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Pirms 80 gadiem Užavā 
atvēra tautas namu, kurā 
aizvien notiek kultūras 
pasākumi un cilvēki nāk, 
lai saturīgi pavadītu brīvo 
laiku. 19. maijā iestādes va-
dītāja Gita Vilgute aicināja 
visus piedalīties svinībās, un 
tās izdevās!

Glīti izrotātajā zālē pamazām 
ieradās tuvāki un tālāki viesi, lai 
kopā ar užavniekiem piedalītos 
skaistajos svētkos. Vēstures avoti 
liecina, ka pamatakmens krāj
aizdevumu un ugunsdrošības 
biedrības namam likts 1936. gada 
20. septembrī. Toreiz no Ventspils 
atbrauca daudz viesu, svinības 
ievadīja prāvesta A.  Jaunzema 
svētruna, viņš vēlēja, lai Dievs ap
gaismo sirdis un prātus tiem, kam 
jaunajā celtnē būs jāstrādā. To at
klāja 1938. gada 22. maijā. Todien 
pagasta iedzīvotāji savas mājas 
izgreznoja ar karogiem, bet pie 
jaunās ēkas bija goda vārti ar uz
rakstu “Vienībā darbs zels, mūsu 
dzimteni saulē cels!”. 1945. gads 
nāca ar citu noskaņu: partorgs 
Baumanis vadīja politisko pašdar
bības pulciņu, zemnieki iepazinās 
ar Staļina Konstitūciju.

Mūsdienās uzmanība tiek pie

vērsta kultūrvēsturiskā mantoju
ma saglabāšanai, notiek dažādiem 
godiem veltīti pasākumi. Bija laiks, 
kad Užavā varēja dziedāt korī, ie
saistīties orķestrī, dejot. Tagad tau
tas namu par savām otrajām mā
jām sauc sieviešu vokālā ansambļa 
“Sītava” dziedātājas (vadītāja Ilze 
Geste), divu amatierteātru aktieri 
(režisores Linda Sāmīte un Vēsma 
Lode), kā arī rokdarbnieku pulci
ņa dalībnieces un zolītes spēlētāji. 
Gita domā par to, lai katrs tautas 
nama apmeklētājs justos gaidīts un 
viņam būtu, ko darīt. Viņa, pro
tams, vēlētos, lai cilvēki nāktu bie
žāk un vairāk, bet jārēķinās ar reālo 
situāciju. “Reiz sarīkoju dekupāžas 
nodarbības. Ieradās trīs dāmas, bet 
mēs jauki kopā padarbojāmies,” 
atceras Gita. Pēc izglītības viņa ir 
puķkope. Kad 2002. gadā pagasta 
padomes priekšsēdētāja Vaira Jan
sone piedāvāja vadīt tautas namu, 
užavniece nolēma pamēģināt, kā 
veiksies. “Man ir gandarījums, ka 
šo gadu laikā izdevies sakārtot un 
labiekārtot tautas namu. Jūtos šeit 
kā mājās. Pasākumu iedejas reizēm 
nāk pavisam negaidīti. Piemēram, 
izlasu kādu dzejoli, un dzimst 
doma. 

Fonā – Usmas ezers, uz skatuves 
nāk dejotāji, dziedātāji un aktieri, 
skan pūtēju orķestra “Ugāle”  
spēlētās melodijas. Vasarsvētku  
koncerts var sākties.

Pasākumā šogad piedalījās visu 12 pa
gastu pārstāvji, un tas liecina par saliedēša
nos. Arī Ziru amatierteātra vadītāja Anita 
Pāvelsone uzskata, ka spēks ir vienotībā, un 
viņu ļoti priecē fakts, ka vienuviet satikušies 
ļaudis no visa novada. “Man pašai patīk vadīt 
teātra kolektīvu, jo tad pierādu sev, ka varu 
izdarīt arī to, ar ko nenodarbojos ikdienas 
darbā. Šodien mēs, zirenieki, dziedāsim, 
skanēs daži vēstures fakti, un ir labi, ka ie
radušies pārstāvji no visiem pagastiem, jo 
tad koncerts ir sirsnīgāks. Šoreiz pasākuma 
tēma saistīta ar ūdeni. Kad domāju par to, 
secinu, ka man vismīļākā ir jūra,” saka Anita.

Svētku gājiens sākās Usmā. Visi pasā
kuma dalībnieki pūtēju orķestra pavadībā 
devās uz pludmali, kur notika koncerts. Par 
ūdeni tika runāts gan teikās, gan dziedāts 
dziesmās. Pagastu pārstāvji dižojās ar savām 
upēm un ezeriem, arī jūru. Priekšnesumi 
bija saistoši, jo katrs dalībnieks bija padomā
jis, kā labāk parādīt savas prasmes. 

Kolēģi Užavas tautas nama vadītāju Gitu Vilguti raksturo kā atsaucīgu, izdarīgu un 
sirsnīgu cilvēku.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Uzstājas Jūrkalnes vidējās paaudzes 
deju kolektīva sievas un vīri.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Užavas tautas namā svinēja svētkus

Dziesmu un deju svētku noskaņā  



Zane Pamše aicina kolēģus vienoties kopīgā dziesmā.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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NO DOMES SĒDES Dziesmu un deju 
svētku noskaņā  

Pēc pasākuma satiktā folkloras 
kopas “Kāndla” vadītāja Ilga Por
niece teica, ka par vienu no galve
najiem uzdevumiem uzskata senču 
mantojuma saglabāšanu. Līvu kul
tūras sargātājiem tas izdodas, un 
viņi, tāpat kā Tārgales pagasta pār
valdes vadītājs Mārcis Laksbergs, 
gaida, kad pagastā tiks atvērta lī
biešu sēta, jo tad svētkus varēs svi
nēt vēl plašāk. Mārcis ir gandarīts, 
ka pavisam drīz Tārgalē būšot otrs 
amatierteātris. Tas nozīmē, ka cilvē
kiem ir, kur pavadīt brīvo laiku, un 
viņi var priecēt tos iedzīvotājus, kuri 
neiesaistās pašdarbībā. “Šajā kon
certā man patika daba un vieta, kā 
arī mēs, cilvēki, kas šeit bijām klāt. 
Esam ļoti bagāti, jo mums novadā ir 
orķestris, teātri, dejotāji, dziedātāji,” 
uzskaita Mārcis. 

Vidējās paaudzes deju kolektī
va “Usma” vadītāja Agnese Sarma
Šķestere to vada trešo gadu. Pa šo 
laiku ir mainījušies dejotāji – kāds 
ir aizgājis, kāds nācis klāt –, bet pa
likušajiem ir liels prieks, ka izdevies 
tikt uz Deju svētkiem Rīgā: “Pirms 
pāris nedēļām uzstājāmies Daugav
pils novada Vabolē, kur arī notika 
Vasarsvētku koncerts ar nosauku
mu “Daugavas loki”. Mani dejotāji 
pirms kolektīva izveidošanas nebija 
dejojuši, tātad nebija arī piedalīju
šies Deju svētkos, bet es ceru, ka 
viņi šo pasākumu Rīgā izbaudīs ar 
visu sirdi un dvēseli. Novēlu katram 
piedzīvot šo īpašo kopības sajūtu, 
kad tūkstošiem cilvēku ir vienoti 
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Tautasdziesmu spēkā ieskanas folkloras kopas “Pill tīn” 
dziedātāju balsis.
dejas solī. To mēs izmēģinājām arī 
šodien, kad Vasarsvētku koncertā 
uz skatuves vienlaikus bija divi ko
lektīvi – usmenieki un ugālnieki, 
arī ancenieki un vārvenieki. Ir labi, 
ja skatītāji redz, kādi kolektīvi nova
dā darbojas.” Vārves kultūras darba 
organizatore Inga Berga lepojas ar 
piecu amatiermākslas kolektīvu ak
tīvistiem, jo cilvēki pēc darba atrod 
laiku, lai dejotu un spēlētu teātri, da
rot to ar prieku un lielu atdevi. 

Ventspils novada pašvaldības 
Kultūras nodaļas vadītāja Zane 
Pamše koncerta noslēgumā sirsnī
gi pateicās visiem pagastu pārval
žu vadītājiem, kultūras un tautas 
namu vadītājām, arī amtiermākslas 
kolektīvu vadītājiem par sezonā pa
veikto. Rudens, ziema un pavasaris 
pavadīts raženi, bet šovasar gaidāms 
īpašs notikums – Dziesmu un deju 
svētki, kuros novadu pārstāves 194 
dalībnieki un 12 kolektīvi: Ances 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 

“Ance”, Ances senioru deju kolek
tīvs, pūtēju orķestris “Ugāle”, etno
grāfiskais ansamblis “Maģie suiti”, 
folkloras kopas “Pūnika”, “Sītava”, 
“Kāndla”, “Urdava”, vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Spiekstiņi”, jauktais 
koris “Eglaine”, Usmas vidējās paau
dzes deju kolektīvs “Usma”, Vārves 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vā
ruve”. Vispirms uz galvaspilsētu do
sies vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Ance” dalībnieki, jo viņi piedalījās 
atlases konkursā, lai varētu uzstā
ties koncertā “Vēl simts gadu dejai”, 
pēc tam ančiņiem pievienosies citi 
Dziesmu un deju svētku dalībnieki. 
Zane Pamše visiem novēl optimis
mu un lepnuma sajūtu: “Katrs no 
mums pārstāvēs novadu, katrs no 
mums svētkos godinās un cildinās 
savu valsti. Iespēja piedalīties Dzies
mu un deju svētkos ir augstākais 
novērtējums. Lai katram izdodas 
izbaudīt īpašo svētku sajūtu!”

Marlena Zvaigzne

Ventspils novada pašvaldī-
bā 1. maijā ir uzsākta “Interreg 
V-A Latvia-Lithuania Prog-
ramme 2014–2020” projekta 
“Life in clean environment –  
a better future! Clean brown
fields” (Nr. LLI303) īstenošana.

Projektā plānots nojaukt 
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 

Rūpnīcas ielā 7, Ugāles pagas
tā. Piecu stāvu celtne ir būvēta 
1976.  gadā, tās kopējā platība ir 
709,9 m2.  Pēc avārijas ēka nav 
izmantojama dzīvošanai, tā ir 
bīstama. 

Pēc būves nojaukšanas tiks 
sakopta teritorija 5223 m2 platī
bā, tā radot drošu, sakārtotu vidi 

iedzīvotājiem.
Projekta kopējās izmaksas 

180 570,69 eiro, tostarp Eiro
pas Savienības finansējums ir 
153  485 eiro, pašvaldības finan
sējums – 27 085,61 eiro.

Ginta Roderte

Ugālē nojauks piecstāvu dzīvojamo ēku

Maija domes sēdēs
l Deputāti apstiprināja grozījumus novada domes lēmumā par piln

varotām personām licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanas 
kontrolei un zivju resursu aizsardzībai Usmas pagasta administratīvajā 
teritorijā. Pamatojoties uz to, ka 2017. gadā palielinājies biedrības “Us
mas krasts” biedru skaits, kuri nokārtojuši pārbaudījumus un ieguvuši 
statusu “Valsts vides dienesta pilnvarotā persona – sabiedriskais vides 
inspektors” un kuri bez samaksas apņemas kontrolēt Usmas ezera zivju 
resursu izmantošanu, pilnvaroja Arvi Arumu un Uģi Eduli šo pienāku
mu veikšanai.

l Ventspils novada pašvaldība izvērtēja iespējas tās centrālās ad
ministrācijas vajadzībām iegādāties biroja ēku Kuldīgas ielā 3 Ventspilī, 
izmantojot Valsts kases ilgtermiņa aizdevumu – 320 000 eiro.

l Piešķīra atzinības rakstu un naudas balvu par sasniegumiem spor
tā Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknim Jēkabam Priekulim par 
iegūto 1. vietu lodes grūšanā Latvijas Republikas čempionātā telpās U16 
grupā (100 eiro) un trenerim Dainim Lodiņam par veiksmīgu audzēkņa 
sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātam (50 eiro).

l Lēma par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu Tārgales un Po
pes pagastā – atļāva turpināt un pabeigt būvniecību nekustamos īpašu
mos.

l Atzina par spēku zaudējušu novada domes 2011. gada 26. mai
ja lēmumu par bērnu nometņu organizēšanas saskaņošanu, jo Valsts 
izglītības satura centrs ESF projekta “Kvalitatīvas metodiskās vadības 
sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai” gaitā izveidojis 
vienotu bērnu nometņu reģistru. Nometņu reģistrs Valsts izglītības sa
tura centra mājaslapā nometnes.gov.lv ir vienīgais legālo bērnu nomet
ņu reģistrs Latvijā, kas kalpo par pamatu saskaņošanas, uzraudzības un 
kontroles plānošanai visām saistītajām iestādēm.

l Deputāti piešķīra daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 5 
Ugāles pagastā apsaimniekotājam SIA “VNK serviss” līdzfinansējumu 
12 000 eiro energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Noteica, ka energo
efektivitātes pasākumi jāveic trīs gadu laikā.

l Nolēma atsavināt zemes starpgabalus “Pujenes” un Liepu iela 24 
Vārves pagastā, īpašumu “Līdumi 113” Tārgales pagastā, dzīvokļa īpašu
mu “Celtnieki 2” Tārgales pagastā. Nodeva īpašumā bez atlīdzības dzī
vokļa īpašumam Ventas iela 7–4 Vārves pagastā piekrītošās zemes vie
nības domājamās daļas. Atbalstīja zemes vienību “Priedes 235”, “Priedes 
139” un “Priedes 140” Tārgales pagastā nonākšanu Latvijas Republikas 
nepilsoņu īpašumā.

l No 2018. gada 1. maija nodeva Ventspils novada pašvaldības 
funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevuma izpildi – ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Vārves pagasta Vārves ciemā un 
Ventavas ciemā – SIA “VNK serviss”.

l Apstiprināja pašvaldības galvojumu SIA “VNK serviss” ilgtermiņa 
aizņēmuma līdzfinansējuma nodrošināšanai 608 613,15 eiro vērtībā Ven
tavas katlumājas rekonstrukcijas projektam Vārves pagastā. SIA “VNK 
serviss” ir veikusi iepirkuma procedūras Ventavas katlumājas rekonstruk
cijai, par uzvarētāju ir izraudzīta SIA “P.M.G.”, līgumcena – 599 363,15 eiro, 
būvuzraudzībā par uzvarētāju ir izraudzīta SIA “Firma L4” par 9250 eiro.

l Nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases 183 709 eiro vērtībā 
Piltenes vidusskolas telpu kosmētiskajam remontam un 33 611,10 eiro 
Zūru pamatskolas telpu kosmētiskajam remontam.

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

Ventspils novada pašvaldī
ba 2018.  gada 8.  maijā ir parakstījusi sadarbības līgumu ar biedrī
bu “Latvijas Pašvaldību savienība” par nacionālās nozīmes projekta 
Nr.108/260/2018 “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana” darba uzdevumu realizāciju no pieejamā Latvijas Vides 
aizsardzības fonda (LVAF) finansējuma līdzekļiem.

