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“Ceļarāji” divus gadus 
pēc kārtas ieguvuši Vārves 
pagasta pārvaldes atzinību 
kā viens no sakoptākajiem 
īpašumiem. 2016. gadā tas 
atzīmēts nominācijā “Mājas 
otrā elpa”, 2017. gadā –  
“Mājas vizītkarte”.

Īpašuma saimnieki ir Juris 
Sīlis un Zaiga Brendele, kopā ar 
vecākiem dzīvo viņu dēlēns Rai-
nards, Zūru pamatskolas 2. kla-
ses audzēknis. Vārves pagastā 
ģimene sāka saimniekot pirms 
13 gadiem, kad gribēja apmesties 
savā mājā, nevis īrēt dzīvokli.

Abi dzīvesbiedri grūtību 
nebijās, jau agros jaunības gados 
bija iegūta pieredze, kā veikt da-
žādus lauku darbus, tādēļ Zaiga 
un Juris sāka atjaunot īpašumu, 
lai tajā būtu patīkami uzturēties 

Prieks, ja citiem klājas labi

pašiem un draugiem. Viņi  
“Ceļ arājos” iegriežas labprāt, 

īpaši Jāņu laikā. Enerģiskā Zaiga 
uzteic arī uzņēmīgos kaimiņus, 

kuri negaida, ka viņiem kāds kaut 
ko pienesīs klāt, bet paši dara 

visu, lai attīstītos un gūtu peļņu.

“Ceļarāju” saimniece Zaiga ar ģimenes mīluli Berimoru.  MARLENAS ZVAIGZNES UN ZAIGAS BRENDELES FOTO

Gatavojot šo kūku, Zaiga 
izvēlējās lāča formu.

Projektu konkursā  
“Mēs savā novadā 2018”  
šogad saņemti 27  
pieteikumi, konkursā  
“Solis 2018” – 19 pieteikumi. 
Izsludinot šīs aktivitātes, 
pašvaldība atbalsta  
uzņēmējus un citas  
sabiedriski aktīvas personas, 
kuras vēlas uzlabot vides 
kvalitāti.

Teritorijas un ekonomikas at-
tīstības komitejas locekļi, izskatot 
saņemtos pieteikumus, projektu 
konkursā “Mēs savā novadā 2018” 
(kopējais finansējums – 5000 eiro) 
nolēma atbalstīt Zlēku pagasta 
pārvaldi, kas izgatavos tūrisma 
informācijas stendu (pašvaldības 
finansējums – 488,73 eiro), bied-
rība “Annahite” Puzē apņemas 

labiekārtot sporta laukumu (paš-
valdības finansējums – 485 eiro), 
biedrība “Maģie suiti” Jūrkalnē 
šūs etnogrāfiskās suitu puķainās 
jaciņas, lai varētu piedalīties pa-
sākumā “Suitu kāzas” (pašvaldības 
finansējums – 500 eiro), dzīvnie-
ku aizsardzības biedrība “Minku 
parks” Puzē izbūvēs patversmē 
dzīvojošajiem kaķiem voljēru (paš-
valdības finansējums –  500 eiro), 
Puzes attīstības veicināšanas bied-
rības “Niedre” aktīvisti sakops pa-
gasta vēsturiskās vietas, apkopos 
un digitalizēs vēsturiskos materiā-
lus (pašvaldības finansējums – 500 
eiro), biedrības “Ailankas” pārstāv-
ji Ancē iecerējuši veikt seno līvu 
zvejniekciemu kartogrāfiju (paš-
valdības finansējums – 450 eiro), 
Rindas evaņģēliski luteriskās drau-

dzes locekļi iegādāsies stendus 
vēstures  ekspozīcijas izveidošanai 
(pašvaldības finansējums – 400 
eiro), biedrība “Siets” no Popes iz-
dos grāmatu (pašvaldības finansē-
jums – 500 eiro), biedrība “Popes 
muiža” bruģēs Popes zirgu staļļa 
pagalmu (pašvaldības finansējums 
– 500 eiro), biedrība “Dabai laba 
tūrisma biedrība” iecerējusi iegā-
dāties formas tērpus, kas veicinātu 
Ances pagasta tēla atpazīstamību 
(pašvaldības finansējums – 500 
eiro). Atlikušos 165,27 eiro Terito-
rijas un ekonomikas attīstības ko-
mitejas locekļi piešķīra Sporta un 
kultūras centram “Zūras” 19. gad-
simta Kurzemes lauku sētas puķu 
dobes izveidei pie ratnīcas.

Izvērtējot projektu konkursā 
“Solis 2018” iesniegtos pieteiku-

mus, nolemts atbalstīt Ivetu Ķē-
niņu, kura iegādāsies aprīkojumu 
lauku labumu veikalam “Ķocis” 
(pašvaldības finansējums – 1000 
eiro), Andri Berku, kurš iegādāsies 
aprīkojumu, lai varētu piedāvāt 
aitu cirpšanas pakalpojumus (paš-
valdības finansējums – 1000 eiro), 
z/s “Demoras staļļi” iegādāsies 
divzirgu aizjūgu (pašvaldības fi-
nansējums –  1000 eiro), z/s “Vīks-
nas” iegādāsies augļu pārstrādes 
aprīkojumu (pašvaldības finansē-
jums – 1000 eiro), Sabīni Tīrumu, 
kura vēlas iegādāties skaistumkop-
šanas aprīkojumu, tādējādi papla-
šinot sniegto pakalpojumu klāstu 
(pašvaldības finansējums – 970 
eiro), Sandru Pirvicu, kura uzlabos 
dējējvistu un jaunputnu labturību 
un iegādāsies barības un pakaišu 

sagatavošanas aprīkojumu (pašval-
dības finansējums – 1000 eiro), IK 
“Bebri LS” ierīkos voljēru medību 
fazāniem (pašvaldības finansējums 
– 996,60 eiro), Sandri Gerki, kurš 
saimniecības ēkā izveidos jaunu 
siera ražotni (pašvaldības finansē-
jums – 1000 eiro), Antru Altmani, 
kura vēlas iegādāties elektrisku 
medus sviedi un ražot medu un 
dabīgu kosmētiku (pašvaldības fi-
nansējums – 1000 eiro), Daci Šēni-
ņu, kura iegādāsies krūmmelleņu 
dārza žogu (pašvaldības finansē-
jums –  797,21 eiro), Mārtiņu Peti, 
kurš izveidos putnu pastaigu lau-
kumu (pašvaldības finansējums 
– 244, 94 eiro). Projektu konkursa 
“Solis 2018” kopējais finansējums 
ir 10 008,75 eiro.

Marlena Zvaigzne

Pašvaldība atbalsta uzņēmīgos un radošos 
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Aprīļa domes sēdēs
l Nolēma ņemt aizņēmumu prioritārām vajadzībām no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu 

likmi – 34 927,84 eiro elektroapgādes tīklu un transformatora stacijas pārbūvei un 33 613,24 eiro elektroap-
gaismojuma tīklu pārbūvei Puzes pagasta Stiklu ciemā, kā arī 193 180,07 eiro būvdarbiem projekta “Gājēju tilta 
izbūve pār Užavas upi” gaitā.

l Deputāti apstiprināja 2017. gada pašvaldības konsolidēto finanšu pārskatu.
l Apstiprināja neregulārus telpu iznomāšanas un naktsmītņu izcenojumus, kas stājās spēkā no 1. maija.

1. Kultūras un tautas namos         
     

Nr. Pagasts/ciems/iestāde Mazā zāle/telpa
eiro/h (bez PVN)

Lielā zāle eiro/h 
(bez PVN)

1 guļvieta diennaktī        
eiro (bez PVN)

līdz 
100 m2

101 m2 –  
200 m2

201 m2 –  
300 m2

301 m2 –  
400 m2 

ar gultas 
veļu

bez gultas 
veļas

1.1. Ances kultūras nams  7,21  11,48  
1.2. Piltenes kultūras nams 7,23  12,21  
1.3. Popes kultūras nams 6,14  11,48  
1.4. Puzes kultūras nams 4,85 7,21  11,48  
1.5. Jūrkalnes tautas nams  7,21   
1.6. Ugāles tautas nams 7,62 11,45  15,19  
1.7. Usmas tautas nams 4,85 7,84  10,04 6,04
1.8. Užavas tautas nams 4,85 9,57   
1.9. Sporta un kultūras centrs Zūrās 6,83 7,21   
1.10. Zlēku kultūras nams 5,04  11,48  
1.11. Ziru tautas nams 4,85 7,21   
Nomājot vienā iestādē divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, saskaņā ar šī pielikuma 1. punktu tiek 
piemērota 11% atlaide.
Naktsmītņu pakalpojumi iespējami, tikai nomājot šī pielikuma 1.7. punktā esošās telpu grupasss.
Nomājot telpas bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm, saskaņā ar šī pielikuma 1. punktu 
tiek piemērota 40% telpu nomas atlaide.
Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, saskaņā ar šī pielikuma 1. punktu tiek 
piemērota 60% atlaide.

         

2. Bibliotēkās un sabiedriskos centros        
  

Nr. Pagasts/ciems/iestāde Mazā zāle/telpa eiro/h (bez PVN)
līdz 100m2 101m2 - 200m2

2.1. Jūrkalnes bibliotēka 5,00
2.2. Ventavas sabiedriskais centrs 4,85 7,21
Nomājot vienā iestādē divas iznomājamās platības vienlaicīgi, saskaņā ar šī pielikuma 2. punktu tiek piemērota 
11% atlaide.

          

3. Izglītības iestādēs          
   

Nr. Pagasts/ 
ciems/ 
iestāde

Aktu zāle 
eiro/h
(bez 
PVN)

Mazā 
zāle

eiro/h
(bez PVN)

Ēdam- 
zāle

eiro/h
(bez PVN)

Sporta 
zāle 

eiro/h
(bez PVN)

Klases 
telpa
eiro/h

(bez PVN)

1 guļvieta diennaktī 
internātā eiro (bez PVN)
ar gultas 

veļu
bez gultas 

veļas
3.1. Ances pamatskola   4,14 11,43 3,54 6,26 2,89
3.2. Piltenes vidusskola   4,14 11,43 3,54 6,26 2,89
3.3. Popes pamatskola 5,80 2,40 4,32  5,28  
3.4. Puzes pamatskola 5,80  4,95  3,54  
3.5. Tārgales pamatskola 8,48  6,89 16,81 4,70  
3.6. Ugāles vidusskola 10,27  6,06  7,06  
3.7. Užavas pamatskola   4,92 11,43 4,17  
3.8. Zūru pamatskola 5,80  4,14 24,40 3,54  
3.9. Vārves pirmsskola 5,80      
3.10. Zlēku pirmsskola   4,14 11,43  4,24
3.11. Stiklu internāt-

pamatskola
  4,56 11,43 3,54 6,66 3,28

Nomājot vienā iestādē divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, saskaņā ar šī pielikuma 3. punktu tiek 
piemērota 25% atlaide.
Naktsmītņu pakalpojumi saskaņā ar šī pielikuma 3. punktu attiecas tikai uz nometņu dalībniekiem un pašvaldības 
objektos nodarbinātiem remontstrādniekiem.
Nomājot telpas bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm, saskaņā ar šī pielikuma 3. punktu 
tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide vai 60% telpu nomas atlaide, izmantojot naktsmītnes pakalpojumus 
internātā.
Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, saskaņā ar šī pielikuma 3. punktu  tiek 
piemērota 60% atlaide.

           

4. Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs        
     

Nr. Pagasts/ciems/iestāde Klases telpa eiro/h 
(bez PVN)

Mazā zāle eiro/h (bez PVN)
līdz 100 m2 

4.1. Ugāles Mūzikas un mākslas skola 3,54 5,80
4.2. Piltenes Mūzikas skola 3,54 5,80
Nomājot vienā iestādē divas iznomājamās platības vienlaicīgi, saskaņā ar šī pielikuma 4. punktu tiek piemērota 
25% atlaide.
Nomājot telpas bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm, saskaņā ar šī pielikuma 4. punktu 
tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide.

           
 

No telpu nomas (neregulāras) un naktsmītņu pakalpojuma maksas 
atbrīvoti:       
      

Ventspils novada pašvaldības organizētie pasākumi
Ventspils novada pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie 
pasākumi, kuri saskaņoti ar attiecīgās iestādes vadītāju
Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie 
labdarības un bezpeļņas pasākumi
Ventspils novada iedzīvotāji šī pielikuma 3. punktā minētās sporta zāles 
sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar 
iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru

       

l Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jas atzinumu apstiprināja izmaiņas saistošajos noteikumos par kārtību, 
kā pašvaldība organizē darba un sociālo prasmju pasākumus, saistošos 
noteikumus par pašvaldības palīdzību audžuģimenei, saistošos noteiku-
mus par sociālās palīdzības pabalstu veidiem un to piešķiršanas kārtību, 
saistošos noteikumus par kārtību, kā pašvaldība īsteno pirmsskolas iz-
glītības nodrošināšanas funkciju (skatīt pielikuma 11. – 13. lpp.).

l Apstiprināja izsoles noteikumus kustamās mantas (traktoru) atsa-
vināšanai atklātā izsolē (skatīt pielikuma 14. lpp.).

l Pieņēma lēmumu atsavināt atklātā izsolē pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Lāčplēši” Ances pagastā un nekustamo īpašumu “Pienenes” 
Jūrkalnes pagastā (skatīt pielikuma 14. lpp.).

l Vēl lēma par piekrītošā zemesgabala domājamo daļu nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības Ances pagastā, par dzīvojamās mājas Ventas ielā 
7 Ventavā pārvaldīšanas nodošanu biedrībai “Ventas 7”, par dzīvojamās 
mājas “Centrs-2” Vārvē pārvaldīšanas nodošanu biedrībai “Centrs 2”.

l Lēma par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Lielā ielā 4A Piltenē, 
īpašumā “Mālkalni” Zlēkās, īpašumā “Rubīni” Usmā.

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.
Informāciju publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 

Slēgs līgumu 
par Užavas upes 
tilta būvniecību

2017. gada 10. augustā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļ-
kurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma 
lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projekta  
Nr.17-08-AL17-A019.2203-000011 “Gājēju tilta izbūve pār  
Užavas upi” apstiprināšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējuma saņemšanai.  

Projektā paredzēts Užavas ciemā izbūvēt gājēju tiltiņu pār Užavas 
upi. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldības attīs-
tības programmā iekļautu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, at-
tīstīt tā esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras 
un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstībai un 
integrācijai vietējās ekonomikas struktūrā, palielinot gājēju un velosipē-
distu plūsmu pa Baltijas jūras piekrastes dabas takām, savstarpēji sasais-
tot dabas un kultūras mantojuma objektus Užavas pagastā. Organizēta 
gājēju un velobraucēju plūsma palīdzēs saglabāt un popularizēt Baltijas 
jūras piekrastes teritoriju Užavas pagastā, tajā esošos unikālos dabas ob-
jektus – pelēko kāpu, Užavas upes grīvu, kā arī bāku, luterāņu baznīcu 
un citus objektus, nodrošinot to ērtu sasniedzamību. Izbūvējot tiltiņu, 
tūristi tiks vesti cauri ciemam, viņi varēs piestāt pie apskates objektiem, 
veikala, kā arī izmantot publisko bezmaksas interneta pieejas punktu pie 
objekta “Kalves”, turklāt viņiem nebūs jābrauc līkums pa šoseju, arī ceļš, 
kas jāmēro, būs par 4,2 km īsāks. 

Tā kā būvniecības vietā 20. gs. piecdesmitajos gados bija tilts, kas ir 
pilnībā sabrucis un nav pārbūvējams, upē jau veikta gultnes tīrīšana, tā  
atbrīvota no vecajiem pāļiem.

Būvdarbus pēc SIA “M.A.Taka-7” izstrādātā būvprojekta veiks SIA 
“Būvinženieris”, būvuzraudzību – IK “Ozols-G”. Projekta plānotās kopē-
jās izmaksas – 236 517,45 eiro, tostarp 45 000 eiro finansē ELFLA. 

Evita Roģe

INFORMĀCIJA
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Tuvojoties vasarai, visiem rodas 
vēlme darboties svaigā gaisā, tostarp 
arī ar lielāka vai mazāka mēroga būv-
niecību. 

Ventspils novada pašvaldības būvvalde vē-
las atgādināt, ka būvniecības procesu Latvijas 
Republikā regulē daudzi sarežģīti normatīvie 
akti, kas lielai daļai iedzīvotāju, kuri ikdienā 
nenodarbojas ar būvniecību, nav saprotami. 
Būvniecības normatīvo aktu pamatnosacī-
jums ir tāds, ka patvaļīga būvniecība mūsu val-
stī nav pieļaujama – patvaļīgi būvētās celtnes 
ir jāatgriež sākotnējā stāvoklī jeb, vienkāršiem 
vārdiem runājot, tās ir nojaucamas. Savukārt 
būves definīcija ir dota “Būvniecības likuma” 
1. pantā, un tā ir šāda: “Būve – ķermeniska lie-
ta, kas tapusi cilvēka darbības rezultātā un ir 
saistīta ar pamatni (zemi vai gultni).” 

Būvniecības process ir sarežģīts, un tajā 
ir iesaistīti daudzi dažādi speciālisti, taču 
normatīvie akti pieļauj arī vienkāršotu būv-
niecības kārtību tā saucamajām pirmās gru-
pas būvēm, t.i., mazēkām (vienstāva ēkām ar 
apbūves laukumu līdz 25 m2 pilsētu un ciemu 
teritorijā, palīgēkām ar apbūves laukumu līdz 
60 m2 lauku teritorijā un vienkāršām inženier-
būvēm). Vienkāršotās būvniecības kārtības 
būtība ir tāda, ka būvniecības ieceres ierosi-
nātājs drīkst pats saviem spēkiem izstrādāt 
būvniecības dokumentāciju iecerētajai būvei.

Pirmās grupas būvju saraksts ir atrodams 
2014. gada 19. augusta Ministru kabineta no-
teikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 
1. pielikumā. Pirmās grupas būves, kā jau ie-
priekš tika minēts, ir vienstāva ēkas, tai skaitā 
nojumes, palīgēkas, kuru apbūves laukums 
nav lielāks par 25  m2 pilsētu un ciemu teri-
torijā, lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas, 
kuras nav paredzētas dzīvnieku turēšanai, 
palīgēkas, piemēram, saimniecības ēkas, no-
liktavas, šķūņi, pagrabi, nojumes, garāžas, ar 
apbūves laukumu līdz 60  m2, rūpnieciski iz-
gatavotas vienstāva ēkas ar apbūves laukumu 
līdz 60  m2, māju iekšējie ceļi, inženiertīklu 
pievadi, dīķi ar platību līdz 0,5 ha, teritoriju 
nožogojumi u.tml. Vēršam uzmanību uz to, 
ka arī siltumnīcas, kuras sezonas beigās netiek 
demontētas, pat rūpnieciski izgatavotās, atbil-
stoši raksta sākumā minētajai būves definīcijai 
ir uzskatāmas par būvēm, tāpēc pirms būv-

niecības uzsākšanas nepieciešams būvvaldē 
iesniegt būvniecības dokumentāciju.

Vienkāršotās būvniecības kārtības dokumen-
tācijas sastāvs ir šāds – aizpildāma noteiktas 
formas veidlapa, ko var atrast Ventspils novada 
mājaslapā http://www.ventspilsnovads.lv, specia-
lizēto būvnoteikumu pielikumos vai saņemt uz 
vietas būvvaldē pie sekretāres. Veidlapai pievie-
nojamas īpašuma piederību apliecinošu doku-
mentu kopijas, skaidrojošs apraksts brīvā formā 
par iecerētās būves konstrukciju, uz zemes ro-
bežplāna kopijas iezīmēta būves atrašanās vieta 
zemesgabalā (būve nedrīkst atrasties tuvāk par 
4 m no kaimiņu zemesgabala robežas, izņemot 
teritorijas nožogojumu), būves zīmējumi vai foto-
grāfijas visos skatos ar izmēriem un būvniecības 
civiltiesiskās apdrošināšanas polise. Šeit jāvērš 
uzmanība uz to, ka būvvaldei ir svarīgi zināt, kur 
tiks novietota būve, kāds būs tās ārējais izskats, iz-
mantotie materiāli un gabarītizmēri, mazāk svarī-
gi, cik korekti ir aizpildīta pievienojamā veidlapa.

Vēl varam piebilst, ka būvniecības doku-
mentāciju var iesniegt arī elektroniski, neiero-
doties būvvaldē. Lai to izdarītu, ir jāreģistrējas 
portālā https://bis.gov.lv/bisp ar bankas karti 
vai e-parakstu, un būvvalde dokumentāciju 
saņems elektroniski. Arī visus būvvaldes pie-
ņemtos lēmumus ir iespējams atrast iepriekš-
minētajā portālā, sadaļā e-pakalpojumi.

Būvniecības likumdošana pieļauj arī dažus 
izņēmumus, kad būvniecības dokumentācijas 
noformēšana nav nepieciešama, tie ir: 

l telpu iekšējam interjeram, remontam, 
neskarot nesošās konstrukcijas, koplietošanas 
inženiertīklus un citu īpašnieku īpašumus, 

l pirmās grupas ēku atjaunošanai, ja tās 
atrodas lauku teritorijā, 

l pirmās un otrās grupas ēku bez pama-
tiem (piemēram, siltumnīca, nojume, lapene, 
paviljons) novietošanai ar ekspluatācijas ter-
miņu līdz vienam gadam,

l pirmās, otrās un trešās grupas ēku lie-
veņu, ārējo kāpņu, ārējo jumtūdeņu novadsis-
tēmu,  ārdurvju atjaunošanai, nomaiņai, 

l pirmās, otrās un trešās grupas ēku logu 
atjaunošanai un nomaiņai, ja netiek mainīts 
loga dalījums, proporcijas, rāmja un no ārtel-
pas redzamo loga elementu krāsojums un rel-
jefs.

Būvvaldes vadītāja Digna Gerule 

Gandrīz vai ikkatrs savā darbī-
bā ir saskāries ar tādu procesu kā 
būvniecība un līdz ar to zina, ka 
laiku, lielu pacietību un finanšu 
līdzekļus prasa gan pats būvnie-
cības process, gan ar to saistītās 
dokumentācijas kārtošana. Ja ar 
būvniecību tas viss ir it kā sapro-
tamāk, jo procesa rezultātā rodas 
objekts, kurš ar aci redzams un ar 
roku taustāms, tad, par dokumen-
tāciju runājot, bieži vien liekas – 
kāpēc tas viss vajadzīgs un turklāt 
tik sarežģītā formā. 

Te jāsaka, ka procesu kopumā valstī 
regulē “Būvniecības likums”, kura pēdē-
jā redakcija stājusies spēkā 2014.  gada 
1.  oktobrī. Pirms tam lietu kārtība bija 
citāda, varbūt kādās niansēs arī vien-
kāršāka, tieši tāpēc pašvaldība aicināja 
lietas sakārtot, jo jebkuras būtiskas iz-
maiņas sev līdzi nes daudz neskaidrību 
un jautājumu. Atsaucība uz šo aicinā-
jumu, kurš tika publicēts arī pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā “Ventspils 
Novadnieks” bija, taču ne pietiekama, 
jo vēl joprojām tiek konstatēti gadījumi, 
kad lietas dabā izdarītas, bet papīri nav 
sakārtoti. Bet dzīve taču turpinās, un 
būvniecības process neapstājas neatka-
rīgi no tā, kādā redakcijā izteikts jaunais 
likums un tam pakārtotie normatīvie 
akti. Būvētājam ir pilnīgi skaidrs, ko un 
kad viņš grib uzbūvēt, un viņš to grib 
paveikt, ievērojot pēc iespējas mazāk 
formalitāšu, taču pašvaldībai un tās par 
būvniecību atbildīgajai struktūrvienībai 
būvvaldei gan likumdošana jārespektē 
un jāievēro. Ir dzirdēts viedoklis – ag-
rāk gan viss bija vienkārši, ātri un daudz 
neko nevajadzēja. Tā tas varbūt arī bija, 
taču ko lai dara – viss plūst un viss 
mainās, tajā skaitā likumi. Iespējams, 
situāciju vēl vairāk saasināja traģēdija 
lielveikalā “Maxima”, kura sevišķi skaud-
ri norādīja, cik smagas var būt sekas 
kļūdām būvniecībā, un par būvniecību 
atbildīgās institūcijas kļuva sevišķi pie-
sardzīgas un prasīgas normatīvu ievēro-
šanas kontrolē.

Nav daudz jautājumu par to, ka būv-
projekta dokumentācija ir nepieciešama 
nozīmīgu ēku būvniecībai vai pārbūvei 
– dzīvojamām mājām, ražošanas ēkām 
un lielām saimniecības ēkām. Cilvēki sa-
prot, ka tas ir ne tikai nepieciešams no 
likuma viedokļa, bet arī savā ziņā lietde-
rīgi, jo gribas taču dzīvot ne tikai skaistā, 

bet arī drošā vidē, kur par konstrukcijām 
padomājis sertificēts speciālists, turklāt 
atbilstoši likumdošanai sakārtota doku-
mentācija var izrādīties nepieciešama 
dažādās dzīves situācijās, piemēram, īpa-
šuma pārdošanas gadījumā. Arī apdroši-
nātāji to var paprasīt, ja ar īpašumu atga-
dījusies kāda ķibele. Visbiežāk pašvaldība 
saskaras ar iedzīvotāju neizpratni par to, 
ka pārāk sarežģīta un arī dārga formali-
tāšu kārtošana ir tad, ja tiek būvēta it kā 
pavisam vienkārša būve – piemēram, sil-
tumnīca, neliela novietne, malkas šķūnis 
vai kas tamlīdzīgs. Šo jautājumu esam 
pārrunājuši pašvaldības un būvvaldes 
speciālistu kopējās sanāksmēs, nonākot 
pie secinājuma, ka varam runāt par vai-
rākiem tādiem kā mītiem par dārdzību 
un sarežģītību. Attiecībā uz izmaksām 
– protams, ja objekta būvniecībai ne-
pieciešams būvprojekts, tā izstrādei va-
jadzīga sertificēta arhitekta piesaiste, un 
tās ir izmaksas, ar kurām ir jārēķinās un 
kuras būtībā papildina būves celtniecības 
izmaksas. Savukārt vienkāršāku ēku būv-
niecības saskaņošanai būvvaldē pietiek 
ar paskaidrojuma rakstu. Tā sagatavoša-
nai sertificēts speciālists nav vajadzīgs, 
netiek prasīta topogrāfisko uzmērījumu 
veikšana, līdz ar to vienīgās izmaksas par 
“papīru būšanu” ir pašvaldības vietējās 
nodevas un būvniecības civiltiesiskās 
apdrošināšanas izmaksas, kuras, kopā 
skaitot, tiešām nav lielas salīdzinājumā ar 
kopējām celtniecības izmaksām.

Detalizētāks apraksts lasāms nova-
da būvvaldes vadītājas Dignas Gerules 
rakstā šajā izdevumā, jautājumu esam 
pārrunājuši pēdējā pašvaldības vadības 
un būvvaldes kopējā sanāksmē ar mēr-
ķi darīt visu, lai iedzīvotājiem šīs lietas 
būtu iespējami saprotamākas un vien-
kāršākas. Jebkurā gadījumā būvvaldes 
darbinieki ir gatavi sniegt nepieciešamās 
konsultācijas, šī tēma tiks apspriesta arī 
nākamajā pagastu pārvalžu vadītāju sa-
nāksmē – ar domu, ka konsultācijas, kā 
rīkoties salīdzinoši vienkāršākajos gadī-
jumos (piemēram, paskaidrojuma raks-
ta sagatavošana), cilvēki varētu saņemt 
uz vietas, pagastos un Piltenes pilsētā. 
Pašvaldība būs pateicīga arī par vēl kā-
diem ierosinājumiem, kā šo procesu 
pilnveidot un uzlabot, lai ēkas celtnie-
cības saskaņošana nesagādātu būvniecī-
bas īstenotājiem daudz klapatu un raižu.

Novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Māris Dadzis

Izglītojamo nodarbinātības 
pasākums vasaras brīvlaikā

Lai veicinātu skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā pašvaldības līdzfinan-
sētās darba vietās un nodrošinātu skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un 
pieredzi, līdz 25. maijam var iesniegt pieteikumus pasākumam “Izglītojamo no-
darbinātība 2018. gada vasaras brīvlaikā.”

Tiesības pieteikties pasākumam ir izglītojamiem vecumā no 13 līdz 19 ga-
diem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestā-
dēs un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils novada administratīvajā teritorijā, 
kuriem Ventspils novada Sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par atbilstību trū-
cīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusam.

Darba devējiem, kuri piedāvā darba vietas, personīgi jāiesniedz rakstisks pie-
teikums Ventspils novada Sociālajā dienestā, Ūdens ielā 15, Ventspilī, vai pagastu 
pārvaldēs, vai jāsūta pa pastu uz adresi: Ūdens ielā 15, Ventspilī, LV-3601.

Nodarbinātības pasākumu īstenos no 1. jūnija līdz 31. augustam.
Ja ir radušies jautājumi, lūgums zvanīt Sociālā dienesta vadītājai Intai Rudbahai 

pa tālruni 63620510 vai 28387367, rakstīt e-pastu inta.rudbaha@ventspilsnd.lv. 
Sociālā darbiniece Sandra Citoviča

Par mazēku dokumentācijas 
noformēšanas kārtību

Mīti par dārdzību 
un sarežģītību

Vēršam uzmanību uz to, ka arī siltumnīcas, kuras sezonas beigās 
netiek demontētas, pat rūpnieciski izgatavotās, 

atbilstoši raksta sākumā minētajai būves definīcijai ir uzskatāmas 
par būvēm, tāpēc pirms būvniecības uzsākšanas 

nepieciešams būvvaldē iesniegt būvniecības dokumentāciju.

Aicinām Ventspils novada pieaugu-
šos iedzīvotājus, kuri vēlas atmest smē-
ķēšanu, pieteikties smēķēšanas atmeša-
nas grupā. Nodarbības būs bez maksas 
un notiks no 16. maija līdz 6. jūnijam 
Popes pagasta kultūras namā, “Gobās”. 

Pirmā informatīvā smēķēšanas atbalsta 
grupas nodarbība notiks 16. maijā no plkst. 
17.30 līdz 19.00. Tās laikā būs iepazīšanās ar 
grupas vadītāju – kvalificētu psiholoģi Ingu 
Dreimani, kā arī varēs uzzināt vairāk par turp-
mākajām nodarbībām. Pārējās trīs atbalsta gru-
pas nodarbības no 23. maija notiks vienu reizi 
nedēļā, trešdienās, no plkst. 17.30 līdz 20.30 
Popes pagasta kultūras namā.

Uz nodarbībām aicinām ikvienu pilngadīgu 
smēķējošu Ventspils novada iedzīvotāju, kurš 
vēlas atmest smēķēšanu vai ir saņēmis veselības 
aprūpes speciālista rekomendāciju pārtraukt 

smēķēšanu un ir motivēts to darīt. 
Aicinām pieteikties gan tos, kuri pirmo rei-

zi domā par smēķēšanas atmešanu, gan arī tos, 
kuri jau kādreiz mēģinājuši atmest, bet tas nav 
izdevies. Nodarbību laikā speciālista vadībā 
būs iespēja saņemt palīdzību un atmest smēķē-
šanu, kā arī apgūt jaunas iemaņas, kā veiksmīgi 
pārvarēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta 
grupas nodarbību beigām. 

Pieteikties var, izmantojot interneta vietni 
www.nesmekesu.lv vai sūtot pieteikumu uz e-pas-
ta adresi atbalsts.atmesanai@gmail.com, norādot 
informāciju – vārds, uzvārds, tālr. numurs, Popes 
grupa. Ja ir jautājumi, aicinām sazināties ar orga-
nizatoriem, zvanot uz tālruņa numuru 26180109.

Vairāk informācijas vietnēs ESparveselibu.lv 
un nesmekesu.lv

VM Komunikācijas nodaļas preses 
sekretāre Undīne Šulca

Notiks smēķēšanas atmešanas nodarbības
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No 3. līdz 14. aprīlim 
Ventspils novadā norisi-
nājās jauniešu apmaiņas 
projekts, ko finansēja 
programma “Erasmus+. 
Jaunatne darbībā”. Projektā 
piedalījās jaunieši no sešām 
valstīm – Latvijas, Igaunijas, 
Vācijas, Armēnijas, Krievi-
jas un Ukrainas. Šo desmit 
dienu laikā 30 jauni cilvēki 
veidoja vienotu, saliedētu 
komandu, kurā vienlīdzīgi 
un komfortabli varēja dar-
boties visi dalībnieki. Šoreiz 
jauniešu apmaiņas pasā-
kuma tēma bija humors. 
Projekta mērķis – pierādīt 
humora labvēlīgo ietekmi uz 
visām dzīves sfērām, kliedēt 
esošos stereotipus par katru 
klātesošo pārstāvju valstīm, 
precīzi noteikt tēmas, par 
kurām drīkst un par kurām 
nedrīkst jokot.

Katras dienas noslēgumā bija 
kādas dalībvalsts nacionālais va-
kars. Piemēram, Latvijas nacio-
nālajā vakarā piedalījās kolektīvs 
“Urdava”. Ansamblis uzstājās ar 
tautas dziesmām, mācīja latvie-
šu tautas deju soļus un kopā ar 
projekta dalībniekiem vienojās 

Par ko drīkst un nedrīkst jokot

Projekta grupu līderi kopā ar “Žēlsirdības mājas” vadītāju Tatjanu Bražņiku.
SERGEJA GALAVECKA ARHĪVA FOTO

12. aprīlī Ventspils nova-
da domē 1991. gada barikāžu 
dalībnieku apbalvošanas 
komisijas pārstāvis Andris 
Jaunsleinis piecām perso-
nām pasniedza pateicības 
rakstus par piedalīšanos 
Latvijas neatkarības aizstā-
vēšanā 1991. gadā. Saeimas 
izsniegtos pateicības rakstus 
saņēma arī divi ugālnie-
ki – Vita Luca un Kaspars 
Petmanis. 

Andris Jaunsleinis Latvijas 
valsts vārdā pateicās visiem bari-
kāžu dalībniekiem, kuri riskēja ar 
savu dzīvību, un ģimenēm, kuras 
gaidīja mājās savus tuviniekus, jo 
1991.  gadā vēl neviens nezināja, 
kāda būs notikumu gaita – vai iz-
dosies nosargāt valsts neatkarību.

“Neviens jau nedevās uz ba-
rikādēm, domājot par apbalvo-
jumiem, gāja ticības dēļ. Paldies 
jums visiem par drosmi, un es 
rosinu ziņot mums arī par citiem 
barikāžu dalībniekiem, kuri vēl 
nav saņēmuši apbalvojumu. Ja 
esat Rīgā, aicinu kopā ar bērniem 
un mazbērniem ieiet 1991.  gada 
barikāžu muzejā, jo tur ir ko re-
dzēt,” teica Andris Jaunsleinis.    

Ugālniekam Kasparam Pet-
manim, kad viņš devās sargāt 
Rīgu, bija 23 gadi. “Toreiz bija 
tāda apziņa – ja jābrauc, tad jā-
brauc! Patriotisms tolaik bija 
ļoti liels, un par to jāpateicas arī 
Ai varam Vāverem, kurš Ugālē 
centās ienest atšķirīgas vēsmas. 
Vispirms tās varēja manīt Aivara 
vadītajās diskotēkās, pēc tam jau 
domājot par valsts neatkarību,” at-

ceras Kaspars. Galvaspilsētā viņš 
bija trīs reizes, nakšņoja Doma 
baznīcā. Galvenais uzturēšanās 
punkts bija pie Radio mājas. Bai-
ļu toreiz neesot bijis, sirdī – al-
kas pēc brīvības. Tiesa, kad virs 
galvām parādījies helikopters, 
tad gan kļuvis neomulīgi, bet par 

nāves draudiem jaunieši neesot 
domājuši: “Mūsu paaudzei jau nav 
kara pieredzes, mēs nezinām, ko 
nozīmē karot. Par šīm lietām uz-
zinājām tikai no filmām, bet arī 
tās neatainoja visu reālo situāciju,” 
uzskata ugālnieks. 

Kaspars domā, ka tagad dažas 

lietas mūsu valstī nav sakārtotas, 
tomēr par to, ka dzīve būtu slikta, 
sūdzēties nevar. “Ir daudz labu lie-
tu. Protams, varētu būt daudz  la-
bāk, ja nebūtu notikusi izsaimnie-
košana. Man patika Inta Dāldera 
teiktais, ka tik labi, kā tagad dzī-
vojam Latvijā, pēdējo simts gadu 

laikā nav dzīvots. Paskatīsimies 
kaut vai uz to, cik mašīnu ir ielās, 
padomāsim par to, ka mums ir ie-
spēja dzīvot labiekārtotos dzīvok-
ļos. Tas, kurš vēlas strādāt, darbu 
atradīs un nopelnīs arī iztiku sev 
un savai ģimenei.”

Marlena Zvaigzne

kopīgās dejās un dziesmās. Ār-
valstu viesi bija sajūsmā par jautri 
pavadīto vakaru latviskā noskaņā. 
Kopumā šie vakari deva iespēju 
vairāk uzzināt par katras valsts 
kultūru, vēsturiskiem faktiem 
un, protams, degustēt nacionālos 

ēdienus un dzērienus.
Projekta laikā dalībnieki arī 

uzņēma viesus, starp kuriem bija 
pašvaldību deputāti, pašvaldības 
komisiju locekļi, kā arī vietējo 
sabiedrisko organizāciju vadītāji. 
Neformālās sarunās katras valsts 

pārstāvjiem bija iespēja prezentēt 
savu organizāciju, pastāstīt par 
humora kultūru valstī, kā arī par 
stereotipiem, no kuriem daudzi 
tika kliedēti.