Projekta mērķis ir nodrošināt jūras piekrastes joslas, galvenokārt 
pludmales, atkritumu apsaimniekošanu Tārgales, Vārves, Užavas un 
Jūrkalnes pagastā. Projekta īstenošana ir paredzēta 2018. gada vasa
ras sezonā no 1. maija līdz 1. oktobrim. 

Projekta īstenošanai Ventspils novada pašvaldībā ir noslēgti dar
ba līgumi ar piecām personām par regulāru atkritumu savākšanu no 
15. maija līdz 30. septembrim, iegādāts darba apģērbs un inventārs, 
atkritumu maisi, veikta tirgus izpēte par 72 koka atkritumu konteine
ru izgatavošanu ar ietilpību 150 litri.

Ventspils novada pašvaldībai piešķirtais LVAF finansējums ir  
27 353 eiro.

Kristīne Strika

Apsaimnieko jūras 
piekrastes joslu
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Vasarā daudzviet novadā 
notiek būvniecība, vairākus 
objektus drīz pieņems eks-
pluatācijā, bet citos turpinās 
darbi, lai iedzīvotājiem, 
tostarp uzņēmējiem, būtu 
tīkamāka dzīves un darba 
vide. Domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks intervijā 
stāsta arī par to, kur pēc 
gada strādās domes darbi-
nieki, kādi jaunumi gaidāmi 
autoceļa Ventspils–Kuldī-
ga–Saldus sakārtošanā, un 
komentē situāciju Stiklu 
bērnunamā.     

– Kādēļ pašvaldības deputāti 
pieņēma lēmumu iegādāties ēku 
Ventspilī, Kuldīgas ielā 3? 

– Tas darīts tādēļ, lai pašvaldī
bai nebūtu jāīrē telpas, pašvaldī
bas darbiniekiem uzlabotu darba 
apstākļus, visi varētu strādāt paš
valdībai piederošā ēkā un nebūtu 
jāuztraucas par nomas maksas 
kāpumu vai īpašnieka vēlmi no
mas līgumu pārtraukt. Jāatgādina, 
ka par šo jautājumu sākām domāt 
jau 2010. gadā, kad pirmo reizi ra
dās vajadzība nomāt telpas, jo tika 
izmainīta pašvaldības struktūra, 
izveidota centralizēta Finanšu no
daļa, kuras darbinieki sāka strādāt 
pilsētā. Jau toreiz sapratām, ka ir 
jāmeklē savas telpas, lai nebūtu 
jātērē līdzekļi īrei. Astoņu gadu 
laikā Ventspilī apskatījām 17 ēkas, 
daļa no tām tika vērtētas. Dažas 
bija labā stāvoklī, bet dārgas gan 
pārdošanas cenas, gan ekspluatā
cijas izmaksu ziņā, citas, kas bija 
sliktākā stāvoklī, bija lētākas, bet to 
sakārtošanai vajadzēja lielus finan
šu ieguldījumus, tādēļ arī līdz šim 
neizdevās rast kopsaucēju. Kad ne
kustamo īpašumu tirgū parādījās 
piedāvājums iegādāties ēku Kuldī
gas ielā 3, kas atrodas pie autosta
cijas un ir ērta vieta mūsu novada 
iedzīvotājiem, deputāti to izskatīja, 
izvērtēja tā stāvokli un ekspluatā
cijas izmaksas un nolēma minēto 
īpašumu iegādāties. Pagaidām tā 
otrajā stāvā telpas īrē Ventspils 
Mūzikas vidusskola, tādēļ pagai
dīsim, kad būs gatava skolas jaunā 
ēka, un tad sāksim strādāt Kuldīgas 
ielā 3. Kopš 2010.  gada par telpu 
nomu esam samaksājuši 240  000 
eiro, turklāt jāņem vērā, ka nomas 
maksa nesamazinās, bet pieaug, 
tādēļ lēmums iegādāties ēku uz 20 
gadu nomaksu ir ekonomiski izde
vīgs, jo tā mēs divdesmit gadu laikā 
ietaupīsim 347 040 eiro. 

– Kad varētu notikt pārcelša-
nās uz jaunajām telpām?

– Visticamāk, tas notiks 2019. 
gada otrajā pusē, bet daļēji uz ēkas 
pirmo stāvu atsevišķas nodaļas 
varētu pārcelties šā gada beigās 
vai nākamā gada sākumā – pēc 
kosmētiskā remonta pabeigšanas. 
Kuldīgas ielā atradīsies dome, bet 
Skolas ielā 4, kas arī ir pašvaldības 
īpašums, strādās Sociālā dienesta, 
Finanšu nodaļas, Izglītības pārval

des, Nodokļu nodaļas un bāriņtie
sas darbinieki. 

– Cik izmaksā jaunās ēkas 
iegāde?

– 320  000 eiro, izmantojām 
Valsts kases aizdevumu. Šī summa 
ir mazāka, nekā noteica nekusta
mā īpašuma vērtētāji, turklāt uz
ņēmums, kas ēku pārdeva, sāku
mā gribēja saņemt 360  000 eiro, 
bet izdevās vienoties par mazāku 
summu. 

– Vai jaunajā īpašumā darbi-
nieki strādās greznākās telpās?

– Lepnāk noteikti nedzīvosim, 
bet tiem, kuri tagad strādā Skolas 
ielā 4, uzlabosies darba apstākļi, jo 
šobrīd šajā ēkā, mazajos kabinetos, 
uzturas vairāk darbinieku, nekā tas 
būtu pieļaujams. Skolas ielā 4 ēkas 
pirmajā stāvā arī nepieciešams re
monts, jo māja ir veca, taču ilgus 
gadus nevarējām pirmo stāvu izre
montēt, jo pašvaldība strādā katru 
darba dienu, un tādas darba in
tensitātes apstākļos nav iespējams 
veikt remontdarbus. Jaunajā ēkā 
daļai nodaļu vadītāju būs atsevišķi 
kabineti, tomēr par greznību un 
liekām ekstrām runāt nevaram.             

– Šobrīd plašsaziņas līdzek-
ļos bieži piemin Stiklu bērnuna-
ma vārdu, apgalvojot, ka iestādē 
nav nodrošināti bērniem piemē-
roti apstākļi. Kāds ir jūsu redzē-
jums?

– Manā skatījumā tā ir no
melnošanas kampaņa. Latvijā ir 
bijuši līdzīgi gadījumi, kad valsts 
mediji vērsušies pret citiem bēr
nunamiem, sociālajiem aprūpes 
centriem, bet izmeklēšanas re
zultāti nepavisam nav liecinājuši 
par nozīmīgiem pārkāpumiem. Jā, 
Stiklos konstatēti vairāki pārkāpu
mi, bet tie nav kliedzoši. Visu var 
sakārtot, un bērnunams var turpi
nāt darbību, bet saceltā ažiotāža ir 
pārāk liela. Iestādi ir apmeklējuši 
ne tikai žurnālisti, bet arī Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspek
cijas darbinieki un citu institūciju 
pārstāvji. Šīs aktivitātes ietekmēs 
bērnunama turpmāko darbību, jo 
tas ir skaidrs – lai iestāde varētu 
pastāvēt, ir vajadzīgi bērni, kuri 
tur uzturas. Bet, veicot tik apjo
mīgu nomelnošanas kampaņu, 
pašvaldības, kas labprāt bērnus tur 
ievietotu, būs pārdomu priekšā, 
turklāt, lai bērnu ievietotu iestādē, 
ir jāsaņem Valsts bērnu tiesību aiz
sardzības inspekcijas saskaņojums. 
Valstī ir uzstādījums bērnunamus 
pakāpeniski slēgt, dodot iespēju 
bērniem dzīvot audžuģimenēs vai 
grupu dzīvokļos. Ventspils novada 
pašvaldība, iekļaujoties deinstitu
cionalizācijas programmā, pietei
cās projektā, lai Stiklos izveidotu 
ģimenes videi pietuvinātus trīs 
dzīvokļus, kuros katrā varētu uz
turēties līdz astoņiem bērniem. 
Mūsu ierosinājumu noraidīja, jo 
nevaram sasniegt plānotos rezultā
tus tādēļ, ka Stiklu bērnunamā no 
Ventspils novada dzīvo tikai viens 
bērns. 

– Vai kāds tagad ir izteicis 
priekšlikumu izņemt no bērnu-
nama kādu audzēkni?

– Nē, šāds ierosinājums nav 
izskanējis. Notiek apstākļu izvēr
tēšana, bet bērnus no bērnunama 
pagaidām neviens negrasās iz
ņemt. Ventspils novada pašvaldībā 
mana vietnieka Gunta Mačtama 
vadībā ir izveidota komisija, ku
ras pārstāvji izvērtēs bērnunama 
vadītāja Gunta Lučina atbilstību 
ieņemamajam amatam un izskatīs 
pārkāpumus, lai gan, kā jau minē
ju, tie nav dramatiski un ir pārāk 
vispārēji. Piemēram, ievērot to, ka 
bērnam ir tiesības uz privāto dzīvi. 
Es vienmēr esmu uzsvēris, ka tas, 
ko dara bērnunama darbinieki, ir 
smags un svētīgs darbs, jo vairāk 
tādēļ, ka starp audzēkņiem ir bērni 
ar garīgās attīstības traucējumiem. 

– Iedzīvotājiem derētu zināt, 
ka jaunajā apkures sezonā pa-
augstināsies apkures tarifs.

– Ziema pierādīja to, ka kuri
nāmā cenas ir būtiski pieaugušas. 
Pavisam drīz izsludināsim iepir
kumu par malkas un šķeldas ie
gādi, tad redzēsim faktisko cenu, 
bet mūsu uzņēmums SIA “VNK 
serviss”, kurš iepirkumā izmanto 
citus nosacījumus nekā pašvaldī
ba un kurā maksa par šķeldu tiek 
aprēķināta par saražotajām mega
vatstundām, veicis iepirkumu par 
šķeldas iegādi, secinot, ka cena ir 
palielinājusies par 40%. Pagājušajā 
gadā par 1 kubikmetru šķeldas bija 
jāmaksā 13 eiro, bet tagad tie ir 18 
eiro. Pašvaldībai pavasarī kurinā
mā pietrūka un bija jāiepērk pa
pildus vairākas malkas un šķeldas 
kravas. Rudenī malkas kubikmetrs 
maksāja 23 eiro, pavasarī – 40 eiro, 
savukārt šķeldai par 1 kubikmetru 
rudenī tie bija 8 eiro, bet pavasarī 
13 eiro. Kurināmā cenas pieau
gums svārstās 40–70% robežās. 
Tas nozīmē, ka nevarēsim sagla
bāt esošos siltumtarifus, tie līdz 
nākamajai apkures sezonai būs 
jāpārskata. Pašvaldības noteikumi 
nosaka, ka gada laikā siltumtarifu 
pieaugums nevar pārsniegt 15%, 
bet ar šo pieaugumu ir jārēķinās, 
savukārt dzeramā ūdens un kanali
zācijas tarifa pieaugums gada laikā 

nevar būt lielāks par 20%. 
– Kuri pašvaldības objekti 

tuvākajā laikā tiks pieņemti eks-
pluatācijā?

– Būvdarbus pabeigs Pilte
nes stadionā un Vārves pagasta 
“Liezdes” un “Dārzniecības” ceļā, 
grants ceļu sakārtošanas prog
rammā tie jau ir noslēgti posmā 
Usma–Stikli, kur atjaunoti vairāk 
nekā trīs kilometri grants segu
ma. Šovasar praktiski ikvienā pa
gastā norit lieli būvdarbi. Viens 
no apjomīgākajiem veikumiem ir 
Tārgales pagastā, kur lībiešu sē
tas izveides gaitā notiek arī cen
tra labiekārtošana. Finanšu ziņā 
liels darbs notiek Užavā, kur SIA 
“VNK serviss” veic katlumājas un 
siltumtrašu ierīkošanu, šajā pa
gastā ir noslēgts līgums par gājēju 
tiltiņa izbūvi pāri Užavas upei cie
ma centrā. Vārves pagastā sāksies 
Eiropas Savienības līdzfinansētā 
projekta īstenošana, paaugstinot 
Zūru pamatskolas energoefek
tivitāti, šajā objektā veiks arī ka
nalizācijas cauruļu nomaiņu un 
izbūvēs lietus un drenāžas ūdeņu 
novadīšanas sistēmu. Piltenē no
tiek Maijas ielas 14 un 14a iekš
pagalma pārbūve. Daudzos pa
gastos tiek veikti grants autoceļu 
izbūves darbi, lielā apmērā tie jau 
ir paveikti Popē, Zlēkās, Ugālē un 
Tārgalē, šovasar tie notiks Vārves 
pagastā, Užavā, Zirās un Puzē. Po
pes pagastā tiek asfaltēts ceļš un 
izbūvēts elektroapgaismojums uz 
uzņēmējdarbības attīstības zonu 
“Meždārzos”. Ugālei un visam no
vadam nozīmīgs objekts ir tirgus, 
kur būs jauns paviljons. Tiek pār
būvēts arī tirgus laukums. Ir no
slēgts līgums par Popes estrādes 
skatītāju zonas izbūvi, pagaidām 
notiek projektēšana, domājams, 
vasaras otrajā pusē sāksies būv
niecība. Ances pagastā rit mui
žas sakārtošanas darbi. Apjomīgi 
iekštelpu kosmētiskie remontdar
bi paredzēti Piltenes vidusskolā 
un Zūru pamatskolā. SIA “VNK 
serviss”, ja būs atrisināts finanšu 
jautājums, šogad pārbūvēs Ven
tavas katlumāju, savukārt Usmas 
katlumājā esam iecerējuši uzstādīt 
jaunu apkures katlu. Ugālē notiks 

gājēju ietves izbūve no tirgus līdz 
“Arāju” dziļurbumam. Trīs pagas
tos – Tārgalē, Popē un Ugālē – at
sevišķos posmos paredzēts ierīkot 
elektroapgaismojumu. Šo objektu 
būvprojektu kontroltāmes ir lie
las, no pašvaldības budžeta visu 
ieplānoto izdarīt nevarēsim, tā
pēc, iespējams, būs jāizmanto 
Valsts kases aizdevums, jo būv
darbu izmaksas ir būtiski pieau
gušas. 

– Jauna kārtība elektroapgā-
dē gaidāma Stiklu ciemā. 

– Jā, Stiklos līdz šim iedzīvotāji 
par elektrību norēķinājās, maksā
jot internātpamatskolas kasē, bet 
tagad tiks veikti darbi, lai katram 
patērētājam būtu savs līgums ar 
elektrības piegādātāju. Lai ievies
tu jauno kārtību, arī iedzīvotājiem 
būs jāpiedalās ar savu līdzmak
sājumu, bet ilgtermiņā ieguvēji 
būs visi, jo tagad transformatoru 
apakšstacija ir Stiklu skolas bi
lancē. Ja nu apakšstacijā notiktu 
kāds negadījums, ciems ilgi varētu 
palikt bez elektrības. Kad katram 
lietotājam būs savs līgums, viņš va
rēs brīvi izvēlēties elektroenerģijas 
piegādātāju.

– Laba ziņa saņemta no Sa-
tiksmes ministrijas par autoceļa 
Ventspils–Kuldīga–Saldus sakār-
tošanu. 

– Šobrīd gan esam saņēmuši 
tikai mutisku informāciju no Satik
smes ministrijas, ka, veicot izmai
ņas ar Eiropas Savienības līdzfinan
sējumu paredzētajā valsts autoceļu 
sakārtošanas programmā, ir bijusi 
iespēja atrast līdzekļus no Kohēzi
jas fonda autoceļa Ventspils–Kul
dīga–Saldus rekonstrukcijai. Kopā 
tie ir 16 miljoni eiro, turklāt darbus 
paredzēts izdarīt ātri – 2019. un 
2020. gadā. Jau pirms šīs labās zi
ņas saņemšanas vēlēšanos tikties 
ar Vārves pagasta iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem bija izteicis Satiksmes 
ministra padomnieks Reinis Uz
ulnieks, lai pastāstītu par aktuālo 
situāciju autoceļu nozarē valstī un 
konkrēti par autoceļa Ventspils–
Kuldīga sakārtošanu. Tikšanās no
tiks 19. jūnijā pulksten 18 Ventavas 
Sabiedriskajā centrā. 

Marlena Zvaigzne

Lēmums iegādāties ēku 
ir ekonomiski izdevīgs

“Es vienmēr esmu uzsvēris, ka tas, ko dara bērnunama darbinieki, ir smags un 
svētīgs darbs,” saka domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.  DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
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NOVADS
20. jūnijā KN/TN vadītāju talka 

Jūrkalnes Ugunspļavā.
21. jūnijā plkst. 16 Starptautis

kais folkloras festivāls “Baltica 2018”, 
tēma “Jāņi. Ziedēšana”, un Ventspils 
novada Vasaras saulgrieži Jūrkalnes 
Ugunspļavā.

16.00–19.00 tēmu izdzīvošana 
(ēdieni, rotaļas, tautas tērpi, vainagu 
pīšana);

19.00 svinēšanas sākums (priek
šā nākšana, dziedāšana, izrādīšanās, 
ciemakukuļa nešana);

19.15–21.15 uguns kura degša
na;

21.15–21.45 saulriets pie jūras;
22.00–22.30 uguns ritenis; 
23.00–23.20 pūdeles dedzinā

šana;
24.00 ugunsrats.
15. jūlijā plkst. 12 Ventspils 

novada senioru sporta spēles “Ak, 
skaistā jaunība...”.

PILTENE
16. jūnijā plkst. 16 Piltenes vi

dusskolas 9. klases izlaidums.
22. jūnijā plkst. 20 Līgo svētku 

ieskandēšana kopā ar Jūrkalnes fol
kloras kopu.

21. jūlijā Piltenes pilsētas svētki.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls un 

stends “Bibliotēkas kalendārs stāsta” 
– par ievērojamiem cilvēkiem jubi
lāriem, atceres dienām, svētkiem, 
aktuāliem notikumiem jūnijā.

l Lasītavā tematiska grāmatu 
izstāde “Ar koku saknēm caurausta 
šī zeme”.

l Literatūras izstāde abone
mentā “Latvijas 100 gadi: 70. gadi”.

l Literatūras izstāde abone
mentā “Malēnietis” – rakstniekam 
Jānim Mauliņam 85.

l Lasītavā fotoizstāde “Atskatā
mies uz 2017. – bibliotēka bildēs”.

l Bērnu nodaļā L. Vaļukas foto
izstāde “Saules meitas”.

l Bērnu nodaļā literatūras iz
stāde “Grāmatas gudriniekiem: ide
jas skaistai vasarai”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 49. kopa.

Pasākumi:
l 25.–27. jūnijā jauno grāmatu 

dienas.
l No 14. jūnija bibliotēka pār

iet uz vasaras darba laiku: atvērta 
pirmdienās no plkst. 13. līdz 17, 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, 
piektdienās no plkst. 10 līdz 17, sest
dienās, svētdienās slēgta.

PUZE
22. jūnijā plkst. 17 mazajā par

kā ielīgošanas svētki. Nāc ar cienas
tu! Dziedāsim un iesim rotaļās, sasil
dīsimies pie ugunskura. Ja tu esi Līga 
vai Jānis un apmeklēsi šo pasākumu, 
tad, lūdzu, atsūti sms ar savu vārdu 
un uzvārdu uz tālruni 26033062.

30. jūnijā plkst. 21 Puzes 
Meža parkā zaļumballe! Par mūziku 
rūpēsies grupa “Nakts ziņas”.

Piedalies Puzes kultūras nama 
rīkotajā akcijā “Mazs cinītis gāž lie
lu vezumu”. Varbūt tu viens vai ar 

saviem draugiem esi veicis kādu ne
savtīgu darbu? Varbūt vienkārši esi 
saskaldījis malku kādai sirmgalvei? 
Varbūt kopā ar domubiedriem esat 
sakopuši kādu vietu Puzē, bet varbūt 
esat izdarījuši kādu citu labu darbu? 
Viss, kas tev jādara, – nofotografē, 
uzraksti aprakstu un atsūti uz epas
tu puzes.kn@ventspilsnd.lv. Uzdāvi
nāsim Latvijai simtgades jubilejā 100 
labus darbus mūsu pagastā. Parādī
sim, ka pužiņi var!

Adām, sievas, ko adām, Latvijai 
šalli noadām. Ventspils novada lie
lās Latvijas šalles Puzes gabals ir 35 
metrus garš. Paldies visiem, kuri jau 
piedalījušies šalles tapšanā. Termiņš 
ir pagarināts līdz 1.  septembrim. 
Ja arī tu gribi piedalīties, tad uzadi 
gabalu un atnes uz Puzes kultūras 
namu.

Nosacījumi – jābūt 20 cm pla
tam un cik vien iespējams garam. 
Sasildīsim Latviju 100 gadu jubilejā!

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Un puķes 

mūžs līdzinās cilvēka mūžam” – ak
trisei Verai Singajevskai 95.

l Literatūras izstāde “Tā litera
tūra, kas nesakņojas dzīves īstenībā, 
izputina literatūru” – rakstniekam 
Jānim Mauliņam 85.

l Novadpētniecības materiālu 
izstāde “Puzes pagasta stāsti – Me
ža parks”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 60. kopa.

PASĀKUMI:
l Līdz 15. jūnijam radošas 

darbnīcas bērniem “Krustu krustām 
puķes auga” – darbs ar pūkainajām 
drātīm.

l Jūnijā turpinās akcija “Mana 
sirds manai Latvijai”. Atnāc, ieraksti 
sirsniņā savu vēlējumu Latvijai un 
ielīmē to Latvijas kartē!

TĀRGALE
Līdz 20. jūlijam skate “Sakop

tākā Tārgales sēta 2018”. Ikviens 
pagasta iedzīvotājs var ieteikt sev 
patīkamu, sakoptu teritoriju, norā
dot tās adresi Tārgales pagasta pār
valdē, tālr. 63620511, 28624534. Ar 
skates nolikumu interesenti var 
iepazīties Tārgales informācijas 
stendā. Rezultātu paziņošana un 
sveikšana Tārgales pagasta svētkos 
28. jūlijā. 

16. jūnijā plkst. 17 Tārgales 
pamatskolas 9. klases absolventu iz
laidums. 

22. jūnijā plkst. 22 Jāņu ielī
gošana Tārgales pagasta Ovīšos pie 
Austras koka. 

29. jūnijā plkst. 17 Tārgales 
brīvdabas laukumā Jūrkalnes bērnu 
un jauniešu teātra “Jampadracis” iz
rāde – joku stāsti “Gadās arī tā”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Aktrisei 

Verai Singajevskai 95”.
l Literatūras izstāde “Dabas 

pētniekam Guntim Eniņam 85”.
l Izstāžu cikla “Latvijai 100” 

otrā literatūras izstāde “Vidzeme”.
l Literatūras izstāde “Sanāciet, 

jāņabērni!”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 57. kopa.

JŪRKALNE 
21. jūnijā plkst. 16 Starptautis

kais folkloras festivāls “Baltica 2018”, 
tēma “Jāņi. Ziedēšana”, un Ventspils 
novada Vasaras saulgrieži Jūrkalnes 
Ugunspļavā.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakstnie

kam Jānim Mauliņam 85”.
l Literatūras izstāde “Nu atnā

ca Jāņu diena!”
l Literatūras izstāde “Pieprasī

tāko grāmatu tops pusaudžiem”.
PASĀKUMI:
l 28. jūnijā plkst. 15 ar “Jūr

kalnes stāstiem Pārventā” Jūrkalnes 
bibliotēkas lasītāji viesojas Pārventas 
bibliotēkā stāstnieku pēcpusdienā 
UNESCO LNK projektā “Stāstu 
bibliotēkas”. 

UŽAVA
22. jūnijā plkst. 19 Jāņu ielī

gošana Užavas estrādē ar līgodzies
mām, alu, sieru un ugunskura iedeg
šanu. Viesosies Zlēku amatierteātris 
ar Ā. Alunāna lugu “Mūsu pokāls”. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Labākais 

Karlsons pasaulē” – aktrisei Verai 
Singajevskai 95.

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

l Novadpētniecības fotomate
riālu izstāde “Dzīvesstāsts ir vēsture”.

l Literatūras izstāde “Latvijas 
noslēpumu atklājējs” – dabas pēt
niekam Guntim Eniņam 85.

l Literatūras izstāde “Nav vairs 
tālu Jāņu diena... Līgo! Līgo!”.

l Literatūras izstāde ““Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2018” aici
na arī vasarā!”.

PASĀKUMI:
l 28. jūnijā plkst. 10.30 nova

da bibliotekāru vasaras izbraukuma 
seminārs.

l 4.–6. jūlijā bibliotēkas krāju
ma inventarizācija, bibliotēka slēgta.

l Līdz 23. jūlijam bibliotēkas 
vadītājas atvaļinājuma laikā bibliotē
ka slēgta, atvērta 16. jūlijā no plkst. 
9 līdz 15.

ANCE
22. jūnijā plkst. 19 Ances parka 

estrādē Jāņu ielīgošana. Būs dzies
mas, danči, rotaļas, Jāņu ugunskurs!

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mieru, 

tikai mieru!” – aktrisei Verai Singa
jevskai 95.

l Literatūras izstāde “Trejdevi
ņi ziedi” – vasaras saulgrieži.

l Fotogrāfiju izstāde “Dejot 
ir laime!” – Ances pagasta dejotāji 
Dziesmu un deju svētkos.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 53. kopa.

PASĀKUMI:
l 13. un 20. jūnijā plkst. 11 

spēļu diena bērniem “Brīvdienas: ko 
iesākt?”.

l 28. jūnijā plkst. 15 tema

tiska pēcpusdiena “Nekur nav tik 
labi, kā mājās!” bibliotēkas lasītāju 
interešu klubiņa “Dažādības” dalīb
niekiem.

l No 2. jūlija bibliotēkas vadī
tājas atvaļinājuma laikā bibliotēka 
atvērta otrdienās – 17. un 24. jūlijā 
no plkst. 10 līdz 14.

UGĀLE
28. jūlijā plkst. 10 pie Ugāles vi

dusskolas sporta diena “Ugāle spor
to” un sporta aktivitātes projektā 
“Sveiks un vesels”, kā arī tikšanās ar 
dietologu un konsultācijas par vese
līgu uzturu.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Iepazīsti 

Latviju kopā ar dabas pētnieku Gun
ti Eniņu”.

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

l Literatūras izstāde “Piedalies 
“Zvaigznes ABC” grāmatu lasīšanas 
stafetē – pretendē uz naudas balvu 
un ceļojumu!”.

l Literatūras izstāde “Ekoloģis
ki tīrā dārzā”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Vasaras saulgriežu tradīcijas”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 61. kopa

PASĀKUMI:
l No 11. jūnija izstāžu zālē ska

tāma Laimdotas Junkaras “Vasaras 
izstāde”.

l 21. jūnijā jauno grāmatu die
na.

POPE
15. jūnijā Popes pamatskolas 

izlaiduma vakars.
21. jūnijā plkst. 12 Līgodienas 

ieskandēšana kopā ar folkloras kopu 
“Pūnika”, pēc tam visi, kas grib, brauc 
uz Jūrkalni.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ingra

vas stāsti” – rakstniekam Antonam 
Stankevičam 90.

l Literatūras izstāde “1941. 
gada 14. jūnijs”.

l Literatūras izstāde “Bez 
lielļaužu gara, bez lepnas goda do
mas neviena cilts nevar pastāvēt” – 
rakstniekam Jānim Mauliņam 85.

l Literatūras izstāde “Dabas 
pētniekam Guntim Eniņam – 85” 
(no 18. jūnija).

l Literatūras izstāde “Visi zie
diņi ziedēja, visus viju vainagā” (no 
18. jūnija).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 56. kopa.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 59. kopa.

PASĀKUMI:
l 19. jūnijā bibliotēkas lasītāju 

klubiņš “Kamene” ielīgo Jāņus.

ZIRAS
22. jūnijā plkst. 19 Ziru parkā 

ielīgosim Līgosvētkus pie balti klāta 
galda. Līdzi var ņemt savu mīļāko 
Līgo dienas ēdienu. Ieeja brīva.

No 30. jūnija līdz 7. jūlijam 
pagasta svētki. Programmā var būt 

nelielas izmaiņas.
30. jūnijā plkst. 10 sarīkojums 

“Sveiks un vesels Ventspils novadā”. 
Pieaugušajiem – dažādas fiziskas ak
tivitātes, volejbols, nūjošana un lek
cija par veselīga uztura pamatprin
cipiem “Kā iekļaut vairāk dārzeņu 
savā ēdienkartē”. Būs aktivitātes arī 
bērniem, kamēr vecāki sporto, kā arī 
kopējas pusdienas.

3. jūlijā plkst. 19.30 amatier
teātra izrāde.

4. jūlijā plkst. 19 stikla vēsture 
un stikla zvēriņu izgatavošana.

5. jūlijā plkst. 20 “Dziesma kat
rai paaudzei”.

6. jūlijā plkst. 22 nakts skrējiens 
Zirās.

7. jūlijā plkst. 19 vasaras kon
certs un balle. 2017. gadā dzimušo 
mazuļu godināšana. Pateicības raks
tu pasniegšana un dāvanu dalīšana.

No 24. līdz 27. jūlijam bērnu 
dienas nometne ar dažādām aktivi
tātēm.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pēdas” – 

rakstniekam Jānim Mauliņam 85.
l Literatūras izstāde “Dzīvības 

dzirksts” – vācu rakstniekam Ēri
ham Marijam Remarkam 120 (no 
11. jūnija).

l Literatūras izstāde “Līgo” (no 
18. jūnija).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 52. kopa.

PASĀKUMI:
l Jūnijā bērnu zīmējumu kon

kurss “Ko es darīšu vasarā?”.
l Jūnija ceturtdienās plkst. 17 

datorapmācības “Dators – draugs 
un palīgs”.

l No 11. jūnija jauno grāmatu 
nedēļa.

l 14. jūnijā plkst. 14 pasākums 
bērniem “Mana vasaras grāmata”.