Viens no interesantākajiem no-
tikumiem, protams, bija brauciens 

uz galvaspilsētu. No nodarbībām 
brīvajā laikā līderu grupa kopā ar 
sabiedrisko organizāciju locekļiem 
tikās ar “Žēlsirdības mājas” iemīt-
niekiem. Viesi ieradās ar nelielām, 
saldām dāvaniņām, domātām “Žēl-
sirdības mājas” bērniņiem. Tikšanās 
laikā dalībnieki stāstīja par sociālo 
uzņēmējdarbību un jauniešu brīv-
prātīgo darbu šajā sfērā.

Ventspils 2. vidusskolas 11. kla-
ses skolēniem grupu līderi novadīja 
mācību stundu, kurā stāstīja par 
“Erasmus+” programmas iespējām. 
Skolēni uzdeva jautājumus un uz-
klausīja atbildes, tika arī izspēlēta 
interesanta spēle ar mērķi saliedēt 
klasi par vienotu komandu. Skolēni 
ļoti aktīvi piedalījās spēlē un izrādī-
ja lielu interesi par notiekošo.

Projekta pēdējās dienās jau-
nieši, strādājot grupās, pabeidza 
iesāktos videosižetus un izstrādā-
ja jaunu projektu idejas.  Desmit 
dienu laikā projekta dalībnieki 
kļuva par stipru un draudzīgu ko-
mandu. 14. aprīļa rītā jaunieši ar 
asarām acīs atvadījās, bet mēs ne-
sakām: “Visu gaišu!”, mēs sakām: 
“Uz drīzu tikšanos!”

Projekta koordinators 
Sergejs Galaveckis 

Pasniedza pateicības rakstus barikāžu dalībniekiem

1991. gada barikāžu dalībnieku apbalvošanas komisijas pārstāvis Andris Jaunsleinis, apbalvotie Vita Luca un 
Kaspars Petmanis un domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.  DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
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KULTŪRAS VĒSTIS

11. aprīlī Puzes kultūras 
namā koncertā “Sadancis” 
deju rakstus auda Ventspils 
novada skolu tautu deju 
kolektīvu 160 dalībnieki. Nu 
jau tradicionāli katru pava-
sari skolu jaunieši satiekas 
šajā koncertā, lai parādītu, 
ko mācību gada garumā 
iemācījušies. Pasākumā pie-
dalījās divi Ances pamatsko-
las deju kolektīvi (vadītāja 
Elita Kuģeniece), divi Tār-
gales pamatskolas kolektīvi 
(vadītāja Daiga Kņaza), divi 
Puzes pamatskolas kolek-
tīvi (vadītāja Gunita Ķirse), 
Zūru pamatskolas kolektīvs 
(vadītāja Zane Kalniņa) un 
Ugāles vidusskolas kolektīvs 
(vadītāja Zanda Blumfelde).

Koncerts aizritēja spraigā un 
jautrā noskaņojumā, kolektīviem 
izdejojot deju pēc dejas un atbals-
tot citam citu ar skaļiem aplau-
siem. Puzes, Tārgales un Ugāles 
mazie dejotāji vienojās kopīgos 
deju rakstos. Pasākumu kuplināja 
Puzes pamatskolas 1.–4. klašu an-
samblis. Ar lielu interesi priekš-
nesumus vēroja vecvecāki, kuri 
Puzes skolā bija pulcējušies uz vi-
ņiem veltītu pēcpusdienu.

Ir prieks par to, ka novada 
skolās tautas deja ir cieņā, dejo-
tāju skaits pēc Dziesmu un deju 
svētkiem nav sarucis, bet gan au-
dzis, jo klāt nākuši divi kolektīvi – 
Tārgales skolā un Zūru skolā.

Brunči ņirb, vainagi zib – 
audīsim deju rakstus! 

Bērni dejojot izstaroja prieku, to viņiem iemācījušas skolotājas. MĀRAS KRAULES FOTO

Liels paldies Izglītības pār-
valdes vadītājai Ainai Klimovičai, 
kura vienmēr ir klāt šajos kon-
certos un ir ieinteresēta, kā de-
jotājiem veicas, vai ir tērpi, kā ar 

pastalām. Tā ir drošības sajūta, ka 
esam vajadzīgi. Visi kolektīvi kon-
certa noslēgumā saņēma Izglītī-
bas pārvaldes sarūpētās saldumu 
tūtas un pateicības rakstus.

Paldies arī Skaidrītei Diebe-
lei – kopā strādājot, tika atrisināti 
dažādi organizatoriskie jautājumi.

Visām savām kolēģēm gribu 
novēlēt noturēt kolektīvus, ener-

ģiju, radošumu un lielu, lielu mī-
lestību pret mūsu tautas deju.

Deja ir brīnišķīga, dejošana ir 
atklāsme, deja ir dvēseles valoda. 

Gunita Ķirse

Īpašā svētku gaisotnē, 
klātesot turpat pusotram 
simtam lībiešu saimes ļaužu, 
Rīgā, Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā, aprīļa pirmajā 
pusē atzīmēja Līvu savie-
nības 95. gadadienu. Reizi 
piecgadē savienība saviesīgā 
saietā pasniedz arī apbalvo-
jumus par ieguldījumu lībie-
šu sabiedrības stiprināšanā. 
Tā ir iespēja saņemt lībiešu 
saimes augstāko apbalvo-
jumu – goda zīmi “Tienū!” 
(“Paldies!”). Šo goda zīmi 
šoreiz saņēma pieci lībiešu 
krasta ļaudis.

Sudraba pateicības zīme ir 
Līvu savienības atzinība par labu 
un pašaizliedzīgu darbību, par 
īpašu un mūža ieguldījumu lī-
biešu sabiedrības labā, kā arī šīs 
Latvijas pamattautas kultūras, 
valodas un tradīciju saglabāšanā 
un kultūrvēsturiskā mantojuma 
nodošanā nākamajām paaudzēm. 
Kopumā šo goda zīmi šogad saņē-
ma 18 savienības biedri un bied-
rības draugi. Viņu vidū arī pieci 
Ventspils puses lībieši: (attēlā 
no kreisās) Ēriks Kāpbergs seni-
ors, Mirdza Vītolberga, Tārgales 
pagasta lībiešu folkloras kopas 
“Kāndla” ilggadējā vadītāja Ilga 
Porniece, Linards Geige un Rai-
nis Feldmanis (nevarēja ierasties). 
Pateicības rakstu par aktīvu līdz-

dalību sabiedriskajās un biedrības 
norisēs saņēma Ēriks Kāpbergs 
juniors, kurš ir Miķeļtorņa Ērika 
Kāpberga seniora dēls un arī sa-
vam dēlam devis tieši tādu pašu 
vārdu – Ēriks. Pateicības rakstus 
saņēma arī Liene Ģērmane, Līvu 
savienības Ventspils nodaļas vadī-
tāja Ausma Ernestovska un Vents-
pils lībiešu apvienības “Rānda” 
valdes locekle Māra Vīgerte.

Savienības vadītāja Ieva Ern-

štreite akcentēja, ka lībiešus rak-
sturo ļoti spēcīgs gara spēks, ne-
atlaidība pierādīt pašiem sev un 
arī citiem, ka tā ir tauta ar dziļām 
kultūras saknēm, kuras cieši jo 
cieši savijušās ar Latviju un lat-
viešiem. “Lībieši turpinās dzīvot 
daudzu gadu ritumā, godinot sa-
vus senčus, turot rūpi par lībiešu 
kultūras un tradīciju saglabāšanu 
un to tālāk nodošanu. Katrs savā 
vietā, katrs pēc savas saprašanas. 

Taču saprašanās – tas ir svarīgi, 
tad var nesavtīgi kopā darboties, 
pārvarēt grūtus brīžus, spēt ie-
klausīties un sadzirdēt,” uzsvē-
ra I.  Ernštreite. Ir bijuši gan labi 
gadi, gan arī laiks, kad vienīgā lī-
biešu organizācija Latvijā bija teju 
iznīcības priekšā, taču pēdējos 
gados pieredzētais kultūrvēsturis-
kā mantojuma uzplaukums raisa 
pamatotu optimismu, ka lībiešu 
krasts arī turpmāk būs viņu pēc-

nācēju apdzīvots augšup gar pie-
krasti Ventspils un Dundagas no-
vadā. Tam liels solis uz priekšu ir 
šobrīd notiekošais darbs pie lībie-
šu nemateriālā kultūras mantoju-
ma saglabāšanas plāna, kas tālāk 
ļaus jau šā gada jūnijā tikt beidzot 
iekļautiem Latvijas nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstā, bet 
nākotnē – arī UNESCO sarakstā.

Artūrs Andžs

Lībieši saņem apbalvojumus  
ANRIJA POŽARSKA FOTO
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KULTŪRAS VĒSTIS

NOVADS
20. maijā plkst. 13 Jūrkalnes 

tautas namā Ventspils novada 
bērnu teātru skate “Teātra runča 
svētki”.

22. maijā plkst. 11 KN/TN 
vadītāju seminārs Piltenē.

26. maijā plkst. 18 Ventspils 
novada pašdarbnieku Vasarsvēt-
ku koncerts Usmas pludmalē. 
27. maijā plkst. 15 Vārvē Vents-
pils novada Bērnu svētki. Kon-
certs, spēles, rotaļas, izjādes ar 
zirgiem, piepūšamās atrakcijas, 
burbuļšovs.  

PILTENE
27. maijā plkst. 13 projekts 

“Sveiks un vesels Ventspils nova-
dā” – ārstnieciskās vingrošanas 
pamati un nūjošanas pamatprin-
cipi.

2. jūnijā plkst. 13 Bērnu un 
ģimeņu svētki.

9. jūnijā Piltenes vidusskolas 
12. klases izlaidums.

16. jūnijā Piltenes vidusskolas 
9. klases izlaidums.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls 

un stends “Bibliotēkas kalendārs 
stāsta” – par ievērojamiem cil-
vēkiem – jubilāriem, atceres die-
nām, svētkiem, aktuāliem notiku-
miem maijā.

l Lasītavā tematiska grāmatu 
izstāde “Un stipri stāv tas mīlestī-
bas tilts” – mātes tēls 20.  gs. lat-
viešu literatūrā.

l Literatūras izstāde abo-
nementā “Latvijas 100 gadi: 
60. gadi”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Pretrunīgs, daudzpusīgs 
un izcils” – vēsturniekam, rakst-
niekam, tiesībzinātniekam Arve-
dam Švābem 130 .

l Lasītavā fotoizstāde “At-
skatāmies uz 2017. – bibliotēka 
bildēs”.

l L. Vaļukas fotoizstāde “Sau-
les meitas” bērnu nodaļā.

l Literatūras izstāde “Mācā-
mies zīmēt, gleznot, fotografēt!” 
bērnu nodaļā.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 49. kopa.

PASĀKUMI:
l 17. maijā plkst. 14 tikšanās 

ar rakstnieku Roaldu Dobrovens-
ki un kultūras žurnālisti Liegu 
Piešiņu VKKF atbalstītajā Vents-
pils bibliotēkas projektā “Rakst-
nieks lauku bibliotēkā”.

PUZE
27. maijā plkst. 10 Puzes kul-

tūras namā zolītes turnīrs.
28. maijā plkst. 8 izbrauk-

šana uz Rīgas  Zooloģisko dārzu 
akcijas “Mazs cinītis gāž lielu ve-
zumu” dalībniekiem.

Visu maiju Puzes kultūras 
namā būs apskatāma rokdarb-
nieču Niedres Indriksones, Ive-
tas Gruntmanes, Guntas Min-
algo, Vizmas Galdiņas, Ainas 
Šteinbergas, Ivetas Dansones, 
Ainas Picalcelmas un amatniecī-

bas centra darbu izstāde.
1. jūnijā plkst. 19 Puzenieku 

skolas pagalmā Puzes amatier-
teātris “Un tā tāļāk” priecēs visus 
ar Lindas Sāmītes izrādi “Bries-
mas mājās”. Laipni aicināti! Atbal-
stīsim savējos! Ieeja bez maksas!

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ļaujiet 

man vienam būt!” – dzejniekam 
Imantam Ziedonim 85.

l Literatūras izstāde “Bet sā-
kās ar nejaušību” – rakstniekam, 
publicistam Ērikam Hānbergam 
85.

l Dzejas izstāde par Latviju 
“Baltā galdauta svētki”.

l Puzes bibliotēkas lasītāju 
iecienītāko latviešu rakstnieku 
darbu izstāde “Grāmatās iegrodī-
tais latviskums”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 59. kopa.

PASĀKUMI:
l Maijā sākas akcija “Mana 

sirds manai Latvijai” – atnāc, ie-
raksti sirsniņā savu vēlējumu Lat-
vijai un ielīmē to Latvijas kartē!

TĀRGALE
19. maijā Tārgales pagasta 

folkloras kopa “Piški kāndla” pie-
dalās Latvijas nacionālajā bērnu 
un jauniešu sarīkojumā “Pulkā 
eimu, pulkā teku” Līvānos.

3. jūnijā plkst. 17 Tārgales 
brīvdabas laukumā bērniem vel-
tīts pasākums – dziesmas, dejas, 
rotaļas un lauku spēles.

No 1. jūnija līdz 20. jūlijam 
skate “Sakoptākā Tārgales sēta 
2018”. Ikviens pagasta iedzīvo-
tājs var ieteikt kādu patīkamu, 
sakoptu teritoriju, norādot tās 
adresi Tārgales pagasta pār-
valdei (tālrunis 63620511 vai 
28624534). Ar skates nolikumu 
var iepazīties Tārgales informā-
cijas stendā. Skates rezultātu pa-
ziņošana un uzvarētāju sveikša-
na Tārgales pagasta svētkos 28. 
jūlijā. 

16. jūnijā plkst. 17 izlaidums 
Tārgales pamatskolas 9. klases ab-
solventiem.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Esmu 

nācis šai pasaulē zaļā, kas tik saldi 
un draudzīgi zied…” – dzejniekam 
Imantam Ziedonim 85.

l Literatūras izstāde “Zemei 
ir cerību smarža” – rakstniekam, 
publicistam Ērikam Hānbergam 
85.

l Izstāžu cikla “Latvijai 100” 
otrā literatūras izstāde “Vidzeme”.

l Izstāde “Ziedi Latvijas dār-
zos”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 56. kopa.

JŪRKALNE 
19. un 20. maijā Tūrisma se-

zonas atklāšanas svētki.
19. maijā, Muzeju naktī, tau-

tas nama izstāžu zālē Edija Duku-
ra gleznu izstādes atklāšana. Ap 
pusnakti koncerts – Igo un Ēriks 

Upenieks ar programmu “Sapnis 
ceļā”.

27. maijā plkst. 14.30 Suitos 
pirmais Latvijas dūdenieku saiets, 
piemiņas brīdis Jūrkalnes kapos, 
plkst. 15 dūdenieku saspēle pie 
Jūrkalnes tautas nama.

28. maijā plkst. 13 tautas 
namā ikmēneša senioru tikšanās.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzej-

niekam Imantam Ziedonim 85”.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam, publicistam Ērikam Hān-
bergam 85”.

l Literatūras izstāde “Es savai 
māmiņai”.

l Jauno grāmatu izstāde (no 
15. maija).

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 51. kopa.

PASĀKUMI:
l No 22. maija bibliotēkā sāk 

darboties iedzīvotāju atnesto grā-
matu apmaiņas punkts.

UŽAVA
19. maijā plkst. 19 Užavas 

tautas nama 80 gadu jubilejas pa-
sākums. Tā svinīgo daļu kuplinās 
“Jūras akmentiņi”, bet vakara sa-
viesīgajā daļā deju ritmus izspēlēs 
Ances grupa “Savējie”. Ielūgumu 
uzrādītājiem un pulciņu dalībnie-
kiem ieeja ballē bez maksas, pārē-
jiem 1 eiro.

29. maijā plkst. 19 Užavas 
rokdarbu pulciņa sezonas nos-
lēguma vakars, kurā rādīsim un 
stāstīsim par rokdarbiem, kas ta-
puši šīs ziemas garajos vakaros. 
Interesentiem būs iespēja uzzināt 
kaut ko vairāk par sev interesējošo 
darbiņu. Gaidīts ikviens!

1. jūnijā plkst. 19 atpūtas 
vakars ar koncertu un balli senio-
riem. Pieteikšanās līdz 29. maijam 
pie Gitas (tālrunis 28672616). Da-
lības maksa 2 eiro (galdam).

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Tad, 

kad smaržo tavā dzejā ābeļziedu 
prieks...” – dzejniekam Imantam 
Ziedonim 85.

l Literatūras izstāde “Kas? 
Kur? Kad?” – Latvijas simtgadi 
gaidot.

l Novadpētniecības fotoma-
teriālu izstāde “Dzīvesstāsts ir 
vēsture”.

l Mātes dienai veltīta litera-
tūras izstāde “Es nāku no bērnī-
bas”.

l Literatūras izstāde “Omulī-
gais spalvas meistars” – rakstnie-
kam, publicistam Ērikam Hānber-
gam 85.

l Literatūras izstāde “Pavasa-
ris atver gaismu…” – rakstnieces 
un dzejnieces Maijas Laukmanes 
daiļrade.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 52. kopa.

PASĀKUMI:
l 18. un 25. maijā no plkst. 

9.30 līdz 10 pasaku pusstunda 
pirmsskolas bērniem.

l 14. maijā plkst. 12 tikša-

nās ar bērnu grāmatu autori Mai-
ju Laukmani VKKF atbalstītajā 
Ventspils bibliotēkas projektā 
“Rakstnieks lauku bibliotēkā”.

l No 28. maija jauno grāma-
tu dienas.

ANCE
18. maijā plkst. 17 K. Želves 

dokumentālā spēlfilma “Mērijas 
ceļojums”.

20. maijā plkst. 10 zolītes 
turnīrs.

1. jūnijā plkst. 12 pasākums 
bērniem “Sveika, vasariņa!”.  Jūr-
kalnes bērnu amatierteātra izrā-
des – M. Putniņš “Lolipopi” un I. 
Šteinberga “Suns un kaķis”, režiso-
re K. Skrulle.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Nu, re, 

kā pasaule bez manis aizplūst brī-
vos vējos...” – dzejniekam Iman-
tam Ziedonim 85.

l Literatūras izstāde “2018 
– Eiropas kultūras mantojuma 
gads”.

l Literatūras izstāde “…par 
daudz ko var brīnīties!” – rakst-
niekam, publicistam Ērikam Hān-
bergam 85.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 53. kopa.

PASĀKUMI:
l 17. maijā plkst. 11.45 bib-

liotekāro stundu cikls bērniem 
“Krājam idejas vasarai!”.

l 13. maijā plkst. 17 biblio-
tēka organizē Guntara Rača grā-
matas “365” prezentācijas koncer-
ta apmeklējumu Ventspilī.

l 22. maijā plkst. 15.30 tik-
šanās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu 
VKKF atbalstītajā Ventspils bib-
liotēkas projektā “Rakstnieks lau-
ku bibliotēkā”.

l 25. maijā plkst. 16 stādu 
apmaiņas tirdziņš “Andele man-
dele caur puķēm!” pie bibliotē-
kas.

l 25. maijā plkst. 17 tema-
tiska pēcpusdiena bibliotēkas lasī-
tāju interešu klubiņa “Dažādības” 
dalībniekiem.

l 29. maijā plkst. 10 fotopār-
gājiens Ances bērnudārza “Vālo-
dzīte” audzēkņiem “Ieraugi Ances 
smukumus!”.

UGĀLE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Maija 

jubilārs: vēsturniekam, rakstnie-
kam, tiesībzinātniekam Arvedam 
Švābem – 130”.

l Grāmatu izstāde “Trimdas 
izdevums “Archīvs” – raksti par 
latviskām problēmām”.

l Literatūras izstāde “Novad-
nieku stāsti”.

l Literatūras izstāde “Laiks 
dārza darbiem”.

l Bērnudārza “Lācītis” saga-
tavošanas grupiņas bērnu radošo 
darbu izstāde (līdz 20. maijam).

PASĀKUMI:
l 18. maijā jauno grāmatu 

diena.

POPE
20. maijā plkst. 14 Senioru 

balle pie galdiņiem “Tiem, kam 
pāri 50...”. Ieejas maksa 5 eiro.

16., 23., 30. maijā un 6. jūnijā 
semināri par veselību ciklā “Tiem, 
kas vēlas atmest smēķēšanu”.

9. jūnijā plkst. 14 Lielā kūku 
balle “Simtais pavasars”. Ieejas 
maksa 1 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Nu, re, 

kā pasaule bez manis aizplūst brī-
vos vējos: negrib, ne ka to lauž, ne 
ka es uzkundzējos” – dzejniekam 
Imantam Ziedonim 85.

l Literatūras izstāde “Eiropas 
diena”.

l Literatūras izstāde “Māte – 
veselības un laimes avots”.

l Literatūras izstāde “Nezi-
nāmais Hānbergs” – rakstniekam, 
publicistam Ērikam Hānbergam 
85 (no 22. maija). 

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 54. kopa.

ZIRAS
31. maijā plkst. 18 bērnu dis-

kotēka “Brīvdienas var sākties”. Ie-
eja bez maksas.

2. jūnijā “Sveiks un vesels 
Ventspils novadā” – bērniem no 
1,5 līdz 15 gadiem dažādas fizis-
kas aktivitātes brīvā dabā.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Laiks 

Ziedonim” – dzejniekam Iman-
tam Ziedonim 85.

l Danas Doniņas rokdarbu 
izstāde “Lelles”.

l Literatūras izstāde “Uz-
rakstīto pārlasot” – rakstniekam, 
publicistam Ērikam Hānbergam 
85 (no 14. maija).

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 55. kopa.

PASĀKUMI:
l Maijā sākas datorapmācī-

bas (laiks tiek precizēts).
l Līdz 17. maijam erudīcijas 

konkurss “Ko es zinu par Eiropas 
Savienību?”.

ZLĒKAS 
25. maijā plkst. 20 pārgājiens 

“Lakstīgalu nakts”. Pulcēšanās pie 
kultūras nama.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pa kuru 

laiku es dzīvojis esmu?” – dzejnie-
kam Imantam Ziedonim 85.

l Literatūras izstāde “Lauku 
dzīves tēlojums Ērika Hānberga 
stāstos” – rakstniekam, publicis-
tam Ērikam Hānbergam 85.

l Izstāžu ciklā “Vaļasprieks” 
ugālnieces Ināras Lakšes gleznas.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 50. kopa.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 58. kopa.

PASĀKUMI:
l Maijā (datums tiek precizēts) 

plkst. 9.30 Dāmu klubiņa ekskursija 
uz Pilteni “Iepazīstam kaimiņus”.

Ventspils novada pasākumu afiša
15. maijs – 15. jūnijs

NOBEIGUMS 7. lpp.
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NOLIKUMS
1.Vispārīgā informācija
1.1. Herberta Dorbes balvu 

“Gada humanitāro zinību skolo-
tājs” (turpmāk – balva) piešķir 
Ventspils muzejs sadarbībā ar 
Ventspils pilsētas un Ventspils 
novada Izglītības pārvaldēm, 
Ventspils pilsētas un novada bib-
liotēkām. 

1.2. Balvu piešķir Ventspils 
pilsētas un Ventspils novada hu-
manitāro priekšmetu skolotājiem 
par ieguldījumu skolēnu iesaistī-
šanā novada literatūras un kultū-
ras vēstures iepazīšanā un izpētē 
2017./2018. mācību gadā. 

1.3. Konkursu un balvas pa-
sniegšanu organizē Ventspils 
muzejs sadarbībā ar Ventspils 
pilsētas un Ventspils novada Iz-
glītības pārvaldēm, Ventspils pil-
sētas un novada bibliotēkām. 

1.4. Balvu – dāvanu karti simt 
četrdesmit eiro (140 eiro) vērtībā 
un diplomu pasniedz 2018. gada 
7. oktobrī Skolotāju dienai veltītā 
pasākumā Livonijas ordeņa pilī, 
Jāņa ielā 17, Ventspilī.

1.5. Konkursa mērķis ir paust 
atzinību pedagogiem, kuri vis-
pārliecinošāk, aktīvāk un sek-
mīgāk veicina audzēkņu iesais-
tīšanu novada literatūras un 
kultūras vēstures procesu izzinā-
šanā, Ventspils muzeja, Ventspils 
un novada bibliotēku pakalpoju-
mu izmantošanā, veicinot bērnu 
un jauniešu lasīšanu un radošo 
spēju attīstību.

2. Pretendentu vērtēšanai 
noteiktie kvalitatīvie kritēriji

2.1. Pedagogs īstenojis pro-
jektus skolēnu zināšanu papil-
dināšanai un rosinājis skolēnus 
iesaistīties novada literatūras un 
kultūras vēstures izpētē.

2.2. Pedagogs aktīvi sadarbo-
jies ar Ventspils muzeju un Vents-
pils pilsētas un novada bibliotē-
kām novada literatūrai un kultūras 
vēsturei veltīto pasākumu organi-
zēšanā un apmeklēšanā.

3. Konkursa izsludināšanas 
un pretendentu pieteikšanas 
kārtība

3.1. Konkursu  izsludina, 
publicējot paziņojumu par tā rī-
košanu plašsaziņas līdzekļos ne 
vēlāk kā līdz 2018.  gada 17.  ap-
rīlim.

3.2. Informācija par konkur-
su publicēta laikrakstā “Ven-
tas Balss” un Ventspils novada 
domes informatīvajā izdevumā 
“Ventspils Novadnieks”, pietei-
kuma anketa – Ventspils muze-
ja mājaslapā http://www.muzejs.
ventspils.lv.

3.3. Pretendentus balvai var 
izvirzīt ikviena Ventspils pilsētas 
un Ventspils novada vispāriz-
glītojošā skola, tās audzēkņi vai 
skolotāji, aizpildot pieteikuma 
anketu, kurā atspoguļots izvir-
zītā kandidāta ieguldījums, un 
apliecinot pieteikumu ar trim pa-
rakstiem.

3.4. Pieteikumi līdz 2018. 
gada 21.  septembrim jāiesniedz 
personīgi darba dienās no 
plkst.11.00 līdz 17.00 H.  Dorbes 
muzejā, Ērgļu ielā 1, vai jānosūta 
pa pastu (pasta zīmogs) uz adre-
si: H. Dorbes muzejs, Ērgļu ielā 1, 
Ventspilī, LV-3601.

4. Konkursa komisija
4.1. Pretendentu pieteikumus 

un iesniegtās balvas pieteikuma 
anketas izvērtē un lēmumu par 
balvas piešķiršanu pieņem kon-
kursa komisija.

4.2. Konkursa komisiju ne 
mazāk kā sešu cilvēku sastāvā 
apstiprina Ventspils muzeja di-

rektors.
4.3. Komisijas darbā piedalās 

pārstāvji no Ventspils muzeja, 
Ventspils pilsētas Izglītības pār-
valdes un Ventspils novada Izglī-

tības pārvaldes, Ventspils biblio-
tēkas.

4.4. Konkursa komisijas sē-
des tiek protokolētas. Protokolus 
paraksta visi klātesošie komisijas 

locekļi.
4.5. Komisija darbojas saska-

ņā ar šo nolikumu, un tās sastāvs 
tiek publiskots tikai pēc balvas 
piešķiršanas.

HERBERTA DORBES BALVAS 
“GADA HUMANITĀRO ZINĪBU SKOLOTĀJS”

Pielikums Nr.1 
Herberta Dorbes balvas “Gada humanitāro zinību skolotājs” nolikumam

PIETEIKUMS 
HERBERTA DORBES BALVAS  

“GADA HUMANITĀRO ZINĪBU SKOLOTĀJS” KONKURSAM
1. Balvas pretendents

Balvas pretendents

Pretendenta pārstāvētā mācību iestāde

2. Pretendenta pieteicējs

Pieteicēja adrese, tālrunis, e-pasts, kontaktpersona

3. Īss pieteikuma pamatojums (ne vairāk kā 500 zīmju) 

4. Ieguldījums darbā ar skolēniem novada literatūras un kultūras vēstures popularizēšanā (ne vairāk kā 
divas A4 lappuses)

Vēlams vizuālais materiāls, kurā fiksētas nodarbības vai pasākumi projektā (ne vairāk kā 4 attēli)

Pieteikumu apliecinošie paraksti un to atšifrējumi 

1. __________________              ___________________________          ________________________________________
   paraksts                                    vārds, uzvārds    ieņemamais amats

2. __________________              ___________________________          _______________________________________ 
   paraksts                                    vārds, uzvārds    ieņemamais amats

3._________________                 ___________________________          _______________________________________ 
  paraksts                                    vārds, uzvārds    ieņemamais amats

!

 

USMA
13. maijā plkst. 13 Māmiņ-

dienas koncerts.
26. maijā plkst. 18 Ventspils 

novada pašdarbnieku Vasarsvētku 
koncerts Usmas pludmalē.

2. jūnijā plkst. 11 velobrau-
ciens apkārt Usmas ezeram.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kartu-

peļi zied” – rakstniekam, publicis-
tam Ērikam Hānbergam 85.

l Literatūras un novadpēt-
niecības materiālu izstāde “Aiz-
ved mani uz Morica salu...” – Mo-
ricsalas rezervātam 106.

l Mātes dienai veltīta rokdar-
bu izstāde “Māci mani, māmuliņa, 
visādam darbiņam!”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 60. kopa.

PASĀKUMI:
l Maija beigās (laiks tiek pre-

cizēts) tikšanās pie kafijas tases 
ar rokdarbu izstādes dalībniecēm 
“Paaudžu mantojums”.

VĀRVE
SPORTA UN KULTŪRAS
CENTRS “ZŪRAS”
19. maijā plkst. 12 Ventavas 

pavasara gadatirgus. Tirgošanās, 
koncerts, izstāde, sacensības, spē-
les, atrakcijas, balle. Kursēs au-
tobuss. Papildu informāciju par 
tirgus aktivitātēm skatīt afišās vai 
zvanīt pa tālruni 22002942.

27. maijā plkst. 15 Ventspils 
novada Bērnu svētki. Koncerts, 
spēles, rotaļas, izjādes ar zirgiem, 
piepūšamās atrakcijas, burbuļ-
šovs.  

BC “Tīne”
15. maijā plkst. 18 tematiska 

pēcpusdiena kopā ar bibliotēku 
ģimenes dienā “Vesels un drošs – 

tāds es esmu ģimenē”.
24. maijā plkst. 17 uzvedī-

bas stunda “Kas jāievēro rotaļā-
joties?”.

JIC “Ligzda”
18. maijā plkst. 17 diskusija 

ar Guntu Blumfeldi “Uzmanības 
deficīta sindroms”.

23. maijā plkst. 16 pēcpus-
diena bērniem “Cepam tējas ce-
pumus”. 

25. maijā plkst. 17 JIC “Ligz-
da” apmeklētajiem kino vakars.

30. maijā plkst. 13 dāmu klu-
biņa “Kalizija” nodarbība “Emoci-
ju kārtis”.

ZŪRU NOVADPĒT-
NIECĪBAS EKSPOZĪCIJA
18. maijā plkst. 18 pie “Rat-

nīcas” Latvijas simtgadei veltītā 
pasākumu cikla “Šūpulis” 1. daļa 
– “Dzimšana”. Vārves pagasta 
vēstures stāstu pirmās burtnī-
cas atvēršana. 1919.  gada lugas 

“Neizdevusies nelaime” lasījums. 
Sadziedāšanās kopā ar Ventspils 
Kultūras centra kori “Ziemeļ-
zvaigzne”.

                          
Vārves  bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kopā” 

– par idejām, kā ģimenei kopā pa-
vadīt laiku.

l Literatūras izstāde “Un 
ilgāk par mirkli – nekas nespēj 
būt, un vairāk par mirkli – mums 
neiegūt” – dzejniekam Imantam 
Ziedonim 85.

l Literatūras izstāde “Mātei” 
(līdz 20. maijam).

l Literatūras izstāde “Es 
dzīvoju saulaini” – rakstniekam, 
publicistam Ērikam Hānbergam 
85 (no 21. maija).

PASĀKUMI:
l 22. maijā plkst. 15.30 ra-

došas nodarbības bērnudārza “Zī-
ļuks” sešgadniekiem.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Diž-

gara dzeju mīlot” – dzejniekam 
Imantam Ziedonim 85 (līdz 20. 
maijam).

l Eiropas dienai veltīta litera-
tūras izstāde “Eiropas Savienības 
dalībvalstis un karogi” (līdz 15. 
maijam).

l Bērnu zīmējumu izstāde 
“Mātes sirdī mātes mīļums, dvē-
selē – tās atspīdums” (līdz 20. 
maijam).

l Literatūras izstāde “Man 
patīk rakstīt, pārsvītrot, kaut ko 
sākt atkal...” – rakstniekam, publi-
cistam Ērikam Hānbergam 85 (no 
21. maija).

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 54. kopa.

PASĀKUMI:
l 15. maijā plkst. 18 ģi-

menes dienai veltīts pasākums 
“Vesels un drošs – tāds es esmu 
ģimenē”.

NOBEIGUMS. SĀKUMS 6. lpp.
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Veicināt izglītojamo 
interesi par svešvalodām un 
piedāvāt iespēju vispusīgi 
pārbaudīt un apliecināt 
savas zināšanas un prasmes 
angļu valodā – šāds  bija 
mācību priekšmeta  
metodiskās apvienības (vad. 
Dzintra Hartmane) izvirzī-
tais mērķis un uzdevums, 
organizējot konkursu  
“Valodu pavēlnieks”  
4.–5. klašu skolēniem.

20. aprīlī Ugāles vidusskolā sa-
pulcējās visu novada skolu koman-
das, kuras sagaidīja Alise, Trakais 
cepurnieks un Baltais trusis no 
L. Kerola “Alises piedzīvojumiem 
Brīnumzemē”, ikdienā – 7. klases 
skolēni Alise, Una un Mareks. Viņu 
uzdevums arī pasākuma turpmā-
kajā norisē bija sekot atsevišķu 
konkursa staciju darbam un pat 
novērtēt paveikto. Trakā cepurnie-
ka vērtējums visiem bija: “Ģeniāli!” 
Komandu kapteiņi  varēja izvē-
lēties  arī viņa sarūpētās cepures 
kā atšķirības zīmi. Dalībnieku ie-
sildīšanās notika, minot skolotāju 

sagatavotās mīklas un atjautības 
uzdevumus un par pareizu atbildi 
saņemot nelielu balvu. Visinte-
resantākais  bija skolotājas Aivas 
Celas sagatavotais jautājums: “Cik 
gadu ir Lielbritānijas karalienei 
Elizabetei II?” Trakā cepurnieka 
vērtējumu “Ģeniāli!” būtu saņēmu-
si atbilde, ka šodien vēl ir 91 gads, 
bet rīt, 21. aprīlī, būs jau 92. 

Skolu komandas bija sagata-
vojušas arī mājasdarbu – gandrīz 
visi dalībnieki iepazīstināja ar sevi, 
ar saviem hobijiem, tika izpildītas 
pazīstamas dziesmas angļu valodā, 
Popes komanda bija sagatavojusi 
leļļu teātra uzvedumu “Rācenis”.

Darbs turpinājās astoņās valo-
du stacijās – tajās katrai komandai, 
mainoties vietām, bija jāizpilda 
noteikti uzdevumi. Lasīšanas ak-
tivitātēs, izlasot tekstu, bija jārod 
atbildes uz jautājumiem par Lady 
Gagu  un Krištianu Ronaldu, gra-
matikas aktivitātēs teikumos bija 
jāsakārto vārdi pareizā secībā, jā-
risina krustvārdu mīklas. Veselīga 
ēdiena stacijā jāsameklē dārzeņu 
nosaukumi abās valodās, jāizdomā 

Kā jau parasts, tuvojoties 
mācību gada noslēgumam, 
sākumskolas skolotāju me-
todiskā apvienība Ingunas 
Blokas vadībā organizē kon-
kursu 2.–4. klašu skolēniem 
“Gudrinieks”. Šogad tā tēma 
“Latvijai –100” un norises 
vieta – Užava, jo  tradicionā-
li šis pienākums tiek uzticēts 
iepriekšējā gada  konkursa 
uzvarētājiem. Piedalījās 
deviņas komandas no visām 
novada skolām. Konkursa 
ievadā – sagatavotā mājas 
uzdevuma “Manas skolas 
vēsture” prezentācija.

Užavas komandai sagatavots 
stāstījums ar atskatu uz laiku pirms 
184 gadiem, kad muižas ēkā atvē-
lētās telpās skolēni varēja mācīties 
latviešu valodu un ticības mācību. 
Tikai 1900. gadā skola tikusi pie 
savas ēkas no sarkaniem ķieģeļiem 
un ar dakstiņu jumtu; tajā mācības 
notika līdz pat 1964.  gadam, kad 
uzcēla pašreizējās skolas ēku. Sko-
lēni lepni stāstīja par Užavas skolas 
absolventiem, kuri pazīstami visā 
Latvijā, to vidū komponists Aldo-
nis Kalniņš, Latvijas Universitātes 
profesors Viesturs Vēzis, TV žur-
nālists Jānis Geste.

Popes komandai interesants 
stāstījums par savas skolas vēstu-
ri. Skola dibināta 1851. gadā, laika 
gaitā atradusies dažādās ēkās, bet 
kopš 1940.  gada darbojas barona 
Bēra muižas pilī, kuras priekšā ir 
skaisti apstādījumi un puķu dobes, 
tā sauktais rundālis; zemniekiem 
muižas pārvaldnieka fon Rennes 

IZGLĪTĪBA

Rāda zināšanas 
angļu valodā 

sakāmvārdi par veselīgu ēdienu, uz 
kartona šķīvja uzzīmējot to veido-
jošās sastāvdaļas. Stacijā “Zieds” ar 
atbilstošiem īpašības vārdiem jāiz-
rotā katra sagatavotā zieda zied-
lapiņa, pie molberta bija jāuzzīmē 
sava skola, iespējami pārliecinoši 
attēlojot tai raksturīgo.