ZLĒKAS 
23. jūnijā plkst. 21 Līgo vakars 

Zlēku muižas parkā. Amatierteātra 
izrāde – Ā. Alunāna lugas “Mūsu 
pokāls” iestudējums, pēc izrādes 
balle ar Māri Lemberu. Pasākums 
bez maksas.

30. jūnijā plkst. 9 veloorientē
šanās “Sudraba spieķis 2018”, starts 
Zlēku muižas parkā.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dabas 

pētniekam Guntim Eniņam – 85”.
l Literatūras izstāde “Jāņi lat

viešu folklorā”.
l Ugālnieces Ināras Lakšes 

gleznu izstāde ciklā “Vaļasprieks”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 58. kopa.
PASĀKUMI:
l 20. jūnijā plkst. 13 skaļās la

sīšanas stunda skolēniem.
l 30. jūnijā Dāmu klubiņš pie

dalās gadskārtējā veloorientēšanās 
pasākumā Zlēkās.

USMA
18.–30. jūnijā fotoizstāde “Saul

griežus gaidot”.

Ventspils novada pasākumu afiša
12. jūnijs – 15. jūlijs

NOBEIGUMS 5. lpp.
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23. jūnijā plkst. 19 Līgo lustes, 
plkst. 22 balle kopā ar grupu “Kur
zemnieki”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras un novadpētniecī

bas materiālu izstāde “Aizved mani 
uz Morica salu...” – Moricsalas re
zervātam 106 (līdz 16. jūnijam).

l Literatūras izstāde “Rakstnie
kam Jānim Mauliņam – 85” (12.–
22. jūnijā).

l Jauno grāmatu izstāde.
l Literatūras izstāde “Līgo sau

le, līgo bite...” – par bitēm un biškopī
bu (no 19. jūnija).

PASĀKUMI:
l 8. jūnijā plkst.17.30 sadar

bībā ar Usmas Kristīgo Tautas sko
lu pasākums par kultūrvēsturisko 
vērtību saglabāšanu “100 fakti par 
Usmu”.

VĀRVE
SPORTA UN KULTŪRAS
CENTRS “ZŪRAS”
11. jūnijā plkst. 12 senioru ko

pas “Vīgriezes” tikšanās.
21. jūnijā plkst. 19 Ventspils 

novada Vasaras saulgrieži Jūrkalnes 
Ugunspļavā. Dalību pieteikt pa tāl
runi 22002942 Ingai Bergai.

30. jūnijā senioru festivāls “Pie 
jūras dzīve mana” Pāvilostā. Dalību 
pieteikt pa tālruni 22018760 Viktori
jai Rebukai vai pa tālruni 22002942 
Ingai Bergai.

15. jūlijā plkst. 12 Ventspils 
novada senioru sporta spēles “Ak, 
skaistā jaunība...”.

28. jūlijā plkst. 12 Vārves pa
gasta svētki “Manis paša radīts”.

BC “TĪNE”
Līdz 15. jūnijam zīmējumu iz

stāde “Krāsainā vasariņa”.
22. jūnijā plkst. 14 radošā no

darbība ziedu pļavā “Jāņu diena lep
ni nāca...”.

26. jūnijā plkst. 15 uzvedības 
stunda kopā ar bibliotēku “Kuri no 
transportlīdzekļiem ir visērtākie, un 
kuri visdrošākie?”.

JIC “LIGZDA”
18. jūnijā plkst. 15 nodarbība 

“Virtenes uz Jāņiem un Līgo svēt
kiem”.

20. jūnijā plkst. 16 pēcpusdiena 
bērniem “Jāņu siers”.

22. jūnijā plkst. 17 tematiskais 
vakars “Līgo un Jāņu svētku vēsture”.

ZŪRU 
NOVADPĒT NIECĪ BAS 
EKSPOZĪCIJA
20. jūnijā plkst. 18 pie “Ratnī

cas” radošās darbnīcas “Pinu, pinu 
vainadziņu”.

Vārves  bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Zaļā ātrā 

palīdzība” – dabas līdzekļi veselībai.
l Literatūras izstāde “Jāņi lat

viešu literatūrā” (no 11. jūnija).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 55. kopa.
Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Fotoizstāde “Mans mūžs kā 

puķe” – aktrisei Verai Singajevskai 
95 (līdz 20. jūnijam).

l Literatūras izstāde “Ir atkal 
Jāņu nakts un atskan līgo...” – vasaras 
saulgriežu tradīcijas (no 18. jūnija).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 54. kopa.

PASĀKUMI:
l 22. jūnijā radošas nodarbības 

vainagu pīšanā “Visas bija jāņuzāles, 
kas zied Līgo vakarā...”.

Šis būs jau devītais gads, kad 
21. jūnijā Ventspils novada ļau-
dis un viesi pulcēsies Jūrkalnes 
Ugunspļavā, lai svinētu vasaras 
saulgriežus. Šajā pasākumā svētku 
burvību tvert palīdz senlatviešu 
rituāli un dziesmas. 

Šoreiz saulgrieži Jūrkalnē vienlaikus 
būs arī folkloras festivāla “Baltica 2018” iz
skaņas pasākums, tādēļ šajā dienā pagastā 
gavilēs 34 folkloras kopas no tuvākas un 
tālākas apkārtnes. Pasākuma tēma ir “Jāņi. 
Ziedēšana”. Visi, kam ir laiks, jau plkst. 16 
var doties uz stāvkrastu, lai ietu rotaļās. 
Pēc tam notiks vainagu pīšana un rotā
šanās Ugunspļavā. Pie bibliotēkas skanēs 
stāsti un tautasdziesmas par tautastēr
piem, bet suitu satikšanās vietā varēs uz
zināt, kādi ir Jāņu ēdieni. Plkst. 19 Uguns
pļavā sāksies folkloras kopu koncerts, 
plkst. 21.15 paredzēta lielā ugunskura ie
degšana, no plkst. 21.30 līdz 22.30 folklo
ras kopas sadziedāsies pie jūras, pavadot 

saulīti jūrā. Plkst. 22.34 no stāvkrasta jūrā 
laidīs ugunsriteni, plkst. 23.20 dedzinās 
pūdeli, bet pusnaktī griezīs ugunsratu. Pēc 
tam līdz rīta gaismai notiks danči un ska
nēs dziesmas. Ventspils novada Kultūras 
nodaļas vadītāja Zane Pamše aicina visus, 
kam tuvas latviskās tradīcijas, 21. jūnijā 
doties uz Jūrkalni, lai kopā ar citiem iz
justu saulgriežu vakara un nakts burvību, 
turklāt būs iespēja baudīt daudzveidīgu 
kultūras programmu, jo sadziedāsies ne 
tikai Ventspils novada un pilsētas, bet Sal
dus, Liepājas puses, Kuldīgas un Madonas 
folkloras kopu pārstāvji.

Ventspils novada folkloras kopas 
“Pūnika”, “Pill tīn”, “Sītava” “Kāndla”, “Ur
dava” un etnogrāfiskā ansambļa “Maģie 
suiti” dziedātājas folkloras festivāla “Bal
tica 2018” aktivitātēs iesaistīsies jau 16. 
un 17. jūnijā, kad dosies uz Rīgu, lai pie
dalītos gājienā un novadu sadziedāšanās 
pasākumā. Lai labi skan!

Marlena Zvaigzne 

Ventspils novada amatierteāt
ru skatē varēja redzēt 12 izrādes. 
Tās vērtēja Daina Kandevica un 
Inese Legzdiņa. Piltenes ama
tierteātrim 2. pakāpe un 38 pun
kti (režisore Zane Pamše), Ugā
les amatierteātrim 1.  pakāpe un 
40 punkti (režisore Iveta Pete), 
Usmas amatierteātrim 3.  pakā
pe un 30 punkti (režisore Sigita 
Dermaka), Puzes amatierteātrim 
3. pakāpe un 31 punkts (režisore 
Iveta Pete), Vārves amatierteātrim 
3.  pakāpe un 31 punkts (režisors 
Valdis Šmēliņš), Zlēku amatier
teātrim augstākā pakāpe un 46 
punkti, izvirzīts pārstāvēt novadu 
Kurzemes zonas skatē (režisore 
Kristīne Zāle), Ances amatierteāt
rim 2. pakāpe un 39 punkti (reži
sore Vita Auziņa), Tārgales ama
tierteātrim 1. pakāpe un 44 punkti 
(režisore Rita Grieze), Popes ama
tierteātrim augstākā pakāpe un 45 
punkti, izvirzīts pārstāvēt novadu 
Kurzemes zonas skatē (režisore 
Ineta Kalniņa), Užavas amatier
teātrim 2.  pakāpe un 37 punkti 
(režisore Linda Sāmīte), Ziru 
amatierteātrim 2.  pakāpe un 38 
punkti (režisore Anita Pāvelsone), 
Užavas amatierteātrim “Spēlma
nīši” 2. pakāpe un 36 punkti (reži
sore Vēsma Lode). 

Saldus tautas teātra režisore 
Inese Legzdiņa, komentējot re
dzēto, atzina: “Priecē tas, ka iz
vēlēta laba dramaturģija. Tas ir 

Dullo Dauku 
festivāls “VĀRTI”

No 20. līdz 22. jūlijam Popē satiksies  
dziesminieki, satiksies dzejnieki, lai piepildītu 
savas un klausītāju sirdis ar dziesmas un vārda 
mīlestību. Katrs Ventspils novada iedzīvotājs ir 
aicināts baudīt šo prieku.  

PIEKTDIENA, 20. jūlijs
Plkst. 19 Maijas Kalniņas grāmatas “Adrese – tepat 

blakus” atklāšanas svētki Popes koncertzālē “Zirgu stallis” 
ar īpašu, notikumam radītu muzikālo programmu – da
žādu komponistu dziesmas ar Maijas Kalniņas vārdiem 
Liepājas teātra muzikālā vadītāja, talantīgā mūziķa Nor
munda Kalniņa aranžijās izdziedās Liepājas teātra aktie
ri Viktors Ellers, Agnese Jēkabsone un Zanda Štrausa.

Plkst. 23 Popes senajā pilskalnā mūziķa, komponis
ta un saksofona spēles virtuoza Arta Gāgas un draugu 
koncerts, kurā pēc desmit gadu klusēšanas jaunu elpu 
ievilks divas Latvijas Mūzikas gada balvas ieguvušais 
izcilais darbs “Muzikālās impresijas. Zīmējumi debesīs”. 

SESTDIENA, 21. jūlijs
No plkst. 11 līdz 18 Popes muižas dārzā un par

kā  dziesminieku “Tuvplāni”  – stundu gari akustiskie 
koncerti, kuros dziesminieki iepazīstina ar sevi un savu 
daiļradi. Piedalās: Haralds Sīmanis, Emīls Dreiblats, Zan
da Štrausa, Kārlis Kazāks, Zane Daugule un Māris Salējs, 
Helēna Kozlova un postfolka apvienība “Saule i tuvāk”.

Plkst. 19 dziesminieku lielkoncerts. Dzirdēsim Aus
trasbērnus, Haraldu Sīmani, Kārli Kazāku, Helēnu Kozlo
vu, Zandu Štrausu, Emīlu Dreiblatu, Lauru un Dzintaru 
Vītolus, Andri Akmentiņu, Arni Miltiņu, Silvestru Sīli, 
Janu Egli, Jāni Rūci, Zani Dauguli, Andžeju Beļeviču, Reini 
Jauno, Ivaru Štubi (Austrālija), kā arī dzejniekus Māri Sa
lēju un Agitu Dragunu. Lielkoncertu vadīs Maija Kalniņa.

No plkst. 24  dziesminieku nakts ugunskuri  Popes 
dabas koncertzālēs.

SVĒTDIENA, 22. jūlijs
Plkst. 12 dziesminieka un Latvijas Nacionālā teātra 

aktiera Jura Hirša koncerts Popes muižas zālē.
Plkst. 14 jaudīgo liepājnieku – postfolka gru

pas “Zari” – koncerts Popes senajā pilskalnā. 
Marlena Zvaigzne 

NOBEIGUMS. SĀKUMS 4. lpp.

tik svarīgi – apzināties, ka katrs 
amatieru teātris ir galvenais garī
gās gaismas nesējs savā pagastā, 
tāpēc ir jādomā ne tikai par savu 
skatītāju smīdināšanu, bet arī par 
to, ar kādu jaunu atziņu, ar kādu 
iegūtu atbildi uz jautājumu ska
tītājs aizies mājās. Svarīgi ir tas, 
lai režisors zina, par ko viņš grib 
runāt uz skatuves, un atrod veik
smīgāko veidu, kā ar aktiera palī
dzību to izdarīt. Te vislabāk palīdz 
pamatīga un dziļa lugas analīze, 
jo tikai tad, ja aktieris zina, par 
ko režisors grib runāt ar skatītāju, 
būs vēlamais rezultāts. Aktieris 
un režisors ir viens vesels orga

nisms, kas darbojas roku rokā.”
Inese Legzdiņa  skatē pārlieci

nājās, ka arī latviešu dramaturģija 
ir dzīva, tiek spēlēta un režisori 
prot izlasīt no visa lielā piedāvā
juma klāsta pa pērlei. Arī aktie
ru vidū katrā kolektīvā atrodama 
kāda pērle vai pērlīte, un tās tika 
izvirzītas dažādām nominācijām, 
bet tas lai pagaidām paliek noslē
pums līdz novembrim, kad tiks 
pasniegtas Ventspils novada Kul
tūras nodaļas balvas “Sapņu laiva 
2018”.  “Katrs aktieru kolektīvs un 
režisors ir ieguldījis lielu darbu, lai 
tiktu līdz rezultātam. Dažiem tas 
izdevies labāk, dažiem vēl jāpie

strādā. Kā jau katrā skatē, arī šoreiz 
ir visveiksmīgākie darbi. Tos rādīja 
Zlēku amatierteātra kolektīvs, kas 
izvēlējies Ā.  Alunāna lugu  “Mūsu 
pokāls” (ar ļoti labu režisora un ak
tieru darbu un ārkārtīgi pārdomā
tu scenogrāfiju), un Popes amatier
teātris, kurš iestudējis A. Grīnieces 
“Puķu brokastis”. Pavisam nedaudz 
pietrūka Tārgales amatierteātrim, 
lai tiktu tālāk, bet arī viņu darbs 
ir ievērības vērts. Teātri Ventspils 
novadā ir varoši, spēlēt griboši, un 
jānovēl nezaudēt degsmi un mī
lestību uz teātri. Lai veicas!” sacīja 
Inese Legzdiņa. 

Marlena Zvaigzne

Novērtēts amatierteātru sniegums

Skats no zlēcenieku izrādes 
“Mūsu pokāls”.
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Saulgriežus atkal svinēsim Jūrkalnē

Atbalstītas jauniešiem paredzētās aktivitātes 
Bērnu un jaunatnes lietu komisijā izskatīti konkursa “Jaunietis 

darbībā 2018” rezultāti. Pašvaldība saņēma 14 pieteikumus, no kuriem 
atbalstīti deviņi.