Konkursa noslēgumā katrs 
skolotājs vērtēja savas stacijas 
veikumu; atzīmējams Zūru pa-
matskolas komandas sasniegums 
krustvārdu mīklu risināšanā – 
nevienas kļūdas! Savu skolu ļoti 

veiksmīgi bija attēlojušas visas 
komandas, bet Puzei bonuss, jo 
zīmējumā bija iekļauta informācija 
par to, kas šajā skolā īpašs – kādas 
nodarbes tā piedāvā papildus, ka tā 
ir ekoskola. Popes komanda savu 
skolu bija parādījusi ļoti izteiksmī-
gi, attēlojot to krāsās. Kopvērtēju-
mā visu skolu komandas saņēma 
atzinīgus vārdus un metodiskās 
apvienības vadītājas pateicības 
rakstus par veiksmīgu piedalīšanos 
konkursā ar tajos ierakstītiem A. 
Einšteina vārdiem: “Izglītība nav 

faktu iemācīšanās, bet prāta tre-
niņš.” Protams, arī saldumus, kas 
lieti noderēja iztērētās enerģijas 
atjaunošanai. Pateicība arī skolo-
tājiem Lindai Tīsonei, Aivai Celai, 
Agrim Paipalam, Sarmai Veckā-
ganei, Kristīnei Danei, Solvitai 
Ližbovskai, Unai Godapēterei un 
pasākuma organizatorei Dzintrai 
Hartmanei par ziedoto laiku, sa-
gatavojot skolēnus un nodrošinot 
pasākuma veiksmīgu norisi. 

Izglītības pārvaldes metodiķe 
Tamāra Kuciņa

Skolēni konkursā ieinteresēti veic uzdevumus. TAMĀRAS KUCIŅAS FOTO

2.–4. klašu konkurss “Gudrinieks – 2018” 

laikā bija aizliegts tam pat tuvu-
mā rādīties. Ja neklausīja, nācās 
uzklausīt rupjus lamu vārdus. Šo-
dien tas ir pieejams visiem. Skolēni 
laipni aicināja apmeklēt savu skolu, 
kurā ir ļoti daudz kas interesants 
un vēsturisks.

Zūru komanda arī atskatās uz 
vēsturi, kad 1875. gadā ar grāfa 
Lambsdorfa atļauju tiek uzcelta 
pirmā skolas ēka ar diviem stā-
viem, 15 istabām. Šajā skolā strādā 
tikai viens skolotājs. Kopš tiem lai-
kiem notikušas tik lielas izmaiņas, 
pārbūves un celtniecība, ka šī ēka 
atpazīstama tikai kā skolas galvenā 
jeb vecā daļa, kur ir izvietoti māj-
turības kabineti un ko arī sākum-
skolas skolēni sauc par savu. Līdz 
nepazīšanai tā ir pārvērtusies kopš 
renovācijas 2000. gadā, kad tika 
siltināta un nokrāsota baltā krāsā.

Ances komandas stāsts ir par 
savu skolu šodien, par to, ka sko-
las kolektīvs dara labus darbus par 
godu savai dzimtajai vietai un Lat-
vijai: “Visu varam, visu darām mūsu 
mīļai Latvijai! Mūsu labie darbi 100 
aug kā zīles ozolā.” Ancenieki de-
monstrēja stilizētu ozolu, kurš ieau-
dzis skolas gaitenī un kurā kā ozol-

zīli iekar katru labi padarītu darbu.
Puzes komandai stāstījums par 

savu skolu, kurai ir tikai 42 gadi, 
neliels skolēnu skaits, bet ļoti labas 
tradīcijas – darbojas divi tautas deju 
kolektīvi, ansambļi, sporta pulciņš, 
mazpulks un jaunsargi; ikvienam ir 
iespēja izvēlēties savām interesēm 
atbilstošas nodarbības. Jau astoņus 
gadus pie skolas plīvo Zaļais karogs, 
kas apliecina ekoskolas statusu.

Tārgales skolai šogad aprit 144 
gadi; tagadējo skolas ēku uzcēla 
1986. gadā – nu ir gaišas, plašas tel-
pas, kurās mājīguma radīšanai tiek 
veikti arvien jauni uzlabojumi. Ne-
sen pie skolas atklāts jaunais sporta 
stadions un trenažieru komplekss. 
Uz konkursu komanda ieradusies 
ar apņemšanos uzvarēt, bet, ja arī 
neiznāks, tad vēlas dalīties ar savām 
zināšanām un prasmēm.

No Ugāles vidusskolas startēja 
divas komandas, priekšnesumā abas 
apvienojās un videomateriālā iepa-
zīstināja ar savas skolas vēsturi, kas 
bija veidota melnbalta, bet mūsdie-
nas tika attēlotas krāsainā versijā.

Piltenes vidusskolas koman-
da minēja tālo pagātni, kad 1570. 
gadā Priekšpiltenē tika nodibināta 

pirmā skola. Vidusskola dibināta 
pirms 65 gadiem, toreiz mācības 
notika vairākās ēkās. Jaunais skolas 
korpuss, kurš kalpo līdz šai die-
nai, tika atvērts 1974. gadā. Šogad 
skolā mācās 138 skolēni, strādā 24 
skolotāji, no kuriem trešā daļa ir šīs 
skolas absolventi.

Pēc mājasdarbu prezentāci-
jas sekoja patstāvīgo uzdevumu 
veikšana, zināšanu un prasmju 
demonstrējums piecās stacijās: so-
ciālās zinības, matemātika, mājtu-
rība un tehnoloģijas, dabaszinības, 
latviešu valoda. Ikvienai komandai 
katrā stacijā bija jāizpilda uzdevu-
mi. Sociālajās zinībās juceklīgā zī-
mējumā jāatrod Latvijas kontūra, 
ar zilu krāsu kartē jāapzīmē tā daļa, 
kas saskaras ar jūru un līci, jāatrisi-
na krustvārdu mīkla ar vietu nosau-
kumiem. Dabaszinībās jāatpazīst 
zīmējumā attēlotie Latvijas augi, 
jāizkrāso to ziedi, jānosaka, vai tas 
ir savvaļas vai kultūraugs. Latviešu 
valodā tautas dziesmām jāatrod 
atbilstošs sakāmvārds vai paruna, 
jāatrisina krustvārdu mīkla par 
Latviju. Uzdevumi nebija viegli arī 
matemātikas stacijā – pēc dotajām 
sagatavēm jākonstruē rūķīšu māji-

ņa, vienlaicīgi domājot, no kurām 
varētu iznākt zīmējumā redzamā 
mājiņa. Domāšana un apķērība 
bija nepieciešama arī mājturības un 
tehnoloģiju stacijā. Tur no plēstām 
ilustrācijas daļām bija jāsalīmē kon-
krēta Latvijas dabas ainava, darot to 
ļoti rūpīgi un iekļaujoties atvēlētajā 
laikā. Šis uzdevums ne visiem bija 
pa spēkam.

Laiks pagāja nemanot, un vecais 
skolas zvans vēstīja, ka darbs jā-
beidz. Rezultāti iepriecinoši, un kat-
ra komanda saņēma savu  vērtēju-
mu: Ugāles vidusskolas 1. komandai 
– 1. vieta, Ugāles vidusskolas 2. ko-
mandai – 2.  vieta, Ances pamat-
skolas komandai – 3. vieta, Piltenes 
vidusskolas komandai – nominācija 
“Aktīvākā”, Zūru pamatskolas ko-
mandai nominācija – “Prasmīgā-
kā”, Užavas pamatskolas komandai 
– nominācija “Atjautīgākā”, Puzes 
pamatskolas komandai nominācija 
– “Darbīgākā”, Popes pamatskolas 
komandai nominācija – “Draudzī-
gākā”, Tārgales pamatskolas koman-
dai – nominācija “Čaklākā”, jo bija 
tikai četri dalībnieki, tātad strādāja 
par pieciem. Bet galvenais šajā pa-
sākumā – visi bija gandarīti, jo šeit 
piemērots ir Užavas pamatskolas 
klasē izvietotais teiciens: “Visu tu 
vari; ko nezini – iemācīsies!”

Kolektīvs paldies sākumskolas 
metodiskās apvienības vadītājai In-
gunai Blokai, Užavas pamatskolas 
pedagogiem, skolotājai Karīnai Ci-
mermanei, kuri rūpējās par kon-
kursa organizēšanu un tā veiksmīgu 
norisi. Uz tikšanos nākamgad Ugālē!

Tamāra Kuciņa

TA
M

Ā
R

A
S 

K
U

CI
Ņ

A
S 

FO
TO



  | 9
2018. gada 15. maijs
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Popes pamatskolas audzēk-
ņiem sporta nodarbības vadīja 
sporta skolotājs no Spānijas Djego 
Fernandes del Amo, kurš apgūst 
sporta nodarbību organizēšanas 
prasmes. Nodarbības notika an-
gļu valodā. Treneris izmantoja 
Spānijā apgūtās zināšanas sporta 

nodarbību vadīšanā. Sakām vi-
ņam lielu paldies Popes sporta 
kluba un Popes pamatskolas vār-
dā! Ciemiņi piemiņai saņēma su-
venīrus un T kreklus. Paldies par 
līdzdalību Ivitai Zaķei, Arno Kirš-
teinam un Ligitai Lukševicai!

Sandris Jankevičus

Parasti čaklās skudras rudenī 
steidz pabeigt darbus, ielien dziļi 
pazemē un tur, saķērušās kamolā, 
pārziemo, bet ir arī tādas, kas ir 
darbīgas visu ziemu. Tādi esam arī 
mēs – Popes amatierteātra “Skud-
riņas” aktieri. Pagājušajā rudenī 
uzsākām otro sezonu. Gribējām 
iestudēt kaut ko jautru, lai gan 
skatītāji, gan aktieri izrādēs varētu 
saņemt pozitīvo smieklu enerģiju. 
Tā nu mums tapa raiba izrāde, 
kurā netrūka smieklīgu pārpratu-
mu un komisku situāciju un kuras 
centrā ir uz dažādām nerātnībām 
naskais āzis, vārdā Miķis. Viņš ir 
saimnieces Lizetes mīlulis, bet 
saimnieks Fricis labāk gribētu, lai 
to, nevis vistiņu Raibīti būtu aiz-
nesis vanags. Āzis nepatīk arī kai-
miņienei Irmai, bet, tā kā viņa ļoti 
grib izprecināt savu meitu Zelmu 
kaimiņpuisim Pēterim, jāpacieš 
arī Miķa “smaržīgās” mīlestības 
izpausmes. Pēterim gan nav ne 
kripatiņas patikšanas pret Zel-
mu, jo sirdī iekritusi cita – smukā 
Anna. Kad viņa ierodas iepazīties 
ar Pētera māti Lizeti, sākas viens 
liels pārpratums, jo katra runā par 
savu, uzskatot otru par gluži vai 
jukušu. Šī pārpratuma dēļ – arī te 
pie vainas ir Miķis – jaunie cilvēki 

“Skudriņu” aktieriem patīk jautrība, tā pamanāma arī izrādē.

Prot savaldīt āzi Miķi

teju vai pašķiras, bet apsviedīgā 
un mutīgā radu meitene Kate no 
pilsētas spēj visu vērst par labu, 
un beigas, protams, ir laimīgas – 
kāzas būs!

Nenopietnais joku gabals pa-
tika gan mums pašiem, gan arī 
skatītājiem – kā pašmāju, tā arī 
tiem, pie kuriem bijām aizbrau-

kuši. Skanēja smiekli, pēc katras 
izrādes mums tika veltīti atzinī-
gi vārdi, tādēļ no sirds saku mīļu 
paldies saviem aktieriem, kuri 
spēja katram tēlam piemeklēt īpa-
šu raksturu. Liels un mīļš paldies 
arī kultūras darbiniecēm Usmā, 
Zirās, Zūrās un Jūrkalnē par jauko 
uzņemšanu, visur tikām iesaistī-

ti pasākumos. Noslēguma izrāde 
pašu mājās notika 7. aprīlī, uzstā-
jāmies Popes pagasta laulību zālē. 
Paldies tiem Popes ļaudīm, kuri 
kuplā skaitā noskatījās mūsu iz-
rādi. Pēc smiekliem un aplausiem 
sapratām, ka skatītājiem mūsu uz-
vedums ļoti gāja pie sirds. Paldies 
arī maniem palīgiem un atbalstī-

tājiem, vecākiem un vecvecākiem, 
kuri palīdzēja dažu dekorāciju iz-
veidē, tāpat pateicos par uzticību, 
bērnus pieskatot. Paldies arī tiem, 
kas aizdeva un atveda solus. Uz 
tikšanos nākamajā sezonā!

Popes amatierteātra 
“Skudriņas” vadītāja 

Genovefa Briede 

Ivita Zaķe, Ligita Lukševica un Djego Fernandes del Amo.
SANDRA JANKEVIČUS FOTO

Viesojās skolotājs 
no Spānijas

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Prieks, ja citiem 
klājas labi

Juris kopā ar Zaigas brāli Raimondu strādā 
nelielā uzņēmumā, kas nodarbojas ar mežizstrā-
di un auto pārvadājumiem, bet Zaiga ir māj-
saimniece. 

To pateikusi, viņa pasmaida un stāsta, ka 
visu laiku ir kustībā. Rīts sākas septiņos, reizēm, 
ja vīram agrāk jābūt darbā, arī piecos, bet pie 
naktsmiera ventavniece reizēm dodas pusnak-
tī. Tas ir stereotips, ka mājsaimniece laiskojas 
pa māju, Zaigai vienmēr ir, ko darīt. Piemājas 
teritorija aizņem 3,7 hektārus, tā jāuztur kārtībā 
visos gadalaikos. “Ceļarāju” saimniecei ir divi 
vaļasprieki, kas iepriecina arī draugus. Viņa ga-
tavo apsveikuma kartītes un dāvanām domātas 
kastītes, kā arī cep garšīgas kūkas un kliņģerus. 

Reizēm konditorejas izstrādājumi iegūst 
kāda zvēriņa, piemēram, lāča formu. Darinot 
kartītes, Zaiga darbiņu veic ar vislielāko rūpību, 
dažkārt viena priekšmeta izgatavošanai ne-
pieciešamas pat astoņas stundas. “Gribu visu 
padarīt tā, lai ir skaisti un apsveikuma saņēmē-
jam prieks. Esmu aizrāvusies ar kvilingu. Idejas 
reizēm noskatu internetā, lai gan vairāk tomēr 
paļaujos uz savu izdomu. Tortes sāku cept jau 
18 gadu vecumā. Atceros, kā man darbā pasūtīja 
divstāvu kūku. Es īsti nezināju, kā ar uzdevumu 
tikt galā, tomēr domāju un izdomāju. Izdevās! 
Tagad dažādus konditorejas izstrādājumus cepu 
tādēļ, ka tā ir garšīgāk, turklāt varu izmantot 
tās sastāvdaļas, kas patīk labāk. Sviestu aizstā-
ju ar krējumu, tam ir mazāks tauku procents,” 
stāsta Zaiga. Par savu dzīvi ventavniece runā 
viegli, ar smaidu, piebilstot, ka viss, kas viņai 

dots, ir Dieva dāvana. Tieši Viņš svētī visu, kas 
tiek darīts, un dod padomu, ja reizēm kaut kas 
nevedas. Dieva klātnība jūtama, plānojot arī 
dārza darbus. “Ceļarājos” daudz vietas atvēlēts 
zālienam, tādēļ sezonas laikā tas bieži jāpļauj, 
šur tur iestādītas puķes, tiek veidots dzīvžogs. 
Rainarda vectētiņš mazdēla priekam uzstādījis 
vairākas rotaļu ierīces. Zaigas vecāki Ausma 
un Laimonis labprāt apciemo meitas ģimeni. 
“Kad iegādājāmies māju, secinājām, ka te ir ļoti 
mālaina zeme, tāpēc bagātinām to ar kūdru un 
smiltīm. Lai izveidotu skaistu ainavu, ieguldījām 
ļoti daudz darba. Izrakām dīķīti, kurā ielaistas 
karpas, līdakas un līņi. Man patīk klajums, lai 
visu var pārredzēt, tādēļ ar koku stādīšanu ne-
aizraujamies. Iepriekšējie saimnieki bija uzcēluši 
vairākas piebūves un nojumes – tās nojaucām. 
Rekonstruējām pagrabu. Mazdārziņā aug bietes, 
burkāni, sīpoli, gurķīši,” uzskaita Zaiga. Savu 
laiku viņa velta arī dēliņam, pārbaudot, kā veicas 
mācībās, un vedot Rainardu uz Ventspili, kur 
viņš Digitālajā centrā apmeklē robotikas pulci-
ņu. “Par garlaicību sūdzēties nevaru. Visu laiku 
esmu kustībā un darbībā, un man patīk šāds 
dzīvesveids. Ja mēs dzīvotu dzīvoklī, droši vien 
atliktu nauda ārzemju ceļojumiem, bet tagad 
visus līdzekļus ieguldām īpašuma sakārtošanā. 
Par māju maksājam kredītu, bet mums ir iespēja 
jebkurā brīdī iziet laukā un baudīt brīvību. Ir 
dzirdēts, ka cilvēkiem skauž, ja citiem veicas, 
bet es gan priecājos, ja kādam klājas labi, jo 
nojaušu, cik daudz otrs ir strādājis, lai sasniegtu 
visu, kas viņam ir.” 

Marlena Zvaigzne
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Aprīlis šogad mazpul-
cēniem sniedza pietiekami 
daudz interesantu iespaidu 
un atziņu. Mēneša sākumā, 
izmantojot Bērnu vides sko-
las piedāvātos mācību mate-
riālus, 808. Puzes mazpulka 
un Puzes ekoskolas dalīb-
nieki devās uz mežu kopā ar 
“Latvijas Valsts mežu” Rin-
das iecirkņa mežkopi Gunti 
Cīruli. Visi dalībnieki saņē-
ma anketas ar uzdevumu uz-
manīgi raudzīties visapkārt 
un rast atbildes uz dažādiem 
jautājumiem. Bērniem nācās 
sameklēt mežā kaut ko, kas 
vecāks par katru, kas lūko-
jas no augšas, kas kalpo par 
mājvietu citiem, kas kalpo 
par barību citiem, kaut ko, 
no kā iedvesmoties un gūt 
ideju, kaut ko durstīgu utt.

Tas nebija sarežģīti. Audzēkņi 
darbojās ar lielu atbildības sajūtu 
un azartu, lai rastu atbildes uz vi-
siem jautājumiem, tās pierakstītu 
un arī nofotografētu izvēlētos ob-
jektus. Bērni bija ļoti apmierināti 
ar iespēju uzzināt kaut ko jaunu. 
Noslēgumā Guntis demonstrēja 
metodes, kā noteikt koka augstu-
mu, – tas īsti neapguvām, jo sals 
knieba pirkstos un bija laiks doties 
mājup, bet noteikti pamēģināsim 
citreiz.

16. aprīlī mazpulcēnus laipni 
pie sevis uzņēma Ieva Grīnberga. 
Ievu izsenis pazīstam kā dzīvnie-
ku aizstāvi un sargātāju, bet viņas 
lielā mīlestība kopš mazotnes ir 
zirgi. Mazpulka meitenes Paula, 
Elīna, Anna un Līva jau pārlieci-
nājušās, ka jāt ar Ievas zirgu Ru-
dīti ir bauda. Lielās meitenes ta-
gad mēģina Puzē iegūtās prasmes 

Puzes pagasta kultūras nama 
mazajā zālītē martā varēja skatīt 
Birutas Pūces rokdarbu izstādi, 
glezniņas krustdūriena tehnikā 
un līmētas no pērlītēm vai, pa-
reizāk sakot, nelieliem kristāli-
ņiem. Krustdūrienu prot daudzi, 
bet pavisam nesen ir parādījusies 
jauna nodarbe – salīmēt glezniņas 
no kristāliņiem. Paraugus Biruta 
pasūta internetā, un tad nu atliek 
vien apbruņoties ar pacietību un 
krietnu devu brīvā laika, jo nemaz 

tik žigli rindas kopā nekārtojas. 
Darbu motīvi ir dažādi – dzīvnie-
ki, putni, protams, vairumā pūces, 
arī ziedi. Dažreiz ir tā, ka Birutas 
dzīvoklī visas sienas aizņem darbi, 
kas tapuši pēdējo gadu laikā. Iz-
stādes noslēgumā Biruta atbrauca 
uz Puzi un interesentiem parādīja, 
kā darbiņi top. Vēlam arī turpmāk 
izturību, pacietību un labu redzi, 
lai varētu radīt vēl jaunus darbus.

Māra Kraule

17. aprīlī ar Valsts kultūrka-
pitāla fonda atbalstu projektā 
“Rakstnieks lauku bibliotēkā” Pu-
zes bibliotēkas jaunākajiem ap-
meklētājiem bija iespēja tikties ar 
dzejnieku Uldi Ausekli, kas radījis 
ļoti daudz skaistu un interesantu 
dzejoļu bērniem. Dzejnieks ru-
denī svinēs 77.  dzimšanas dienu, 
taču, neskatoties uz savu bagātīgo 
dzīves gājumu, viņš bērnus spēja 
pārsteigt ar savu fantastisko at-
miņu, jo visus dzejoļus pasākumā 
autors runāja no galvas.

Viens no populārākajiem dze-
joļu varoņiem ir runcis Francis, 
kas bērnus ar saviem piedzīvoju-
miem priecē kopš 1991. gada, kad 
iznāca pirmā grāmatiņa “Mēness 
platmalē”. Dzejnieks ne tikai raks-
ta dzejoļus, viņš ir bijis arī desmit 
Dzejas dienām veltītu krājumu 
“Garā pupa” veidotājs, tajos ir 
apkopoti dažādu autoru dzejo-
ļi bērniem. Paldies autoram par 
dzejolīti par pužiņu puikiņiem un 
meitenēm!

Puzes bibliotēkas vadītāja 
Anda Lejniece

Dzejnieks Uldis Auseklis 
uzrunā jaunos lasītājus. 

Mazpulcēni darbojas aktīvi

papildināt nopietnos treniņos 
citviet, bet ar Rudīti kopā vadītās 
stundas nav aizmirstas. Ieva pa-
stāstīja par zirgiem, par ponijiem 
un trušiem, jo nu jau vairākus 
gadus viņas pārziņā ir arī dažādu 
šķirņu truši. Ikviens varēja saņemt 
atbildes uz jautājumiem un samī-
ļot dzīvniekus. Mazpulcēni bija 
paņēmuši līdzi kārumus – burkā-
nus, ābolus u.c. gardas lietas. Da-
žiem vēlme darboties ar zirgiem 
pastiprinājās, un izskanēja klusas 
vēlēšanās: “Kaut man mamma at-

ļautu!” Ja mammas atļaus, Ieva ir 
gatava palīdzēt iesēsties sedlos un 
iemācīt spert pirmos soļus. 

22. aprīlī Rīgā, “Elektrum” 
Olimpiskajā centrā, klātesot 
Valsts prezidentam Raimondam 
Vējonim, norisinājās Latvijas 
Olimpiskās akadēmijas rīkotie 
sporta svētki “Vienoti sportā”. 
Šajos svētkos piedalījās 433 dalīb-
nieki vecumā no 5 līdz 14 gadiem, 
viņu vidū arī 16 Puzes mazpulcē-
ni. Varēja iesaistīties komandu sa-
censībās: futbolā, tautas bumbā, 

virves vilkšanā un stafetē. Pužiņi 
piedalījās tautas bumbas sacen-
sībās un veiklības stafetēs, kur 
viena no mūsu komandām, kurā 
startēja Lelde Kraule, Roberts An-
deršmits, Renāts Grims un Lauris 
Žuburs, savā grupā ieguva pirmo 
vietu, saņemot diplomu un piemi-
ņas balvas.

Visi dalībnieki piedalījās indi-
viduālajās aktivitātēs ar lēkšanas, 
skriešanas un mešanas elemen-
tiem, piemēram, basketbola me-
tienu sacensībās, veiklības sta-

fetēs, šautriņu mešanā, klinšu 
kāpšanā, diskgolfā un citās. Katrs 
svētku dalībnieks, piedaloties no-
teiktā skaitā aktivitāšu, saņēma 
Latvijas Olimpiskās akadēmijas 
piemiņas velti – cepurīti.

Esam pateicīgi Ventspils no-
vada domes priekšsēdētājam 
A. Muceniekam un Ventspils no-
vada Izglītības pārvaldes vadītā-
jai Ainai Klimovičai par piešķirto 
transportu, lai nokļūtu Rīgā. 

Māra Kraule

Biruta Pūce izstādes noslēgumā. MĀRAS KRAULES FOTO

Izstāde dzīvnieku mīļotājiem Pasaule sēd uz velosipēda
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Kopīgs foto ar Ievas rudo zirgu. MĀRAS KRAULES FOTO
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“Erasmus+” program-
mas jauniešu apmaiņas 
projekta “Do Sport and 
Go Vegetarian” laikā 30 
jaunieši no Latvijas, Armē-
nijas, Ungārijas, Serbijas 
un Slovēnijas 19. aprīlī 
devās izbraukuma vizītē uz 
Jūrkalni. Pirmo jaunieši 
apskatīja stāvkrastu, bet pēc 
tam devās ciemos uz Jūrkal-
nes pagasta “Bērziņiem” pie 
Jura un viņa sievas Ingas.

“Bērziņu” saimnieki ir izsla-
vēti kā prasmīgi maizes cepēji. 
Šajā saimniecībā jauniešiem bija 
iespēja pašiem izveidot savu mai-
zes kukulīti un sekot līdzi mai-

zes cepšanas gaitai. Viņi atzina, 
ka šī bijusi jauna pieredze, kas 
palīdzējusi izprast latviešu mai-
zes cepšanas tradīcijas. Jānorāda 
gan, ka tikai reti kurš no jaunie-
šiem iepriekš pats bija cepis mai-
zi. Pēc kukulīšu sagatavošanas un 
ievietošanas krāsnī jaunieši devās 
uz piemājas mežu, kur iestādīja 
eglītes, – arī šī pieredze bija kas 
jauns vairākumam no jauniešiem. 
Īpaši šī aktivitāte patika Armēni-
jas pārstāvjiem, jo, kā norādīja 
Armēnijas grupas vadītāja, viņu 
zeme ir kalnaina un akmeņaina, 
tāpēc iestādīt kaut ko zaļu esot 
kas īpašs. Armēnijas pārstāvji pat 
paņēma dažus egļu stādus līdzi 

No 19. maija pulksten 19 
līdz 20. maija pulksten  
1 Jūrkalnes tautas namā, 
ekspozīcijā “Vētru muzejs”, 
notiks Muzeju nakts pasā-
kums “Šūpo vētra zvejnieci-
ņu”. Apmeklētāji varēs iepa-
zīties ne tikai ar ekspozīciju, 
bet arī ar Kurta Vonnegūta, 
Klāsa Vāveres, Edija Duku-
ra, Igo un Ērika Upenieka 
daiļradi.

Apmeklējot ekspozīciju, kura 
veidota kā nogrimis kuģis, ap-
meklētājiem būs iespēja nobal-
sot par labāko kuģa nosaukumu. 
Kopš “Vētru muzeja” atvēršanas 

viesi ir rakstījuši ieteikumus par 
nosaukumu šim kuģim, nu ir pie-
nācis laiks to izvēlēties.

Visa vakara garumā notiks 
2018. gada Muzeju nakts tēmai 
“Šūpulis” atbilstīgi pasākumi. Ska-
nēs populārā mūsdienu amerikā-
ņu rakstnieka Kurta Vonnegūta 
romāna “Kaķa šūpulis” priekšla-
sījumi, fonā būs dzirdama pazīs-
tamā rokmūzikas pētnieka Klāsa 
Vāveres izlolotā audioprogram-
ma “Šūpuļdziesmu radio” – “Pink 
Floyd”, “Led Zeppelin”, “The Be-
atles”, Bobs Dilans, Toms Veitss, 
Džons Lenons, Ēriks Kleptons, 
Nīls Jangs, Džo Kokers, “ABBA”, 

Raimonds Pauls, “Pērkons”, Eltons 
Džons, Džons Koltreins, Deivids 
Bovijs u.c. Drosmīgākie apmek-
lētāji varēs piedalīties priekšlasī-
jumos.

Pulksten 20 notiks mūziķa un 
mākslinieka Edija Dukura gleznu 
izstādes atklāšana.

Ap pusnakti tautas nama zālē 
uzstāsies mūziķi Igo un Ēriks 
Upenieks ar savu jauno program-
mu “Sapnis ceļā”. Ģitārista Ērika 
Upenieka sacerētās kompozīcijas 
ar Igo vārdiem veidotas mierīgās 
noskaņās, turpinot šūpuļdziesmu 
ciklu.

Ingus Antonovičs

Muzeju nakts pasākums 
“Šūpo vētra zvejnieciņu” 

uz savu valsti. Vēlāk uzzinājām, 
ka lidostā ar egļu stādiem nav 
bijusi nekāda aizķeršanās un tie 
droši nogādāti Armēnijā. 

Pēc darba “Bērziņu” māju 
saimnieki bija sarūpējuši gardas 
pusdienas – liepziedu tēju, uz 
ugunskura vārītu zupu, burkān-
maizi, biezpiena plātsmaizi un 
veģetārās picas. Juris un Inga 
atzina, ka tas, ka projekta “Do 
Sport and Go Vegetarian” laikā 
jaunieši izmēģina veģetāru dzī-
vesveidu, bijis neliels pārbaudī-
jums – plānojot maltīti, nācies 
palasīt vairāk informācijas un arī 
paeksperimentēt ar sastāvdaļām. 
Vēlāk, apspriežot ar jauniešiem 
Jūrkalnē pavadīto dienu, visi at-
zina, ka pagastā ļoti paticis, viņi 
uzzinājuši daudz ko jaunu par 
tradīcijām un apguvuši arī citas 
zināšanas. “Bērziņos” esot bijis 
jūtams: “Jā, šeit mēs esam gaidī-
ti!” 

Pēc viesošanās “Bērziņos” 
projekta dalībnieki devās uz Vēt-
ru muzeja ekspozīciju Jūrkalnes 
centrā, kur Inita pastāstīja par 
dažādajiem objektiem.

Jāpiemin, ka “Erasmus+” 
jauniešu apmaiņas projekta “Do 
Sport and Go Vegetarian” laikā 
jaunieši no piecām valstīm, bals-
toties uz neformālās izglītības 
metodēm, no 14. līdz 21. aprīlim 
apguva jaunas zināšanas par ve-
ģetāro uzturu, tā ietekmi uz cil-
vēku un vidi. Jaunieši iesaistījās 
dažādās aktivitātēs, kas saistītas 
ar veselīgu un videi draudzīgu 
dzīvesveidu, un izmēģināja, kā 
tas ir – būt veģetārietim. Tas, vai 
šis dzīvesveids ir pieņemams un 
piemērots, jāizlemj katram pa-
šam.

Projektu “Do Sport and Go 
Vegetarian” finansē Eiropas Ko-
misijas programma “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā 
administrē Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentūra.

Biedrības “Solis dabā” 
pārstāve Kristiāna Siliņa

Mācījās cept maizīti

Pašu rokām veidota maizīte ir visgaršīgākā.
KRISTIĀNAS SILIŅAS ARHĪVA FOTO

2017. gada 4. maijā ar 
akciju “Apskauj Latviju” visā 
valstī tika aizsāktas Latvijas 
simtgades svinības.  Akcijas 
laikā četrdesmit piecās pie-
robežas pašvaldību teritori-
jās tika iestādīti 100 valsts 
simtgadei veltīti ozoli. Arī 
Jūrkalnes pagasts piedalījās 
šajā akcijā un iestādīja Lat-
vijas valsts simtgades ozolu. 
Ozolu iestādīja Ugunspļavā, 
kur satiekas pagasta un 
novada ļaudis, vietā, kur 
ozols vienmēr būs Jūrkalnes 
pagasta kultūras pasākumu 
liecinieks. Ir pagājis gads, 
un mēs devāmies apraudzīt 
mūsu ozolu.

Saulainajā un siltajā 4. maijā 
etnogrāfiskais ansamblis “Maģie 
suiti” un vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Jūrkalne” aicināja vi-
sus jūrkalniekus, radus, draugus 
un kaimiņus uz kopīgu svētku 
svinēšanu ar dziesmām, dančiem 
un kopā pabūšanu pie balti klāta 
galda. 

Svētku laikā par godu Latvi-
jas simtgadei izdejojām 100 taktis 
dejā. Visi pasākuma apmeklētāji, 
kam vien bija vēlme un spēks pa-
kustēt, vienojās kopīgā “Līkumu 
dancī”, līkumu līkumiem izstaigā-
jot Ugunspļavu un aizlīkumojot 
līdz simtgades ozolam. Lai mūsu 
ozols augtu liels, stiprs un kupls, 
lai tam būtu spēks sargāt mūsu 
tēvu zemi, mēs veltījām ozolam 
stipru suitu spēka dziesmu.

Šajos svētkos visi Ventspils 
novada pagasti vienojās akcijā 
“Izdziedāsim 100 tautasdzies-
mas Latvijai”. Mums izdevās no-
dziedāt 18 dziesmas. Pasākuma 
apmeklētāji, ikviens jūrkalnieks, 
pagasta iestādes un uzņēmumi, 
sabiedriskās organizācijas, ģime-
nes, domubiedru grupas, ama-
tiermākslas kolektīvi u.c. tika 

aicināti ņemt līdzi savu cienastu 
un dalīties ar šo īpašo ēdienu re-
ceptēm un stāstiem. “Maģo sui-
tu” sievas visus cienāja ar saldo 
klimpu zupu, bet dejotāji bija sa-
cepuši pankūkas – gan lielas un 
mazas, gan saldas un sāļas. Bērnu 
un jauniešu teātra dalībnieki arī 
bija sarūpējuši cienastu Latvijas 
svētkiem, mazākie bērni sacepuši 
cepumus un riekstiņus, lielākie 
– kūciņas, jo, kā teica paši bērni, 
viņiem ļoti garšojot cepumi un 
kūkas, un kas tad tie esot par svēt-
kiem bez saldumiem. Bērziņu un 
Antonoviču ģimenes visus cienāja 
ar savu īpašo saldēdienu – kafi-
jas krēmu, bet Lastovsku ģimene 
uz baltā galdauta lika pašu cepto 
maizīti.

Lai svētki būtu kuplāki un 
lustīgāki, pie mums ciemos bija 
atbraukuši kaimiņi, folkloras kopa 
“Suitu vīri”, kuri iepriecināja klāt-
esošos ar savām greznajām suitu 
dziesmām un skanīgajām balsīm. 
Ikviens pasākuma apmeklētājs 
kopā ar Jūrkalnes dejotājiem va-
rēja izmēģināt savus spēkus dan-
čos. Par danču pavadījumu rūpē-
jās kokles un akordeona meistare 
Dace Nasteviča.

Svētki turpinājās tautas namā, 
kur Pāvilostas amatierteātris vie-
sojās ar Ā. Alunāna lugas “Pašu 
audzināts” iestudējumu. 

Pēc izrādes devāmies baudīt 
skaisto Latvijas dabu. Jau trešo 
gadu brīvības svētkos jūrkalnieki 
un Jūrkalnes draugi dodas pārgā-
jienā pa dabas taku “Rīvas loki”. 
Šogad pārgājiens bija sešus kilo-
metrus garš, pēc pastaigas vienā 
no skaistākajām Latvijas vietām 
brašos gājējus gaidīja silta, uz 
ugunskura vārīta zupa. 

Sirsnīgs paldies visiem pasā-
kuma apmeklētājiem un dalībnie-
kiem!

Kristīne Skrulle

JŪRKALNE

Baltā galdauta 
svētki Jūrkalnē

Deju kolektīva “Jūrkalne” dalībnieces.
KRISTĪNES SKRULLES ARHĪVA FOTO
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Pagājušajā mācību gadā 
Projektu nedēļas laikā Zūru 
pamatskolas 1.–4. klašu sko-
lēni iepazina metodi “Māks-
las detektīvi”, un rezultātā 
tapa “Mākslas detektīvu 
stāsti”. Ideja par mākslas 
detektīviem radās skolotājai 
Irēnai Ķudei, izmantojot 
kursos gūto pieredzi. 

Kas tad ir mākslas detektīvi? 
Tā ir rakstnieces Luīzes Pastores 
detektīvstāstu sērija bērniem, kas 

aicina nokļūt mākslas aizkulisēs, 
dodoties piedzīvojumu un noslē-
pumu pilnā pasaulē, kas atrodas 
otrpus gleznām. Mākslai pa pē-
dām dodas mazie detektīvi Teo, 
Poga un takšelis Komats, kuri 
aizraujošā piedzīvojumu sērijā 
izmeklē ievērojamāko Latvijas 
mākslinieku darbu noslēpumus. 
Izmantojot rakstnieces pirmās 
trīs “Mākslas detektīvu” grāma-
tas un gleznu reprodukcijas, par 
mākslas detektīviem kļuva arī 

Zūru pamatskolas skolēni. Viņi 
devās pa pēdām galvenajam va-
ronim, veidojot varoņa dosjē. Tā 
katram skolēnam radās pašam 
savs stāsts un ilustrācija.

Aprīlī notika interesanta tik-
šanās ar grāmatu sērijas “Mākslas 
detektīvi” autori Luīzi Pastori, un 
viņa pastāstīja par grāmatu raks-
tīšanu, par saviem jaunākajiem 
darbiem, ilustrāciju nozīmi grā-
matās un, protams, atbildēja uz 
daudzajiem skolēnu jautājumiem. 

Nodarbības otrajā daļā autore ai-
cināja bērnus iejusties mākslas 
detektīvu lomā un, aplūkojot glez-
nas, atbildēt uz jautājumiem.

Šis projekts ļoti ieinteresēja 
skolēnus lasīt grāmatas. Paldies 
jāsaka arī Zūru bibliotēkas vadītā-
jai Mārītei Ķīvitei, kura palīdzēja 
organizēt jauko tikšanos ar grā-
matu autori un izveidoja skolēnu 
labāko stāstu izlasi, kas tika uz-
dāvināta rakstniecei. “Pasākums 
notika, pateicoties Sandras Pical-

celmas uzrakstītajam projektam 
“Rakstnieks lauku bibliotēkā” un 
Valsts kultūrkapitāla fonda at-
balstam. Gandarījums, ka Luīze 
Pasto re atvadoties teica: “Vien-
mēr liels prieks atgriezties Vents-
pils novadā, kur ir vieni no rado-
šākajiem bērniem Latvijā!” Lielu 
paldies visām skolotājām, kuras 
piedalījās projekta īstenošanā, kā 
arī skolas vadībai par atbalstu un 
sadarbību saka Mārīte Ķīvite.        

Evita Kubinska

v PIE SKATUVES
Plkst. 12.00 Atklāšanas koncerts.
Plkst. 13.00 Musturdeķu izstādes atklāšana.
Plkst. 13.45 Alus dzeršanas sacensību pirmais
posms.
Plkst. 14.00 Kūku gatavošanas sacensības.
Plkst. 14.30 Alus dzeršanas sacensību pusfināls.
Plkst. 16.45 Alus dzeršanas sacensību fināls.
Plkst. 17.00 Loterijas izloze.
Plkst. 17.15 Vārves amatierteātra “Vārava”
skečs “Nekā personīga.”
No plkst. 20.00 līdz 2.00 balle kopā ar brāļiem 
Rozentāliem.
v KAZINO BIRZĪ 
Plkst. 13.30 Laimes rats.
Plkst. 14.00 Kāršu spēles.
Plkst. 15.30 Bingo. 
Plskt. 16.00 Metamie kauliņi.

v SPORTS 
Plkst. 10.00 Strītbols “Miesnieka” stāvlaukumā.
No plkst. 13.30 līdz 15.00 Turēšanās pie stieņa. 
Plkst. 15.00 Virves vilkšanas sacensības.
v BĒRNIEM
No plkst. 15.15 līdz 16.15 Orientēšanās sacensī-
bas, lielformāta spēles, rotaļas, radošās darbnīcas.
v AUTOBUSS 
Plkst. 11.30 no Ventspils “Swedbank”.
Plkst. 11.40 Vārvē pie pieturas.
Plkst. 11.50 Zūrās pie pasta.
Plkst. 17.30 no Ventavas uz Ventspili.

Ja ir jautājumi, 
zvaniet kultūras pasākumu 

organizatorei INGAI BERGAI 
pa tālruni 22002942.

Starptautiskās Muzeju dienas aizsākumi meklējami 
1977. gadā. Idejas mērķis ir 18. maijā rīkot svinības,  
uzsverot, ka muzejs ir svarīgs kultūras saziņas līdzeklis, 
kas bagātina cilvēka zināšanas par pagātnes notikumiem. 

Vārves pagasta Zūru novadpētniecības ekspozīcija pievienojas 
šai kustībai un gaida interesentus ciemos 18. maijā pulksten 18. Pie 
“Ratnīcas” sāksies Latvijas simtgadei veltītā pasākumu cikla “Šūpu-
lis” 1. daļa – “Dzimšana”. Vērsim vaļā Vārves pagasta stāstu 1. burtnī-
cu. Tie ir stāsti par notikumiem mūsu pagasta ciemos laikā no 1918. 
līdz 1939. gadam: par pagastu padomju dibināšanu, par brīvības cī-
ņām, par Leču lauksaimniecības skolu, Vārves skolu, par folkloras 
vākšanu Cirpstenē, par reiz lepno “Stupkrogu”... 

Vēlāk iepazīsim Daces Dambes atrasto 1919. gadā sarakstīto Ak-
meņgravas Janča joku lugu “Neizdevusies nelaime”. Tajā attēlotie no-
tikumi ļauj sajust tā laika elpu – jaunu vārdu un terminu ienākšanu, 
neizpratni par notiekošo apkārt, pārmaiņas sadzīvē. Vakars noslēg-
sies ar sadziedāšanos, kurā toni uzdos koris “Ziemeļzvaigzne”, bet 
mielasta goda viesis būs Vārves pagasta vēsturē nozīmīgais – kartu-
pelis. Uz tikšanos!

Viktorija Rebuka

Kļūst par mākslas detektīviem   

Mākslas detektīvi kopā ar rakstnieci Luīzi Pastori. EVITAS KUBISNKAS FOTO

18. maijs – 
Muzeju diena

Pavasara gadatirgus 
19. maijā Ventavā

19. maijā visi laipni gaidīti Ventavas pavasara 
gadatirgū. Jau ceturto gadu Ventavas ciems 
kļūst par jestru tirgus placi tirgotājiem, pircējiem un visiem 
tiem, kam patīk burziņi. 

ŠOGAD TIRGŪ



  | 13
2018. gada 15. maijs

VĀRVE

Vai tu jau esi izlēmis par 
ko kļūsi? Kur plāno mācīties? 
Kāda būs tava dzīves profesija, 
karjera? Daudzus bērnus šie 
jautājumi kaitina un dzen 
izmisumā..., jo izvēlēties var 
tikai to, ko pazīst. Profesijas 
izvēle var sagādāt lielas prob-
lēmas, ja pietrūkst tīri prak-
tisku iespēju iepazīties ar šo 
profesiju darba rezultātu un 
pašiem tajās padarboties. Tā-
dēļ ciemos aicinājām “Mazās 
Brīnumzemes” izglītības un 
tehnoloģiju centra komandu, 
lai kopīgi mācītos, darbotos 
un izpētītu jaunākos tehno-
loģijas un cilvēka roku darba 
sasniegumus. 

29. marta rīts Zūru pamatskolas 
skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, 
jo katra klase kopā ar “Mazās Brī-
numzemes” meistariem darbojās 
tehniskajā laboratorijā – pētīja mi-
niatūrus vilcienus, auto, mājiņas un 
arī cilvēciņus, izzināja to darbināša-
nas noslēpumus, kā arī paši strādāja 
3D maketu būves darbnīcā. 

Divu stundu laikā meistari ie-
pazīstināja skolēnus ar dažādām 
profesijām un prasmēm. Skolēni 
uzzināja, ko savā ikdienā dara inže-
nieri, programmētāji, mākslinieki, 
mehatroniķi, arhitekti. Pasniedzējs 
Edmunds Sprūdžs rosināja pado-
māt, kādēļ šodienas un nākotnes 
profesionāļiem ar vienu profesiju ir 

Kultūrvēsturiskais  
mantojums, tūristu apskates 
objekts, jauniešu izklaides 
un vandalisma vieta, atmiņu 
un nostāstu apvīta ēka, ko 
saimnieki pametuši likteņa 
varā. Tas viss attiecināms  
uz Zūru muižu. Sensenos 
laikos grāfs Lambsdorfs to 
cēlis savai ģimenei, tad  
daudzus gadus muižas ēku 
par savu skolu sauca ne 
viens vien skolēns, bet nu 
pamesta un nevienam neva-
jadzīga tā gaida savu nolem-
to likteni.

Grūti noskatīties uz majestātis-
ko ēku, kura netiek ne apkopta, ne 

“iekonservēta”, jo īpašnieki neatro-
das Latvijā un līdz ar to neredz vai 
negrib redzēt, kas notiek ar viņu 
īpašumu. 

Šogad, kad Latvija svin savu 
simtgadi, gribējām Zūru muižu un 
tās brīnišķīgo, pat unikālo parku 
kaut nedaudz uzpost svētkiem. Jā, 
citi teiks, ka tas ir privātīpašums 
un mums nav tiesību tur neko da-
rīt. Bet, ja jūs ietu gar kaimiņa sētu, 
kur mētājas tukša alus skārdene 
vai čipsu paka, jūs to nepaceltu? 
Es paceltu, un arī Zūru skolas bēr-
ni un Zūru iedzīvotāji, kuri par 
talkas vietu izvēlējās Zūru muižas 
apkārtni un parku, neatrunājās, ka 
tas būtu jādara kādam citam. Mēs 

darījām, cik bija mūsu spēkos. Mēs 
nespējam apturēt laika ritumu un 
atjaunot irstošos mūrus, bet mēs 
varam izturēties ar cieņu pret vēs-
turi un nemēslot kā sivēni, sviežot 
atkritumus, kur pagadās. Paldies 
talciniekiem, kuri dūšīgi strādāja, 
lai savāktu atkritumus un izsisto 
logu stiklus.

Varbūt jaunieši, kuri Zūru mui-
žu iemīļojuši kā atpūtas vietu, arī 
vēlētos organizēt kādu talku. Sazi-
nieties ar mani, kopīgiem spēkiem 
mēs varam padarīt daudz laba. 

Vārves pagasta kultūras 
darba organizatore 

Inga Berga

Zūru pamatskolā tapa “Mazā Brīnumzeme”

par maz. Nodarbību laikā puiši un 
meitenes iepazina gan tehnoloģijas, 
gan dažādos darba instrumentus, 
gan arī uzzināja, kādas īpašības ir 
svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā 
tehnoloģiski un radoši augošā uz-
ņēmumā.

Karjeras pasākuma otrajā daļā 
katram skolēnam bija iespēja iejus-

ties “Mazās Brīnumzemes” meista-
ru ikdienā – darbnīcā viņi apguva 
telpiskuma, mēroga un modelisma 
būves iemaņas un izveidoja paši 
savu 3D pasaules maketu. Bērniem 
vajadzēja atainot vietu, kur viņi plā-
no dzīvot un strādāt, kad izaugs lieli. 
Darboties ar dažādiem telpiskiem 
un taktiliem materiāliem patika vi-

siem, un izveidotie maketi bija ļoti 
dažādi – pārsteidzoši un radoši. 
Dodoties mājup, izveidotos darbus 
dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvēr-
tējuma celšanai un nākotnes sapņu, 
prasmju un zināšanu iedvesmai. 

Priecāsimies, ja atradīsiet laiku, 
lai ar savu bērnu pārrunātu viņa 
izveidoto nākotnes pasauli! Iespē-

jams, daži skolēni savu nākotni izvē-
lēsies saistīt tieši ar inženierzinātņu 
jomu. “Mazās Brīnumzemes” pa-
sniedzēji prombraucot visiem novē-
lēja, lai piepildās vispārdrošākie sap-
ņi un ieceres, un aicināja ciemos uz 
miniatūrās pasaules centru Siguldā. 

Evita Kubinska

Bērni Zūru pamatskolā iepazina dažādas profesijas. EVITAS KUBINSKAS FOTO 

Talka pie Zūru muižas

Atkritumi savākti, vieta izskatās sakoptāka.  INGAS BERGAS FOTO

Projekta “Kurzeme visiem” gaitā Kurzemes plānošanas 
reģions noslēdzis līgumu ar biedrību “Piecas izaugsmes 
formulas” par bezmaksas konsultāciju sniegšanu Kurzemē 
potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģime-
nēm līdz 2019. gada 30. jūnijam. Konsultācijām Ventspilī 
iespējams pieteikties jau tagad, tās plānots nodrošināt arī 
Dundagā, Kuldīgā, Liepājā, Pāvilostā, Saldū un Talsos.

Konsultāciju laikā interesentiem būs iespēja tikties ar psihologu, 
juristu un sociālo darbinieku. Saņemt papildu informāciju un pieteik-
ties konsultācijām var pie biedrības vadītājas Olgas Apses, zvanot pa 
tālruni 20490197 vai rakstot uz e-pastu 5formulas@inbox.lv.

Biedrības “Piecas izaugsmes formulas” darbība ir vērsta uz tāda at-
balsta sniegšanu, kas veicina ģimenē augošo bērnu skaitu, tā ir motivē-
šana, ieinteresēšana, konsultēšana un speciālistu pieejamība. Biedrība 
līdz šim nodrošinājusi ilgstošu atbalstu audžuvecākiem, aizbildņiem un 
adoptētāju ģimenēm, piedāvājot apmeklēt psihologa konsultācijas, kur-
sus, meistarklases, terapijas grupas, individuālās konsultācijas u.tml.

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā 
ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpoju-
mu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Vairāk 
informācijas par pakalpojumiem un projektu www.kurzemevisiem.lv. 

Projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste 
Inese Siliņa

INFORMĀCIJA

Bezmaksas konsultācijas 
adoptētājiem, aizbildņiem 
un audžuvecākiem
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Aprīlis kultūras namā 
pavadīts ar skaistiem pasā-
kumiem.

Mēneša sākumā visi kopā svi-
nējām otrās Lieldienas. Lai arī ārā 
bija sniegs un auksts vējš, tas anči-
ņiem netraucēja lustēties kultūras 
namā.

Turpinām skatīties Latvijas 
simtgades filmas. Aprīlī bija ie-
spēja redzēt Ivara Selecka doku-
mentālo stāstu “Turpinājums” – 
ļoti laba filma, žēl tikai, ka tik maz 
skatītāju. Maijā tiks demonstrēta 

Kristīnes Želves dokumentālā 
spēlfilma “Mērijas ceļojums”. Fil-
ma vēsta par līdz šim maz zināmo 
Mēriju Grīnbergu, kura Otrā pa-
saules kara laikā no iznīcināšanas 
paglāba vairākus desmitus vagonu 
ar Latvijas mākslas eksponātiem.

Kad saule silda arvien siltāk, 
lauku cilvēks vairāk laika pavada, 
sapošot savu dārzu, lai prieks pa-
šam un kaimiņam, tāpēc 13. aprīlī 
no tuvējā Popes pagasta uzaicinā-
ju ciemos z/s “Bērziņi” dārznieci 
Ivetu Bērziņu, lai viņa pastāsta 

par jaunajām tendencēm puķu 
dārzā.

20. aprīlī turpinājās pasāku-
mu cikls, ko aizsākām pagājušajā 
gadā ar Ventspils novada atbalstī-
to kultūras projektu “Gausais na-
zis”. Tajā iepazīstam paši savus un 
novada cilvēkus, etniskās grupas, 
izloksnes, tradīcijas, kultūru.

Šajā pasākumā tika atklāta 
Vizmas Ģērmanes fotogrāfiju iz-
stāde. Pirms izstādes atklāšanas 
autore pastāstīja, kā sākusies vi-
ņas aizraušanās ar fotografēšanu. 

Turpinājumā atraktīvās etnogrā-
fiskā ansambļa “Maģie suiti” da-
lībnieces Kristīne, Taiga un Baiba 
pastāstīja par suitu tradīcijām. 
Bija arī pārbaudes darbs – jāuz-
velk pareizi suitu tautas tērps. 
Kopā ar ansambļa dalībniecēm 
mācījāmies burdona dziedāšanu.

Paldies pasākuma dalībnie-
kiem un apmeklētājiem par jauko 
vakaru!

26. aprīlī uz pavasara kon-
certu aicināja šī gada Dundagas 
Mākslas un mūzikas skolas absol-

venti Maija Evelīna un divi Ances 
skolēni Rūta un Kristers kopā ar 
saviem pedagogiem, kā arī mūsu 
pašu Ances pamatskolas dejotāji 
ar savu vadītāju Elitu.

Koncerts bija ļoti skaists, pal-
dies koncerta dalībniekiem un pe-
dagogiem par to.

Mūzikas skolas absolventiem 
novēlu izvērt sapni caur saules 
staru, lai arī turpmākajā dzīvē ne-
zūd muzicēšanas prieks.

Ances kultūras nama vadītāja 
Vita Auziņa

Jau pērnā gada novem-
brī, kad rīkojām izstādes 
“100 cimdu pāri Latvijas 
simtgadei” atklāšanu, zinā-
jām, ka martā Ances rok-
darbniekus ar cimdu izstādi 
gaidīs Tērvetē.

Nu tā diena ir klāt. Mērojam 
tālo ceļu gandrīz līdz pašai leiš-
malei, lai godam pārstāvētu Anci 
radošo cilvēku saietā “Rodi ie-
dvesmu Tērvetē”. Ieejot Tērvetes 
kultūras namā, nevar nepamanīt 
sirsnīgo, mājīgo un radošo gai-
sotni. Tiekam laipni uzņemti. 
Izstādes iekārtošana neprasa ilgu 
laiku, jo viss ir iepriekš sagata-
vots.

Paukerieši bez cimdu izstādes 
uz Tērveti atveduši arī citus savus 
rokdarbus, jo popularizēt savas 
amatu prasmes, apgūt ko jaunu 
un veicināt pieredzes apmaiņu ir 
šādu pasākumu virsuzdevums. 
Adītas zeķes, cimdi, šalles, lakati 
ir ne tikai anceniekiem, arī Bu-
kaišu pagasta aušanas pulciņa da-
lībnieču rokdarbi izlikti skatītāju 

vērtējumam un ne tikai tie. Arī iz-
šūtas gleznas, tamborētas somas, 
floristikas pulciņa darbi, kartītes 
kvilinga tehnikā, polimērmāla ro-
tas un daudz kas cits. Un kur tad 
vēl gardumi – kūkas, pīrādziņi, 
pašcepta maize. Kurš gan visu var 
nosaukt!

Jauktā kora “Tērvete” dziedā-
jums un deju kolektīvu priekšne-
sumi pasākumam piešķir svinīgu 
noskaņu. Un lepnums, ar kādu 
tiek dziedāta koncerta izskaņas 
dziesma “Es esmu tērvetnieks”, 
kad dzied ne tikai koris uz skatu-
ves, bet arī visi pasākuma dalīb-
nieki, rada to sajūtu, kad skudri-
ņas skrien pa kauliem. Eh, ka mēs 
tā varētu...

Ir, ko mācīties, un ir, ko aizgūt 
no tērvetniekiem. Savukārt viņi 
priecājas par mūsu cimdu izstādi 
un slavē sklandraušus. Kopā būša-
na un labās sajūtas, ko sniedz šādi 
pasākumi, ir liela vērtība. Paldies 
Tērvetes kultūras namam par uz-
aicinājumu.

Līga Grīnberga

Jaunie mūziķi un dejotāji – lai vienmēr pavada muzicēšanas prieks! VITAS AUZIŅAS FOTO

Kultūras nama aprīļa pilieni

Tērvetē novērtē 
“Paukera” veikumu

Ančiņi rāda 
savus darbus 
Tērvetē.
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Kādu dienu zvana Ances 
kultūras nama vadītāja 
Vita Auziņa un vaicā, vai 
zinu, pa pagastā trīs dienas 
viesosies dziesminieks Kārlis 
Kazāks. Atbildu, ka nu esmu 
informēta, un dodos ceļā, 
lai satiktu raidījuma “Dzir-
di balsis ar Kārkli Kazāku” 
veidotājus.  

Viesus, protams, sagaidīja na-
mamāte – Ances pagasta pārval-
des vadītāja Aira Kajaka. Viņa at-
bildēja uz dažādiem jautājumiem 
par pagasta dzīvi, norādot, ko ir 
vērts apskatīt. Vaicāta, vai Airai 
patīk runāt izloksnē, viņa atbildē-
ja apstiprinoši. Tas esot dabīgi un 
interesanti: “Man patīk paklausī-
ties radio radījumu, kurā pērk un 
pārdod, tieši tādēļ, lai sadzirdētu, 
kā runā cilvēki, kas piezvana uz 
radio. Tad var mēģināt noteikt, no 
kuras puses runātājs ir. Arī es ru-
nāju izloksnē, noraujot galotnes, 
bet, ja esmu citā sabiedrībā, cen-
šos izteikties pareizi, jo negribas 
izgāzties.”

Kārlis ar savu komandu devās 
arī pie uzņēmēja Reiņa Pižika, lai 
iepazītos ar “DabaLaba” tūrisma 
piedāvājumiem. Ančiņš ar mašīnu 
vedis dziesminieku apskatīt pur-
vus un mežus: “Pievēršot Kārļa 
uzmanību kādai vietai, es vairāk-
kārt teicu: “Saprot, ja! Skaties, ja!” 

Citā novadā cilvēki noteikti izteik-
tos garāk un plašāk, paskaidrojot, 
cik skaista un īpaša ir ainava, bet 
mēs to pasakām vienā vārdā. Es 
arī, sazinoties ar vietējiem iedzī-
votājiem, runāju bez galotnēm 
un vienkārši. Bet, ja tā padomā, 
bērniem tā varētu būt problēma – 
mājās viņi runā izloksnē, bet skolā 
jābūt pareizai valodai.” Ančiņam 
un viņa sievai patikusi tikšanās 
ar viesiem. Pavisam drīz sāksies 
jaunā tūrisma sezona, kurā Reinis 
varēs izmantot vides gidu kursos 
iegūtās zināšanas. Kursos daudz 
tiek runāts par vides pieejamību, 
tur pastāsta, kā sadarboties ar 
dažādām iedzīvotāju grupām, to-
starp autiskiem bērniem, jo ceļot 
grib visi.

Ceļotprieks un dzīves izziņas 
process mīt arī Kārļa Kazāka sirdī. 
Tieši tādēļ viņš pirms dažiem ga-
diem sāka rakstīt dziesmas dažā-
dās izloksnēs. Dziesminieks gri-
bēja izdot vien mūzikas disku, bet 
operators Dāvis Doršs ieteica vei-
dot televīzijas radījumus. Pirmajā 
sezonā varēja noskatīties septiņas 
sērijas, skatītājiem tās patika, arī 
televīzijai šis projekts šķita veik-
smīgs, tādēļ šogad dziedātājs atkal 
dodas ceļā, lai dažādos pagastos 
satiktu vietējos iedzīvotājus, ie-
klausītos, kā skan dažādas iz-
loksnes. Tās Kārlis dēvē par lielu 

kultūras bagātību: “Es neteiktu, 
ka izloksnes ir jācenšas saglabāt 
mākslīgi, bet ir ļoti skaisti izbau-
dīt to, kas mums vēl ir. Skaidrs, ka 
mēs precēsimies krustu šķērsu un 
kaut kad izloksnes pazudīs, bet šis 
mirklis ļauj novērtēt to, cik neti-
cami bagātā vidē dzīvojam.”

Viņaprāt, tāmnieki ar sev 
tik ierasto galotņu noraušanu ir 
pašpietiekami un nekaunas no 
tā. Ancē filmēšanas grupa tikās 
ar daudziem vietējiem iedzīvo-
tājiem, izbaudot viņu interesan-
to runas stilu. “Šis pagasts savā 
atrautībā no pasaules ir ļoti labs 
izloksnes glabātājs. Pētot izloks-
nes, esmu sapratis, cik ļoti dažādi 
esam, bet tieši šī dažādība veido 
Latvijas bagātību. Tas ir mūsu 
spēks. Pats esmu dzimis un au-
dzis Jelgavā, kur visi runā literārā 
latviešu valodā, varbūt tieši tāpēc 
mani aizrauj izloksnes.”

Ancē filmēto materiālu tele-
vīzijā varēs redzēt rudenī, turklāt 
Kārlis plāno apmeklēt arī suitu 
novadu. Pēc viesošanās Ances pa-
gastā dziesminieks esot secinājis, 
ka viņu iedvesmo vārds “rinda”, 
jo viņš apmeklēja Rindas ciemu 
un baznīcu. Minētajam vārdam 
ir vairākas nozīmes, un Kārlis do-
mās, kā tās izteikt savā dziesmā. 

 
Marlena Zvaigzne

Ances pagastā šoreiz bija 
nolemts talku rīkot  
21. aprīlī. Par veicamajiem 
darbiem tika spriests  
savlaicīgi, un, tāpat kā katru 
gadu, gribējām sakopt kādu 
vietu no jauna. 

Talcinieki apvienojās vairā-
kās grupās: viena grupa brauca 
sakopt atpūtas vietu Irbenē pie 
Irbes upes, bet pārējie, lielākoties 
vīri, devās Ances muižas teritorijā 
nojaukt veco graustu pie bijušās 
zāles kaltes. Pamatskolas saime 
strādāja pie skolas, bet bērndārz-
nieku vecāki un darbinieki – pie 
bērnudārza. Darbi veicās raiti, jo 
slinkot nebija vērts, tad traucēt 
varēja aukstais vējš. Līdz pusdie-
nas laikam darbi bija pabeigti, un 
talcinieki pulcējās parka estrādē 
uz pusdienām – skolas saimnie-
ču vārīto garšīgo zupu, karsto 
tēju un pagasta pārvaldes sagā-
dātajiem pīrāgiem. Lielā omulībā, 
pārspriežot padarīto, visi mielojās 
ar garšīgajām pusdienām. Bet ar 
to jau darbi nebeidzas, pārvaldes 
strādnieki turpinās labiekārtot 
visu muižas kompleksa un parka 
teritoriju.

Nu jau par tradīciju kļuvis kat-
ru pavasari uz talku aicināt kopā 
mazo bērndārznieku vecākus. 
Šoreiz atsaucība bija liela, tāpēc 
izdevās atjaunot 13 gadus veco 
koka mājiņu. Izgatavoja jaunas 
trepes un nomainīja visas koka 
daļas. Zem šūpolēm saveda jaunas 
smiltis un uzstādīja divas jaunas 
šūpoles. Daļēji nokrāsoja metāla 

rotaļierīces. Paldies Mārim Krau-
zem, kas izlīdzēja ar kokmateriālu 
atvešanu no Ventspils, un visiem 
čaklajiem talciniekiem – Zeltiņu, 
Indriksonu un Grīnbergu ģime-
nēm, Tomam Krauzem, Kaspa-
ram Freimantam un Oskaram 
Ozoliņam. Paldies pašvaldībai un 
Marijas Ķierpes ģimenei, kas ma-
teriāli atbalstīja šo projektu.

Katru gadu rodas arvien jau-
nas idejas, un ir prieks, ka var 
iegādāties materiālus un kopā 
paveikt lielus darbus. Vecāki ir 
ļoti gandarīti par to, ka var aktīvi 
iesaistīties savu bērnu brīvā laika 
pavadīšanas vietas sakārtošanā. 
Bez darba jau nekas no jauna ne-
rastos. Ar apbrīnojamu rūpību 
tiek noslīpēti visi negludumi. Vē-
rojot, kā vecāki darbojas, var se-
cināt, ka viņi ir īsti meistari, kas 
prot pagatavot pat vissarežģītākās 
iekārtas. Visas darbošanās laikā 
valdīja ļoti patīkama atmosfēra, 
un jauko dienu nespēja sabojāt 
pat lielais vējš. Bērni novērtē un 
ar lepnumu rāda, ko viņu tēti ir 
izgatavojuši.

Šajā dienā Ventspils novada 
pašvaldības pārstāvji ieradās ap-
skatīt pagājušajā gadā izgatavoto 
lielo rotaļu konstrukciju, kurai 
materiālus iegādājās par projektā 
piešķirtajiem līdzekļiem. Viesi bija 
patiesi gandarīti par redzēto un 
uzslavēja čaklos vecākus par to, 
ka ar salīdzinoši maziem līdzek-
ļiem, bet lielu ieguldīto darbu ir 
sanācis izcils rezultāts. Ancenieki 
piešķirtos līdzekļus protot izman-

Rinda pie rindas

Apmeklējot rokdarbu kopas “Paukers” dalībniekus,  
Kārlis Kazāks satika arī Līviju Sproģi, kura dziedāja un 
spēlēja akordeonu. LĪGAS GRĪNBERGAS FOTO

tot lietderīgi. Atliek domāt idejas 
jauniem projektiem un veiksmīgi 
tos realizēt. 

Lai arī sestdienas rīts bija 
dzestrs un vējains, Ances pamat-
skolas saime bija gatava talkas 
darbiem skolas teritorijā. Talci-
nieku pulku kuplināja arī daži pa-
līgi – skolēnu vecāki. Rīts iesākās 
ar patīkamu pārsteigumu – ar uz-
runu un saldām balvām bija iera-
dušies skolas padomes pārstāvji. 
No 16. līdz 20.  aprīlim skolā bija 
Krāsu un pieklājības nedēļa. Sko-
las padomes vecāki pāris stundu 
dienā uzturējās skolā, lai mācību 
stundās un starpbrīžos vērotu 
skolēnu uzvedību un iekšējās kār-

tības noteikumu ievērošanu. Vēl 
šajā nedēļā katru dienu bija cita 
krāsa apģērbā, un skola tik tiešām 
ņirbēja koši un daudzkrāsaini. 
Paldies vecākiem par atzinīgo vēr-
tējumu – dāvātie saldumi talkas 
dienā bija īsti laikā! Paldies skolas 
padomes vecākiem par darboties-
gribu un pozitīvo attieksmi!

Jau iepriekš bija vienošanās, 
ka katra klase sakops tai uzticē-
to teritoriju un tad dosies palīgā 
sporta laukuma uzspodrināšanā. 
Lielie, devītie, veica sarežģītākus 
darbus skolas saimnieka vadībā 
– sakārtoja flīzētos celiņus. Tika 
vesta un blietēta grants, lai celiņi 
atkal atgūtu gludo klājumu. Sko-

las dārzā rosījās pirmklasnieki un 
otrklasnieki – ābelēm izzāģētie 
zari bija jāsanes uz ugunskura 
vietu. Visapkārt tika grābts un 
posts. Pēc labi padarīta darba 
pusdienām ir cita garša! Jauki, ka 
apkārtne ir sakopta un kārtīga, jo 
tad arī šķiet, ka pavasaris ir tā īsti 
atnācis! 

Lielu paldies visiem 
talciniekiem sakot, 

Ances pamatskolas direktore 
Elita Kuģeniece, 

Ances pagasta pārvaldes 
vadītāja Aira Kajaka 

un PII “Vālodzīte” vadītāja 
Una Teibe

Talkas diena Ancē

Skolēni nes zarus uz ugunskura vietu.   AIRAS KAJAKAS ARHĪVA FOTO
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Bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Ventspils novada domes 
viedokli. Par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
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2018. gada aprīlī Ventspils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti septiņi jaundzimušie. Pa vienam 
Usmā un Ugālē, trīs – Vārves pagastā, divi Piltenē. 
Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas divas laulības. 

VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ 
APRĪLĪ REĢISTRĒTI MIRŠANAS GADĪJUMI: 

Ugāles pagastā Andris Picalcelms (3.04.2018.)
  Antons Ivanovs (20.04.2018.)
  Juris Brants (23.04.2018.)
Vārves pagastā Jānis Preiss (14.04.2018.)
Usmas pagastā Ņikita Golovinskis (13.04.2018.)
Jūrkalnes pagastā Dzidra Veidemane (20.04.2018.)
Popes pagastā  Fricis Vilcmeiers (23.04.2018.)

SPORTS
Tārgales pamatskolas sporta 

zālē notika Ventspils novada čem-
pionāts basketbolā vīriešiem. Pie-
dalījās sešas komandas, kuras aiz-
vadīja spēles apakšgrupās. A grupas 
favorīte Puzes komanda ar 86:39 
uzvarēja Vārves komandu un ar 
58:40 pārspēja Ances vienību. Vār-
ves un Ances komandu savstarpējā 
spēlē ar 50:31 pārāki bija ancenieki. 
B apakšgrupā tārgalnieki ar 68:27 
uzvarēja pilteniekus un ar 62:47 bija 
pārāki par Popes komandu. Spēlē 
starp Popes un Piltenes komandām 

labāki bija spēlētāji no Popes, uzva-
rot ar 38:31. Finālspēlē Puzes ko-
manda jau pirmajā puslaikā iekrāja 
vērā ņemamu +15 punktu pārsvaru 
un pelnīti uzvarēja ar 69:48, pēc 
gada pārtraukuma izcīnot novada 
čempionāta zelta medaļas. Spraigā 
cīņā par 3. vietu Popes komanda ti-
kai pagarinājumā ar 65:61 pieveica 
Ances komandu. Pateicamies nova-
da pašvaldībai par atbalstu turnīra 
rīkošanā, bet sportistiem novēlam 
veiksmi turpmākajos turnīros.

Agris Paipals

Čempionāts basketbolā vīriešiem

8. aprīlī Popes Sporta 
centrā norisinājās fair-play 
florbola turnīrs, kurā pie-
dalījās Piltene, Ance, Pope 
un HK “Venta 2002”. Turnīra 
spēles laiks bija 2x15 minū-
tes, izspēlē katra komanda 
tikās ar katru, vēlāk aizva-
dot spēles finālā. Piltene – 
HK “Venta 2002” (4:7), Pope 
– Ance (4:3), 

Ance – HK “Venta 2002” (7:5), 
Pope – Piltene (1:7), Pope – HK 
“Venta 2002” (5:6), Piltene – Ance 
(5:2). Spēlē par 3.  vietu Pope – 
Ance (2:17)

Spēlē par 1. vietu satikās Pilte-
ne un HK “Venta 2002” (5:6). Par 
simboliskā trijnieka spēlētājiem 
atzīti Atis Lauris (Ance), Deniss 
Baranovs (HK “Venta 2002”), 
Ingus Linde (Piltene). Spēlētāji 
savā īpašumā ieguva īpašos Popes 
sporta kluba T kreklus!

Komandas apbalvoja ar stikla 
piemiņas balvām, bet gan spēlētā-
jiem, gan skatītājiem tika gabaliņš 

Florbola turnīrs aizvadīts saspringti

Florbola turnīra spēles mirklis.     SANDRA JANKEVIČUS ARHĪVA FOTO

19. aprīlī Ventspilī notika ikgadējās 
Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas organizētās sacensības pavasara krosā 
starp novada skolām. Bija ieradušies jaunie 
sportisti no Ugāles, Piltenes, Popes, Tārga-
les, Puzes, Stikliem un Zūrām. Saulainais un 
siltais laiks gandrīz visiem ļāva uzlabot savus 
rudens rezultātus. Visātrākie un izturīgākie 
novada skolēni izcīnīja diplomus un medaļas. 
Lielākais medaļu birums šoreiz bija Piltenes 
vidusskolas skrējējiem.

STARTS TIKA DOTS DEVIŅĀS VECUMA GRUPĀS: 
2008. g. dz. zēni un meitenes startēja 500 m dis-

tancē, 1.  vietā – G. Bakanauskis (Pope) un I. Miķel-
sone (Piltene).

2007. g. dz. zēni un meitenes startēja 500 m distancē, 
1. vietā – A. Zāle (Piltene) un D. Siliņa (Zūras).

2006. g. dz. zēni un meitenes startēja 500 m distancē, 
1. vietā – V. Gerke (Pope) un S. Rūmniece (Pope).

2005. g. dz. zēniem 800 m distancē 1. vietā – 

A.  Bakanauskis (Pope), meitenēm 500 m distancē – 
K. Bernāne (Ugāle). 

2004. g. dz. zēni un meitenes startēja 800 m dis-
tancē, 1. vietā – K. Muižnieks (Tārgale) un M. Mati-
sova (Piltene).

2003. g. dz. zēniem 1000 m distancē 1. vietā 
– N.  Lagzdiņš (Pope), meitenēm 800 m distancē – 
R. Zāle (Piltene).

2002. g. dz. jauniešiem un jaunietēm 1000 m dis-
tancē 1. vietā – K. Fiļipjonoks (Piltene) un K. Orlov-
ska (Pope).

2001. g. dz. jauniešiem un jaunietēm 1000 m dis-
tancē 1. vietā – P. Mikuckis (Zūras) un L.  L. Līduma 
(Ugāle).

2000. g. dz. jauniešiem 1500 m distancē 1. vietā – 
T. Drazlovskis (Ugāle).

Skrējējus pavasara krosam sagatavoja vieglatlēti-
kas treneri un sporta skolotāji D. Lodiņš, A. Čaklis, 
K. Gulbis, A. Kiršteins, A. Paipals, S. Šteinbergs un 
R. Ziemelis.

Jolanta Ziemele 

Pavasara skrējienā devās septiņu skolu skolēni.  JOLANTAS ZIEMELES ARHĪVA FOTO

Pavasara krosa rezultāti

no draudzības kūkas. Paldies sa-
censību atbalstītājiem: Ventspils 
novada pašvaldībai, SIA “ARB 
Pope”, SIA “Zālīši Plus”, biedrībai 

“Popes muiža” un Popes pagasta 
pārvaldei.

Sandris Jankevičus

Neilgi pēc “Kartera” komandas 
atgriešanās no Biketrial Internati-
onal Union (B.I.U.) Eiropas kausa 
izcīņas posma Slovākijā brāļi Der-
maki mazākā komandā devās uz 
Čehijas ciematu Blansko, kur risi-
nājās šīs valsts “Bike Trial” (klasis-
kā velotriāla paveids, kurā trases ir 
ierīkotas dabiskā vidē) čempionāta 
pirmais posms. Zīmīgi, ka Blansko 
ir B.I.U. 2017. gada pasaules čem-
piona Vaclava Kolāra mājvieta.

Arvis Dermaks un Ansis Der-
maks sacensībās satartēja meis-
tarīgākajā grupā, elitē, kur bez 
spēcīgākajiem Čehijas braucējiem 
piedalījās arī stiprs sportists no 
Slovākijas. Ar prieku varam pa-
ziņot, ka Arvim sacensībās ļoti 
cienījamā konkurencē pirmā vie-
ta – uzvarēts arī iepriekšējā gada 
B.I.U. pasaules čempions.