Projektam “Piltenes vidusskolas iekšpagalma pielāgošana āra nodarbībām” pie
šķirti 400 eiro, Zūru pamatskolas projekta “Ventspils novada skolēnu pašpārvalžu 
dalībnieku un konsultantu tikšanās” īstenošanai atvēlēti 250 eiro, Puzes pamatsko
las bērnu un jauniešu centra “Avots” pasākumam “Vēsturiskās velotakas atklāšanas 
koncerts” piešķirti 235 eiro, biedrībai “Vēju sēta” projekta “Pludmales teniss Jūr
kalnē” realizēšanai izmantos 120 eiro, Popes pamatskolai “Mazo vīru skolas” orga
nizēšanai piešķirti 200 eiro, Zlēku pagasta pārvalde 175 eiro izmantos pasākuma 
“Pirmie soļi biškopībā” īstenošanai, Ugāles vidusskolai piešķirti 150 eiro pasākuma 
“Lai top Telpa!” realizēšanai, Stiklu internātpamatskola, izmantojot 350 eiro, īs
tenos projektu “Lauku virtuves izbūvēšana Puzes pagasta Stiklu ciemā”, bet Popes 
pagasta pārvaldes projektam “Erudīcijas viktorīna “No A līdz Z”” piešķirti 120 eiro.   

Marlena Zvaigzne 
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Ir silta maija diena. 
Mazliet līņā. Stiklu internāt-
pamatskolā sapulcējušies 
teju 20 vietējie iedzīvotāji, 
kuri vēlas izteikt savas domas 
par bērnunamā “Stikli” 
notiekošo. Viņiem ir pozitīva 
pieredze, kas nesaskan ar 
publiskajā telpā izskanējušo 
informāciju.

Bez vecāku apgādības palikušo 
bērnu audzināšanas iestādi Stiklos 
atvēra pirms 24 gadiem. To, ka tai 
jāatrodas tieši Puzes pagastā, nolē
ma vietējā vara – rajona padome. 
Sākumā bērnunamā uzturējās seši 
septiņi audzēkņi, bija periods, kad 
viņu skaits sasniedza 50, bet tagad 
ir 29. 

“Te, Stiklos, šiem bērniem, no 
kuriem daudziem ir garīgās attīstī
bas traucējumi, ir piemērota vide, 
lai viņi justos īpaši labi, jo daba 
dziedē. Bērniem ir iespēja iegūt da
žādas darba iemaņas, lai viņi varētu 
iekļauties sociālajā vidē,” stāsta in
ternātpamatskolas direktore Lienīte 
Alsberga. Viņas kolēģe skolotāja Ilze 
Eniņa, kura ir strādājusi bērnunamā, 
uzsver, ka bieži vien ir brīži, kad jā
nomierina satraukto audzēkņu prāti, 
un to vislabāk var izdarīt dabā – do
doties pastaigās un pieglaužoties 
kokiem: “Es iesaistīju audzēkņus 
rotaļās, piedāvāju spēles. Tā, piemē
ram, mēs, ejot laukā, iepazinām ārst
niecības augus, jo šiem bērniem viss 
ir jādemonstrē, viņiem grūti izprast 
teikto teorijas līmenī. Ja runājam par 
priedi, tad ir jāparāda, kur un kā tā 
aug. Ir daži audzēkņi, kuri pat neru
nā, bet viņi labi spēj uztvert apkārt 
notiekošo. Savas izjūtas bērni izsa
ka zīmējumos un dažādos radošos 
darbiņos.” Skolotājas Ilzes pieredze 
rāda, ka bērnunama audzēkņi ir ļoti 
atvērti, viņi uzticas cilvēkiem, tādēļ 
skumji, ka kontrolējošo iestāžu pār
stāvji un žurnālisti uzdevuši tādus 
uzvedinošus jautājumus, kas ļāva sa
ņemt negatīvas atbildes par iestādē 
notiekošo. “Kad bija ieradušies radio 
pārstāvji, es daudz stāstīju par to, ko 
darām, rādīju audzēkņu darbus, bet 
raidījumā izskanēja tikai negatīvā 
informācija,” Ilze neslēpj sarūgtinā
jumu. 

Bērniem patīk  
praktiska  
darbošanās 

Pa dienu lielākā daļa bērnu
nama audzēkņu mācās internāt
pamatskolā, bet pēc tam dodas 
uz audzināšanas iestādi, kur viņus 
sagaida audzinātāji, piedāvājot da
žādas attīstošas nodarbības. Katrai 
grupai ir četri audzinātāji, kuri strā
dā maiņās. Bērnunama audzinātājs 
Agris Apsītis ar rūgtumu atgādina 
sabiedrībā izskanējušo viedokli, ka 
Stiklos nav bērnu attīstībai piemē
rotas vides. Bet kāda ir realitāte? 
“Mums atnāk bērns no Rīgas, ku
ram piemērots naudassods par nar
kotiku lietošanu bērnunamā, kurā 
viņš uzturējies iepriekš. Stiklos mēs 
esam tālu prom no narkotikām, al
kohola un nelabvēlīgas ietekmes, 
kas valdīja Rīgā, kur bērni lietojot 
apreibinošas vielas, mūkot no bēr
nunama, gulējuši zem tilta. Prasīju, 
vai tad viņus nemeklēja, – viņi esot 
pa dienu iestādē atrādījušies, bet 

Ar audzēkņiem daudz jārunā un jāskaidro

Zēni darbojas, lai iekārtotu baskāju taku.  MARLENAS ZVAIGZNES UN UNAS BĒRENTES FOTO

vakarā devušies savās gaitās. Pie 
mums nekas tāds nenotiek, savā 
ziņā dzīvojam noslēgtā vidē, tādēļ 
ir bērni, kas saka – tas ir slikti, jo 
te nevar iet, kur grib, un darīt, ko 
grib. Mēs gribam savus audzēkņus 
izaudzināt par normāliem sabiedrī
bas locekļiem. Mācām bērniem da
žādas dzīves prasmes. Piemēram, 
vasarā viņi labprāt strādā siltumnī
cā un pēc tam ar prieku notiesā to, 
kas izaudzis. Jāpiebilst, ka audzēkņi 
piedalījās siltumnīcas celtniecībā, 
tāpat viņi iesaistījās lapenes būvnie
cībā. Kad mežā aug ogas un sēnes, 
bērni iet mežā un salasīto pārdod, 
tā nopelnot sev naudiņu. Mēs do
damies pārgājienos, braucam eks
kursijās, audzēkņi ir redzējuši var
būt pat vairāk nekā tie bērni, kas 
dzīvo ģimenēs,” atklāj Agris. Bērnu
nama audzinātāja Ērika Bite stāsta, 
ka bērniem ļoti patīk doties ekskur
sijās, audzēkņi ir izveidojuši volej
bola komandas “Ventspils” fanu 
klubu un apmeklē komandas spē
les daudzviet Latvijā. Bērnunama 
direktors Guntis Lučins vienmēr 
ir nodrošinājis transportu, ja bijusi 
interese doties izbraukumos. Stiklu 
bērnunams sadarbojas ar biedrību 
“Taureņa efekts”, kas iestājas par au
dzināšanas iestāžu pārstāvju iekļau
šanu sabiedrībā. Pateicoties biedrī
bas atbalstam, Stiklu ciema bērni 
apmeklējuši Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu, viesojušies 
pie neatliekamās medicīniskās pa
līdzības ārstiem, arī policijā un Na
cionālajā bibliotēkā, bijuši termo
elektrostacijā.

Audzēkņi prasa,  
kas tagad notiks

Bērnunamā Agris ir audzinātājs 
zēnu grupai, kurā ir deviņi puiši. 
Pēc viņa teiktā, katrs bērns no pie
augušajiem ir izvēlējies savu uzticī
bas personu: “Man vienmēr kāds ir 
riņķī, nav tāda brīža, kad varu pa
būt viens. Visu laiku ar bērniem par 
kaut ko runājam, vienmēr ir kāda 

tēma, ko pārspriest. Pārrunājam 
dažādas problēmas. Šie audzēkņi ir 
tādi paši cilvēki kā citi. Tas, ka viņi 
uzturas bērnunamā, nenozīmē, ka 
viņi ir citādāki. Ja godīgi, ar iestādes 
bērniem pat esmu bijis kopā biežāk 
nekā ar savējiem. Mums bija kāds 
divarpus gadus vecs puisītis; kad 
liku viņu gulēt, vienmēr nodziedā
ju šūpuļdziesmu. Reiz dzirdēju, ka 
blakus istabā raud astoņpadsmit
gadīgs jaunietis. Prasīju, kas noticis, 
un puisis atbildēja, ka viņam ne
viens nav dziedājis dziesmiņas.”

Dažkārt bērnunama audzēk
ņi prasa Agrim, kādēļ viņi uzturas 
iestādē, nevis dzīvo kopā ar mam
mu un tēti, vai viņi ir ko nodarīju
ši, ka vecāki no viņiem atteikušies. 
Jaunieši raizējas arī par to, kāds 
būs viņu dzīves ceļš pēc tam, kad 
būs jāatvadās no Stikliem. Medijos 
saceltā ažiotāža satraukusi bēr
nunama audzēkņus, un viņi prasa 
pieaugušajiem, kas tagad notiks, 
vai būs jāmaina dzīvesvieta. Tas ir 
traumējoši. Kristīne Karņicka, kura 
ir strādājusi audzināšanas iestādē, 
stāsta, ka audzēkņu vidū bijušas 
meitenes, kuras dzīvojušas vairākās 
audžuģimenēs. Tās no meitenēm 
viņu veselības problēmu dēļ tomēr 
atteikušās, un bērnunama darbi
niekiem bija jādomā, kā nomierināt 
satrauktās sirsniņas. Šādos gadīju
mos bērni dažkārt bijuši agresīvi 
un izteikuši neizpratni, kādēļ tiek 
mētāti pa pasauli kā nekam nede
rīgas lietas. Kristīne atklāj, ka šādās 
situācijās ar audzēknēm risinātas il
gas sarunas, viņa stāstījusi par savu 
dzīves pieredzi, uzsverot to, ka ik
vienam cilvēkam dzīvē gadās grūti 
brīži: “Dalīta bēda ir pusbēda, un, 
saprotot, ka arī man ir bijušas grū
tības, bērni sāka uzticēties, un mēs 
varējām pārrunāt daudzas lietas.”

Iemāca radīt  
un rūpēties

Agris, atkal iesaistoties sarunā, 
saka: “Tagad izskan viedoklis, ka 

mūsu bērnunams ir slikts, ka tas 
jālikvidē. Bet mēs taču neķeram 
bērnus uz ielām un nevedam šurp! 
Nekur nav izskanējis neviens vārds 
par vecāku atbildību. Bija gadījums, 
kad meitene pirms Ziemassvētkiem 
sazinājās ar māti, un viņa apsolīja, 
ka atsūtīs paciņu. Gāja laiks, meite
ne visiem prasīja: “Kur ir mana pa
ciņa, kurš paņēmis manu paciņu?!” 
Lai nomierinātu uztraukto bērnu, 
bija jāmeklē mediķu palīdzība. Kad 
māte beidzot piezvanīja, viņa teica, 
ka neesot bijis naudas, lai atsūtītu 
dāvanas. Tad nedrīkst tā bezatbil
dīgi solīt, jo bērni ļoti pārdzīvo. 
Mums viņi jāmierina, bet trauslā 
uzticība vecākiem zūd.”

Bērnunama darbinieki ir par to, 
lai vecāki apciemotu savus bērnus. 
Tiek pat nodrošināts transports, lai 
atvestu viņus no Ugāles, Ventspils 
un Talsiem, bet atsaucība ir mimi
nāla. Savukārt, ja vecāki ierodas 
un meitenei ir atrisusi bize, tiek 
izteiktas pretenzijas pret iestādes 
darbiniekiem. “Šādos gadījumos 
esam mierīgi norādījuši, ka vecāki 
var ņemt savus bērnus un audzināt 
mājas, bet atbilde ir skarba: “Mums 
viņus nevajag, mēs netiksim galā!”,” 
stāsta Agris.  

Edgars Mihņēvičs bērnunama 
audzēkņiem vada kokapstrādes 
pulciņu, bet viņš atceras, kā savu
laik mazuļiem mainījis pamperus, 
neuzskatot to par apkaunojošu 
lietu. Ja reiz jāpalīdz, tad jāpalīdz! 
Pulciņā bērni izsaka vēlmi izgatavot 
kastītes, plauktiņus. “Bieži ir tā, ka 
gribēšana ar varēšanu neiet kopā, 
tāpēc paskaidroju, kas un kā jāda
ra. Te jau minēja, ka bērni iesaistās 
dažādos darbos, un man par to ir 
liels prieks, jo pie mums praktiski 
neviens neko nedemolē. Audzēkņi 
saprot, ka būtu muļķīgi lauzt to, kas 
taisīts pašu rokām. Stiklos iemāca, 
kā kaut ko radīt un pēc tam par to 
rūpēties.” Skolotāja Ilze atceras, ka 
reiz, kad bērnunama audzēkņi aiz
vesti ekskursijā uz zooloģisko dār
zu, C līmeņa bērni, kuriem ir īpaši 
smagi garīgās attīstības traucēju
mi, pacēluši uz zemes nosviestos 
papīrus, ko bija izmētājuši pilsētas 
bērni. Šādas situācijas, saka viņas 
kolēģi, bijušas ne reizi vien.  

Projektus atbalsta 
pašvaldība 

Rosīgie Stiklu ciema iedzīvotāji 
ir izveidojuši biedrību “Annahite”. 
Tās valdes locekle Una Bērente 

atklāj, ka ir realizēti vairāk nekā 
desmit projektu, daudzus no tiem 
finansiāli atbalstījusi Ventspils no
vada pašvaldība, bet īstenošanas 
procesā lieli palīgi bijuši bērnuna
ma audzēkņi: “Viņi paši nāk un pra
sa, kā varētu palīdzēt, ko vajadzētu 
izdarīt. Bērni nav pieraduši sēdēt 
bez darba, turklāt viņi redz, ka Stik
los ir sakārtota apkārtējā vide, tādēļ 
labprāt strādā kopā ar pieauguša
jiem. Tā, piemēram, esam iekārto
juši rotaļlaukumu un baskāju taku, 
izveidojuši zaļo klasi, uzstādījuši 
norādes, iekopuši ābeļdārzu. Bērni 
nes, rok, krāso, zāģē – ko nu kurš 
prot un spēj, to arī dara.”

Una bērnunamā dežurē naktīs. 
Lielākoties bērni guļ mierīgi, bet ga
dās arī tādi, kuri sava veselības stā
vokļa dēļ nespēj aizmigt un rosās. 
Šādos gadījumos Una ar bērniem 
parunā, izstāsta kādu stāstu vai pa
dzied, un tad jau pamazām miegs ir 
klāt.         