Pirmo trīs vietu ieguvēji fi-
nišēja bez soda punktiem (s.p.). 
Šādā gadījumā uzvarētāju nosaka 
pēc tā, kurš mazāk laika patērējis 
kontroles posmu veikšanai, un 
šajā rādītājā Arvis bija labākais. 
Patīkams revanšs pēc nepatī-
kamās 4.  vietas nedēļu iepriekš 
notikušajā Eiropas kausa izcīņas 
posmā. Šajā pašā grupā Ansim 
Dermakam 19 soda punkti un re-
zultātā – 5. vieta. 

Sacensībās junioru grupā ļoti 
atzīstams sniegums ugālniekam 
Mārcim Meieram, viņam pirmais 
pjedestājs velotriāla sacensībās 
ārpus Latvijas. Mārcim ar 36 soda 
punktiem stabila 3.  vieta. Jaunā-
ku braucēju grupā “Minime” rī-
dzinieks Žanis Rībens ar 66 soda 
punktiem ierindojās 5. vietā.

6. maijā šīs pašas pilsētas 
stadionā risinājās Čehijas Riteņ-
braukšanas federācijas rīkotas ne-
daudz citādākas jauniešu velotri-
āla sacensības “Youth Games”, un 
arī tajās startēja “Kartera” brau-
cēji. Ja sestdien trases bija tikai 
dabiskā apvidū – klintīs, nogāzēs, 
pāri kalnu strautiem u.tml. –, tad 
svētdien tās jau bija ar mākslīgiem 
šķēršļiem – paletēm, kastēm u.c., 
kas ierīkoti pilsētas centrā. Pilnīgi 
atšķirīga pieeja sacensību organi-
zēšanā. 5. maijā sacensības ilga ap 
četrām stundām, bet 6. maijā kon-
troles laiks bija uz pusi īsāks.

Grupā “Expert” Arvim otrā 
uzvara divās dienās. Brālim An-
sim pietrūka sešu punktu, lai 
apsteigtu Ukrainas braucēju, re-
zultātā 4.  vieta. Šajā pašā grupā 
startēja arī Mārcis Meiers, viņam 
51 soda punkts.

“Kartera” prezidents 
Kristaps Skudra

Arvim Dermakam Čehijā 
divas pirmās vietas
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Jūlijā būs 21 gads, kopš 
“Eglaines AUTO” sniedz au-
totransporta pakalpojumus. 
Uzņēmums sāka ar vienu 
kravas auto, bet nu parkā ir 
16 automašīnas. 

“Eglaiņu” vadītājs Edmunds 
Šteinbergs ir izbraukumā. Arī 
viņš, ja tas ir nepieciešams, veic 
šofera pienākumus, tādēļ par 
uzņēmējdarbības attīstību stās-
ta ugālnieka sieva – grāmatvede 
Antra. “Sākām no mazumiņa. 
1997.  gadā nodibinājām zemnie-
ku saimniecību, jo tas bija ātrākais 
un lētākais variants. Es vienmēr 
esmu bijusi grāmatvede, vīrs – 
šoferis, tādēļ varējām sākt darbu 
kopā,” atceras Antra. Pirms 21 
gada izmantots viens lietots auto, 
lielākais klients bija “Kurekss”, 
pārvadājuma objekts – skaidas. 
Arī tagad tiek pārvadātas skaidas 
un šķelda, zāģmateriāli, graudi. 
Sadarbības partneri ir daudzviet 
Latvijā un Lietuvā. “Šo gadu laikā 
esam auguši, nu mums ir 18 dar-
binieki, tostarp abi dēli Andris un 
Gatis. Cenšamies atjaunot auto-
parku, nelielos remontdarbus vei-

cam paši. Jūs man vaicājat, vai šis 
bizness ir riskants, bet es domāju, 
ka, izvēloties jebkuru uzņēmēj-
darbības veidu, ir stingri jādomā, 
lai varētu izpildīt visas saistības, 
arī gods godam norēķināties ar 
darbiniekiem un nepievilt klien-
tus. Nedarīt neko ir vieglāk, bet 
uzņēmējam vienmēr jārēķinās ar 
riskiem – var pazust klienti, pastāv 
konkurence. Ir gājis ļoti smagi, bet 
kaut kā viss ir veiksmīgi atrisinā-

jies,” stāsta Antra. Viņasprāt, kat-
ram cilvēkam ir jādomā, kā nopel-
nīt, nevis ar izstieptu roku jāprasa 
pabalsts. Ja kādam ir tādas spējas, 
viņš var dibināt savu uzņēmumu, 
bet tie, kam ir citi talanti, var būt 
labi darba ņēmēji. Antra ar savu 
komandu ir apmierināta, šoferi ir 
ne tikai ugālnieki, bet arī vents-
pilnieki, talsenieki, kuldīdznieki. 
Reizēm vīri saslimst, tad jādomā, 
kā saplānot darbu, lai klienti lai-

kus saņemtu pasūtīto kravu. 
Tautas nama “Gaisma” vadī-

tāja Kitija Šēniņa ir gandarīta par 
uzņēmuma atbalstu, rīkojot kultū-
ras pasākumus. Antra teic, ka tās 
neesot lielas summas, bet, ja tiek 
lūgta palīdzība, “Eglaines AUTO” 
labprāt atsaucas. “Tiem, kas šeit 
dzīvo, jāveicina, lai pagastā kaut 
kas notiktu, tādēļ pārskaitām zi-
nāmu summu, jo varam to atļau-
ties. Lauki paliek arvien klusāki, 

arī Ugālē samazinājies iedzīvotāju 
skaits, tāpēc jāatbalsta tas, kas šeit 
notiek,” uzskata Antra. Ugālniecei 
ir svarīga apziņa, ka viņas darbs ir 
vajadzīgs, tādēļ ceļš uz darbu tiek 
mērots ar prieku. Šteinbergi dzī-
vo privātmājā, tāpēc daudz laika 
jāvelta saimniecības uzturēšanai, 
reizēm tiek pieskatīts kāds no čet-
riem mazbērniem.   

Marlena Zvaigzne

Ugāles vidusskolas 9.a klasē ir 21 skolēns, 14 no viņiem 
šajā mācību gadā reizi mēnesī devās uz Rīgu, lai piedalītos 
augstskolas “Turība” rīkotajā pasākumu ciklā “Panākumu 
universitāte”.

Tā bija iespēja satikt dažādu profesiju pārstāvjus, iedvesmoties no viņu 
teiktā un saprast, ko dzīvē varētu darīt citādāk. “Panākumu universitātē” 
tika apskatītas dažādas tēmas, arī tādas kā “Personības ideāli un vērtības”, 
“Radošums un intelekts”, “Komunikācijas nozīme personības attīstībā”. Par 
iespēju iesaistīties mācību programmā devītos un viņu audzinātāju Anitu 
Upīti informēja skolas direktore Lāsma Millere. “Mūsu klase ir ļoti aktīva 
un radoša, bet mēs gribējām parādīt audzēkņiem, ka, nonākot citā vidē, 
piemēram, Rīgā, viņi satiks tikpat aktīvus vienaudžus. Būs konkurence, 
bet ir svarīgi no tās nenobīties un saprast, ka visiem ir vienādas iespē-
jas,” uzskata Anita Upīte. Pasākumu cikls ir paredzēts diviem gadiem, nā-
kamgad ugālnieki atkal dosies uz galvaspilsētu, un viņi, tāpat kā pārējie 
“Panākumu universitātes” dalībnieki, varēs piedalīties konkursā, lai iegūtu 
iespēju bez maksas vai ar atlaidēm studēt “Turībā”. Aprīlī viņi saņēma ap-
liecības, bet nākamgad vidusskolēniem pasniegs sertifikātus, kas aplieci-
nās, ka iegūta pirmā profesionālā izglītība. Jaunos ugālniekus atbalsta arī 
vecāki, jo viņi ar savām automašīnām veda jauniešus uz Rīgu. 

9.a klases audzēknis Mārcis Meiers, apmeklējot nodarbības, ieguvis 
vairāk informācijas, turklāt satiktie cilvēki stāstījuši pamācošas lietas, 
kas var noderēt dažādās dzīves situācijās. Viens no padomiem bijis iet, 
darīt un nebaidīties. 

UGĀLE

Uzņēmējam 
jārēķinās 
ar riskiem

Uzņēmuma autoparkā ir 16 automašīnas. Autotransporta pakalpojumi ir pieprasīti visu gadu, bet decembrī un 
janvārī ir klusāks periods. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Mācās drosmīgi iet un darīt

Pauls, Mārcis, Alise un Elizabete ir četri no četrpadsmit 9.a klases audzēkņiem, kas 
apmeklēja “Panākumu universitātes” lekcijas. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Tas parasti ir laiks, kad 
bibliotēkas ar dažādām 
norisēm un citām aktivi-
tātēm pastiprināti pievērš 
uzmanību sev, savam dar-
bam un bibliotēku nozīmei 
sabiedrībā. Rainis ir teicis: 
“Pastāvēs, kas pārvērtīsies.” 
Gribam mēs to vai ne, bet 
pārmaiņas ir neatņemama 
mūsu ikdienas sastāvdaļa.

Lai spētu izdzīvot, dzīvot un 
attīstīties strauji mainīgajā pasau-
lē, ir jābūt soli priekšā pārmai-
ņām. Īpaši tas attiecināms uz bib-
liotēkām, kuru funkcijas mainās 
un attīstās ļoti strauji. Bibliotēkas 
ir kļuvušas modernas un dod lielu 
atbalstu iedzīvotājiem jauno teh-
noloģiju izmantošanā. Tā tas no-
tiek arī Ugālē. Jau daudzus gadus 
bibliotēka bez lasītāju apkalpo-
šanas sniedz arī citus pakalpoju-
mus, jo mainās bibliotēka, mainās 
arī mūsu apmeklētāji. 

Šogad Bibliotēku mēnesī tiek 
organizēti dažādi pasākumi gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. Līdz 
aprīļa vidum bibliotēkā bija ska-

tāma tautas daiļamata meistara 
Pētera Budevica darbu izstāde 
“Dekoratīvie koka trauki un citi 
izstrādājumi”, arī autora fotouzņē-
mumi – “Ugāle pagājušā gadsimta 
vidū”. Šo izstādi apskatīja plašs in-
teresentu loks, sākot ar bērnudār-
za audzēkņiem un beidzot pat ar 
senioru klubiņa dalībniekiem un 
kaimiņiem – Usmas bibliotēkas 
lasītājiem. Dzirdējām ļoti jaukus 
vārdus, veltītus gan autoram, gan 
viņa darbiem. Vēlreiz liels paldies 
Pēterim Budevicam par pozitīva-
jām emocijām.

Nu jau par tradīciju kļuvusi 
PII “Lācītis” sagatavošanas grupas 
audzēkņu radošo darbu izstāde. 
Ingrīdas Ziemiņas un Maritas 
Mūrnieces audzēkņu pavasarīgi 
košie darbi rotā bibliotēkas plauk-
tu galus, jo bibliotēkas kāpņu tel-
pā un gaitenī sācies remonts un 
zāle kādu laiciņu nebūs pieejama.

Jau daudzus gadus Sandra 
Picalcelma vada Ventspils biblio-
tēkas projektu “Rakstnieks lauku 
bibliotēkā”, kuru atbalsta Valsts 
kultūrkapitāla fonds. Pateicoties 

šim projektam, uz novada bib-
liotēkām tiek aicināti rakstnieki. 
Šogad Ugāles bibliotēkā viesojās 
bērnu literāte Ieva Samauska, 
kura prata ieinteresēt bērnus uz-
manīgi ieklausīties viņas lasītajā 
dzejā. Cītīgākie klausītāji saņēma 
skaisti noformētu autores dzejolī-
ti un autogrāfu.

18. aprīlī bibliotēkā viesojās 
Edgars Krams, kurš daudzu gadu 
garumā krājis Latvijas vieglatlē-
tu sasniegumus – apkopoti 1000 
rezultāti katrā disciplīnā, sākot ar 
1920. gadu. Rezultātu secībā garās 

kolonnās atrodami sportistu vār-
di un gads, kad rezultāts uzrādīts. 
Patiešām lielu darbu un pacietību 
Edgars Krams ir ieguldījis, veido-
jot burtnīcu “Latvijas 300 labāko 
vieglatlētu saraksts līdz 2000. ga-
dam”. Ar roku rakstītajās biezajās 
kladēs atrodami arī daudzu ugāl-
nieku sasniegumi sportā. Sevišķs 
lepnums par Vinetas Ikaunieces 
nepārspētajiem Latvijas rekor-
diem un viņas vārda atrašanos 
rezultātu aiļu pašā augšā. Sarunās 
tika pieminēta sporta manēžas 
celtniecība toreiz un tagad, Ugāles 

sportisti, viņu treneri. 
Jau par tradīciju bibliotēkā 

ir kļuvuši neklātienes ceļojumi, 
kad ugālnieki stāsta par gūtajiem 
iespaidiem ekskursijās. Martā 
skaisto Horvātiju apskatīt bija de-
vušies Brigita un Imants Diedišķi. 
23. aprīlī bibliotēkā skatījāmies 
viņu safotografētos Horvātijas 
skatus un klausījāmies, ko Imants 
un Brigita uzzinājuši par šo teiks-
maino zemi. Paldies visiem, kas 
atbalsta un iesaistās Ugāles biblio-
tēkas dzīvē!

Zinaida Kristlība

Pēteris Budevics pie saviem darbiem.

Bibliotēku 
mēnesis Ugālē

Pareizticīgo Lieldienas – 
Kristus augšāmcelšanās
Dievs mums dod unikālu iespēju sagaidīt 
gaišus svētkus – Jēzus Kristus  
augšāmcelšanos. Šie svētki ir īpaši, un Dievs 
debesīs skatās ar laipnību uz mums.  
Lieldienās visos Latvijas pareizticīgo  
dievnamos izskanēja lūgšana par Jēzus  
Kristus augšāmcelšanos. Lai Viņa svētība 
dod mums gara un miesas spēkus un  
stiprina kalpošanā Kristus baznīcai.

Aleksandrs Hmeļņickis

Lieldienu dievkalpojumā Ugālē piedalījās 
ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī ventspilnieki.

ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO
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Pavasaris katru gadu at-
nāk citāds, bet nekļūdīgi ar 
dabas mošanos pēc ziemas. 
Modusies visa dzīvā radība. 
Putni čivina, zum bites, lido 
tauriņi. No zemes izlīdušas 
pavasara puķes ne tikai 
dārzā, bet arī mežā. Pirmās 
vizbulītes slien savas zilās 
galviņas ārā no zemes un no-
klāj zili jo zilu paklāju. Viss 
kļuvis zaļš. Nu tik laukā to 
visu redzēt un just! Tā 26. ap-
rīļa rītā nolēma gan lieli, 
gan mazi Ugāles pirmsskolas 
izglītības iestādes “Lācītis” 
iemītnieki.

Lēmums tika pieņemts, vi-
siem pulcējoties zālē, kur gaidīja 
Lācis, kurš bija pamodies no zie-
mas miega. Pēc kopīgām rotaļām 
grupas “Sprīdīši” audzēkņi pie-
augušo pavadībā devās uz ciema 
bērnu rotaļlaukumu. Darbošanās 
svaigā gaisā veicina bērnu attīstī-
bu visās jomās. Tā ietver fizisko 
attīstību, sociālās prasmes un kul-
tūras zināšanas, kā arī emocionā-
lo un intelektuālo attīstību, tāpēc 
pirmsskolā pastaigas ir ļoti svarī-
gas, pārliecināti stāsta skolotāja 
Ilva Rūmniece.

Bērni ejot pamanīja, ka uz 
soliņa sēž bēdīgs Taurenītis. Sa-
sveicinājušies viņi noskaidroja, 
ka Taurenis pazaudējis pavasari. 
Visiem kukainīšiem ir skaistas, 
krāsainas mājiņas, bet viņa māji-
ņā nav nevienas izplaukušas lapi-
ņas. Bērni piedāvāja palīdzēt tās 
pameklēt. Atrastās lapiņas iekari-
nāja zariņos, par ko Taurenis ļoti 
priecājās. Lai viņš kļūtu vēl jaut-
rāks, bērni norunāja dzejoļus par 
pavasari un nodziedāja dziesmiņu 
par taurenīšu balli. Visi izkustē-
jās rotaļās. Par palīdzību Taure-
nis bērniem bija sarūpējis saldu 
pārsteigumu. Sakām mīļu paldies 
Rebekas mammai Viktorijai par 
iejušanos Taurenīša tēlā.

“Pūcīšu” grupas bērniem tālā 
pastaiga bija “Mana mazā pār-
gājiena” noslēgums. Zaķis bija 
atstājis karti ar norādījumiem. 
Vajadzēja atrast četrus kontrol-
punktus un izpildīt uzdevumus. 
Pirmajā punktā visus pārsteidza 
Vilks. Viņš bija labs, samīļoja vi-

Pārgājienā ieraudzījām pavasari

sus, palīdzēja saskaitīties un palē-
kāja kopā ar bērniem. Otrajā pun-
ktā atpazinām fotogrāfijā vāveri 
un nodziedājām viņai dziesmiņu. 
Tuvojoties trešajam punktam, re-
dzējām Ezi ar mazu Zaķēnu. Abi 
skraidīja no vienas ceļa puses uz 
otru. Vēstuli meklējām kopā. Izla-
sījām uzrakstu uz staba. Tur bija 
rakstīts “Ugāle”. Uzzinājām, ka tā 
ir zīme, kas vēsta par iebraukšanu 
mūsu pagasta centrā. Kopā devā-
mies meklēt ceturto punktu. Tas, 
izrādās, bija blakus lielai zaru kau-
dzei. Noskaidrojām, ka šo kaudzi 
sakrāvuši tie cilvēki, kas te izzāģē-
juši mežu. Bijām redzējuši video, 
kā pēc tam tādu kaudzi ar īpašiem 
aparātiem sasmalcina par šķeldu, 
ar ko kurina katlumājas krāsni. 
Arī pie mums, Ugālē, tā ir. Tad 
uzradās Zaķis un piedāvāja mums 
dārgumu lādi, tikai tā pašiem jā-
atrod. Apgājām apkārt visai kau-
dzei. Tas nebija viegli. Lādi atra-
dām, un iekšā mūs gaidīja dažādi 
kārumi un spēka dzēriens. Nu vai 

tas nav dārgums – meža vidū gar-
dumi! Atpakaļceļā vēlreiz atradām 
vietas, kur mūs bija gaidījuši meža 
zvēriņi un interesanti uzdevumi. 
Pastaiga visiem patika, par to ru-
nājām vēl pēcpusdienā. Tas nebū-
tu izdevies bez bērnu tuvinieku 
atbalsta. Raula un Ulda māmiņas, 
Marata vectētiņ, jūs esat lieliski, 
saka  skolotāja Guna Ūrmane.

Piecgadīgo un septiņgadīgo 
bērnu grupa “Kukainīši” pava-
sara ziedus meklēja, dodoties uz 
Ugāles pilskalnu, stāsta skolotāja 
Ingrīda Ziemiņa. Ejot šajā pastai-
gā, bērni atkārtoja drošības un 
uzvedības noteikumus uz ceļa, 
dzelzceļa pārbrauktuves, mežā un 
kultūrvēstures objektā. Pastaigā 
izdevās ieraudzīt daudz pavasara 
ziedu – zilās sniegpulkstenītes, zi-
lās, dzeltenās un baltās vizbulītes, 
māllēpes, gaiļpiešus, saulstarītes, 
vijolītes, kā arī grāvī nomaldīju-
šās narcises. Apskatījām arī simt-
gadīgus kokus – liepas, lapegles, 
priedes. Bērni atpazina visus 

kokus,  kurus skolotājas nosau-
ca. Saklausīt putnu dziedāšanas 
kori var katrs, bet nosaukt, kurš 
putniņš dzied, gan bija grūti. Sa-
bīnes mamma šajā pastaigā veica 
gida lomu un iepazīstināja mūs ar 
pilskalna vēsturi. Bērniem radās 
daudz jautājumu par pilskalnu un 
teikām par to.

Pavasari gaidot, divgadīgo 
bērnu grupas “Ezīši” vecāki kopā 
ar bērniem tika aicināti piedalīties 
sniegpulkstenīšu stādīšanas talkā, 
lai grupas laukuma zaļā zona citu 
pavasari priecētu ar pirmajiem 
pavasara ziediem, atklāj skolotājas 
Sandra Leigute un Baiba Kečko. 
Diemžēl slikto laika apstākļu dēļ 
nācās iecerēto pasākumu atlikt. 
Vecāku sarūpētos sniegpulkstenī-
šu un zilsniedzīšu stādus skolotā-
jas, darbojoties kopā ar bērniem, 
iestādīja nākamajā rītā. Pēc tam 
varēja doties pavasari vērot mežā. 
Bērni ieklausījās putnu vīteroša-
nā, vēroja plaukstošos pumpu-
rus koku zaros, skudru rosīšanos 

skudrupūznī un priecājās par 
baltajām vizbulītēm takas malā. 
Pārrunājot pastaigā redzēto, bērni 
secināja – pavasaris sagaidīts! 

“Zīļuku” grupas bērni kopā ar 
skolotāju Ritu Bugajenko ar lielu 
prieku iesaistījās pavasara pārgā-
jienā uz Ugāles gravām. Kopīgi 
ar bērniem meklējām pavasari 
strautiņā, mežā. Rotaļājoties pa-
pildinājām zināšanas par kokiem 
un krūmiem, kuriem sāk plaukt 
pirmās lapiņas. Centāmies iegau-
mēt pavasara puķu nosaukumus, 
izprast cēloņsakarības dabā – 
mežā puķes zied tad, kad kokiem 
vēl nav lapu, jo vizbulītēm vajag 
ļoti daudz gaismas. Sapratām arī, 
ka puķes bez iemesla nav jāplūc, 
daba jāsaudzē. Bērni aktivitāšu 
laikā piedalījās tautas dziesmu 
skaitīšanā, mīklu minēšanā, gāja 
rotaļās. Secinājām, ka pavasa-
ris nav jāmeklē, tas jau ir apkārt 
mums. Jāprot tikai saskatīt, sa-
klausīt, sasmaržot, sajust.

Metodiķe Daina Vispoļska

Ugāles pilskalna pētnieki. INGRĪDAS ZIEMIŅAS FOTO

Mūsu klases vakars noti-
ka 6. aprīlī. Vakara tēma bija 
“Latvijai 100”. Uz pasākumu 
uzaicinājām kaimiņus – 
Puzes pamatskolas 5. klases 
audzēkņus. Klases vakars 
bija jautrs. Bija forši iepazīt 
jaunus, jautrus draugus. 
Izskatījās, ka arī ciemiņiem 
pie mums patika.

Pasākuma sākums bija līdzīgs 
latviešu valodas stundai – mums 
bija jāsadalās grupās pa pieci, un 
katrai grupai bija jautājumi par 
Latviju un mūsu novadu. Par kat-
ru pareizo atbildi varēja saņemt 
vienu punktu. Bijām piecas ko-
mandas. Kā jau vienmēr, viena 

komanda uzvarēja, šoreiz tā bija 
trešā komanda. Galvenais, ka uz-
zinājām arī daudz jauna par mūsu 
dzimto Latviju. 

Mēs saviem viesiem nodejo-
jām deju “The Fox”, ar kuru nesen 
piedalījāmies “Popielā”. Tad spē-
lējām dažādas spēles, piemēram, 
arī spēli “Modes skate”: skan mū-
zika, dod pa apli cepuri, kad mū-
zika apstājas, tam, pie kura cepure 
palikusi, no maisa jāizvelk kāds 
apģērba gabals un jāvelk mugu-
rā. Beigās iznāk īsta modes skate. 
Spēlējām arī kaut ko līdzīgu rota-
ļai “Namiņš deg!”. Bet kamēr mēs 
jautri dejojām, skolotājas varēja 
iemalkot siltu tēju un papļāpāt. Tā 

kā vakars vēl nebija galā, skolotāja 
ierosināja vēl kādu interesantu ak-
tivitāti – bija jālien pa apakšu stie-
nim, ko turēja divi cilvēki, kad biji 
izlīdis, stieni novietoja nedaudz 
zemāk. Trenējām un parādījām 
savu lokanību.

“Latvijai 100” veltītais vakars, 
manuprāt, izdevās lielisks. Iegu-
vām jaunas zināšanas par Latviju 
un mūsu novadu, kā arī jaunus 
draugus. Pužiņi  mums apsolīja 
rudenī sarīkot Puzē pikniku. Šā-
dus klases vakarus varētu rīkot 
vēl, lai iepazītos ar citu mūsu no-
vada skolu skolēniem.

5. klases skolniece 
Elija Evelīna Komisarova

Klases vakars ar viesiem Ugāles Mūzikas un 
mākslas skola informē

Arī šajā pavasarī skolā gaidām jaunus audzēkņus! 
Īpašas priekšrocības tiem, kuri izvēlēsies spēlēt metāla 
pūšaminstrumentus.

Piedāvājam apgūt:
l klavierspēli,
l pūšaminstrumentu spēli,
l vizuāli plastisko mākslu.
Gaidām 7 – 10 gadus vecus bērnus. Audzēkņu ieteicamais vecums 

atkarīgs no izvēlētās specialitātes.
Ir iespēja pieteikties sagatavošanas klasē gan mākslā, gan mūzikā.
Uzņemšana Ugāles Mūzikas un mākslas skolā 1. jūnijā no plkst. 

15 līdz 18.
Gaidām bērnus kopā ar vismaz vienu no vecākiem!
Nepieciešamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija (varēsiet 

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

26115064 (māksla, Larisa Zariņa).



4  | 
2018. gada 15. maijs

PIELIKUMS

UGĀLE

Ventspils novada Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolā 
(MMS) mācību gads tuvojas 
noslēgumam, tāpēc  
gribas atskatīties uz šogad 
paveikto.

Šajā mācību gadā Ugāles MMS 
mākslas programma tikusi pie sen 
kārotās grafikas preses, kas au-
dzēkņiem dod iespēju izmēģināt 
visdažādākās grafikas tehnikas. Ar 
lielu sajūsmu tūliņ pat ķērāmies 
pie linogriezuma un pat paspējām 
piedalīties Siguldas mākslas sko-
las “Baltais flīģelis” organizētajā 
grafikas konkursā “100 grāmatzī-
mes Latvijai”. Tā laikā arī ugālnieki 
veidoja ekslibrus – savas mūzikas 
un mākslas skolas grāmatzīmes. 
Tajos parādījās gan Ugāles pagasta 
simbols briedis, gan Ventspils no-
vada burulaiva, gan notis un otas. 
Konkursa žūrijai visvairāk patika 
4. klases skolnieces Gerdas Ābeles 
darbiņš, kurš iekļuva starp 100 la-
bākajiem un līdz ar to tika izstādīts 
Nacionālajā bibliotēkā Rīgā. Nu ko 
– nākamajā mācību gadā turpinā-
sim attīstīties grafikas jomā, izmē-
ģinot arī sauso adatu, kologrāfiju 
un citas tehnikas. 

Par tehnikām runājot, šogad 
Ugāles MMS 5. un 6.  klases au-
dzēkņi skolotājas Baibas Kečko 
vadībā apguvuši ādas apstrādes 
programmu, izveidojuši paši savas 
ādas grāmatzīmes, rokassprādzes, 
naudas un telefona maciņus. Pa-
ralēli skolotāja Larisa Zariņa skolā 
strādā ar mūsdienās tik populāro 
un gluži vai nepieciešamo dator-
grafikas programmu. Audzēkņi ie-
mācījušies dažādi apstrādāt attēlu, 
darbojoties ar “Gimp” programmu. 
To, ka šajā ziņā esam uz pareizā 

ceļa, apliecina kaut vai tas, ka Ugā-
les MMS 6. klases audzēkne Keita 
Jansone ieguva 3.  vietu Jelgavas 
novada Mūzikas un mākslas skolas 
rīkotajā I Starptautiskajā vizuālās 
mākslas konkursā “Ģederta Eliasa 
mīklu minot” datorgrafikā. Šī kon-
kursa tēmas “Lauku ainava” iedves-
moti, šogad mākslas skolā pamatīgi 
pievērsāmies tradicionālajai ainavu 
glezniecībai. Centāmies gleznotāja 
Eliasa manierē attēlot mums apkārt 
esošos Ventspils novada dabas ska-
tus. Gleznošanā augsto 2. vietu šajā 
konkursā ieguva 5. klases skolniece 
Justīne Ieva Skricka. 

Jau vairākus gadus Ugāles jau-
nie mākslinieki piedalās Jūrmalas 
Mākslas skolas rīkotajā konkursā 
“Es dzīvoju pie jūras”. Šoreiz kon-
kursa tēma bija “Tilts”. Mākslas 
skolā mudinājām audzēkņus pa-
domāt par tiltu filozofiskā nozīmē. 
Priecājamies, ka konkursa žūrija ar 
atzinību novērtējusi mūsu skolas 
6.  klases audzēkņa Ralfa Ūrmaņa 
darbu. Par godalgotajām vietām 
un izteiktajām atzinībām dažādos 
konkursos jāsaka paldies skolotājai 
Larisai Zariņai. 

Taču pats nozīmīgākais noti-
kums ikkatrā Latvijas bērnu māks-
las skolā, šķiet, ir ikgadējais valsts 
konkurss, kurš parasti liek gan pa-
sniedzējiem, gan bērniem padomāt 
par to, ka lielajā dzīvē dizaineri un 
mākslinieki bieži nodarbojas nevis 
atsevišķās disciplīnās (gleznošana, 
kompozīcija utt.), bet gan tās apvie-
no, strādājot, piemēram, par pro-
duktu iepakojuma dizaineriem (pa-
gājušā gada valsts konkursa tēma), 
scenogrāfiem, modes dizaineriem 
utt. Šogad visā Latvijā mākslas sko-
lās bērni uz savas ādas izbaudīja, kā 

ir būt grāmatu ilustratoram. Viņi 
varēja ļauties fantāzijai, vizualizē-
jot dzejoļu personāžus un noska-
ņu. Taču svarīgi bija to apvienot ar 
prasmēm burtu mācībā un spēju 
visu ievietot konkrētā formātā. 
Konkursa pirmā kārta gada sāku-
mā notika pašu skolā, bet uz pēdējo 
kārtu Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskolā izvirzītie 
audzēkņi devās 23.  februārī. Ugāli 
pārstāvēja Marta Ikše, Evelīna Bla-
se, Dārta Cērpa, Alise Elza Skricka 
un Rolanda Vesele. Taču visvairāk 
lepojamies ar 2.  klases audzēknes 
Annijas Šteinertes veikumu un 
augsto žūrijas novērtējumu. Liepājā 
skolēniem bija iespēja apskatīties, 
kā noris mācības mākslas un mū-
zikas vidusskolā, kas varbūt kādam 
rosināja pārdomas par izglītības 
turpināšanu šajā mācību iestādē. 
Paviesojāmies arī Liepājas muzejā. 

Runājot par braucieniem un 
mācību ekskursijām, šajā mācību 
gadā Ugāles MMS mākslas prog-
rammas audzēkņiem bija iespēja 

pabūt Talsu novada muzejā, Na-
cionālajā mākslas muzejā Rīgā, Na-
cionālajā bibliotēkā, kā arī mākslas 
studijā “Trīs krāsas”. Māksla arī pati 
nāk pie mums – skolas izstāžu zālē 
šogad bijušas vairākas izstādes, 
kuras kā iedvesmas avotu izman-
tojam mācību procesā. Šīs izstādes 
ir pieejamas arī plašākai publikai. 
Līdz 17.  maijam visi var apskatīt 
Laimdotas Junkaras kluso dabu 
izstādi, savukārt no 21.  maija no-
vērtēt mākslas skolas pedagogu un 
audzēkņu darbu kopizstādi. 

Spilgts notikums Ugāles MMS 
dzīvē šogad bija mācību filmiņas 
“Ugāles baroks” izveidošana. Fil-
miņa sākusi savu dzīvi un ceļo pie 
skatītājiem. Tā tiek demonstrēta ne 
tikai bērniem mākslas skolā, bet arī 
vidusskolā, dažādos pasākumos, 
kad uzņemam viesus Ugālē un 
gribam palepoties ar savu bagātī-
bu – Ugāles evaņģēliski luterisko 
baznīcu. 13. aprīlī to demonstrējām 
Jelgavas kultūras namā filmas gal-
venajai mērķauditorijai – Latvijas 

bērnu mākslas skolu pedagogiem. 
Ceram, ka tā iedvesmos arī citus un 
kļūs par palīgu baroka mākslas un 
mūzikas izpratnē. 

Mācību gads strauji tuvojas 
noslēgumam. Ugāles MMS māks-
las programmas audzēkņu darbu 
skate plānota 17. maijā. Taču mai-
ja beigās esam iecerējuši ko jaunu 
un eksperimentālu. Ar pārliecību, 
ka arī mākslas skolai jāseko līdzi 
laikam, rīkosim audzēkņiem kon-
ceptuālās mākslas nedēļu. Tās laikā 
iedvesmosimies no 20.  gadsimta 
60.  gadu mākslas, kurā galvenā ir 
ideja un tikai tad seko (vai neseko!) 
izpildījums materiālā. Šī nedēļa ie-
cerēta kā iesildīšanās, jo augustā 
plānojam turpināt pagājušajā gadā 
veiksmīgi iesākto tradīciju rīkot 
radošās darbnīcas skolas esošajiem 
un topošajiem audzēkņiem – arī tās 
mūs, cerams, virzīs tuvāk laikmetī-
gās mākslas izpratnei. 

Ugāles MMS skolotāja 
Ilze Babra

Daudz panākumu, 
interesantas atziņas

Valsts konkursa finālistes (pa kreisi) Marta Ikše, Dārta Cērpa, Evelīna Blase, Annija 
Šteinerte, Alise Elza Skricka, Rolanda Vesele Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskolā. ILZES BABRAS ARHĪVA FOTO

2. maijā Ugāles Mūzikas un māks-
las skolā uzņēmām viesus no Sabiles 
Mūzikas un mākslas skolas. Bērni un 
skolotāji muzicēja kopīgā koncertā 

un pēc tam baudīja nelielu cienastu.
Sabiles MMS direktore Zinta Ošen-

berga, raksturojot savu skolu, atzīmēja, ka 
darbu apgrūtina iedzīvotāju skaita saru-

Sabiles MMS un Ugāles MMS audzēkņi un direktores pēc draudzības 
koncerta. RASMAS PETMANES ARHĪVA FOTO

Iedvesmojošākais brīdis – audzēkņu uzņemšana
kums. Audzēkņu skaita samazināšanās, 
protams, iespaido visas izglītības iestādes; 
pat Sabiles vidusskola nu ir pārtapusi par 
pamatskolu. Secinājām, ka Ugālē pašlaik 
esam nedaudz labākā situācijā. Mūsu mā-
cību telpas viesi aplūkoja ar lielu interesi, 
īpaši uzteicot mākslas datorklasi. Abas 
skolas vieno līdzīgs audzēkņu skaits, maz-
liet atšķiras mūzikas izglītības program-
mu klāsts: Sabilē ir kora klase, klavieru un 
flautas specialitātes, pie mums šajā mācību 
gadā māca spēlēt klavieres, vijoli, flautu, 
saksofonu, eifoniju un trombonu. 

Bijām vienisprātis ar kolēģiem, ka katru 
gadu iedvesmojošākais brīdis ir jaunu au-
dzēkņu uzņemšana – ja bērni nāk mācīties 
mūziku un mākslu, ir jēga mūsu darbam, 
pēc gadiem viņi būs papildinājums amatier-
mākslas kolektīviem. Bet varbūt būtiskākais 
ieguvums ir bērnu un jauniešu talantu iz-
kopšana un viņu redzesloka paplašināšana. 
Gribu aicināt vecākus dot bērniem šo iespē-
ju izpaust un apliecināt sevi. Jaunus audzēk-
ņus gaidām 1. jūnijā. Lūdzu neatlikt šo izvēli 
uz rudeni, jo mūsu skolotāji strādā arī citās 
skolās un jau tagad plāno savas slodzes jau-

najam mācību gadam.
Mācoties mūziku, īpašs gandarījums ir 

tad, kad pēc ilgiem vingrinājumiem un mē-
ģinājumiem izdodas skaists priekšnesums, 
kas patīk pašam un klausītājiem. Šogad 
diemžēl nevarēsim sarīkot plašāku koncer-
tu mūsu tautas namā, taču ceram, ka vecāki 
būs atsaucīgi un nāks uz skolotāju rīkota-
jiem klašu vakariem, kurus esam plānojuši 
maija beigās un kuros varēs izspēlēties pil-
nīgi visi mūzikas programmu audzēkņi. 

Muzicēšanas prieku novēlu atrast katram, 
kurš mācās spēlēt kādu instrumentu, bet visu 
skolu priecēja mūsu audzēkņi, kas šajā pava-
sarī ar labiem panākumiem piedalījās Saldus 
Mūzikas skolas rīkotajā XIII Kurzemes un Že-
maitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstru-
mentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēk-
ņu konkursā. 1.–3. klašu grupā 3. vietu ieguva 
Ugāles MMS eifonists Viesturs Dubenlāže. 
Arī saksofonistei Elīnai Sproģei 3.  vieta 4.–
5. klašu grupā. Paldies skolotājam Viesturam 
Ozolam un koncertmeistarei Aritai Grīnber-
gai, bērniem un viņu vecākiem! 

Ugāles MMS direktore 
Rasma Petmane
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Ugāles vidusskolas au-
dzēkņi otro gadu piedalās 
Latvijas Olimpiskās komitejas 
rīkotajā projektā “Sporto visa 
klase”. Tas nozīmē, ka 3. un 4. 
klases skolēniem sporta no-
darbības notiek katru dienu.