Skaista un  
veldzējoša vide 

Uz tikšanos ar “Ventspils No
vadnieku” bija ieradušies arī vairāki 
seniori, kuri, tāpat kā jaunākie ciema 
iedzīvotāji, ir sašutuši par publiskajā 
telpā paustajiem viedokļiem. “Esmu 
58 gadus nodzīvojusi šeit, bet pir
mo reizi dzirdu tādus brīnumus, ka 
Stikli ir kaut kur džungļos un te nav 
nekādu sakaru. Nav bijis tādas va
saras, kad ciemā nebūtu ieradušies 
ekskursanti vai netiktu rīkota kāda 
nometne. Atbrauca vācu grupa, ap
metās pie ezera un teica, ka tā bijusi 
pirmā vieta Eiropā, kur viņi pavadī
juši laiku tādā klusumā un skaistu
mā. Arī mūsu bērnunama bērni te 
var labi atpūsties, var peldēt, braukt 
ar velosipēdiem, slēpot. Stiklos viņi 
iemācās dažādus darbus. Nu kā var 
teikt, ka šī vieta nav piemērota bērnu 
attīstībai?” retoriski vaicā ilggadējā, 
tagad pensionētā skolotāja Alma 
Sileviča. Viņa apgalvo, ka Stiklu 
vide nomierina un atveldzē bērnu
nama audzēkņu dvēseles – Rīga to 
nespēj. Tieši tāpat uzskata Almas 
dzīvesbiedrs Harijs, kurš 40 gadus 
bijis darb mācības skolotājs: “Skolē
niem ļoti patika darbs. Mēs gatavo
jām kapļus, lāpstiņas, arī āmurīšus. 
Remontējām divriteņus. Joprojām 
saņemu vēstules no bijušajiem au
dzēkņiem, un viņi saka paldies par 
apgūtajām gudrībām.” Skolotājs 
Harijs vienmēr teicis bērniem, lai 
viņi neņem pie sirds, ja citi zobojas, 
ka viņi ir no Stikliem un mācās pēc 
īpašas programmas, jo daudziem 
audzēkņiem bijušas zelta rokas. Sko
lotāja Ērika stāsta, ka bērnunama 
audzēkņiem patīk dāvināt un viņi 
labprāt pasniedz saviem audzinā
tājiem pašu darinātus priekšmetus, 
piemēram, koka lāpstiņas: “Es bēr
nunamā esmu audzinātāja. Ir brīži, 
kad meitenēm uznāk dusmas. Tad 
jāpaiet ar uztraukto bērnu maliņā un 
jānomierina. Parunājamies, izstāstu, 
kā man dzīvē iet, un pamazām si
tuācija atrisinās. Kad pie mums bija 
pārbaudošo institūciju pārstāvji, di
vas meitenes bija sašutušas par to, ka 
viņas aicinātas par bērnunamu un 
audzinātājām stāstīt tikai slikto.”

Una Bērente pie 
zaļās klases sienas, 

kuru apgleznot 
palīdzēja bērnuna-

ma audzēkņi.  
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Mācību gada noslēgumā 
Ventspils novadā tradicio-
nāli atskatās uz paveikto 
– godina labākos skolēnus. 
Pamatojoties uz nolikumu, 
tiek apbalvoti izglītības 
iestāžu skolēni un pedagogi 
par izciliem sasniegumiem 
valsts, Kurzemes reģiona, 
starpnovadu un novada 
mācību priekšmetu olim-
piādēs, konkursos, sporta 
sacensībās.

Svinīgajā pasākumā apbalvo
jumus – pateicības rakstu un nau
das balvu – saņēma 60 audzēkņi: 
33 par sasniegumiem mācību 
priekšmetu olimpiādēs, 18 par sa
sniegumiem mākslas un mūzikas 
konkursos, 9 par sasniegumiem 
sportā.

Novada domes pateicību “Par 
atsaucību, līdzdalību un ieguldīto 
darbu sava bērna radošajā izaugs
mē” saņēma audzēkņu vecāki, 
“Par mērķtiecīgu darbu ar talantī
gajiem audzēkņiem” – 34 pedago
gi un sporta treneri.

Labākie no labākajiem, kuri 
ieguvuši godalgotas vietas valsī, 
Kurzemes reģionā, šogad ir: Ki
tija Kabula, Ugāles vidusskolas 
9. klases skolniece (3. vieta valsts 
mājturības un tehnoloģiju olimpi
ādē, 1.  vieta starpnovadu posma 
mājturības un tehnoloģiju olimpi
ādē 9. klašu grupā, 1. vieta novada 
vizuālās mākslas olimpiādē 9. kla

šu grupā), Sana Rūmniece, Popes 
pamatskolas 5.  klases skolniece 
(2. vieta valsts 14. atklātajā māj
turības un tehnoloģiju olimpiādē 
“Mēs – Latvijas simtgadei”), Katrī
na Raikstiņa, Popes pamatskolas 
5. klases skolniece (3. vieta valsts 
14. atklātajā mājturības un tehno
loģiju olimpiādē “Mēs – Latvijas 
simtgadei”), Krista Biezā, Ugāles 
vidusskolas 6. klases skolniece 
(atzinība valsts 14. atklātajā māj
turības un tehnoloģiju olimpiādē 
“Mēs – Latvijas simtgadei”), Ralfs 
Reinis Kvecko, Piltenes vidussko
las 7. klases skolnieks (2.  vieta 
Kurzemes reģiona mājturības un 
tehnoloģiju olimpiādē 6.–7. klašu 
grupā, 1.  vieta reģionālo sacen
sību kopvērtējumā vieglatlētikā 
U16 grupā), Inese Mitenberga, 
Ugāles vidusskolas 12. klases skol
niece (1. vieta starpnovadu posma 
ekonomikas 19.  olimpiādē, 2.vie
ta starpnovadu posma bioloģijas 
40. olimpiādē, atzinība starpnova
du posma ģeogrāfijas 35.  olimpi
ādē 10.– 12. klašu grupā). Minētie 
skolēni parakstījās Goda grāmatā.

Ugāles vidusskolas 11. klases 
skolniece Anda Ikše saņēmusi atzi
nību Kurzemes reģiona 9. skolēnu 
zinātniskās pētniecības konferen
cē. Teodors Drazlovskis, Ugāles 
vidusskolas 11. klases skolnieks 
(3.  vieta starpnovadu posma bio
loģijas 40. olimpiādē 10.–12. klašu 
grupā, 3. vieta starpnovadu posma 

ķīmijas 59. olimpiādē 10.–12. kla
šu grupā), Diāna Andrejeva, Ugā
les vidusskolas 11. klases skolniece 
(2.  vieta starpnovadu posma ķī
mijas 59.  olimpiādē 10.–12.  klašu 
grupā), Nils Blumbergs, Piltenes 
vidusskolas 9. klases skolnieks 
(1.  vieta starpnovadu posma ķī
mijas 59.  olimpiādē 9.  klašu gru
pā, 3.  vieta starpnovadu pos
ma mājturības un tehnoloģiju 
19.  olimpiādē 8.–9.  klašu grupā), 
Linda Dauģe, Ugāles vidussko
las 11.  klases skolniece (1.   vieta 
starpnovadu posma angļu valodas 
47. olimpiādē 10.–12. klašu grupā).

Popes pamatskolas skolēni ir 
guvuši panākumus starptautiskajā 
bērnu un jauniešu mākslas izstā
dē “Trejdeksnis – 2017”, Danielai 
Briedei, 2.  klase, 1.  vieta, Beātei 
Patrīcijai Bernšteinai, 2. klase, 
2.  vieta, Rodrigo Jānem, 5.  klase, 
1.  vieta, Robertam Štokmanim, 
5. klase, 2. vieta, Sonorai Titānei, 
3.  klase, 3.  vieta, Elzai Karlīnai 
Drungilai, 2. klase, 3. vieta, Sabī
nei Urbānei, 4. klase, 3. vieta, Rē
zijai Andrulei, 3. klase, 3. vieta.

Ugāles vidusskolas komanda 
– Raivo Bērziņš, Elīna Silarāja, 
Ieva Proņuka, Māra Mīlberga – 
ieguvusi 1. vietu “Junior Achieve
ment Latvija” “Biznesa simulācijas 
spēles “TITAN” reģionālajā čem
pionātā 2017”.

Tamāra Kuciņa 

21. maijā Ventspils no-
vada pirmsskolas iestāžu 
vadītāji, skolu direktori, Iz-
glītības pārvaldes vadītājas 
Ainas Klimovičas rosināti, 
devās pieredzes braucie-
nā uz Rīgas pirmsskolas 
izglītības iestādi “Viršu 
dārzs”. Brauciena mērķis 
bija smelties radošas idejas 
un bagātināt priekšstatus 
par pilotprogrammā “Skola 
2030” iesaistīto kolēģu 

darba pieredzi un iestādes 
vides iekārtojumu. 

Mūs laipni uzņēma pirmssko
las izglītības iestādes “Viršu dārzs” 
vadītāja  Dina Gaide, stāstot par 
saviem labās prakses piemēriem, 
prezentējot iestādes mērķprog
rammu un rādot mācību vides ie
kārtojumu. Mūsu priekšstati par 
pirmsskolas iestādi Rīgā stipri mai
nījās. Celtne netipiska, Mežaparka 
priežu ieskauta, gaumīgi iekārtota. 
Mums būtiskākais bija redzēt vi

des iekārtojumu, kas rosina bēr
niem patstāvīgu izziņas darbību, 
kā arī gribējām gūt idejas, kā labāk 
iekārtot mācību centrus atbilstoši 
galvenajām mācību jomām. Mājās 
devāmies iedvesmotas un gatavas 
ieviest daudzas idejas savā dar
bā.  Guvām  vērtīgu pieredzi, kas 
palīdzēs tālākajā darbā pilnveidotā 
mācību satura un pieejas ieviešanā 
mūsu  pašvaldības pirmsskolas iz
glītības iestādēs.

Revita Kraule

Ugāles vidusskolā godināja 
labākos skolēnus un pedagogus

DAINA VEIDEMAŅA FOTO

Iegūta vērtīga pieredze 

Ventspils novada pārstāves devās pieredzes apmaiņas braucienā. REVITAS KRAULES FOTO

Ar audzēkņiem daudz 
jārunā un jāskaidro
Redz plašo pasauli 

Internātpamatskolas direktore 
Lienīte uzskata, ka žurnālistu mēr
ķis bijis nomelnot bērnunamā strā
dājošos. Jautājumi bijuši agresīvi un 
vedinājuši vienā virzienā – iestādē 
viss ir slikti. “Saprotams, ka mēs 
neviens negribam, lai bērnunamu 
slēdz, jo gribam, lai audzēkņi izaug 
par kārtīgiem cilvēkiem,” uzsver 
Agris. Savukārt Kristīne ir neiz
pratnē, kādēļ medijos parādījusies 
ziņa, ka Stikli atrodas teritorijā, kur 
nekursē sabiedriskais transports, 
ciemā nav mobilā tīkla pārklājuma 
zonas, daudzdzīvokļu namos dzī
vo bērnunama darbinieki. “Un vēl 
viens teikums – lai nokļūtu bēr
nunamā, aptuveni 30 kilometri jā
brauc iekšā mežā,” Kristīne nolasa 
medijos publicēto citātu.                   

Viena no bērnunama audzēk
nēm mācās Policijas koledžā, un 
viņu aizvainojis apzīmējums “sistē
mas bērni”, viņa, pēc Lienītes teik
tā, tā nejūtas. “Protams, mums ir 
bijušas situācijas, kad saukta ātrā 
palīdzība, bet nevajag veselu ciemu 
uztaisīt par koncentrācijas nomet
ni. Vai žurnālisti aizgāja pie mūsu 
mediķa un apvaicājas, kāda ir au

dzēkņu veselība? Nē! Es savu bērnu 
neesmu aizvedusi uz Turciju atpūs
ties, savukārt bērnunama audzēkņi 
ir bijuši ne tikai šajā valstī, bet arī 
Ungārijā, Grieķijā, Francijā.”

Edgars ir gandarīts, ka vairā
kas vasaras bērnunama audzēkņi 
Talsos, izmantojot atlaides, var ap
meklēt atrakcijas un cirku. Viņi lab
prāt dodas laivu braucienos. Agris 
atceras, ka reiz kopā ar audzēkņiem 
bijis televīzijas studijā un uz galda 
noliktas šokolādes konfektes. Stiklu 
ciema bērni pieklājīgi pacienājušies, 
bet viņu vienaudži no Rīgas piebā
zuši pilnas kabatas, neklausoties, 
kas notiek studijā. “Gribu pateikt 
paldies kādam labdarim, kurš ne
atklāja, kā viņu sauc. Bijām ar bēr
nunama audzēkņiem lielajā “Rimi”, 
rēķinājām, ko katrs var atļauties. 
Te pienāca viens vīrietis un iedeva 
man 20 eiro, sakot, lai nopērku bēr
niem to, ko viņi kāro,” stāsta Agris. 
Savukārt Ērika piebilst, ka bērnu
nama direktors vienmēr sagādājis 
produktus, ja audzēkņi gribējuši 
izpaust savas kulinārās prasmes. 
Vasarās bērni var našķēties ar sal
dējumu, mieloties ar augļiem. Viņi 
zina, kā garšo konfektes.

Marlena Zvaigzne

NOBEIGUMS. SĀKUMS 6. lpp.
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Esam jau pieraduši, ka 
dzejā, dziesmu tekstos un 
citos literāros sacerējumos 
runā un raksta par spār-
niem, dažādi interpretējot to 
lomu. Šajā vārdā ir nodēvēta 
arī Ventspils novada sieviešu 
biedrība, un tās dalībnieces 
daudzas lietas dara kopā: 
iepazīst Latviju, satiekas ar 
draugiem dažādās Latvijas 
vietās, gūst jaunu pieredzi un 
dalās ar savu. Tas iespējams 
dažādos izbraukumos, tāpēc 
šogad maijā devāmies uz 
Dobeli. 

Dobeles Vācu kultūras bied
rības namā satikāmies ar Dobeles 
literātu biedrības “Spārni” dalīb
niekiem. Vispirms par biedrības 
darbošanos pastāstīja tās vadītāja 
Inese Litvina, varējām iepazīties arī 
ar informatīvajiem stendiem, kas 
izvietoti biedrības telpās. Tikšanos 
noorganizēja dzejniece Aija Celma, 
kas ir gan literātu biedrības, gan 
Vācu kultūras biedrības dalībniece. 

Literātu biedrībā “Spārni” darbojas 
40 dalībnieki no Auces, Tērvetes 
un Dobeles novada. Vadītāja Inta 
Tuza parādīja un uzdāvināja mums 
kopkrājumus, kas iznāk katru gadu. 
Katram literātu biedrības dalībnie
kam ir iespēja tajos publicēties. Lai 
nodrošinātu pēctecību, radīts ek
sperimentāls krājums, kurā iekļauti 
jauniešu literārie darbi. Paši literātu 
biedrības biedri arī individuāli ir 
izdevuši savu darbu krājumus, un 
mums bija iespēja tos iegūt savā 
īpašumā.

Uz tikšanos ar Ventspils pu
ses “Spārnu” dāmām bija ieradu
šies Dobeles “Spārnu” dalībnie
ki Jānis Freimanis, Aija Celma, 
Velga Deksne, Solveiga Puķīte 
un Inta Tuza. Viņi pastāstīja par 
savu veikumu, lasīja dzejoļus. Sa
runā piedalījās Ilgvars Veinbergs, 
viņš portālā “Draugiem.lv” radī
jis muzikālo grupu “Spārni”, kas 
izpilda viņa dziesmas. Kādreiz 
dziesmu tekstus viņš rakstījis 
pats, bet pēdējos gados izmanto 

arī “Spārnu” dalībnieku dzejoļus. 
Iepazīt Dobeli un tās tuvāko 

apkārtni mums palīdzēja Dobeles 
sieviešu interešu kluba “Dziedra” 
vadītāja Ilga Rutka. Dobeles Vācu 
kultūras biedrības nams atrodas 
Bērzes upes krastā. Namā savulaik 
darbojās Dobeles Latviešu biedrī
ba. Apskatījām, kā šobrīd izskatās 
vieta, no kuras 1870.  gadā sākās 
pirmo Kurzemes dziedāšanas svēt
ku gājiens uz Dobeles pilsdrupām, 
kur par šiem svētkiem vēsta pie
miņas plāksne. Dobeles bibliotēkā 
skatījām seno galdautu izstādi “At
verot vecmāmiņas pūra lādi”, dažā
dās tehnikās darinātos galdautus 
izstādei iedevuši dobelnieki, pie
vienojot katram rokdarbam savu 
stāstu par galdauta piederību un 
vecumu. Pārliecinājāmies, kā do
belnieki izrotā savu pilsētu ar zie
diem un dekoratīviem elementiem 
un uzlabo pilsētas infrastruktūru.

Katrā ziņā esmu priecīga ik
reiz, kad brauciena laikā varu ie
pazīt jaunas vietas, un šoreiz tāda 

iespēja bija mums daudzām, jo 
Spārnu pilskalns un Spārnu ezers 
reti kad ir iekļauti ekskursantu 
maršrutos. Spārnu pilskalns ir 
sens, ap 30 metru augsts zemgaļu 
pilskalns, skaisti sakopts, ar nepa
rastu stāvu nogāzi, pavasara krāsās 
tas bija ļoti skaists. Pavisam netālu 
atrodas Spārnu ezers. Kad kokiem 
nav lapu, to varot no pilskalna pat 
saredzēt. Pastāv uzskats, ka nosau
kumu ezers ieguvis savas formas 
dēļ – tas atgādinot pīli. Ezers nav 
dziļš, vidējais dziļums ap diviem 
metriem, bet patiesībā ezera dziļu
mu grūti izmērīt biezā dūņu slāņa 
dēļ. Tuvējo apkārtni dēvē par Spār
neni. Spārnene bija zemgaļu pils
novads, kur tagad atrodas Bēnes, 
Īles un Lielauces pagasts.

Netālu no Spārnu pilskalna 
atrodas lauku sēta “Guntiņas”, 
saimnieki Aivars un Ligita Kalniņi 
mums pastāstīja par apkārtni, par 
savu pieredzi šitakes sēņu audzē
šanā un kādreizējo šīs mājas iedzī
votāju – operas solistu Jāni Vītiņu. 

Tālāk devāmies uz Īles baznī
cu, kas pamazām ar diriģenta Inta 
Teterovska un izdevniecības “Žur
nāls Santa” īpašnieces Santas An
čas gādību atdzimst no gruvešiem. 
Jau trešo reizi jūnijā Īles baznīcā 
izskanēs labdarības koncerts, kurā 
piedalīsies koris “Balsis” Inta Tete
rovska vadībā, pieaicināti arī citi 
mākslinieki. Ziedojumi vienmēr ir 
veltīti baznīcas atjaunošanai. 

Īles kapsētā apbedīts Krišjāņa 
Barona tēvs Juris Barons, kurš bija 
Īles muižas vagars un nomira, kad 
Krišjānis bija vēl mazs.

Īles tautas namā darbojas jauk
tais vokālais ansamblis “Spārni”, 
šajā reizē ar tā dalībniekiem nesa
tikāmies, bet radās idejas, kā šādu 
tikšanos vajadzētu noorganizēt.

Aizvadījām pilnvērtīgu un in
teresantu dienu Dobeles pusē, un 
sakām paldies novada pašvaldībai 
par transporta nodrošināšanu, kā 
arī šoferītim Gundaram par labu 
vizināšanu.

Māra Kraule

Iepazīstot dažādus spārnus

Sieviešu biedrības “Spārni” aktīvistes devušās izbraukumā.  MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO

Nacionālo partizānu 
kustībai Latvijā izveidotas 20 
piemiņas vietas, taču tikai 
Ventspils novada Dzelzkalnu 
Brāļu kapos katru gadu no-

tiek piemiņas brīdis – nu jau 
trīsdesmito reizi.

Uzrunājot klātesošos, kapelāns 
Uģis Brūklene atgādināja par nepie
ciešamību izrādīt cieņu cilvēkiem, 

kuri darīja visu, lai piepildītu sapni 
par brīvu Latviju. Par notikumiem 
Zūru mežos stāstīja Ventspils no
vada Politiski represēto apvienības 
valdes priekšsēdētāja Velta Krau

lere. Dzelzkalnu Brāļu kapu fonda 
glabātājs Oskars Junkars atklāja 
piemiņas vietas veidošanas vēsturi, 
kur īpaša vieta ir nacionālo parti
zānu sakarniekam Tālivaldim Bā

Piemiņas brīdis Zūru mežos

Zūru mežā kritušos tautiešus piemin Vārves pagasta iedzīvotāji. VIKTORIJAS REBUKAS ARHĪVA FOTO 

liņam un Ugāles ļaudīm. Izskanēja 
cieņas pilnas runas un zemessargu 
ansambļa “Junda” dziesmas, piemi
nekļa pakājē gūla ziedi. Un tomēr... 
Cik tur bijām mēs, Ventspils no
vada ļaudis? Novada  pašvaldības 
vadītājs Aivars Mucenieks, ļaudis 
no Vārves pagasta, Junkaru ģime
ne, Andrejs Ķeizars... Kā tautā saka 
– uz vienas rokas pirkstiem saskai
tāmi. Cieņpilni pie karoga ierindā 
stāvēja Jelgavas novada jaunsargi, 
bet kur bija mūsu novada jaunsar
gi? Vai šis nebija īstais brīdis parādīt 
savu prasmi un pārliecību? Tā vien 
raisās domas par skolēnu ekskur
siju maršrutiem. Cik mūsu novada 
bērnu pabijuši šajā piemiņas vietā, 
apskatījuši Latvijas nacionālās pre
tošanās kustības muzeju Ugāles 
pagasta “Silmačos”, skatījuši Usmas 
pagastā Rubeņa bataljona 2.  rotas 
apmetni mežā netālu no Ilziķu eze
ra? Tomēr gribas cerēt, ka Latvijas 
simtgades gaidīšana nav tikai vārdi, 
ka tai būs segums arī mūsu apziņā, 
mūsu pārliecībā.

Viktorija Rebuka

INFORMĀCIJA
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“Vētru muzeja” ekspozīciju 28. aprīlī  
apciemoja tūkstošais viesis – vēsturnieks  
Gunārs Silakaktiņš no Liepājas. “Kuģi ne tikai 
grimst, bet arī turpina dzīvot!” –  
šādus vārdus piemiņai no savas atkārtotās vizītes 
(pirmā notika 2017. gada 2. decembrī) Gunārs 
Silakaktiņš ierakstīja viesu grāmatā.  

– Es pirmo reizi savā dzīvē kādu publiski intervēju, 
tādēļ ievadu nošpikošu. “Radio SWH” raidījumu “Ar 
dziesmu par dzīvi” bieži noslēdz ar jautājumu, kāds ir 
jūsu novēlējums latviešu tautai. Šoreiz varbūt ne gluži 
visiem, bet ceļotājiem, muzeju apmeklētājiem, tiem, 
kuri dodas ko interesantu skatīt un uzzināt ārpus mājas.

– Mēs, mūsu ģimene, tā arī dzīvojam – esam mocījuši 
bērnus ar velosipēdu pārgājieniem pa kultūrvēstures telpu, 
un man ļoti patīk, ka tagad ir iespējas kaut vai iegriezties 
šeit. Es jau decembrī izlasīju informāciju, un mēs tūlīt bi
jām klāt.

– Jā, sākumā publikas bija gana daudz, tagad tāds 
neliels pieklusums, bet ar Muzeju nakti, kurā koncertēt 
un ne tikai pieteicās Igo, ceru uz popularitātes palie-
lināšanos. Dienās, kad neviens neatnāk, mani reizēm 
moka pārdomas: vai šim mazajam muzejiņam tādā “ne-
kurienē” maz ir jēga?

– Jēga ir. Beidziet sevi kaut kā mazināt. Mums visiem ir 
jābūt lepniem par sevi un to, ko esam te radījuši. Ne tikai, 
teiksim, vācieši paši savam labumam, bet mēs paši priekš 
sevis. Un tajā laika mērā mēs neesam nekādi suplaki bijuši.

– Jā, ar pašapziņu mums reizēm ir problēmas.
– Un reizēm bēdīgas. Šeit es biju arī tad, kad vēl nebija 

muzeja. Jūs jautājāt par to “nekurieni”. Tā manā ieskatā – es 
nezinu, kā pārējiem – tieši uzkurina interesi, pat vēl lielāku.

– Var jau būt: jo vieta nomaļāka vai īpatnējāka, jo 
interesantāk!

– Tā patriotisma taka, kā mēs to saucam Liepājā, vai 
vienkārši dzimtenes mācība – tā jau turpinās. Tādā veidā.

– Un šāda mācība ir ļoti vajadzīga, jo nereti cilvēks 
atkārtoti pabijis kādos kūrortos citās zemēs, bet savas 
vietas lāga nepārzina.

– Bet ja viņam to tā forši pasniedz! Protams, cilvēkam, 
kurš vada ekskursijas, kaut ko rāda, arī pašam ir jābūt “ar 
odziņu”. Tad ir oooo, tad ir aaaa. Sevišķi pēdējos ga
dos šis “diženi Kurzemē” motivē, un brauc ģimenes ar bēr

JŪRKALNE Vajadzīgi labi,
īsti stāsti

Ekspozīcijas vadītāja Inita Plēsuma ar liepāj-
nieku Gunāru Silakaktiņu.

niem, mazbērniem, mazznotiem līdzi.
– Un tā zīmodziņu vākšana dod azartu, un ja nu vēl 

beigās “prīze”!
– Mēs šajā ziņā esam veterāni, un kā dzinuli sajūtam ne 

tikai “prīzi”. Galvenais, ka esam bijuši. Ir tiesneši, prokuro
ri, advokāti – kompānija no Liepājas.

– Gan nācējiem, bet sevišķi sagaidītājiem, intere-
santa ir publikas dažādība, te pabijuši dažādu dzīves 
gājumu ļaudis. Līdzīgi kā maizi taču pērk pilnīgi visi.

– Un paldies pašvaldībai, ka tādu lietu te uz vietas at
balsta.

– Jā. Man vasarā būs pāriniece, lai varam strādāt 
visu nedēļu, ne pusslodzi, kā pašlaik, un es domāju, ka 
to panākt nebija viegli. Kāds ir jūsu viedoklis par to, kā 
mums labāk darīt, – abām mēģināt apmeklētājiem stās-
tīt vienādus komentārus pie priekšmetiem vai katrai 
savus, jo ar informatīvo materiālu jau katrs “apaug” pa 
savam. Tie fināla stāsti jau sanāk pašsacerēti. Un dzīve 
piegādā arvien jaunus. Kā te nepazaudēt identitāti?

– Jums vajadzētu sadalīt lomas – kuģa puika un koks 
vai junga un stūrmanis, vai mehāniķis un kapteiņa palīgs.

 – Laba ideja! Un pēc laika var ar lomām apmainī-
ties, sanāks rotācija darbavietā.

– Jums arī cepuri vajadzētu. Un pogas – piešūtus Kur
zemes hercogistes dālderus vai ko tamlīdzīgu.

– Darba apģērbu un pārējo apspriedīsim. Varbūt 
vēl kādi ieteikumi, lai nākamais tūkstotis justos inte-
resanti? Mēs gan esam vairāk izklaides, ne zinātniskas 
izpētes pasākums.

– Varbūt var rādīt kaut ko personīgāku. To es te nema
nīju. Varbūt kādi kuģu saraksti. Man šķiet, ka prasītos, pie
mēram, kāda kapteiņa dzimšanas dienā, ja viņa tuvinieki to 
atļauj, no saviem materiāliem vai Vēstures un kuģniecības 
muzeja arhīva sarīkot mazu izstādīti. Teiksim, kapteinim 
Helgam 150, kuģojis tur un tur! Vairāk reālo personāžu, 
viņu atmiņu.

– Nu ja, priekšmeti vien – tas ir par maz, ar tiem 
pilna pasaule, vajadzīgi labi, īsti stāsti.

– Es pazinu tādu kapteini Grīnbergu, viņa dzimtā jūr
nieki ir trijās paaudzēs, viņš mira Dānijā, pelnus atveda uz 
Liepāju un izkaisīja jūrā. Grīnbergs vairākas reizes bija at
braucis ciemos, iedzērām konjaciņu, un kapteinis stāstīja: 
viņš brauc uz milzīga Norvēģijas petrolejas kuģa, tur ir arī 
otrais stūrmanis, ir nakts, ir Ziemeļu jūra, un nāk miegs, 
un viņš ieslēdz lielo prožektoru, uzkāpj augstāk par sardzes 
māju, kur var redzēt kuģa priekšgalu, un tur jūras velni sa
tupuši – čupiņā, barā, ar astēm, spalvainām ausīm, kaut ko 
dikti apspriež. Tad viņš nospieda lielo sirēnu, un tie sabi

Atklāta sešpadsmitā tūrisma sezona

Edijs Dukurs kopā ar radošo komandu – Lolitu Dukuri, 
Jāni un Anitu Bankovičiem. UĢA DADŽA ARHĪVA FOTO

Vējš negaidīti pārsteidz 
vīru un paķer tā cepuri.  
Nu tā jautri ceļo pa gaisu 
Jūrkalnē, pa liepu aleju  
pretī suitu satikšanās vietai.

Jūrkalnes tūrisma sezona jau 
tradicionāli tiek atklāta ar talku. 
Šogad tās galvenais uzdevums 
bija uzsākt jaunu projektu – vides 
objekta “Suitu cepure” veidošanu. 
Mūziķis un mākslinieks Igo atklāj: 
“Melnā cepure ir svarīga suitu vīra 
tautastērpa detaļa. Cepure gal
vā palīdz iztaisnot plecus, sajust 
lepnumu, gūt pārliecināta cilvēka 
gaitu. Melnā cepure ir labi pama
nāms akcents, kuru var ieraudzīt 
no liela attāluma. Tieši tādēļ radās 
doma šo suitu vīru galvas rotu 
izmantot par atpazīstamības sim
bolu, proti, izgatavot vējrāžus ce
pures formā, pacelt tos uz stabiem 
un nostiprināt starp liepām visā 
alejas garumā. Celsim šo suitu 
zīmi augstāk un ļausim arī Jūrkal
nes vējam dalīties priekā par šeit 
redzamo, dzirdamo un sajūtamo.”