Tās organizē skolotāja Zanda 

Blumfelde, un viņas mērķis ir pa-
nākt, lai uzlabotos bērnu sportis-
kās prasmes un iemaņas un būtu 
labāka stāja. Viena klase projektā 
var piedalīties četrus gadus – no 
trešās līdz sestajai klasei, vienu die-
nu veltot baseina apmeklējumam 
vai nodarbībām laukā. Peldēšanas 

treniņi vēl nav notikuši, tos, visti-
camāk, organizēs nākamajā mācī-
bu gadā. Pagaidām skolēni izman-
to iespēju izkustēties ārā un sporta 
stundās zālē. Olimpiskā komiteja 
regulāri tiek informēta par bērnu 
sasniegumiem ne tikai sportā, bet 
arī mācībās, kā arī par labdarības 

pasākumiem, kuros iesaistās pro-
jekta dalībnieki. 

“Mēs pētām, kāda ir fiziskās 
sagatavotības attīstības dinamika, 
un tā patiesi ir iepriecinoša! Bērni, 
kuri sporto katru nedēļu, ir pie-
rādījuši, ka šādi treniņi palīdz būt 
vingriem un aktīviem.  

Ugāles vidusskola ir vie-
nīgā mācību iestāde novadā, 
kurā izveidots jauno  
žurnālistu pulciņš. To ap-
meklē 18 skolēni no 6. līdz 
12. klasei. Grupu vada  
bibliotekāre Ingra Zaļkalne. 

Agrāk viņa vadīja bibliotekāru 
pulciņu, bet pirms sešiem gadiem, 
saņemot piedāvājumu organizēt 
jauno žurnālistu darbu, Ingra pie-
krita uzņemties šo pienākumu, jo 
viņu vienmēr ir interesējis, kā vār-
di pārtop rakstos. “Sākumā gata-
vojām sienasavīzi, bet pirms trim 
gadiem sākām izdot skolas avīzi 
“Krabis”. Es labprāt sadarbojos ar 
jaunajiem žurnālistiem, jo tie ir 
pasakaini bērni un jaunieši, kuri 
ātri visu aptver un izdara,” saka 
Ingra.

Vaicājot, kuras jaunās žurnā-
listes aicināt uz sarunu, bibliote-
kāre ieteica tikties ar savu “zelta 
fondu” – 12.  klases audzēknēm 
Elīnu Evelīnu Silarāju, Paulu 
Lagzdiņu, Māru Mīlbergu un Ine-
si Mitenbergu. Pirmās trīs jaunie-
tes pulciņu apmeklē kopš septītās 
klases, Inese pievienojusies vēlāk, 
bet pagājušajā mācību gadā viņa 

bija “Krabja” redaktore. Jauniete 
atklāj: “Sākumskolā nebiju īpa-
ši atvērta, stundās sēdēju klusi, 
kaut ko rēķinot vai skribelējot 
burtnīcā. Pēc kāda laika sapratu, 
ka gribu labāk iepazīt savas kla-
sesbiedrenes un iesaistījos žur-
nālistu pulciņā. Nu esmu kļuvusi 
atraisītāka, man ir vieglāk uzrunāt 
cilvēkus, tagad es zinu, kā viņus 
intervēt, kā pajautāt tā, lai man at-
bildētu. Es domāju, ka šīs zināša-
nas man noderēs arī turpmāk, jo 
komunikācijas prasme ir svarīga 
jebkurā situācijā.”

Māra ir gandarīta par to, ka ir 
bijusi iespēja satikt interesantas 
žurnālistikā strādājošas personī-
bas, piemēram, Lauri Zvejnieku. 
Viņa stāsta: “Esmu intervējusi 
arī Armandu Puči. Savu nākotni, 
pateicoties darbībai pulciņā, sais-
tīšu ar cilvēkiem. Ceru, ka varēšu 
studēt sabiedriskās attiecības, bet 
varbūt vēlāk būšu žurnāliste. Tas 
būtu interesanti, jo man patīk pē-
tīt, cik atšķirīgi ir cilvēki.” 

Mārai patīk ne tikai intervēt, 
bet arī rakstīt, domraksti vedas 
viegli un labi. Viņas klasesbiedre-
nes Paulas pienesums ir “Karbja” 
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vizuālā tēla veidošana. Tā kā vi-
ņai padodas mākslinieciskas lie-
tas, jauniete dekorē skolas telpas, 
veidojot, piemēram, svētkiem 
veltītus plakātus. “Es vienmēr uz 
mākslu esmu skatījusies vairāk 
nekā pārējie. Mana mamma ir 
gleznotāja, tas man pavēra ceļu uz 
radošumu.” 

Elīna Evelīna atceras, ka vienu 
brīdi 12. klases audzēknes domā-
jušas – pēdējā mācību gadā būs 
liela slodze un no darbības žurnā-
listu pulciņā būs jāatsakās, tomēr 
šī nodarbe esot tik ļoti aizraujoša, 
ka meitenes nolēmušas turpināt 
iesākto. “Tā nav tikai intervēšana, 
rakstīšana un avīzes kopā likšana, 

bet arī jautra pasēdēšana. Esam 
organizējušas skolā nakts orien-
tēšanās pasākumu ar atrakcijām. 
Mums ir bijuši pikniki.” Žurnā-
listikā Elīnu Evelīnu saista iespēja 
uzrunāt cilvēkus, nepastarpinā-
ti uzzināt, ko viņi domā, kāds ir 
viņu dzīves redzējums. Domājot 
par profesijas ēnas pusēm, jau-
niete min nenoteikto darbalaiku 
un neziņu, kas konkrētajā dienā 
būs jādara, uz kādu objektu būs 
jādodas. Elīnai Evelīnai atmiņā 
īpaši palikusi intervija ar angļu 
valodas skolotāju Dzintru Hart-
mani – tā bijusi sirsnīga un inte-
resanta saruna. Jaunās žurnālistes 
pievērš uzmanību arī gramatikai, 

turklāt tas palīdz labāk sagatavo-
ties eksāmenam dzimtajā valodā. 
Papildinot zināšanas žurnālistikā, 
pulciņa dalībnieces vairākkārt ap-
meklējušas salidojumu augstskolā 
“Turība”, satiekot zinošus un at-
raktīvus lektorus, piemēram, Jāni 
Gesti un Tomu Brici. Tiekoties ar 
profesionāļiem, jaunās ugālnieces 
sapratušas arī to, ka žurnālists, 
izvēršot tēmu, nevar paust savu 
personīgo viedokli – viņam jābūt 
neitrālam, bet tas ne vienmēr ir 
viegli. Jārēķinās arī ar to, ka žur-
nālista domas var atšķirties no 
darba devēja uzskatiem, un tas ir 
jāpieņem.        

Marlena Zvaigzne

Klasēm ir iespēja piedalīties 
arī stafetēs, un nesen Kuldīgā no-
tika Kurzemes reģiona sacensī-
bas, kurās mūsu 3. klases skolēni 
16 komandu konkurencē ieguva 
otro vietu. Tas bija pārsteidzoši 
un iepriecinoši. 4. klases audzēk-
ņiem bija arī stafešu sacensības, 
tās notika Liepājā, mūsējie no 13 
komandām bija devītie. Salīdzinot 
ar pagājušo gadu, ceturtajiem ir 
vērojams kāpums, tādēļ iesaku arī 
citām skolām iesaistīties projektā 
“Sporto visa klase”, jo tas dod acīm 
redzamus rezultātus.” Zanda uz-
teic arī skolotājas, kuras iedvesmo 
savus audzēkņus sportot katru die-
nu, un tās ir 3. klases audzinātāja 
Zenta Ķeizare un 4. klases audzi-
nātāja Ilona Birzenberga. 

“Kustība ir dzīvība, tādēļ 
mums katram, lielam vai mazam, 
vajadzētu sportot, cik nu katrs 
spēj. Nav jādara sev pāri, bet aktīvs 
dzīvesveids iespaido ikdienas gai-
tas. Cilvēks kļūst dzīvespriecīgs. 
Lai izkustētos, derēs arī pastaigas 
pa mežu, kāds izvēlēsies nūjošanu, 
bet kāds varbūt skries maratonu. 
Ugālnieki diezgan aktīvi nūjo, arī 
es. Pagasta iedzīvotājām divas rei-
zes nedēļā ir iespēja apmeklēt ma-
nis vadītās aerobikas nodarbības. 
Ja atliek laiks, nedaudz paskrienu 
– kādus piecus kilometrus. Fizis-
kās aktivitātes sniedz man prieku, 
gribas smaidīt,” atzīst Zanda.    

Marlena Zvaigzne

Žurnālistika palīdz 
iepazīt cilvēkus

Žurnālistikas pulciņa “zelta fonds” – Inese, Elīna Evelīna, Māra un Paula.
INGRAS ZAĻKALNES FOTO

Rosina sportot katru dienu
Skolotājas Zenta Ķeizare 

un Zanda Blumfelde 
ar 3. klases audzēkņiem 
priecājas par otro vietu 

stafešu sacensībās.
ZANDAS BLUMFELDES ARHĪVA FOTO
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Divas Ugāles vidussko-
las skolnieces nopietni 
aizrāvušās ar ziemas sporta 
veidiem. 6. klases audzēknei 
Karīnai Bernānei padodas 
distanču slēpošana, 9.a kla-
ses skolniecei Beātei Viļu-
mai – snovbords. 

Reiz notika sacensības, kurās 
piedalījās Karīnas krusttēvs Lau-
ris, un tā bija pirmā reize, kad arī 
piecgadīgā ugālniece izmēģināja, 
kā tas ir – uzvilkt slēpes. Jau to-
reiz meiteni aizrāva slēpošana. 
Viņa stāsta: “Patika ātrums un ad-
renalīns, ko ieguvu slēpojot. Ta-
gad trenējos divās sporta skolās – 
gan Talsu, gan Ventspils novada. 
Talsos apmeklēju biatlona nodaļu, 
Ugālē trenējos vieglatlētikā. Vēl 
kopā ar tēti Andri apgūstu kalnu 
riteņbraukšanu.”

Skolā Karīnu aizrauj dabaszi-
nības un vēsture, viņa labprāt ska-
tās dokumentālās filmas. Skolnie-
ce godīgi atzīst, ka sacensību dēļ 
dažkārt nevar iespēt laikus apgūt 
visu mācību vielu un uzrakstīt 
pārbaudes darbus, tomēr viņa cer, 
ka atgūs iekavēto. Sports Karīnu 
aizrauj tik ļoti, ka viņa ir gatava 
praktiski katru dienu trenēties, lai 
sasniegtu labus rezultātus. Ugāl-
niecei patīk garie skrējieni, pie-
mēram, 800 metru un 2000 metru 
distances. “Esmu piedalījusies arī 
tautas skrējienos, tur distances 
garums ir pieci kilometri. Man pa-
tīk tas, ko es daru, tādēļ nav grū-
ti sportot katru dienu. Mamma 
Ravita agrāk nodarbojās ar lodes 
grūšanu, bet es gatavojos vasaras 
čempionātam vieglatlētikā,” stās-
ta Karīna. Martā viņa piedalījās 

Ugāles vidusskolas paš-
pārvaldes priekšsēdētāja ir 
9.a klases audzēkne Eliza-
bete Gulbe. Šo pienākumu 
meitene veic pirmo gadu, 
viņa sadarbojas ar skolē-
niem no dažādām klasēm – 
arī vecākiem par sevi.

Elizabete arī iepriekš darbojās 
pašpārvaldē, viņai bija pieredze, 
kā tas darāms, tādēļ, kad iepriek-
šējā vadītāja Laura Dagile beidza 
skolu, tika ievēlēta jauna priekš-
sēdētāja, un tā ir Elizabete. “Man 
vienmēr ir paticis būt aktīvai un 
kaut ko darīt, patīk, ka apkārt ir 
cilvēki, tādēļ pirms pāris gadiem 
iesaistījos pašpārvaldē. Sākumā 
nedaudz bijos, jo citi skolēni bija 
vecāki par mani, tomēr ar laiku 
iejutos kolektīvā, sāku izklāstīt 
savas idejas. Nu pašpārvalde ir 

mana sirdslieta,” atzīst Ugāles 
vidusskolas 9.a klases skolniece. 
Viņa ir ne tikai sabiedriski aktī-
va, bet arī labi mācās. Īpaši pa-
tīk latviešu valoda un literatūra, 
arī māksla. Sākumskolas posmā 
Elizabete apmeklēja mūzikas un 
mākslas skolu, tagad viņa dejo un 
ir iesaistījusies jauno žurnālistu 
pulciņā. “24 stundas brīžiem ir 
par maz, lai izdarītu visu, ko esmu 
iecerējusi, tomēr gribas pierādīt 
sev, tieši sev, nevis citiem, ka es 
varu, tādēļ eju un daru. Kad vēl 
nebiju pašpārvaldes priekšsēdētā-
ja, biju klusāka, lai gan, no otras 
puses, vadīju dažādus pasākumus. 
Man patīk skatuve, šādā vidē jūtos 
labi, tad esmu it kā cits cilvēks.”

Ugāles vidusskolas pašpārval-
dē var darboties, sākot no piektās 
klases. Piektie un sestie vairāk vēro, 
ko dara vecākie biedri, un Eliza-
bete atzinīgi novērtē viņu interesi, 
jo it visā vajadzīga jaunā maiņa. 
Pašpārvaldes dalībnieku tikšanās 
regularitāte nav noteikta. Ja notiek 

gatavošanās kādam pasākumam, 
skolēni cits ar citu runā pat divas 
reizes nedēļā, pārējā laikā saziņai 
izmantojot “WhatsApp” izveidoto 
grupu. 

“Mūsu galvenie uzdevumi 
ir pasākumu rīkošana un skolas 
goda aizstāvēšana ārpus mācību 
iestādes. Šajā mācību gadā Ugāles 
vidusskolā ieradās vienaudži no 
citām skolām, tas bija pasākums 
“Mūsu krāsas Latvijas simtgadei” 
– notika radošās darbnīcas un dis-
kotēka. Pašpārvaldē vienojāmies, 
ka vēlamies, lai skolā notiek Zie-
massvētku balle, tādēļ uzrunāju 
sponsorus un mūziķus. Mūs at-
balstīja uzņēmums “Niedrāji MR”. 
Šopavasar organizējām tematisko 
nedēļu, tā pagāja jautrā noskaņā, jo 
mēs visi iejutāmies dažādos tēlos. 
Jauki, ka vienmēr varam vaicāt pa-
domu skolotājām Andai Aumalei 
un Zandai Blumfeldei, arī citiem 
pedagogiem, ja tas ir vajadzīgs. Rī-
kojot pasākumus, sadarbojamies 
ar tiem skolas biedriem, kuri nav 

iesaistījušies pašpārvaldē, jo vaja-
dzīgs daudz palīgu.”

Elizabete godīgi atzīst, ka ir 
pārsteigta par to, ka tieši viņu 
ievēlēja par pašpārvaldes priekš-
sēdētāju: “Es pati par to brīnos, 
jo 9. klase jau nav nekas liels, bet 
cenšos darboties tā, lai visi jus-
tos kā savējie, lai nebūtu barjeru. 
Tuvojas eksāmenu laiks, tādēļ 
jādomā arī par tiem, tomēr īpaši 
neiespringstu – ceru uz labiem 
rezultātiem.”

Pašpārvaldei, kā uzskata ugāl-
niece, jābūt katrā skolā, jo tas ir 
labs veids, kā darīt pedagogiem zi-
nāmas skolēnu intereses un iesais-
tīties to īstenošanā. “Gribu aicināt 
ikvienu skolas biedru, kurš grib un 
ir gatavs kaut ko darīt, mums pie-
vienoties. Uzklausīsim arī sūdzī-
bas, jo kritika nāk tikai par labu,” 
rezumē Elizabete, piebilstot, ka 
vērtīgi padomi palīdz uzlabot paš-
pārvaldes darbu, un tas ir viens no 
galvenajiem mērķiem.                

Marlena Zvaigzne 

Elizabetes sirdslieta ir pašpārvalde

Elizabete labprāt vada 
dažādus pasākumus, 
skatuve viņu nebaida.

UGĀLES VIDUSSKOLAS ARHĪVA FOTO 

Latvijas skolu ziemas olimpiska-
jā festivālā, kurā bija pārstāvētas 
vairāk nekā 100 skolas, uz starta 
devās ap 1000 jaunu sportistu. 
“Vislielākais uztraukums ir pirms 
sacensībām, kad braucu mašīnā, 
bet tad, kad tiek dots starts, sa-
koncentrējos. Slēpojot domāju, kā 
sasniegt lielāku ātrumu, bet pēc 
finiša analizēju kļūdas, jo vienmēr 
var startēt labāk. Latvijas skolu 
ziemas olimpiskajā festivālā pie-
dalījos otro reizi. Atbildības sajūta 
bija liela. Priecēja tas, ka šogad no 
Ugāles vidusskolas bijām divas da-
lībnieces – arī Beāte. Mana vecu-
ma meitenēm distanču slēpošanā 
bija jāveic divi kilometri. Biju ļoti 
priecīga, kad komentētājs pazi-
ņoja, ka man ir labākais rezultāts. 
Vakarā notika lāpu gājiens, kurā 
ar lepnumu pārstāvēju Ventspils 
novadu. Svinīgajā apbalvošanas 
ceremonijā man pasniedza zelta 
medaļu. Sajūta bija fantastiska! 
Par šo sasniegumu gribu pateikt 
lielu paldies Talsu novada Sporta 
skolas biatlona nodaļas treneriem, 
Ventspils novada Sporta skolas 

treneriem, kā arī saviem vecā-
kiem.”                       

Riteņbraukšanā Karīna savas 
prasmes pilnveido, piedaloties 
“SEB” un “Vivus” sacensībās, to-
mēr atzīst, ka labāk patīk slēpoša-
na. Meitene labprāt skatās sporta 
pārraides, kurās startē biatlonisti 
un distanču slēpotāji, vērtējot, kā 
viņiem veicas, kāda tehnika tiek 
izmantota. Tas palīdz arī pašai 
pilnveidot prasmes un ir kā pa-
raugs, pēc kā tiekties. Sports, kā 
uzskata Karīna, norūda raksturu 
un attīsta gribasspēku, tādēļ, do-
mājot par nākotni, ugālniece cer, 
ka vienmēr būs fiziski aktīva.

Beāte Latvijas skolu ziemas 
olimpiskajā festivālā piedalījās 
pirmo reizi. Viņas treneri ir tētis 
Andis un māsa Amanda. Ģime-
ne bieži apmeklē Lemberga hūti 
Ventspilī un Kamparkalnu Talsos. 
Pirmo reizi uz dēļa Beāte uzkāpa 
11 gadu vecumā. Viņai, tāpat kā 
Karīnai, patīk sajust adrenalīnu, 
un snovbordā tas ir iespējams. 
“Līdz šim snovbords bija mana 
brīvā laika aktivitāte, par sacensī-

bām nedomājām. Apmeklēju arī 
futbola treniņus, bet man tomēr 
labāk patīk individuālais sports, jo 
tā ir lielāka atbildība.” Gatavojoties 
olimpiskajam festivālam, Beāte 
bieži apmeklēja Kamparkalnu un 
brauca māsas pēdās. “Šīs bija ma-
nas pirmās sacensības snovbordā. 
Startēt iedrošināja māsīca Loreta. 
Mēs viena otru atbalstām, un tas 
ir jauki. Ērgļos nokļuvu, pateico-
ties tētim, kurš izbrīvēja laiku, lai 
aizvestu mani uz festivālu. Pirms 
starta bija uztraukums, piedomā-
ju pie tā, lai nenokristu, bet tomēr 
kritu. Iekļuvu pusfinālā, un prieks 
par to. Ieguvu sesto vietu, pirma-
jai reizei tas ir labs rezultāts.”

Vaicāta par sekmēm, Beāte 
atbild, ka tās ir labas, no mācī-
bu priekšmetiem vislabāk patīk 
sports un māksla. Skolniece ir 
iesaistījusies pašpārvaldē un ap-
meklē tautisko deju pulciņu. Beā-
te vēlas, lai skolā būtu interesanti, 
tādēļ labprāt piedalās dažādos 
pasākumos, bet, ja nepieciešams, 
palīdz tos arī organizēt.    

Marlena Zvaigzne

Sports sniedz 
lielu gandarījumu  

Sacensībās Karīna jūt lepnumu, pārstāvot Ventspils 
novadu. 

Beāti snovbordā saista adrenalīns, viņa nebaidās no kritieniem. 
KARĪNAS BERNĀNES UN BEĀTES VIĻUMAS ARHĪVA FOTO
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Sakarā ar Ugāles tautas namā “Gaisma” konsta-
tētajiem jumta konstrukcijas defektiem, Ventspils 
novada pašvaldība informē, ka tautas namā netiks 
organizēti publiski pasākumi un iedzīvotājiem tautas 
nams tiks slēgts līdz ēkas pilnīgai sakārtošanai. Būv-
niecības valsts kontroles birojs pašvaldībai ir uzdevis 
veikt ēkas pilnu tehnisko apsekošanu un izstrādāt 

būvprojektu. Tehniskā apsekošana jau veikta, būv-
projekta izstrāde sākta maijā, to veic SIA “Balts un 
melns” speciālisti. Ventspils novada pašvaldība atvai-
nojas iedzīvotājiem par neērtībām.  

Komunālās nodaļas vecākais speciālists 
Mārtiņš Birzenbergs

Mācās drosmīgi iet un darīt
Alise Blase ieguvusi jaunu pie-

redzi un draugus, jo mācību ciklā 
piedalījās jaunieši no visas Latvijas. 
Viņai patikusi tikšanās ar žurnālisti 
Grētu Gorjučko un televīzijas per-
sonību Leldi Lietavieti. “Pirmajā 
lekcijā uzstājās Uģis Kuģis. Ne-
šķita, ka tas būs interesanti, bet, 
kad viņš sāka runāt, bija aizraujo-
ši,” atceras Alise. Elizabete Gulbe 
“Panākumu universitātē” guvusi 
iedvesmu, kā sasniegt panākumus, 
turklāt tagad viņai izdodas veik-
smīgāk sevi disciplinēt: “Lekcijās 
centāmies parādīt sevi no labākās 

puses, jo pārstāvējām ne tikai sevi, 
bet arī Ugāles vidusskolu. Citi, kas 
piedalījās lekcijās, demonstratīvi 
sēdēja telefonos.” Lektoriem var 
uzdot arī jautājumus. 9.a klases 
audzēknis Pauls Slaņķis šo iespēju 
nav izmantojis, jo, vērīgi klausoties, 
tāpat sapratis, ko runātājs gribējis 
pateikt. Gan Pauls, gan Mārcis plā-
no mācīties vidusskolā, jo vēl nav 
gatavi izvēlēties profesiju. Arī Alise 
pievienosies viņiem, jo, lai studētu, 
nepieciešama vidējā izglītība: “Es 
turpināšu mācīties Ugāles vidus-
skolā, jo tā ir tuvāk mājām, turklāt 
tā ir iespēja saņemt pašvaldības sti-
pendiju, ko maksā skolēniem, kuri 

labi mācās.” Elizabete plāno vēlāk 
stāties augstskolā, tādēļ paliks vi-
dusskolā. Tas nozīmē, ka visi četri 
jaunieši arī nākamgad, visticamāk, 
apmeklēs “Turības” organizētās 
lekcijas, jo viņi pozitīvi novērtē ne-
formālās izglītības iespējas. Pauls 
domā, ka panākumiem ir liela no-
zīme, jo bez sasniegumiem dzīve 
būtu garlaicīga. Visiem uzrunāta-
jiem jauniešiem ir sapņi, kurus viņi 
vēlas sasniegt, un tas varbūt nebūs 
tik grūti, jo, piedaloties “Panāku-
mu universitātē”, devītie kļuvuši 
mērķtiecīgāki.       

                       
Marlena Zvaigzne

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU 
ATBALSTA DIENESTS

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa  
asociācija” paziņojums

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta kon-
kursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.  kārtu Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas rīcības programmas zivsaimnie-
cības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. “Pie-
vienotās vērtības veidošana un inovāciju veicināšana visos zvejas akva-
kultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. “Darbību dažādošana 
zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2018. gada 11. maija 
līdz 11. jūnijam. 

Sludinājuma kopsumma: 87 803,97 eiro. 
Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, 

Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasts un Vents-
pils pilsēta.

Projektu  īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) pro-
jektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads no LAD lēmuma pieņem-
šanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība EJZF1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības 
uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana.
Mērķis: veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un 
paaugstināt to konkurētspēju.

Atbalsta 
apmērs  

87 803,97 eiro

MK noteikumu 
Nr.605 
6. punktā 
minētā 
atbilstošā 
darbība 

1. Pievienotās vērtības veidošana un inovāciju 
veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu 
piegādes ķēdes posmos.
2. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu 
radīšana, kā arī darbību dažādošana zivsaimniecības 
un citās jūras ekonomikas nozarēs.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG teritorijas 
piekrastes pagastos strādājošos uzņēmumus, 
sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības 
uzlabošanai, tai skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, 
tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku 
un zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. 
Piemēram, atbalstu var saņemt zvejas inventāra 
uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu nodrošināšanai, 
zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes 
izveidošanai, specializētā transporta iegādei.
Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības 
dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs (jūras 
transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes 
tūrisms un citas ar jūru un piekrasti saistītas darbības), 
it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes 
ietekmes mazināšanai. Atbalstu var saņemt 
uzņēmējdarbības projekti, kas veicina piekrastes 
ekonomisko izaugsmi un rada pozitīvu ietekmi uz 
jaunu darba vietu izveidi piekrastes teritorijā. Papildu 
atbalsts projektiem, kas paredz inovatīvu produktu vai 
pakalpojumu radīšanu.

Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu 
summa vienam 
projektam

50 000 eiro, 
100 000 eiro – infrastruktūras projektiem, ja 
ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta 
attiecināmo izmaksu summas.

Maksimālā 
atbalsta 
intensitāte

30%, 50%, 70% – inovatīvam projektam, 80% 
– kopprojektam un ar piekrastes zveju saistītam 
projektam.

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020.  ga-
dam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta 
formā biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, 
Pils ielā 14 (Dundagas pils otrajā stāvā, pils administrācijas telpās), vai 
Ventspilī, Skolas ielā 4, Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā.

Elektroniski SVVA stratēģija un projektu vērtēšanas kritēriji pie-
ejami biedrības mājaslapā www.ziemelkurzeme.lv, kā arī Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) mājaslapā www.lad.gov.lv.

Kontaktpersonas:
Koordinatore Gunta Abaja, tālrunis 29172814, zba@dundaga.lv;

Konsultante Evita Roģe, tālrunis 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv. 

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniska-
jā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstī-
tus ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātus ar laika zīmogu “Elek-
tronisko dokumentu likumā” noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums 
nosūtāms uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore 
Gunta Abaja

PILTENE

INFORMĀCIJA

Tautas namā pagaidām nenotiks pasākumi

Interesantu pasākumu – impro-
vizācijas meistarklasi un kompo-
zīciju koncertu – Ziemeļkurzemes 
reģiona mūzikas skolām piedāvāja 
PIKC “Ventspils Mūzikas vidussko-
la” Mūzikas vēstures un teorijas no-
daļa. Improvizācijas meistarklasē 
un kompozīciju koncertā ar saviem 
jaundarbiem tika aicināti piedalīties 
visu vecumu un specialitāšu mūzi-
kas skolu audzēkņi un viņu peda-
gogi. Divdaļīgais pasākums iesākās 
ar komponista Andra Dzenīša im-
provizācijas meistarklasi, kurā no 
Piltenes Mūzikas skolas piedalījās 
audzēkņi E. P. Bērziņa, J.  Ozoliņa, 
M. Matisova un L. Bakanauskis. 

Skolēniem bija iespēja darboties 
praktiski, izmantojot līdzpaņemtās 
dzejas rindas un uzzīmētos zīmē-
jumus. Turpinājumā radošās dienas 
dalībnieki varēja piedalīties kom-
pozīciju koncertā, kurā skanēja au-
dzēkņu sacerētie skaņdarbi. Savas 
kompozīcijas bija sagatavojuši da-
žādu nodaļu audzēkņi no Kuldīgas, 
Sabiles, Rojas, Talsu, Valdemārpils, 
Ventspils un Piltenes mūzikas sko-
lām. No Piltenes Mūzikas skolas 
šim koncertam cītīgi gatavojās El-
vīra Beijere, Lauris Bakanauskis, 
Rūta un Marta Matisovas. Flautiste 
Elvīra bija sakomponējusi latviešu 
tautas dziesmas “Pinu vīzes” apda-

ri. Tās atskaņojumā viņa iesaistīja 
savus brāļus – ģitāristus Ēvaldu un 
Ralfu, kā arī flautisti Rūtu un vokā-
listi Justīni ar metalafonu. Ģitārists 
Lauris bija sacerējis variācijas par 
latviešu tautas dziesmas “Div’ dūji-
ņas” tēmu un kompozīciju arī pats 
izteiksmīgi izpildīja. Flautistes Rūta 
un Marta bija sakomponējušas 
skaņdarbus “Draugi” un “Rīta ron-
do” flautai un pašas uzstājās kā so-
listes. Koncerts bija ļoti interesants 
un daudzpusīgs, un ikviens varēja 
smelties iedvesmu saviem turpmā-
kajiem sacerējumiem.

Piltenes Mūzikas skolas 
direktore Antra Šķēle

Iesaistījās radošajā dienā

Radošās dienas dalībnieki. ANTRAS ŠĶĒLES FOTO
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6.  aprīlī Mārupes kultūras 
namā notika flamenko ģitārista 
A. Kārkliņa piemiņai veltītais ikga-
dējais A. Grīnberga jauno ģitāristu 
konkurss “Kur tad tu nu biji?”. Pil-
tenes Mūzikas skolas audzēkņi tajā 
piedalās katru gadu – nu jau sesto 
reizi. Šogad konkursam gatavojās 
ģitāras spēles 4.  klases audzēknis 
Lauris Bakanauskis, kurš startēja 
divās nominācijās. Vispirms Lau-
ris uzstājās kā solists ar R.  Paula 
melodiju no kinofilmas “Ilgais 
ceļš kāpās” A.  Grīnberga apdarē 
(obligātais skaņdarbs) un latviešu 
tautas dziesmu “Aijā žūžū” – arī A. 
Grīnberga apdarē. Pēc tam Lauris 
muzicēja nominācijā vokāli ins-
trumentālais duo kopā ar 4. kora 
klases audzēkni Agati Bileskalni, 
izpildot divas dziesmas.

Jauno ģitāristu sniegumu as-
toņās nominācijās vērtēja žūrija, 
kurā darbojās šī konkursa organi-
zators un pedagogs A. Grīnbergs, 
komponists un pedagogs A.  Ku-
kuvass, kā arī viesis no Baltkrie-
vijas – komponists un ģitārists 
I.  Šošins. Atzinīgi tika novērtēta 
Laura uzstāšanās solo kategori-
jā, jo viņš 4., 5. un 6. klašu grupā 
saņēma III pakāpes laureāta dip-
lomu. 

Pasākuma noslēgumā, kā pa-
rasti, tika izlozētas divas ģitāras 
– akustiskā un elektriskā –, un šo-
reiz paveicās diviem zēniem, kuri 
pacietīgi bija vērojuši garo, bet 
interesanto konkursa norisi līdz 
pašam noslēgumam.

Piltenes Mūzikas skolas 
skolotāja Irina Kušnirenko

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sa-
darbībā ar tās atbalsta biedrību “Bumms” 
un Stopiņu novada domi 20.  aprīlī rīkoja 
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 
skolu audzēkņu konkursu dziedāšanā. Tas 
bija komponista Alvila Altmaņa dziesmu 
konkurss “Ulbrokas vālodzīte 2018”. Visas 
dienas garumā Ulbrokas kultūras nams 
tika pieskandināts ar vokālistu skanīgajām 
balsīm. Konkurss norisinājās četrās vecu-
ma grupās, un katrs dalībnieks dziedāja no 
galvas divas dziesmas – vienu no grupai 
piedāvātajām latviešu tautas dziesmām a 
capella un attiecīgās grupas komponista 
Alvila Altmaņa dziesmu.

Konkursā piedalījās ap 60 dalībnieku, 
un viņu sniegumu izvērtēja komponists 
A.  Altmanis, diriģents V.  Stankevičs un 
dziedātājs J.  Vizbulis. Visvairāk dziedā-
tāju bija pieteikušies II grupā, tajā pieda-

lījās arī Piltenes Mūzikas skolas 4. kora 
klases audzēknes Justīne Ozoliņa un  
Agate Biles kalne. Katra meitene pirmo iz-
pildīja A. Altmaņa dziesmu “Ziedi balta, 
ābelīte” ar klavieru pavadījumu, bet pēc 
tam – latviešu tautas dziesmu “Vilciņš 
zaķi aicināja” (Justīne) un “Lokaties(i) 
mežu gali” (Agate).

Audzēknes, uzstājoties konkursā, at-
tīstīja un uzlaboja savas vokālās prasmes, 
uzstāšanās kultūru un paplašināja kon-
certdarbības loku. Viņas ne tikai iepazinās 
ar Alvila Altmaņa dziesmām, bet arī satika 
komponistu klātienē un dzirdēja viņa ie-
spaidus par pasākumu. Noteikti būs inte-
resanti piedalīties arī nākamajā konkursā, 
jo tas notiks jaunajā Ulbrokas kultūras 
namā. Tad komponists A. Altmanis būs 
sacerējis atkal jaunas un skaistas dziesmas 
dziedātāju repertuāram.

Piltenes MS skolotāja 
un koncertmeistare 

Irina Kušnirenko

Arī Piltenē ir aizsākta jauna 
tradīcija – Baltā galdauta svētki, 
kurus atzīmējām brīvības svēt-
kos 4. maijā! Piltenes kultūras 
nama vadītāja Ārija Vīksne bija 

parūpējusies par svētku pro-
grammu, pēc atklāšanas ievad-
vārdiem klātesošie noskatījās  
Piltenes amatierteātra izrādi 
“Bildes” Zanes Pamšes režijā. 

Tad svētku dalībnieki pie balti 
klāta galda kavējās atmiņās, kā 
arī noklausījās vairāku dzim-
tenē atgriezušos piltenieku 
stāstījumus par dzīvi un darbu 

svešumā. Pēc sarunām un līdz-
paņemto cienastu baudīšanas 
sākās koncerts, kurā uzstājās 
Edgars Pujāts. Kultūras nama 
zāle, neskatoties uz skaisto 

pavasara dienu, bija klausītāju 
pilna. Vakarā notika atpūtas 
vakars – balle.

Voldemārs Akmentiņš 

Stāsta par svešumā gūtajiem iespaidiem

Piltenieki svētku dienā pulcējās pie balti klāta galda. VOLDEMĀRA AKMENTIŅA FOTO

Piltene vokālisti uzstājās Ulbrokā

Prieks un smaidi saulē 
pēc konkursa.
ANTRAS ŠĶĒLES FOTO

Lauris un Agate 
pēc konkursa.

ANTRAS ŠĶĒLES FOTO

Ģitāras spēles aktivitātes Mārupē
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Teātra namā notika 
koncerts, kurā deju kolektīvi 
“Kurzeme” un “Senkurzeme” 
kopā gan ar seniem, gan jau-
niem draugiem pulcējās uz 
saulainu pavasara sadanci. 
Dažādu paaudžu dejotāji no 
Ventspils, Rīgas, Jelgavas, 
Ēdoles un Jaunpils priecēja 
skatītājus ar aizraujošām 
deju horeogrāfijām, daudz-
veidīgiem deju soļiem un 
interesantām kustībām.

Koncertā vairāk nekā 20 deju 
izdejoja senioru deju kolektīvi 
“Senkurzeme” un “Ziemeļblāz-
ma”, vidējās paaudzes deju kolek-
tīvi “Kurzeme”, “Rota”, “Mudurs”, 
“Jaunpils” un bērnu deju kolektīvs 
“Vilnītis”. Skatītājiem ļoti patika tās 
dejas, kurās kopā apvienojās mazie 
dejotāji ar lielajiem, kā, piemēram, 
dejās “Ienes Māras baznīcā” un 
“Kristī mazus, kristī lielus”. Īpašu 
muzikālo gaisotni koncertā uzbūra 
Piltenes Mūzikas skolas pedagogi 
un audzēkņi. Koncerts iesākās ar 
pedagogu instrumentālā ansambļa 
pavadījumā nodejoto latviešu pāru 

deju svītu, bet pēc tam Kurzemes 
sētas pusaplī sanāca visi krāšņie 
koncerta dalībnieki un pieteica 
sevi ar kolektīva moto. Turpināju-
mā katrs kolektīvs vai nu izdejoja, 
vai izspēlēja sagatavoto stāstu. Pe-
dagogu instrumentālais ansamblis 
bez deju svītas pavadījuma atska-
ņoja arī “Improvizāciju”. 

Koncerta vidusdaļā uzstājās 
solisti – Piltenes Mūzikas skolas 
mazie mākslinieki. Latviešu tau-
tas dziesmas “Suņi zaķim pēdas 
dzina” atskaņojumā droši, pārlie-
cinoši un skanīgi uzstājās mazā 
vijolniece Elza Brālīte kopā ar 
vokālistu Akselu Kēnigsvadu. Jā-
atzīmē, ka Elza vijoli apgūst tikai 
pirmo gadu, un šī viņai bija pir-
mā uzstāšanās publikas priekšā. 
Elzas vecāki un vecvecāki, kuri 
uzmanīgi vēroja muzicēšanu, ir 
ļoti priecīgi un gandarīti par mei-
tenes iespēju uzstāties uz lielās 
skatuves. “Elza gatavošanos pasā-
kumam uztvēra ļoti nopietni un 
nevarēja vien sagaidīt koncerta 
dienu. Bija interesanti vērot visus 
priekšnesumus, un Elza izteicās, 

ka gribētu pamēģināt dejot arī 
tautiskās dejas,” sacīja Elzas mam-
ma Undīne. Flautas spēles 3. kla-
ses audzēknis Raimonds Ozols 
iepriecināja klausītājus un arī 
savu ģimeni ar B. Pucihāra skaņ-
darbu “Kling, klang, vilcieniņš”. 
Raimonda mamma Inese atzina: 
“Koncerts man ļoti patika. Vis-
vairāk aizkustināja pats sākums, 
kad spēlēja pedagogu ansamblis 
un pieaugušie dejoja kopā ar bēr-
niem. Raimondam vairāk patika 
tieši bērnu dejas.”

Liels prieks arī par flautas 
spēles 3.  klases audzēknes Šarlo-
tes Vjateres uzstāšanos duetā ar 
flautas spēles skolotāju, spēlējot 
angļu tautas dziesmu “Arājs”. Arī 
Šarlotei šis koncerts, tāpat kā 
pārējiem mūzikas skolas audzēk-
ņiem, bija īpašs, jo viņa pirmoreiz 
spēlēja flautu teātra namā “Jūras 
vārti” un piedalījās pasākumā arī 
kā deju kolektīva “Vilnītis” da-
lībniece. Šarloti atbalstīja viņas 
ģimene: “Koncerts tiešām bija lie-
lisks. Mums patika tas, ka Piltenes 
Mūzikas skola apvienojās ar deju 

Ventspils novada Piltenes 
Mūzikas skola uzņem jaunus 
audzēkņus 2018./2019. mācību 
gadā šādās specialitātēs:

v klavierspēle,
v vijoles spēle,
v solo dziedāšana,
v flautas spēle,
v ģitāras spēle.

UZŅEMŠANA:
l Piltenes Mūzikas skolā, Lielā ielā 7,  
29. maijā no plkst. 14 līdz 19, 
l Tārgales mācību punktā “Apiņi-2” 
28. maijā no plkst. 14 līdz 19.  

Aicinām bērnus kopā ar vecākiem, 
līdzi ņemot vismīļāko dziesmiņu! 

Jautājiet, interesējieties, 
zvanot pa tālruni 22036306!

Klāt ilgi gaidītais pavasaris,  
un Piltenes pilsētā noslēdzies  
kārtējais zolītes čempionāts  
un tā pavasara posms.

Turnīrā piedalījās 13 dalībnieki. Divpadsmit 
vakarus 12 kārtās kultūras nama kamīna zālē 
vīri un arī divas daiļā dzimuma pārstāves sēdās 
pie kāršu galdiem, lai spēlētu savu iemīļoto spē-
li un noskaidrotu veiksmīgāko zolmani. Godal-
goto skaitā gan tikai stiprā dzimuma pārstāvji.

Iestāda 
100 ceriņu 

Talkas diena notika arī Piltenē,  
kaut gan aktivitāte varēja būt lielāka. 
Darījām darbus nākotnei, pie rekonstruētā 
stadiona tika iestādīti simts ceriņu stādi, 
bet pie kultūras nama un Piltenes  
estrādes stādīja ozolus. Vairākās vietās 
noritēja vides sakopšanas darbi. Talkas 
noslēgumā visi talcinieki mielojās ar zupu 
un kliņģeri.

Voldemārs Akmentiņš

Talkas dienā kopā ar pieaugušajiem 
strādāja arī jaunā paaudze.

VOLDEMĀRA AKMENTIŅA FOTO

Kurzemes sētā satiekas 
dejotāji un mūziķi

Mazās 
vijolnieces
Elzas pirmā 
uzstāšanās.
UNDĪNES PRIEDOLIŅAS FOTO

kolektīvu, proti, mūzikas skola at-
skaņoja skaņdarbu, lai deju kolek-
tīvs varētu dejot. Patika arī bērnu 
priekšnesumi. Šarlote bija priecīgi 
saviļņota un, protams, mazliet uz-
traukusies, jo vēl nekad nebija uz-
stājusies ar flautu “Jūras vārtos”.” 

Pavasara sadancis ar dejotāju 

raitajiem soļiem krāšņajos tērpos 
un mūziķu skanīgajām melodijām 
sasildīja gan dejotāju, gan mūziķu, 
gan klausītāju sirdis un noteikti 
iedvesmoja ikvienu jauniem rado-
šiem meklējumiem.

Piltenes MS skolotājs 
Jānis Sproģis

Zolītes pavasaris Piltenē
Un tā, uzvarētāju sešnieks ir šāds:
1. vietā – Andis Dreibe ar 120 punktiem,
2. vietā – Arnis Zecmanis ar 117 punktiem,
3. vietā – Valdis Junkers ar 115 punktiem,
4. vietā –  Aigars Lukševics ar 114 punktiem,
5. vietā – Jānis Abakuks ar 112 punktiem,
6. vietā – Andris Treilāns ar 101 punktu.
Vasarā zolīte paliks vien lietainiem vakariem katram savās mājās. Vīri 

un, iespējams, arī sievas kopā sanāks atkal rudenī, kad sāksies jaunais zolītes 
čempionāts. Visi laipni aicināti! Ramona Leite
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UŽAVA

Aprīlis ir sulu un joku 
mēnesis, bet Užavas pamat-
skolā tas bija dažādiem no-
tikumiem un pasākumiem 
bagāts. Jau gandrīz par 
tradīciju ir kļuvušas daktera 
Gundara Kukļa vizītes skolā. 
Tikšanās reizēs dakteris ne 
tikai sniedz izglītojošu lekci-
ju, bet arī pacietīgi atbild uz 
skolēnu uzdotajiem jautāju-
miem.

7.–9. klašu skolēniem bija 
iespēja mācību ekskursijas laikā 
paviesoties uzņēmumā “Bucher 
Choerling”. Ekskursija bija intere-
santa, visiem tā ļoti patika.

Užavas skola arī šogad orga-
nizēja konkursu 2.–4. klašu sko-
lēniem “Gudrinieks”. Šajā reizē tā 
tēma bija “Latvijai – 100”. Mājinie-
ki bija sagatavojuši stāstījumu par 
notikumiem pirms 184 gadiem, 
kad muižas ēkā atvēlētajās telpās 
skolēni varēja mācīties latviešu 
valodu un ticības mācību. To lai-
ku uzskata par skolas aizsākumu. 
Skolēni lepni stāstīja par Užavas 
skolas absolventiem, kuri pazīs-
tami visā Latvijā, – komponistu 

7. aprīlī Užavas tautas 
nams pie sevis uzņēma vie-
sus no tālās Aizkraukles. Aiz-
kraukles vidusskolas skolēni 
bija uzrakstījuši projektu 
“Karsts vējš no Aizkraukles”, 
kura laikā viņi koncertēja 
dažādos Latvijas ciemos un 
pilsētās. Un tā pēc S. Spro-
ģes ieteikuma E. Grāvīša 
vadītais koris “De Cantare” 
izvēlējās Užavu. Mums bija 

iespēja noklausīties Vents-
pils sākumskolas zvanu 
ansambļa “Saules zvani” un 
“De Cantare” sniegto koncer-
tu. Jaunieši projekta gaitā 
intervēja vecākos iedzīvotā-
jus vietās, kurās koncertēja. 
Užavā šis gods tika M. Blū-
mai.  Uzzinājām daudzas in-
teresantas lietas par Mildas 
kundzes bērnību, jaunību un 
dzīvi padomju laikos. 

11. aprīlī ikviens varēja izbau-
dīt koncertu “Ar pavasara vējiem 
matos”. Dzirdējām sieviešu kora 
“Lība” dziesmas, Tārgales jau-
niešu skanīgās balsis un folkloras 
grupas “Piški kāndla” izpildītās 
lībiešu dziesmas.

14. aprīlī amatierteātris 
“Spēlmanīši” piedāvāja noskatī-
ties L.  Stumbres traģikomēdiju 
“Laimīgā Blūmentāle”. Aktieri 
savas lomas spēlēja izjusti un 

pārliecināti. 
28. aprīlī užavniekiem M. Zī-

verta lugas “Zaļā krūze” iestudēju-
mu piedāvāja Užavas amatierteāt-
ris. Šajā izrādē sevi droši pieteica 
jaunie aktieri, kuri lieliski iejutās 
lomās. Abu kolektīvu aktieriem 
teikšu tikai vienu – apbrīnoju jūsu 
uzņēmību un enerģiju.

30. aprīlī ikviens varēja pie-
dalīties kārtējā pārgājienā no 
cikla “Soļo vesels pretim Latvijas 

simtgadei”. Šoreiz pārgājiena no-
saukums bija “Pavasaris kaimiņ-
ciemā”. Gājām uz 12 km attālo 
Ventavas ciemu, kur mūs sirsnīgi 
uzņēma Zūru pamatskolas di-
rektore S. Broša. Iepazināmies ar 
skolas apkārtni, izmēģinājām jau-
no sporta laukumu un visbeidzot 
ar gardu skābeņu zupu pusdienās 
noslēdzām saulaino pārgājiena 
dienu.

Gita Vilgute

Redzētas izrādes, novērtēts kaimiņciems

11. aprīļa pasākuma dalībnieki. GITAS VILGUTES FOTO

Aldoni Kalniņu, Latvijas Universi-
tātes profesoru Viesturu Vēzi, TV 
žurnālistu Jāni Gesti. 

20. aprīlī 4.–5. klašu koman-

da devās uz Ugāles vidusskolu, 
lai piedalītos konkursā “Valodu 
pavēlnieks”. Tas bija ļoti gaidīts, 
bērni gatavojās ar aizrautību. At-

griežoties no konkursa, visi bija 
ļoti iepriecināti par jauko, iespai-
diem bagāto piedzīvojumu. Tajā 
pašā dienā pirmsskolas skolotājas 

Ginta Cīrule un Anita Pāvelso-
ne devās uz Puzi, lai piedalītos 
pirmsskolas skolotāju konferencē.

Savukārt visjaukākais pasā-
kums, kad visi jutās kā viena liela 
saime, bija 21. aprīlī organizētā 
skolas talka. Tās laikā tika sakopta 
skolas apkārtne un izveidotas jau-
nas puķu dobes. Arī pirmsskolas 
grupas bērni iesaistījās talkā un 
sakopa savu rotaļu laukumu, stā-
dīja sīpolpuķes. Paldies Sendijas 
mammai un Evelīnas mammai, 
kuras pašas pieteicās piedalīties 
skolas talkā.

Aprīļa nogalē skolas komanda 
Ventspilī iesaistījās CSDD rīko-
tajā jauno satiksmes dalībnieku 
konkursā, kurā ieguva 3.  vietu. 
Apsveicam komandu ar  panāku-
miem! 

Skolas skanīgāko balsu īpaš-
nieces kopā ar skolotāju aprīļa 
nogalē piedalījās jauno vokālistu 
konkursā “Cīruļi un lakstīgalas”. 
Vēl skolā notika arī volejbola tur-
nīrs, ar interesantu nodarbību 
viesojās probācijas dienesta pār-
stāvji. 

Anita Pāvelsone 

Piedalās talkā un konkursos 

Talka pirmsskolas rotaļlaukumā. ANITAS PĀVELSONES FOTO
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Ventspils novadā

2018. gada 22. februārī                                                                                                                                     
                                                                                              Nr.2 

(protokols Nr.17, 5.§)
(precizēti 12.04.2018., protokols Nr.20, 1.§)

“KĀRTĪBA, KĀDĀ VENTSPILS  
NOVADA PAŠVALDĪBA ĪSTENO 
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS  
NODROŠINĀŠANAS FUNKCIJU”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu un “Vispārējās izglītības

likuma” 26. panta pirmo daļu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 

pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērns) reģistrācijas, 
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ventspils novada paš-
valdības izglītības iestādēs, kurās īsteno licencētas pirms-
skolas izglītības programmas (turpmāk – izglītības iestāde).

2. Bērnu reģistrāciju uzņemšanai izglītības iestādēs un 
bērnu nodrošināšanu ar vietu izglītības iestādēs veic katra 
izglītības iestāde.

3. Ar vietu izglītības iestādē tiek nodrošināti bērni no 
pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības programmas ap-
guves uzsākšanai. Pirmsskolas izglītības programmas ap-
guve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā izglītības iestādē.

4. Pirmsskolas izglītības programmas apguve izglītības 
iestādē sākas kārtējā gada 1. septembrī.

II. Bērnu reģistrēšanas kārtība
5. Bērnu var reģistrēt uzņemšanai izglītības iestādē, sā-

kot ar bērna dzimšanas fakta reģistrācijas brīdi. Pieteikumu 
reģistrācija notiek visu kalendāro gadu.

6. Lai bērnu reģistrētu uzņemšanai izglītības iestādē, 
bērna likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) iesniedz pie-
teikumu (1. pielikums) izglītības iestādē personīgi vai no-
sūta elektroniski uz izglītības iestādes oficiālo elektronisko 
adresi, parakstot to ar elektronisko parakstu.

7. Iesniedzot pieteikumu klātienē, vecāks uzrāda perso-
nu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un 
nepieciešamības gadījumā – bāriņtiesas lēmumu par ārpus-
ģimenes aprūpi. Persona, kas realizē aizgādību, pieteikumu 
aizpilda un iesniedz izglītības iestādē personīgi. 

8. Pieteikumu reģistrāciju izglītības iestādē veic izglītī-
bas iestādes vadītājs (turpmāk – iestādes vadītājs).

9. Visi pieteikumi to saņemšanas secībā tiek reģistrēti 
izglītības iestādē vienotā reģistrā (turpmāk – reģistrs) sa-
skaņā ar vecāku sniegto informāciju. 

10. Komplektējot grupas, ar vietu izglītības iestādē no-

drošina bērnus pieteikumu reģistrācijas secībā, ievērojot 
šādu prioritāro kārtību: 

10.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikta-
jos gadījumos – Ventspils novada administratīvajā teritorijā 
deklarētie bērni;

10.2. konkrētās izglītības iestādes darbinieku bērni uz 
darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, ja bērna un šī ve-
cāka deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils novada administra-
tīvajā teritorijā;

10.3. bērni, kuriem izglītības iestādi apmeklē brālis vai 
māsa, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils novada ad-
ministratīvajā teritorijā;

10.4. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta  ir Ventspils no-
vada administratīvajā teritorijā;

10.5. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir citas pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā.

11. Noteikumu 10. punktā minētās informācijas aktua-
litāte tiek pārbaudīta uz attiecīgā gada 15. maiju (uz preten-
dentu saraksta veidošanas brīdi), kā arī brīdī, kad bērns tiek 
uzņemts izglītības iestādē.

12. Līdz vietas piešķiršanai izglītības iestādē vecākiem 
ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto informāciju par laiku 
(mācību gadu), kad bērnam nepieciešama vieta pirmssko-
las izglītības programmas apguvei, saglabājot pieteikuma 
pirmreizējās reģistrācijas datumu, kā arī atsaukt pieteiku-
mu, iesniedzot personīgi attiecīgu iesniegumu.

III. Bērnu uzņemšanas kārtība
13. Iestādes vadītājs no 15. maija līdz 15. jūnijam, atbil-

stoši brīvo vietu skaitam izglītības iestādē kārtējā mācību 
gadā un ievērojot noteikumu 10.  punktā minēto, izveido 
bērnu reģistru un informē bērna vecākus par iespēju bērnu 
uzņemt izglītības iestādē no 1. septembra.

14. Lai bērnu uzņemtu izglītības iestādē, vecākiem līdz 
15. augustam jāiesniedz izglītības iestādē šādi dokumenti:

14.1. iesniegums (2. pielikums);
14.2. bērna medicīniskā karte (veidlapa 026/u);
14.3. profilaktiskās potēšanas karte (veidlapa Nr.063/u);
14.4. dokuments, kas apliecina kādam no vecākiem 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās sociālās 
garantijas vai tiesības bērnu iekārtot izglītības iestādē ārpus 
kārtas.

15. Ja vecāki noteikumu 14. punktā noteiktajā termiņā 
neiesniedz šajā punktā minētos dokumentus, izglītības ies-
tāde piedāvā vietu pēc reģistra nākamajam bērnam.

16. Pēc noteikumu 14.  punktā minēto dokumentu sa-
ņemšanas iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna uz-
ņemšanu izglītības iestādē, norādot izglītības programmu, 
kuru bērns apgūs, un reģistrē Valsts izglītības informācijas 
sistēmas datu bāzē.

17. Ja pieteikto bērnu nevar nodrošināt ar vietu vecāku 
izvēlētajā novada izglītības iestādē līdz 1. septembrim, ies-
tādes vadītājs, konsultējoties ar bērna vecākiem, koordinē 

vietas piešķiršanu citā bērna dzīvesvietai tuvākajā novada 
izglītības iestādē, kur ir brīvas vietas, vai saglabā bērna re-
ģistrāciju rindā uz vietu izvēlētajā izglītības iestādē.

IV. Bērna atskaitīšana no izglītības iestādes
18. Bērnu no izglītības iestādes atskaita, pamatojoties 

uz vecāku iesniegumu, kas adresēts iestādes vadītājam, vai 
arī kādā no noteikumu 19. punktā minētajiem gadījumiem.

19. Iestādes vadītājs atskaita bērnu no izglītības iestādes 
gadījumos ja:

19.1. bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu 
citā izglītības iestādē;

19.2. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;
19.3. bērns bez attaisnojoša iemesla izglītības iestādi 

nav apmeklējis ilgāk par vienu mēnesi, vai trīs mēnešu pe-
riodā izglītības iestādes apmeklēto dienu skaits ir mazāks 
par 30 dienām, izņemot obligātās sagatavošanas pamatiz-
glītības ieguves vecumu sasniegušos bērnus.

20. Par attaisnojošu iemeslu noteikumu 19.3. apakšpun-
kta izpratnē uzskatāma:

20.1. bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināša-
nās dēļ, ko apliecina ārstniecības personas izsniegta izziņa;

20.2. vecāku atvaļinājums;
20.3. citi gadījumi, par kuriem vecāki rakstiski informē-

juši iestādi pirms plānotās prombūtnes;
20.4. izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtrau-

kums vasaras mēnešos.
21. Pirms noteikumu 19.3. apakšpunkta piemērošanas 

iestādes vadītājs rakstiski brīdina bērna vecākus, dodot ter-
miņu rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai par radušos 
situāciju. Noteikumu 19.3. apakšpunkts tiek piemērots, iz-
vērtējot vecāku sniegtos paskaidrojumus. Ja paskaidrojumi 
netiek iesniegti, iestādes vadītājs ir tiesīgs rīkoties atbilstoši 
noteikumu 22. punktam.

22. Par bērna atskaitīšanu iestādes vadītājs pieņem lē-
mumu, ko rakstveidā paziņo vecākiem un veic izmaiņas 
Valsts izglītības informācijas sistēmā.

V. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

23. Iestādes vadītāja pieņemto lēmumu un faktisko rī-
cību “Administratīvā procesa likumā” noteiktajā kārtībā var 
apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strī-
du komisijā.

24. Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu 
komisijas lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai 
faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
“Administratīvā procesa likuma” noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums
25. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī. 

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

4. maijs – stādīju liepiņu UŽAVA

Užavā 4. maija pasākums 
notika pie Užavas “Bākas” zīmes, 

kur iepriekšējā gadā Ventspils 
novada domes priekšsēdētājs 
A. Mucenieka kungs iedēstīja 

simtgades ozoliņu. Šogad pulcē-
jāmies, lai, dziedot dziesmas un 

lasot dzeju, kopā ar mūsu pagasta 
vecāko iedzīvotāju M. Blūmu 

blakus ozoliņam iestādītu liepiņu. 
Pēc liepiņas un sniegpulkstenīšu 

iedēstīšanas devāmies uz ev. lute-
risko baznīcu, kur notika svētku 
turpinājums. Draudzes mācītājs 

E. Derzāvis iesvētīja Užavas  
karogu, visus ar brīnišķīgu kon-
certu priecēja Ozoliņu ģimene. 

Pēc pasākuma baznīcā pulcē-
jāmies baznīcas dārzā, kur visus 

ar cienastu gaidīja balti 
klātais svētku galds. 

Gita Vilgute

Mācītājs Elmārs 
Derzāvis iesvēta 

Užavas karogu.
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“Kārtība, kādā Ventspils novada  
pašvaldībā organizē darba un  
sociālo prasmju saglabāšanas,  
atjaunošanas un apgūšanas  
pasākumus, kas rada labumu  
sabiedrībai un neaizvieto  
pašvaldības funkciju veicējus”

Izdoti saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 

darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un 
apgūšanas pasākumu, kas rada labumu sabiedrībai un ne-
aizvieto pašvaldības funkciju veicējus (turpmāk – prasmju 
veicināšanas pasākumi), organizēšanas kārtību Ventspils 
novada pašvaldībā.

2. Prasmju veicināšanas pasākumus īsteno Ventspils 
novada pašvaldība vietās, kurās vismaz četrus mēnešus 
pirms klienta iesaistes uzsākšanas darba tiesisko attiecī-
bu ietvaros prasmju veicināšanas pasākumus nav veikusi 
cita persona, izņemot gadījumus ja prasmju veicināšanas 
darbus iepriekš veicis bezdarbnieks Nodarbinātības valsts 
aģentūras īstenotā pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie 
darbi” vai pasākumā “Apmācība praktisko darba iemaņu ie-
gūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”, vai arī 
persona pildījusi Ventspils novada Sociālā dienesta (turp-
māk – dienests) noteiktos pienākumus atbilstoši “Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam” (turpmāk – 
pasākumu īstenošanas vietas).

3. Prasmju veicināšanas pasākumu īstenošanu organizē 
dienests sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldības pilsē-
tas/pagastu pārvaldēm (turpmāk – pārvalde) atbilstoši dar-
ba aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

4. Prasmju veicināšanas pasākumos var iesaistīt tos die-
nesta darbspējīgos klientus, kuri saņem sociālo palīdzību 
trīs mēnešus pēc kārtas (turpmāk – klients), izņemot “So-
ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 37. panta 
pirmajā daļā minētās personas, neizslēdzot iespēju aprūpēt 
bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu, vai citu ap-
gādājamo, ja nav citas iespējas nodrošināt aprūpi, pieda-
līties rehabilitācijas pasākumos vai Nodarbinātības valsts 
aģentūras organizētajos pasākumos, stāties darba tiesiska-
jās attiecībās vai gūt ienākumus no darba.

5. Klientu prasmju veicināšanas pasākumos var ie-
saistīt trīs mēnešus kalendārajā gadā. Klientu prasmju 

veicināšanas pasākumos var iesaistīt atkārtoti vēl uz trīs 
mēnešiem.

6. Klientu bez atlīdzības var nodarbināt pasākumu īs-
tenošanas vietās divpadsmit stundas nedēļā, sadalot tās pa 
vairākām nedēļas dienām, bet ne vairāk kā četras dienas.

7. Dienesta tiesības:
7.1. samazināt sociālās palīdzības pabalstu mājsaim-

niecībai par klienta daļu vai pārtraukt sociālās palīdzības 
pabalsta izmaksu klientam, ja tas bez attaisnojoša iemesla 
ir vienpusēji atkāpies no līguma;

7.2. vienpusēji atkāpties no līguma, ja klients pilnībā ir 
atjaunojis savas darba un sociālās iemaņas.

II. Prasmju veicināšanas pasākumu izpildes organi-
zēšana

8. Dienesta sociālā darba speciālists (turpmāk – spe-
ciālists), ņemot vērā šo noteikumu 4.  punktā noteikto un 
izvērtējot klienta izglītību, veselības stāvokli, darba un so-
ciālās prasmes, slēdz ar klientu vienošanos par līdzdarbī-
bu, paredzot, ka klientam jāiesaistās prasmju veicināšanas 
pasākumos, un sastāda norīkojumu prasmju veicināšanas 
pasākumu veikšanai pasākumu īstenošanas vietās (1. pieli-
kums). Klients ar parakstu apliecina, ka ir saņēmis norīko-
jumu. 

9. Klientu nedrīkst iesaistīt prasmju veicināšanas pa-
sākumos normatīvajos aktos noteiktajās svētku dienās un 
nakts stundās no plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00 un pasākumos, 
kas saistīti ar īpašu risku atbilstoši klienta veselības stāvok-
lim. 

10. Speciālists izskaidro klientam prasmju veicināšanas 
pasākumu izpildes nosacījumus, kārtību un prasmju veici-
nāšanas pasākumu neizpildes sekas atbilstoši šiem notei-
kumiem un sociālās palīdzības sniegšanu regulējošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

11. Līdz norīkojumā norādītajam datumam klientam 
jāierodas norīkojumā norādītā pārvaldē, lai sastādītu pras-
mju veicināšanas pasākumu īstenošanas grafiku (turpmāk 
– prasmju īstenošanas grafiks) un noslēgtu līgumu par dar-
ba un sociālo prasmju veicināšanas pasākumu veikšanu. 

12. Prasmju īstenošanas grafiku sastāda pārvalde, sa-
skaņojot to ar speciālistu, kurš norīkoja klientu, un klientu 
(2. pielikums). Saskaņoto prasmju īstenošanas grafiku spe-
ciālists un klients apliecina ar parakstu. 

13. Pārvalde, dienests un klients slēdz trīspusēju līgumu 
par darba un sociālo prasmju veicināšanu. Pārvaldes pras-
mju veicināšanas pasākumu īstenošanas ietvaros nodroši-
na: 

13.1. prasmju veicināšanas pasākumu īstenošanai ne-
pieciešamās pasākuma īstenošanas vietas;

13.2. prasmju veicināšanas pasākumu vadītāju pasāku-
mu īstenošanas vietā, kas palīdz saglabāt, atjaunot vai iegūt 
darba un sociālās iemaņas, organizējot nepieciešamo teo-
rētisko un praktisko apmācību un sniedzot pamatzināšanas 
par pienākumiem un ar to izpildi saistītām prasībām, ierāda 
drošus darba paņēmienus, kā arī kontrolē klientiem uzticē-
to pienākumu izpildi un kvalitāti; 

13.3. prasmju veicināšanas pasākumu īstenošanai ne-
pieciešamos materiālus, inventāru un individuālos aizsar-
dzības līdzekļus; 

13.4. pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības 
sniegšanai pasākumu īstenošanas vietās, kā arī pieejamību 
medicīnisko materiālu minimumam;

13.5. klientu instruēšanu par ugunsdrošības, darba aiz-
sardzības un ar to saistītajiem noteikumiem prasmju veici-
nāšanas pasākumu īstenošanas laikā un darba aizsardzības 
prasību ievērošanu pasākumu īstenošanas vietās atbilstoši 
ugunsdrošības, darba aizsardzības un ar to saistīto pasāku-
mu regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

III. Pasākumu izpildes kontrole
14. Dienests izvērtē, kā klients veic prasmju veicināša-

nas pasākumus, sazinoties ar pārvaldi.
15. Par prasmju veicināšanas pasākumos nostrādātām 

stundām uzskata tikai tās stundas, kuras klients strādā pa-
sākumu īstenošanas vietā saskaņā ar prasmju īstenošanas 
grafikā noteiktajiem laikiem. 

16. Par prasmju veicināšanas pasākumu neizpildi uz-
skatāmi gadījumi, kad: 

16.1. pārvalde paziņo dienestam, ka klients bez attais-
nojoša iemesla nav ieradies pasākumu īstenošanas vietā; 

16.2. pārvalde paziņo dienestam, ka klients atstājis pa-
sākumu īstenošanas vietu pirms prasmju veicināšanas pa-
sākumu īstenošanas beigām, iepriekš par to neinformējot 
pasākumu vadītāju. 

17. Par attaisnotu prasmju veicināšanas pasākumu ka-
vējumu tiek uzskatīts kavējums, par kuru, ja iespējams, ir 
paziņots pasākumu vadītājam un ja: 

17.1. klientam ir iestājusies pārejoša darbnespēja; 
17.2. klients kopj slimu bērnu; 
17.3. kavējuma dienā klients izglītības iestādē kārto ie-

skaites, eksāmenus vai aizstāv diplomdarbu; 
17.4. klients ne ilgāk kā divas darba dienas nepiedalās 

prasmju veicināšanas pasākumos sakarā ar laulātā, vecāku, 
bērna vai cita tuva ģimenes locekļa (brāļa, māsas, vecvecā-
ka) nāvi; 

17.5. klients, pamatojoties uz izsaukumu, atrodas izzi-
ņas iestādē, prokuratūrā, tiesā; 

17.6. klients ārstniecības iestādē nodod asinis; 
17.7. klients piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras 

organizētajos pasākumos vai citos darba meklēšanas pasā-
kumos; 

17.8. ir iestājušies citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi 
no klienta gribas. 

18. Klientam, iestājoties kādam no šo noteikumu 
17. punktā minētajiem kavējumiem, ne vēlāk kā līdz pras-
mju veicināšanas pasākumu īstenošanas sākumam jāinfor-
mē pasākumu vadītājs. 

19. Klientam ir pienākums pierādīt šo noteikumu 
18.  punktā minēto kavējumu iestāšanās faktu, iesniedzot 
prasmju veicināšanas pasākumu vadītājam kavējumu aplie-
cinošu dokumentu. 

IV. Noslēguma jautājumi
20. Noteikumi stājas spēkā nākamājā dienā pēc 

publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Vents-
pils Novadnieks”.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

SAISTOŠIE  
NOTEIKUMI NR.6

Ventspils novadā
2018. gada 22. februārī 

 (protokols Nr.17, 9.§)
(precizēti 26.04.2018., protokols Nr.21, 4.§)

“Par pašvaldības palīdzību  
audžuģimenei”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 
2006. gada 19. decembra 

noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 
43. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 

Ventspils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pa-
balsta bērna uzturam, pabalsta apģērba un mīkstā inventā-
ra iegādei (turpmāk – pabalsts) apmēru, izmaksas kārtību. 

2. Noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai 
persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar 
Ventspils novada pašvaldības iestādes “Ventspils novada 
bāriņtiesa” (turpmāk – bāriņtiesa) lēmumu ievietots bērns.

3. Pašvaldības palīdzības audžuģimenei piešķiršanas 
pamats ir pašvaldības un audžuģimenes līgums, kurš no-
slēgts ar Ventspils novada pašvaldības iestādi “Ventspils 
novada Sociālais dienests” (turpmāk – dienests) un vienu 
no audžuģimenes locekļiem.

II. Pabalsta bērna uzturam apmērs un izmaksas kār-
tība

4. Pabalsta lielums bērna uzturam mēnesī audžuģime-
nei tiek noteikts Ministru kabineta noteikto minimālo uz-
turlīdzekļu divkāršā apmērā.

5. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar 
dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē. 

6. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 15.  datu-
mam iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

7. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteik-
tais termiņš vai ar dienu, kad ar bāriņtiesas lēmumu tiek 
pārtraukta bērna uzturēšanās audžuģimenē.

8. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna uztu-
ram, informē dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par 
iemeslu pabalsta pārrēķinam vai pabalsta izmaksas pār-
traukšanai. Informācija sniedzama ne vēlāk kā 5 (piecu) 
darba dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.

9. Ja bērns atrodas patvaļīgā prombūtnē, ir policijas 
meklēšanā vai bērnam tiek piemērots drošības līdzeklis – 
apcietinājums, audžuģimene informē dienestu par bērna 
prombūtnes dienām. Informācija sniedzama ne vēlāk kā 

5 (piecu) dienu laikā pēc bērna prombūtnes fakta konsta-
tēšanas. Dienests veic pabalsta bērna uzturam pārrēķinu 
atbilstoši bērna faktiskajām uzturēšanās dienām audžuģi-
menē.

10. Par pieņemto lēmumu dienests audžuģimenei pazi-
ņo rakstiski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

III. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei 
apmērs un izmaksas kārtība

11. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 
vienreizējs, un tā apmērs kalendārajā gadā ir 100,00 euro. 

12. Vienreizējo pabalstu pārskaita līgumā norādītajā 
kredītiestādes kontā.

13. Par pieņemto lēmumu dienests audžuģimenei pazi-
ņo rakstiski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
14. Dienesta pieņemto lēmumu par pabalsta piešķirša-

nu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību var apstrīdēt 
Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komi-
sijā (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).  

15. Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu 
komisijas lēmumu par apstrīdēto aktu vai faktisko rīcību 
var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu 
namā “Administratīvā procesa likuma” noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS



  | 13
2018. gada 15. maijs
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SAISTOŠIE  
NOTEIKUMI NR.8

Ventspils novadā
2018. gada 22. februārī

      (potokols Nr.17, 13.§)§)
(precizēti 26.04.2018., protokols Nr.21, 5.§)

“Sociālās palīdzības pabalstu veidi 
un to piešķiršanas kārtība”

 Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma” 35. panta otro, ceturto 

un piekto daļu, Ministru kabineta 
2009. gada 17. jūnija noteikumu 

Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma 

līmeņa nodrošināšanai 
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 

Ventspils novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu 
veidus un apmēru, piešķiršanas kārtību, to personu loku, 
kurām ir tiesības tos saņemt.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. ienākumus apliecinoši dokumenti – dokumenti, 

kas apliecina sociālās palīdzības pabalsta pieprasītāja ie-
nākumus, īpašumus un uzkrājumus, likumīgo apgādnieku 
esamību, noslēgtos uztura līgumus, izsniegtos aizdevumus 
un parādsaistības;

2.2. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeka, 
stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā no-
rādīts sociālās palīdzības pabalsta pieprasītāja vārds, uz-
vārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa 
un samaksas datums;

2.3. pabalsta pieprasītājs – persona vai personas ģime-
nes locekļi, kuri tieši vai ar pārstāvja palīdzību vēršas Vents-
pils novada pašvaldības iestādē “Ventspils novada Sociālais 
dienests” (turpmāk – dienests) un lūdz sociālās palīdzības 
pabalstu.

3. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības 
sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu un 
materiālu atbalstu trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm 
(personām) un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (per-
sonām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu 
darbaspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabo-
šanā. 

4. Tiesības saņemt šajos noteikumos noteiktos sociālās 
palīdzības pabalstus (turpmāk – pabalsts) ir personām, ku-
ras savu dzīvesvietu deklarējušas Ventspils novada admi-
nistratīvajā teritorijā. 

5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem dienests.

II. Sociālās palīdzības pabalstu veidi un piešķiršanas 
vispārīgie nosacījumi

6. Sociālās palīdzības pabalstu veidi:
6.1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa 

(turpmāk – GMI) nodrošināšanai;
6.2. dzīvokļa pabalsts;
6.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
6.4. pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai;
6.5. pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības 

iestādē;
6.6. vienreizējs pabalsts mācību piederumu iegādei uz-

sākot jauno mācību gadu;
6.7. veselības aprūpes pabalsts.
7. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos pabalstus, pa-

balsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumen-
tu, vēršas dienestā ar iesniegumu un citiem dokumentiem, 
kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā 
pabalsta veidam. 

8. Dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu to piešķirt 10 (desmit) darba dienu laikā no 
brīža, kad saņemti visi noteikumos minētie un dienesta pie-
prasītie dokumenti.

9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu dienests pabalsta 
pieprasītājam paziņo mutvārdos, pēc pabalsta pieprasītāja 
lūguma izsniedz arī rakstveidā, bet lēmumu par atteikumu 
piešķirt sociālās palīdzības pabalstu noformē rakstveidā, 
norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas 
kārtību un termiņu. 

10. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita pa-
balsta pieprasītāja vai pilnvarotās personas kredītiestādes 
kontā, kā arī pabalsts var tikt izmaksāts natūrā. 

III. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai

11. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa no-
drošināšanai aprēķina, piešķir un izmaksā Latvijas Republi-
kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Pašvaldībā noteiktais GMI ir vienāds ar Ministru 
kabineta attiecīgajā laika periodā valstī noteikto garantēto 
minimālo ienākumu līmeni.

13. Pabalstu par pirmo mēnesi pabalsta pieprasītājam 
izmaksā 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad pieņemts lē-
mums par pabalsta piešķiršanu. Pabalsts par katru nākamo 
mēnesi izmaksā līdz mēneša pēdējai darba dienai. 

14. Pabalsta izmaksu veic, pārskaitot iesniegumā norā-
dītajā pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā, vai pabal-
sta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu 
natūrā Ministru kabineta noteikumos noteikto un citu iz-
devumu segšanai ģimenes (personas) pamatvajadzību no-
drošināšanai.

IV. Dzīvokļa pabalsts
15. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts par dzīvojamās tel-

pas īres vai pārvaldīšanas maksas pakalpojumiem, kas sais-
tīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.

16. Dzīvokļa pabalstu, pamatojoties uz pabalsta piepra-
sītāja iesniegumu dienestā, šajā nodaļā noteiktajā kārtībā 
piešķir izdevumu apmaksai, kas saistīti ar viena nekustamā 
īpašuma lietošanu, ja pabalsta pieprasītājs dzīvo sev piede-
rošā vai īrētā īpašumā, kas atrodas Ventspils novada admi-
nistratīvajā teritorijā. 

17. Dzīvokļa pabalsts ir vienreizējs, un tiek piešķirts vie-
nu reizi kalendārajā gadā, un tā apmērs ir:

17.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģi-
menes (personas) statuss – 175,00 euro;

17.2. ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodro-
šinātas ģimenes (personas) statuss – 175,00 euro. 

18. Pabalsta pieprasītājs, lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, 
iesniedz dienestā iesniegumu un izdevumus apliecinošus 
dokumentus. Pabalsta pieprasītājam, kurš dzīvo īrētā dzī-
voklī vai īrētā īpašumā, jāiesniedz dienestam īres līguma 
kopija (uzrādot oriģinālu).

19. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevu-
mu apmaksai izmaksā pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pa-
kalpojuma sniedzēja norēķina kontu kredītiestādē.

20. Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei individuālās ap-
kures nodrošināšanai izmaksā pārskaitījuma veidā komer-
santam kā samaksu par iegādāto kurināmo, pārskaitījuma 
veidā uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu kredītiestādē 
vai skaidrā naudā.

V. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
21. Dienests, neizvērtējot ģimenes (personas) ienāku-

mus, var piešķirt vienreizēju pabalstu krīzes situācijā.
22. Pabalstu krīzes situācijā piešķir:
22.1. stihiskas nelaimes, terora akta, dzīvojamo telpu 

avāriju vai citu katastrofu gadījumā – valstī noteiktās mini-
mālās darba algas apmērā vienai ģimenei (personai);

22.2. iepriekš neparedzamu un no ģimenes (personas) 
neatkarīgu apstākļu dēļ – zādzība, smaga saslimšana, ceļu 
satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās u.tml. līdz 150,00 
euro.

23. Pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums un do-
kumenti, kas apliecina krīzes situācijas faktu, kas saņemts 
dienestā ne vēlāk kā mēneša laikā no situācijas rašanās. 

24. Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā ap-
mēru pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā, pamatojoties 
uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu. 

25. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pie-
prasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā 
naudā.

VI. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai
26. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai ir naudas 

pabalsts pakalpojuma pieprasītājam, kurš objektīvu apstāk-
ļu dēļ nevar saņemt aprūpes mājās dienesta sniegtos pakal-
pojumus.

27. Pabalstu aprūpei mājās nodrošināšanai piešķir per-
sonām, kuras slimības laikā vai atveseļošanās periodā, ve-
cuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar 
veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un 
kurām saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas 
individuālo vajadzību un resursu novērtējumu ir konstatēta 
nepieciešamība pēc pabalsta aprūpei mājās.

28. Lai saņemtu pabalstu aprūpes mājās nodrošināša-
nai, pabalsta pieprasītājs iesniedz dienestā iesniegumu, 
kurā norāda personu, kura veiks klienta aprūpi mājās, kā 
arī apstākļus, kuru dēļ klients nevar saņemt aprūpes mājās 
dienesta sniegtos pakalpojumus.

29. Ja dienests ir apmierinājis pabalsta pieprasītāja lū-

gumu piešķirt pabalstu aprūpei mājās, tad dienests, pabal-
sta pieprasītājs un persona, kura norādīta šo saistošo notei-
kumu 28. punktā minētajā iesniegumā, noslēdz vienošanos 
par klienta aprūpi.

30. Pabalsta aprūpei mājās apmērs ir 30,00 euro mēnesī.
31. Pabalsts aprūpei mājās tiek piešķirts uz deklarācijas 

periodu. Persona var atkārtoti pieprasīt pabalstu aprūpei 
mājās, ja tas ir nepieciešams. 

32. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pie-
prasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā 
naudā.

VII. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai izglī-
tības iestādē

33. Pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai piešķir 
Ventspils novada administratīvajā teritorijā deklarētiem 
trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, kuri mācās 
Ventspils novada vispārējās izglītības iestādē:

33.1. pirmskolas vecuma bērniem vecumā no 1,5 līdz 6 
gadiem – brokastis un launagu;

33.2. 8.–12. klašu izglītojamiem – brīvpusdienas.
34. Pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai apmaksā, 

pār skaitot to pakalpojumu sniedzējam pēc rēķina saņemšanas.
35. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai tiek pie-

šķirts, skaitot no dienas, kad dienests ir pieņēmis lēmumu 
par brīvpusdienu piešķiršanu.

VIII. Vienreizējs pabalsts mācību piederumu iegādei 
36. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību piede-

rumu iegādei vienu reizi kalendārajā gadā par katru izglīto-
jamo ir ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuras dek-
larējušas savu dzīvesvietu Ventspils novada administratīvajā 
teritorijā.

37. Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs 30,00 euro. Pa-
balstu piešķir personai, kura apgūst obligāto pirmsskolas 
izglītību no 5 gadu vecuma un pamatskolas izglītību līdz 18 
gadu vecumam. 

38. Pabalsta pieprasīšanai viens no bērna likumiskajiem 
pārstāvjiem no 1. jūlija līdz 30. septembrim iesniedz iesnie-
gumu dienestā.

39. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pie-
prasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā 
naudā.

IX. Vienreizējs pabalsts medicīnisko izdevumu ap-
maksai

40. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu medicīnisko 
izdevumu apmaksai vienu reizi kalendārajā gadā ir pabalsta 
pieprasītājam, kuram piešķirts trūcīgas vai maznodrošinā-
tas ģimenes (personas) statuss un kura deklarējusi savu dzī-
vesvietu Ventspils novada administratīvajā teritorijā. 

41. Vienreizējs pabalsts medicīnisko izdevumu apmak-
sai ir naudas pabalsts, kas paredzēts veselības aprūpes pa-
kalpojumu pieejamības palielināšanai un ietver:

41.1. materiālu palīdzību   pacienta iemaksas segšanai, 
veselības aprūpes pakalpojuma apmaksai un medikamentu 
iegādei;

41.2. materiālu palīdzību   redzi un dzirdi koriģējošu 
preču iegādei.

42. Vienreizēju pabalstu medicīnisko izdevumu apmak-
sai piešķir atbilstoši faktiskajiem klienta izdevumiem, bet 
ne vairāk kā 35,00 euro kalendārajā gadā. 

43. Pabalsta piešķiršanas pamats ir pabalsta pieprasītāja 
iesniegtais iesniegums dienestā un izdevumus apliecinoši 
dokumenti, kas iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus no izde-
vumu rašanās brīža.

44. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pie-
prasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā 
naudā.

X. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
45. Dienesta pieņemto lēmumu un faktisko rīcību pa-

balsta pieprasītājs “Administratīvā procesa likumā” noteik-
tajā kārtībā var apstrīdēt Ventspils novada domes Adminis-
tratīvo aktu strīdu komisijā.  

46. Ventspils novada domes Administratīvo aktu strī-
du komisijas lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu 
vai faktisko rīcību pabalsta pieprasītājs var pārsūdzēt Ad-
ministratīvajā rajona tiesā “Administratīvā procesa likuma” 
noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi
47. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada do-

mes 2014. gada 27. februāra saistošos noteikumus Nr.3 ”So-
ciālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība”.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks
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Daudzi jaunās paaudzes 
pārstāvji, domājams, pat  
nenojauš, ka Liepenē savu-
laik bija bibliotēka. Tajā 42 
gadus nostrādāja Daina Lilija 
Flerkovska. 

Liepene ir viņas dzimtais ciems, 
bet “Priedeļus”, kur Daina vada ve-
cumdienas, viņa kopā ar vīru atveda 
no Jaunupes. “Man patīk Liepene, 
te esmu uzaugusi. Visvairāk sajūs-
mina jūra, tikai tagad tā nav tāda, 
kāda bija manā bērnībā. Toreiz te 
bija skaistas kāpas, ziedēja viole-
tas tulpjveida puķes un neļķītes. Es 
vienmēr esmu gribējusi atpakaļ uz 
mājām. Kad biju jaunāka un braucu 
ekskursijās, nevarēju saprast, kāpēc 
citā vieta nevaru aizmigt. Izrādās, 
traucē klusums, jo Liepenē var dzir-
dēt, kā šalc jūra.”

Daina atceras, ka lasīt paticis jau 
tad, kad vēl negāja skolā. Arī tagad 
viņa labprāt iedziļinās prozas dar-
bos, patīk detektīvi. Tos māmuļai 
atved meita Vineta, jo pēdējos gados 
seniore vairs nespēj iziet no mājas – 
sāp kājas. Prāts vēl ir gana ass, atmiņa 
laba, arī pusdienu un vakariņu tiesu 
Daina sarūpē pati. Viņa ļoti priecājas 
par savu meitu, kura vismaz reizi ne-

dēļā atbrauc un palīdz uzkopt māju, 
atved pārtikas produktus. Aprīlī se-
niore svinēja 85.  dzimšanas dienu, 
viņu apsveica ne tikai tuvinieki, bet 

arī kaimiņi. Kad vēl bija dzīvs vīrs 
Herberts un Daina varēja mērot tā-
lākus ceļa gabalus, viņa pati labprāt 
apciemoja draudzenes, bet nu jāgai-

Bijusi bibliotekāre un deputāte
da, kad viņas ieradīsies viesos, vai arī 
jāsazinās pa telefonu.

Daina atceras, ka bibliotēku Lie-
penē ierīkoja 1951.  gadā. Grāmatu 
fondā bija 5000 eksemplāru, arī la-
sītāju netrūka, turklāt viņi ieradās 
pat no Ventspils. “Liepenē savulaik 
bija divi veikali, te darbojās feldšer-
punkts un mežniecība, rādīja kino. 
Man pēc plāna vajadzēja sapulcināt 
60 skatītājus, bet ieradās vairāk nekā 
100! Mums bija attīstīta pašdarbība, 
spēlējām teātri, rīkojām koncertus, 
notika zaļumballes. Tad jau ciemā 
bija daudz jauniešu. Cilvēki pēc kara 
bija izslāpuši pēc kopā būšanas. Ag-
rāk Liepenē bija ap 60 māju, tāpēc 
varēja notikt dažādas aktivitātes.”

Dainas Lilijas vīrs Herberts bija 
mežsargs, viņu kopdzīve ilga 57 
gadus. Meitai Vinetai ir divi bērni, 
Daina priecājas arī par mazmazdē-
liņu. “Lai arī sāp kājas un dažreiz 
esmu pakritusi, gaidot, kad kāds va-
rēs atbraukt un piecelt mani, esmu 
optimistisks cilvēks, ar pesimismu 
nenodarbojos. Vienmēr esmu tei-
kusi, ka nevajag domāt ļaunas do-
mas, jādomā gaiši! Garlaicīgi man 
te nav – ir televizors, ir radio, ir grā-
matas, krustvārdu mīklas varu mi-

nēt kaut katru dienu. Man ir draugs 
– suns Reksis, kam vasarā būs jau 15 
gadi. Kad biju spēcīga, turēju govi 
un cūku, kūtī bija jaunlopi un vistas. 
Atceros, ka pēc kara ar iztikšanu bija 
ļoti grūti, varējām izdzīvot, pateico-
ties gotiņai. Vācu laikā mammu ap-
cietināja, jo viņa kādam svešiniekam 
palīdzēja sagādāt maizi. Tajā pašā 
vakarā mammu apsūdzēja par to, ka 
viņa atbalstījusi komjaunieti. Mājā 
veica kratīšanu, bet nākamajā dienā 
mammu aizveda uz cietumu, kur 
viņa piedzīvoja nervu sabrukumu. 
Kad tēvs pēc tam aizbrauca uz sa-
natoriju, viņš savas pārtikas kartītes 
paņēma līdzi, mums bija jāiztiek, kā 
pratām. Rītos mamma vārīja auzu 
tumi, vakaros – jaunos kartupeļus, 
klāt piedzērām rūgušpienu. Sākumā 
jau šis ēdiens šķita garšīgs, bet, ja tas 
jāēd mēnesi no vietas, diez kas nav, 
turklāt kartupeļi nebija īsti gatavi.”

Savulaik Daina bija arī deputāte 
un risināja dažādus saimnieciskus 
jautājumus. Piemēram, vajadzēja 
gādāt par telefonsakaru nodroši-
nāšanu piekrastes ciemos. Arī par 
elektrifikāciju. “Priedeļos” elektrību 
ievilka 1968. gadā.          

        Marlena Zvaigzne

“Esmu optimistisks cilvēks, ar pesimismu nenodarbo-
jos. Vienmēr esmu teikusi, ka nevajag domāt ļaunas 
domas, jādomā gaiši!” uzskata Daina Lilija.    

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

IZSOLĪS NEKUSTAMO 
ĪPAŠUMU JŪRKALNĒ 

Ventspils novada pašvaldība, 
NMK 90000052035, mutiskā iz-
solē ar augšupejošu soli pārdod 
nekustamo īpašumu “Pienenes”, 
kadastra Nr.98500020315, nosau-
kums “Pienenes”, Jūrkalnes pagas-
tā, Ventspils novadā.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada pašval-
dības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības por-
tālā www.ventspilsnovads.lv, īpa-
šums apskatāms darbadienās līdz 
19.  jūnijam, iepriekš saskaņojot 
laiku ar Jūrkalnes pagasta pārval-
des vadītāju pa tālruni 26384455.

Izsoles sākumcena – 5800 eiro, 
nodrošinājums  – 580 eiro, izsoles 
solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 19. jūnijam plkst. 
17.00, izsoles sākums 2018.  gada 

20.  jūnijā plkst. 14.20 Ventspils 
novada pašvaldībā Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

Ancē 
Ventspils novada pašvaldība, 

NMK 90000052035, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod nekus-
tamo īpašumu “Lāčplēši”, kadastra 
Nr.98440110027, nosaukums “Lāč-
plēši”, Ances pagastā, Ventspils no-
vadā.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada pašval-
dības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības por-
tālā www.ventspilsnovads.lv, īpa-
šums apskatāms darbadienās līdz 
19.  jūnijam, iepriekš saskaņojot ar 
Ances pagasta pārvaldes vadītāju 
pa tālruni 29463773.

Izsoles sākumcena – 3200 eiro, 
nodrošinājums – 320 eiro, izsoles 
solis –100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 19.  jūnijam plkst. 
17.00, izsoles sākums 2018.  gada 
20. jūnijā plkst. 14 Ventspils novada 
pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

Tārgalē 
Ventspils novada pašvaldī-

ba, NMK 90000052035, atkārto-
tā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pārdod nekustamo īpašumu 
– vienistabas dzīvokli “Pīlādži”-14, 
kadastra Nr.98669000217, adrese 
“Pīlādži”-14, Tārgalē, Tārgales pag., 
Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada pašval-
dības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības por-
tālā www.ventspilsnovads.lv, īpa-
šums apskatāms darbadienās līdz 
19.  jūnijam, iepriekš saskaņojot ar 
Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju 
pa tālruni 63620509, 26491057.

Izsoles sākumcena – 600 eiro, 
nodrošinājums – 60 eiro, izsoles 
solis 100 – eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā 

INFORMĀCIJA

2017. gada 10. augustā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauk-
saimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projekta  
Nr.17-08-AL17-A019.2203-000009 “Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūve” apstip-
rināšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējuma sa-
ņemšanai. 

Projekta mērķis ir veikt pulcēšanās un publisku pasākumu norises vietas “Estrāde – Ve-
cais pilskalns” pārbūvi Popes pagastā, nodrošinot sabiedrības virzītas iniciatīvas īstenoša-
nu, kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu visām novada iedzīvotāju grupām, 
kā arī novada apmeklētājiem. Projekta gaitā veiks Popes estrādes skatītāju zonas pārbūvi, 
celiņu atjaunošanu un apgaismojuma ierīkošanu.

Popes estrāde līdz šim nav tikusi izmantota, taču tās īpašās akustiskās un vizuālās īpa-
šības, kā arī ietilpība, to atjaunojot, padarīs estrādi par neatkārtojamu, unikālu objektu visā 
Kurzemes novadā. Tai ir dabīga amfiteātra forma, kas rada lielisku akustiku, turklāt tās at-
rašanās vieta nodrošina izcilu panorāmu. Pēdējais pasākums estrādē notika 1991. gadā, kad 

tur tika rīkots folkloras festivāls “Baltika 91”. Pēdējos 26 gadus estrāde nav izmantota, bet 
2013. gadā tā tika atdāvināta Ventspils novada pašvaldībai. Kopš pagājušā gada par estrādes 
atdzimšanu sākusi rūpēties biedrība “Popes muiža”, kas cenšas pievērst sabiedrības uzma-
nību problēmas risināšanai ne tikai vietējā, bet arī plašākā mērogā, aicinot uz sadarbību 
Latvijā pazīstamas biedrības un rīkojot Popes estrādē dziesminieku festivālu. 

Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu komisija 
ir nolēmusi par būvprojekta izstrādāšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem Popes brīvdabas 
estrādes skatītāju zonā slēgt līgumus ar SIA “Ventbetons V” par summu 376 595,27 eiro un 
ar SIA “SNB projekti” par 10 381,80 eiro (būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana). Plānotās 
kopējās izmaksas ir 386 977,07 eiro, tostarp ELFLA publiskais finansējums – 45 000 eiro.

Evita Roģe

Pārbūvēs Popes estrādes skatītāju zonu  

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei 
darbadienās līdz 19.  jūnijam plkst. 
17.00, izsoles sākums 2018.  gada 
20. jūnijā plkst. 15 Ventspils novada 
pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

IZSOLĪS 
TRAKTORTEHNIKU

Ventspils novada pašvaldī-
ba, NMK 90000052035, 20.  jūnijā 
plkst. 13 Ventspils novada pašval-
dības telpās Skolas ielā 4, 2.  stāva 
zālē, Ventspilī, mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pārdod kusta-
mo mantu – traktoru “JUMZ  6L”, 
sākumcena 450 eiro. Transportlī-
dzeklis apskatāms Vārves pagasta 
pārvaldē Skolas ielā 1, Ventavā, 
Vārves pagastā, Ventspils novadā, 
darbadienās, apskates laiku 
iepriekš saskaņojot ar Vārves pa-
gasta pārvaldes vadītāju Gunitu 
Ansoni, tālr. 29394653, e-pasts 
varve@ventspilsnd.lv. Izsolīs arī 
traktoru “DT-75 M”, sākumcena 
450  eiro, un traktoru “MTZ-82”, 
sākumcena 350 eiro, kas apskatā-
mi Puzes pagasta pārvaldē “Valde” 
Puzes pagastā, Ventspils novadā, 
darbadienās, apskates laiku ie-

priekš saskaņojot ar Puzes pagasta 
pārvaldes vadītāju Santu Šēniņu, 
tālr. 25749249, e-pasts puze@
ventspilsnd.lv.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada paš-
valdības Apmeklētāju pieņemša-
nas centrā (1. stāvā) Skolas ielā 
4, Ventspilī, un Ventspils novada 
pilsētas/pagastu pārvaldēs, kā arī 
Ventspils novada pašvaldības por-
tālā www.ventspilsnovads.lv. 

Izsoles nodrošinājums 10% 
apmērā no izsolāmā transportlī-
dzekļa nosacītās cenas jāiemak-
sā Ventspils novada pašvaldības 
kontā LV04HABA0551025783903 
AS “Swedbank” ar norādi “Trans-
portlīdzekļa (reģistrācijas numurs) 
izsoles nodrošinājums”.

Pieteikumu reģistrācija izso-
lei no 16. maija līdz 20. jūnijam 
plkst. 12.00 darbadienās Ventspils 
novada pašvaldības Juridiskajā 
nodaļā (1. stāvā) Skolas ielā 4, 
Vents pilī, kontaktpersona An-
dris Stepanovičs, tālr. 63629467, 
26688898, e-pasts andris.stepa-
novics@ventspilsnd.lv, vai Nekus-
tamo īpašumu nodaļā, kontaktper-
sona Gita Horste, tālr. 63629418, 
25749170, e-pasts gita.horste@
ventspilsnd.lv.
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Ainas Čeredarčukas ista-
bā atrodas stelles, kurās viņa 
auž segas. Visbiežāk ven-
tavniece tās dāvina tāpēc, 
ka vēlas, lai cilvēkiem tiek 
prieks. Nesen velte pasniegta 
Landzes baznīcai.

Dievnama vajadzībām Aina 
uzauda segas vairāk nekā 100 
metru garumā, tās apklāj 22 so-
lus. Kā jau lauku baznīcās, arī 
Landzes dievnamā nav silts, tā-
dēļ pārklāji kaut nedaudz sasildīs 
tos, kas būs pulcējušies sakrālajā 
ēkā. Draudzes priekšniece Zigrī-
da Krauze ir ļoti pateicīga audējai 
par nesavtīgo darbu, turklāt segas 
labi iederas dievnama senatnī-
gajā interjerā. Ar Ainu Zigrīda 
iepazinās Ventspilī, kad Piejūras 
brīvdabas muzejā notika Pagastu 
dienas. Ventavniece uzdāvināja 
Zigrīdai savus rokdarbus, un viņa 
apvaicājās, vai Aina varētu uzaust 
segas Landzes baznīcai. Atbilde 
bija pozitīva. Lai paveiktu lielo 
darbu, audēja strādāja trīs mēne-
šus: “Bērnu man nav, bet gribēju 
pēc sevis atstāt kaut ko paliekošu. 
Tikai pēc tam, kad biju sākusi aust 
segas Landzes baznīcai, aizdo-
mājos par simtgadi. Varbūt šis ir 
mans dāvinājums Latvijai, bet, ja 
godīgi, es tik ļoti par to neprātoju. 
Darīju to, kas man patīk, un gri-
bēju iepriecināt citus, bet noteikti 
gribu piebilst, ka nestāvu blakus 
īstajām un lielajām audējām.”

Rokdarbniece ir strādājusi 
smalkus darbus, piemēram, iz-
šuvusi lībiešu vainagu, darinājusi 
tautastērpu detaļas, bet vienmēr 
viņai patikusi arī paklājiņu auša-
na: “Tos var izmantot ne tikai par 
grīdceliņiem, bet droši likt arī uz 
gultas, pie sienas – pēc vajadzības 
un katra gaumes. Labprāt darinu 
lielākus darbus, tāpēc, kad sēdos 
pie stellēm, lai austu baznīcai, 
biju ļoti iepriecināta. Man ne-
vajag miljonus! Kur es tos likšu? 
Bet ja redzu, ka cilvēkam, kuram 
esmu uzdāvinājusi paklājiņu, acīs 
parādās silts mirdzums, tad tas ir 
vislielākais paldies, kādu varu sa-
ņemt.”

Turpinot izzināt pagasta 
vēsturi ciklā “Reiz bija...  
Vai atceries? Toreiz.”,  
23. aprīlī pulcējāmies  
Jūrkalnes tautas namā,  
lai iepazītos ar Jūrkalnes  
Romas katoļu baznīcas 
vēsturi. 

Ja Latvijā pavērojam baznīcas 
un vietējās sabiedrības laicīgās 
kultūras saskarsmi, tad visvairāk 
tā izjūtama tieši katoļu apdzīvota-
jās vietās. Jūrkalne nav izņēmums. 
Jau 20.  gs. sākuma fotogrāfijās 
centrā var redzēt vietējo prāvestu 
un skolotājus. Izsekojām vēsturi 
no 19.  gs., kad Jūrkalnes katoļu 
draudze kļuva neatkarīga no Al-
sungas draudzes un sāka rakstīt 
savas metriku grāmatas.  

Novadpētniecībā savulaik ap-
zinātas un iegūtas fotogrāfijas no 

20. gs. sākuma gadiem apstiprina 
suitu kultūras un baznīcas mij-
iedarbību. Lielākā daļa sieviešu 
dievkalpojumus apmeklējušas 
sui tu tautastērpos. Visa kultū-
ras dzīve norisinājās ar baznīcas 
svētību. Līdz Otrajam pasaules 
karam un vēl dažus gadus pēc 
tam baznīca bija kupli apmek-
lēta. Koris dziedāja četrbalsīgi, 
plašas procesijas vasarā bija katru 
Rožkroņa svētdienu. 

Pamazām viss kļuva ļoti pie-
ticīgs, līdz sešdesmitajos gados 
procesijas ārpus baznīcas vispār 
aizliedza. Interesanti materiāli ir 
par to, ka partijas biedriem bija jā-
pieskata ticīgie cilvēki, lai izskaid-
rotu viņu “maldus”. Gods kam 
gods, kaut kādu aktīvu darbību 
no šo biedru puses baznīcas gājēji 
gan nav manījuši.

Dievlūdzēju skaits palielinā-
jās atmodas gados, bet drīz vien 
baznīca kļuva atkal tukšāka, jo 
okupācijas gadi bija darījuši savu. 
Izaugušas divas paaudzes, kuru 
daļai Dieva palīdzību nevajag. 
Tomēr Jūrkalnē katoļu draudze 
ir pastāvējusi visus okupācijas 
gadus. Par to paldies visiem, kas 
rūpējušies par draudzi un baznīcu 
un dara to joprojām.

Mūsu baznīca kalpo arī kā 
koncertzāle, tajā ir muzicējuši 
Latvijā slaveni mākslinieki. Tad 
gan baznīca ir pārpildīta. Ne 
velti dievnamam ir trīs Eiropas 
Savienības kultūras pieminek-
ļa karogi. Pirmo karogu “Eiropa 
– kopīgs mantojums. Baznīcas 
Latvijā” dievnams saņēma 1999. 
gadā. Otro karogu 2000.  gadā kā 
lauku kultūrvēsturiskā ainava. Pa-

matojumā rakstīts par dabas, baz-
nīcas un vēstures mijiedarbību.

2005. gadā saņemts trešais 
karogs, jo Jūrkalnes katoļu baz-
nīca iekļauta 2005. gada Eiropas 
Kultūras mantojuma dienu objek-
tu sarakstā, novērtējot īpašnieka 
ieguldījumu kultūras mantojuma 
saglabāšanā, kopšanā un objekta 
pieejamības nodrošināšanā. Šo 
uzdevumu baznīca godam pilda 
joprojām. Tuvojas vasara, kad at-
kal būs iespēja apmeklēt ne vienu 
vien koncertu. Dievkalpojumos 
svinīgākajās reizēs ar atbilsto-
šu dziedājumu piedalās arī suitu 
sievas, tā pierādot, ka laicīgā un 
reliģiskā kultūra suitos savstarpēji 
bagātinās.

Ar mums kopā draudzes baz-
nīcas vēsturi izzināja arī mūsu 
prāvests Gatis Mārtiņš Bezdelīga. 

Viņš pastāstīja par savu kalpoša-
nas ceļu un atzina, ka suitos jūtas 
labi.

Par to, ka varējām ar Kristīni 
Skrulli sagatavot šo vēsturisko ap-
skatu, paldies arī Silvijai Ozoliņai, 
kura savulaik sagādājusi daudz 
materiālu par Jūrkalnes vēsturi. 
Noslēgumā vienojāmies par eks-
kursiju uz Lietuvu jūnija sākumā, 
pārrunājām iespējamo maršrutu. 
Lūgums pieteikties visiem, kam 
būtu interese piedalīties.

Nākamā un pēdējā šīs sezonas 
tikšanās būs 28. maijā senioriem 
ierastajā laikā. Skatīsim foto-
grāfijas no mūsu apmeklētajām 
“Sudrabotajām melodijām” un 
precizēsim visus jautājumus par 
ekskursiju. Uz tikšanos! 

Marija Janvāre

Landzes baznīcas solu segu 
darināšanai izmantots aptuveni 
200 dažādu apģērba vienību, arī 
svārki un bikses. Aina citiem ne-
vajadzīgās drēbes sagriež strēme-
lītēs un liek lietā aušanā: “Kāpēc 
drēbes izmest, kāpēc sadedzināt, 
ja man tās noder darbā?! Kad aužu 
un arī pēc tam, kad paklājiņi jau 
gatavi, domāju par cilvēkiem, kuri 
iepriekš valkājuši apģērbu, ko iz-
mantoju. Tā ir kolosāla enerģijas 
apmaiņa!”

Ventavā Aina ar dzīvesbiedru 
Vincentu dzīvo kopš astoņdes-
mito gadu sākuma. Viņa strādāja 
Zūru lauksaimniecības skolā par 
mākslinieci noformētāju. Aina 
zina arī to, kā top keramikas dar-
bi, tādēļ reiz, kad Vārves pagas-
tā bija ieradies keramiķis Jānis 

Kupčs, izvirpojusi skaistu vāzi – 
gribējies izmēģināt roku veiklību. 
“No dzīves nevar tikai ņemt, va-
jag arī dot. Visam jābūt līdzsvarā. 
Tu man prasīji, vai ticu Dievam, 
ja reiz uzaudu sedziņas baznī-
cai. Kristiete neesmu, bet reizēm 
palasu mācītāja Valtera Ozoliņa 
iedoto padomu grāmatu, tomēr 
savā prātā nevaru samērot Dieva 
niecīgo žēlastību salīdzinājumā ar 
tām drausmu lietām, kas notiek 
pasaulē. Mēs esam noguruši no 
nemitīgās gaidīšanas, tādēļ dau-
dzus ticība nepārliecina. To, ka ir 
kas labs, ka ir augstāks spēks, es 
zinu un jūtu. Domāju, nav lielāka 
soģa par sirdsapziņu.”

Jaunības gados Aina dzīvoja 
Rīgā, satiekot dažādus radošus 
ļaudis, piemēram, dzejniekus Ai-

varu Neibartu un Andri Bergma-
ni, arī Uldi Leinartu. Skolas gados 
arī pati rakstīja dzeju, galvenā 
tēma bija mīlestība. Meitenes ga-
dos lasīts Puškins, bijusi interese 
par Rabindranata Tagores daiļ-
radi. “Mani interesē informācija 
par iepriekšējām civilizācijām, 
braucu uz bibliotēku un lasu – tas 
ir saistoši. Tagad, mūža nogalē, 
saprotu, cik liela vērtība ir tau-
tasdziesmām. Tās manā bērnībā 
skanēja daudz. Bija brīdis, kad 
man apkārt nebija citu bērnu un 
vienīgie draugi bija divi suņuki. 
Klaiņoju basām kājām tālu prom 
no mājām, mežā iekšā. Saule spī-
dēja, gāju pa brūklenājiem, čūskas 
ložņāja apkārt, bet man nebija 
bail. Reiz salasīju mežā granātas 
un tik priecīgi devos mājas, tur 

nesapratu, kāpēc vectēvs nesmai-
da, bet viņš jau, nabags, nevarēja 
no bailēm nemaz parunāt.”

Kad vaicāju Ainai, vai viņa 
audīs un tamborēs arī turpmāk, 
ventavniece saka: “Lai man ne-
būtu jāsēž pie loga un jāskatās, 
kurš ar kuru aiziet, ir vajadzīga 
kāda nodarbe, tāpēc esmu stellēs. 
Man ļoti patīk izdomāt, kā salikt 
krāsas, lai tās skaisti spēlējas. Kad 
strādāju, bieži domāju par sev tu-
viem cilvēkiem un tiem, kas man 
dzīvē palīdzējuši. Gribu pateikt 
lielu paldies mācītāja Valtera Ozo-
liņa ģimenei, Veltai Kraulerei, In-
gai Bergai un Viktorijai Rebukai, 
arī kaimiņiem un visiem citiem, 
kas man ir ticējuši.” 

Marlena Zvaigzne 

Aužot rodas labas domas

Aina savā istabā atradusi vietu arī stellēm. Aušana ir viņas meditācija. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Baznīca kā suitu kultūras sastāvdaļa
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Pirms diviem gadiem 
Tārgales pamatskolā nodi-
bināja tautas deju kolektīvu 
“Dore”. Tajā dejo 1.–4. klašu 
skolēni. Šajā mācību gadā 
tika izveidota vēl viena  
grupa, kurā iesaistījušies 
5.–9. klašu audzēkņi.

Ieguldīts liels darbs, gan ap-
gūstot dejas, gan sagatavojot tēr-
pus, tādēļ ir gandarījums, ka aprī-
lis atnācis ar diviem ļoti skaistiem 
koncertiem.

1. aprīlī Tārgales pamatskolas 
deju kolektīva “Dore” abas grupas 
piedalījās Ventspils novada deju 
kolektīvu svētkos “Sadancis”, kur 
kopā ar Ances, Ugāles, Puzes un 
Zūru tautas deju kolektīviem iz-
dejoja šajā mācību gadā apgūto 
repertuāru. Jaunākā grupa “Sa-
dancī” piedalījās otro reizi, bet 
vecākajai, 5.–9. klašu grupai šis 
bija pirmais izbraukuma koncerts. 
Ļoti lepojamies ar visiem mūsu 
skolas dejotājiem!

17. aprīlī Tārgales pamatsko-
las deju kolektīvs “Dore” uzņēma 
ciemiņus – Vērgales pamatskolas 
dejotājus. Abas skolas saista 41 
gadu ilga draudzība. Koncertu pa-
pildināja skanīgā Tārgales pamat-
skolas popgrupa “Jautrā varavīk-
sne” un drosmīgās pirmās klases 
skolnieces Marta Lelde Apermane 
un Anete Heniņa, kuras koncertā 
piedalījās ar skatuves runas kon-
kursam gatavotajiem dzejoļiem.

Koncerts bija krāšņs un sirs-
nīgs, četras dejotāju grupas  izde-
joja desmit latviešu deju rakstus, 
bet koncerta videoierakstos dejo-

Realizēts Ventspils 
pilsētas domes Kultūras 
centra projektu konkursam 
“Ventspils pilsētas jauniešu 
brīvā laika pavadīšanas un 
aktīvas atpūtas veicināšana” 
iesniegtais biedrības “Jātnie-
ku sporta klubs “Demora”” 
projekts “Demoras saule”.

29. aprīlī no plkst. 12 līdz 15 
Tārgales pagasta “Demoras staļ-
ļos” galvenais akcents bija likts uz 
kulināri kultūrvēsturiskā manto-
juma saglabāšanu – tika cepti 
sklandrauši. Ūsiņa dienā katram 
pa saulainam rausim! Varēja 
apskatīt dažādu šķirņu trušus, 
zirgus un ponijus, notika Ūsi-
ņa godināšana, zirgu apkalšana, 
kopšana, krēpju pīšana, segloša-
na, tika demonstrēts uzvedums 
ar zirgiem un, kā jau ierasts, 
cepts un baudīts pantāgs. Par pa-
sākuma jautro noskaņu rūpējās 
Mārtiņš Bergmanis. Šajā dienā 
tika izrādīti jauni segli. Tārgalē 
realizēts projekts “Konkūra seg-
lu iegāde “JSK “Demora”” Leader 
programmas rīcībā “Publiskās 
infrastruktūras attīstība kvalita-
tīvai dzīves videi un sabiedrības 
iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo 
kopienu izaugsmei ar mērķi no-
drošināt kvalitatīvus un drošus 
zirgu un jātnieku konkūra sporta 

Izdejo latviešu deju rakstus

tāji stāstīja, kāpēc dejo tautas de-
jas, un izteica novēlējumus savu 
kolektīvu vadītājām. Pēc svētku 
kliņģera baudīšanas sekoja ballīte, 
kurā nenogurdināmie dejotāji tur-

pināja stiprināt draudzības saites 
un svinēt kopābūšanas svētkus. 
Paldies par pasākuma organizēša-
nu Tārgales pamatskolas skolēnu 
pašpārvaldes dalībniekiem, kuri 

palīdzēja uzņemt viesus, koncerta 
vadītājiem Andželai un Ričardam 
un koncerta skaņu operatoriem 
Ģirtam un Alekam. Liels paldies 
Ventspils novada pašvaldībai un 

SIA “Kurekss” par atbalstu tērpu 
iegādē!

Tautas deju kolektīva “Dore” 
vadītāja Daiga Kņaza

“Dores” dejotāji pirms koncerta Puzē. ILZES JUDZIKAS FOTO

Demoras saule Ūsiņdienā

treniņus un dalību sacensībās”. 
Iepriekšējie hobija segli bija 

nolietojušies un nebija izmanto-
jami. 90% no projekta kopējā bu-

džeta ir publiskais finansējums no 
Eiropas Savienības līdzekļiem. 

JSK “Demora” valdes 
priekšsēdētāja Gelinta Apse

Mārtiņš Bergmanis un Unda Egendorfa izrāda jaunos 
konkūra seglus. MAIRAS ČAKSTIŅAS FOTO

INFORMĀCIJA

Par autobusu 
kursēšanas grafiku

Izvērtējot pārvadāto pasažieru skaitu un valsts dotā-
ciju īpatsvaru maršrutā Nr.6498 Ventspils–Blāzma–Ugāle–
Usma–Ugāle, pieņemts lēmums, ka no 2. maija pasažieru 
pārvadājumi tajā vairs netiks veikti. Lai tomēr nodroši-
nātu pasažieriem iespēju tikt līdz iecerētajam galamēr-
ķim, veiktas izmaiņas maršrutā Nr.6083 Ventspils–Ugāle. 
Papildus šīm izmaiņām grozījumi tiks veikti arī maršrutā 
Nr.5203 Ventspils–Liepene.

Lai iedzīvotājiem nerastos papildu neērtības sakarā ar maršruta 
Nr.6498 Ventspils–Blāzma–Ugāle–Usma–Ugāle slēgšanu, no 2. maija 
veiktas izmaiņas maršrutā Nr.6083 Ventspils–Ugāle. Turpmāk auto-
buss no Ventspils autoostas katru darba dienu izbrauks plkst. 17.10, 
bet reiss, kas Ventspilī tika uzsākts plkst. 5.45, turpmāk netiks nodroši-
nāts. Savukārt Ugāles mehāniskajā darbnīcā reiss turpmāk katru darba 
dienu tiks uzsākts plkst. 6.00 (pirms tam – plkst. 6.35), bet autobuss, 
kas no Ugāles arī līdz šim izbrauca plkst. 8.40, no 2. maija piebrauks 
līdz pieturai “Sarkanā bulta”. Reiss, kas tika uzsākts Ventspils autoostā 
plkst. 13.30, bet Ugāles mehāniskajā darbnīcā  plkst. 8.40, notiks sest-
dienās – līdz šim autobuss kursēja arī svētdienās.

Lai iedzīvotājiem būtu iespēja biežāk izmantot sabiedriskā trans-
porta pakalpojumus, maršruta Nr.5203 Ventspils–Liepene autobuss, 
kas izbrauc no Ventspils autoostas plkst. 10.00 un plkst. 17.00, bet no 
Liepenes plkst. 10.45 un plkst. 17.45, pasažieru pārvadājumus turp-
māk nodrošinās pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un sestdienās 
(līdz šim kursēja tikai otrdienās un sestdienās). Plašāka informācija 
www.1188.lv.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Lita Pelčere 
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