Savukārt vakara programma 
risinājās Jūrkalnes tautas namā 
Muzeju nakts laikā. Tika atklāta 
Edija Dukura Latvijas mūziķu por
tretu izstāde “Viss, kā uz delnas”, 
kas būs skatāma līdz 9. jūlijam. Par 

šo izstādi Edijs stāsta: “Jau agrā 
bērnībā man patika zīmēt, taču 
nekad nedomāju, ka sākšu gleznot. 
Tā ir nejaušību virkne, kā nonācu 
pie glezniecības. Tomēr nepamet 
sajūta, ka kāds to ir vadījis. Pats 
esmu mūziķis, tādēļ arī glezno
ju Latvijas mūziķus, starp tiem ir 
Uldis Marhilevičs, Ainars Virga, 
Raimonds Pauls un citi. Sākumā 
bija sajūta, ka gleznošu mūziķus 
skatuves gaismā, bet tad pievērsos 
tieši personības atainošanai, cen
tos parādīt konkrēto tēlu raksturu 
un iekšējo būtību. Un te nu ir ne
skaitāmu stundu radīšanas procesa 
rezultāts. Prieks un pārsteigums, 
dialogs ar tēlu un meditācija vien
tulībā, kas savijas ar terpentīna 
smaržu un garīga piepildījuma sa
jūtu. Viss, kā uz delnas.”

Pasākuma apmeklētājus sagai
dīja arī Kurta Vonnegūta romāna 
“Kaķa šūpulis” priekšlasījumi, 
Klāsa Vāveres audioprogramma 
“Šūpuļdziesmu radio”, kā arī Natā
lijas Rutules meditatīvs priekšne
sums, viņa nodarbojas ar gongiem 
un vēja stabulēm. Pusnaktī Igo un 
Ēriks Upenieks spēlēja koncert
programmu “Sapnis ceļā”. 

Uģis Dadzis

jušies salēca atpakaļ. Es jautāju – 
rums bija vai konjaks? Viņš teica, 
ka rums, bet tāds draņķīgs. Nu ja, 
tādi kapteiņu stāstiņi.

– Jauki. Es bieži domāju, 
kāds būs mans tūkstošais viesis, 
un varu vien apgalvot, ka augšā 
jau visu redz. Paldies!

Inita Plēsuma
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SENIORI

Puzes pagasta seniori šajā pa
vasarī iepazina Popi. Varētu jau tū
līt gudri teikt, nu kurš gan nav bijis 
Popē, bet brauciena noslēgumā 
jautāju dalībniekiem, vai ir kāds, 
kurš visas apmeklētās vietas bija 
iepriekš redzējis, – tādu mūsu vidū 
nebija. Lienīte Sproģe palīdzēja 
mums sagatavot apskates prog
rammu, sarunāja cilvēkus, kas mūs 
sagaidīja un daudz ko interesantu 
pastāstīja, paldies Lienītei par to. 
Vispirms piestājām Popes tirdziņā, 
un bijām ne tikai skatītāju lokā, bet 
kaut ko arī iegādājāmies no popi
ņu un citu tirgotāju piedāvājuma. 
Daži baudīja sieru, gaļu, citi no
pirka puķes, pat drēbes, bet visi kā 
viens gribēja našķoties ar popiņu 
konditorejas brīnumiem, un te nu 
man jāatzīstas, ka arī es tos iegādā
jos pirmoreiz. Iveta Bērziņa mums 
veltīja daudz laika, parādot savu 
lielo zemnieku saimniecību “Bēr
ziņi”, kas izaugusi plaša jo plaša, tai 
ir arī daudzveidīgs piedāvājums. 
Uzzinājām, kā top lielie ziedu tor
ņi, kas visu vasaru grezno Vents
pili, apskatījām siltumnīcas un 
ziemciešu laukus, tagad daži stādi 
greznos arī pužiņu dārzus. Popes 
baznīcā mūs laipni sagaidīja Helga 
Freimane, uzzinājām gan par baz
nīcas vēsturi, gan šodienu. 

Nu kas gan būtu viesošanās 
Popē, ja neapskatītu Popes muižu. 
Skolas direktore Ligita Lukševica 
parādīja interesantākās muižas 
telpas, kur skolas ikdiena sadzī

Notiek – 15. jūlijā Vārves pagasta Zūrās pie 
Sporta un kultūras centra.

Tēma – “Ak, skaistā jaunība...”.

Ideja – kopīgi pavadīt jautru un sportisku 
dienu, treniņtērps nav obligāts. Ja neesat sporto
tājs, būsiet laipni gaidīts kā atbalstītājs.

Dalībnieki – seniori no 50 gadu vecu
ma (komandai vēlams ierasties tēmai atbilstošā 
noformējumā).

Dalībnieku aptuveno skaitu pieteikt līdz 10. 
jūlijam, zvanot Viktorijai (tālr. 22018760) vai Ingai 
(tālr. 22002942). Rakstisks visu pārstāvju saraksts 
un stafetes dalībnieku saraksts, kur norādīts 
pagasts vai pilsēta, dalībnieka vārds, uzvārds un 
vecums (pilni gadi), iesniedzams reģistratūrā 
pasākuma dienā.

No plkst. 12 līdz 12.30 – ierašanās, reģistrē
šanās, atpūtas vietas izvēle pie galdiem, komandu 
fotografēšanās.

Plkst. 12.30 – pasākuma atklāšana. Komanda 
sevi piesaka ar priekšnesumu – modes skati. Tiks 
dotas norādes par sacensību norisi.

No plkst. 13.30 līdz 15 – individuāli starti 
četrās vecuma grupās sievietēm un vīriešiem.  
1. grupa – 50–60 gadi, 2. grupa – 61–70 gadi,  
3. grupa – 71–75 gadi, 4. grupa – 76 un vairāk 
gadu.

Dalībnieki pirms starta saņem kartīti, kurā 
norādīts pagasts vai pilsēta, dalībnieka vārds, 
uzvārds, vecums, kā arī 11 sporta aktivitātes un 
aile, kurā tiesneši fiksēs rezultātu. Dalībnieks brīvi 
izvēlas aktivitātes, kurās piedalīties (vismaz sešas), 
jo kopējo punktu skaitu veidos to sešu aktivitāšu 
rezultāti, kurās iegūts vislabākais vērtējums. Vie
nādu iegūto punktu gadījumā vieta tiks noteikta 
pēc papildu disciplīnā iegūtajiem punktiem.

Līdz plkst. 15 beidzas individuālās aktivitātes, 
kartīte jānodod reģistratūrā rezultātu apkopoša
nai. Pašvaldības projekta “Sveiks un vesels Vents
pils novadā” gaitā notiks ārstnieciskās vingrošanas 
vingrinājumu demonstrējumi.

Plkst. 15 sāksies komandu stafete. Katrā 
komandā startē četri dalībnieki (no katras vecuma 
grupas pa vienam cilvēkam, komandā ne vairāk kā 
viens vīrietis). Uzvar komanda, kas uzrāda labāko 
laiku. Pagastu vai pilsētu pārstāvji var veidot 
vairākas komandas.

No plkst. 15.30 līdz 17 – atpūta pie galdi
ņiem. Apbalvošana.

Sporta spēļu laikā dalībnieki tiek nodrošināti 
ar ūdeni, tēju, kafiju un pusdienām. 

Varēs iegādāties atspirdzinājumus.  
Lietus gadījumā pasākums notiks telpās.  
Papildu informāciju varat saņemt, zvanot Viktori
jai (tālr. 22018760) vai Ingai (tālr. 22002942).

Vārves pagasta kultūras darba organizatore 
Inga Berga

Tepat kaimiņos

vo ar senatnīgo muižas interjeru. 
Popiņiem ir laimējies, ka skola 
nekad no muižas nav izgājusi, 
līdz ar to muižas ēka ir saglabāju
sies – ne tā, kā citviet Latvijā, arī 
mūsu novadā, kur labas ēkas pēc 
to pamešanas pamazām kļuvu
šas par graustiem. Priecājāmies 
par skaisti izremontētajām tel
pām, apskatījām ugālnieces Irēnas 
Lakšes gleznu izstādi. Pabijām 
arī zēnu amatniecības telpās, kur 
saglabājušies seni muižas inter

jera elementi, kas pamazām sāk 
ilgoties pēc restaurācijas, novēlē
jām veiksmi direktorei šī darbiņa 
paveikšanā. Izstaigājām muižas 
parku un aizbraucām paskatīties, 
kā izskatās Popes estrāde, ar kuru 
daudziem saistās jaukas atmiņas. 
Tur esam bijuši skatītāji dažādos 
koncertos un pasākumos, esam bi
juši arī dziedātāju rindās, un viena 
dāma pat atzinās, ka reiz izmanto
jusi to par trasi nobraucienam ar 
ragaviņām. Pagājušajā gadā nepie

Pužiņi apskatījuši Popes estrādi.  MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO

Ventspils novada senioru  
6. sporta spēļu norises apraksts

dalījos “Vārtu” pasākumos Popē, 
tāpēc jaunums man un citiem bija 
Dullo Dauku soliņš alejā pa ceļam 
uz estrādi. Tā nu guvām jaunus 

iespaidus un zināšanas un izbau
dījām kopā būšanas prieku. Mūsu 
secinājums: popiņi ir malači!

Māra Kraule

Izvietos astoņas video 
novērošanas kameras 

Ventspils novada pašvaldība iesaistījusies projektā “Video novēroša
nas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietu
vā”, tādēļ astoņās vietās tiks ierīkotas kameras. 

Divas būs novietotas Piltenē un Ugālē, četras – Vārves pagastā.   
29. maijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, 

kura ir arī “Interreg” VA Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības prog
rammas 2014.–2020. gadam vadošā iestāde, un Kurzemes plānošanas 
reģionu kā projekta vadošo partneri tika noslēgts finansēšanas līgums 
projekta Nr.LLI258 “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot 
drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” īstenošanai. Projekta vispārē
jais mērķis ir uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo 
institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu 
sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās dro
šības aizsardzību. Lai to paveiktu, uzstādīs modernas video novērošanas 
iekārtas un izstrādās mūsdienīgu programmatūru datu apmaiņai, tā uz
labojot institūciju tehniskās iespējas ātrākai informācijas apmaiņai starp 
sadarbības partneriem. Projektā tiks attīstīts video novērošanas kameru 
tīkls un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma starp 17 Ziemeļlietuvas 
un Kurzemes pašvaldību tiesībsargājošajām institūcijām. Plānots, ka sa
darbības sistēmā iekļausies arī Valsts policija. Šīs sadarbības sistēmas pa
matmērķis ir ātrāka informācijas apmaiņa starp sadarbības partneriem, 
izvairoties no lēna, formāla pieprasījumu sūtīšanas procesa, tā padarot 
cīņu ar noziedzību efektīvāku. 17 pašvaldībās tiks instalētas 172 video 
novērošanas kameras, kas tiks apvienotas vienotā tīklā. Tiks izveidots arī 
digitālais informācijas apmaiņas rīks datu apmaiņai starp partneru tiesīb
sargājošajām institūcijām, kā arī valsts līmeņa institūcijām būs autorizētas 
piekļuves tiesības šim rīkam. Izmantojot šo info rīku, būs iespēja ātri iegūt 
informāciju, piemēram, par numura zīmēm automašīnām, kas šķērso vi
deonovērošanas kameru skata lauku. Lai izveidotu pārrobežu sadarbības 
tīklu, rīkos divas darba grupu sanāksmes un divas pieredzes apmaiņas 
vizītes. Šajos pasākumos tiesībsargājošās institūcijas diskutēs par sadar
bības tiesiskajiem un tehniskajiem aspektiem esošās Latvijas un Lietuvas 
likumdošanas kontekstā. Projekta kopējais budžets ir 588 760,81 eiro, tajā 
skaitā ERAF līdzfinansējums ir 500 446,69 eiro (85%), nacionālais pub
liskais līdzfinansējums – 88 314,12 eiro (15%). Projekta realizācija sākās 
2018. gada 1. jūnijā un ilgs 18 mēnešus – līdz 2019. gada 30. novembrim.

Ginta Roderte 

INFORMĀCIJA
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Laikā, kad visos Latvijas mu
zejos durvis vērās Muzeju naktij, 
arī Piltenes senlietu krātuve laipni 
aicināja interesentus. Apmeklētāji 
tika sagaidīti ar retro mūziku vietē
jā muzikanta izpildījumā. Pasāku
ma ievadā Piltenes muzeja krātuves 
kurators Jānis Freimanis ieskicēja 
Latvijas valsts vēsturi no tās dibi
nāšanas 1918. gadā līdz šodienai, 
sagaidot Latvijas simtgadi. Ilggadē

jā Piltenes pilsētas izpildkomitejas, 
tagad pilsētas pārvaldes sekretāre 
Tamāra Štrauha dalījās atmiņās par 
tradīcijām, kādas agrāk bijušas Pil
tenē, pastāstīja par Piltenes iedzī
votājiem, kas ar tām saistīti. Muzeja 
pasākuma viešņa bija Ieva Treima
ne ar stāstījumu par senā ventiņu 
tautastērpa tapšanu. Ievas tērps 
vēl tikai top, tāpēc tika demonstrē
tas sagataves, tās rosināja domāt 

par neparastu krāsu noskaņu, un 
ieloces – asas kā bikšu buktes. Šo 
asumu varot iegūt tikai vienā veidā, 
tā, kā to darījuši mūsu senči. Svārki 
tiek gofrēti starp dēļiem, saspiežot 
skrūvspīlēs. Par ventiņu tautastēr
pu vairākām pilteniecēm radās pa
dziļināta interese. Pasākums noritē
ja ar vēstures un humora pieskaņu.

Voldemārs Akmentiņš

Tikās senlietu krātuvē 

Jānis Freimanis stāsta par Latvijas valsts tapšanu. VOLDEMĀRA AKMENTIŅA FOTO

Prieks, ja arī citiem ir prieks, 
tādēļ gatavoju literāras pēcpus
dienas, jo tās kundzītes, kuras 
atnāk, saka, ka ir paticis un viņas 
labprāt atkal apmeklētu līdzīgus 
pasākumus. Labprāt organizēju 
bērniem pasaku rītus; varbūt tā 
izdosies izaudzināt tautas nama 
apmeklētāju jauno maiņu. Kon
certu organizēšana ir dārga, atsau
cība ne vienmēr ir liela, savukārt 
daudziem patīk pārgājieni, kurus 
rīkoju par godu valsts simtgadei.”

Užavas tautas nama 80 gadu 
svinībās Ventspils novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 
pateicās visiem, kuri ir rūpējušies 
par to, lai kultūras iestādē vien
mēr notiktu darbība un tajā neie
rīkotu, piemēram, klēti. “Šovakar 
jau izskanēja ziņa, ka agrāk šai 
mājai bija dots nosaukums “Tau
tas dārzs”, un tagad tautas nams 
atkal ir ticis pie šī nosaukuma. Jā
piemin arī tas, ka šogad atdodam 
Užavai to, ko tā savulaik ir pazau
dējusi. Būvēsim jaunu katlumāju 
un tiltiņu pāri Užavas upei.”

Kultūras nodaļas vadītāja 
Zane Pamše atcerējās laikus, kad 

tautas nams bija slēgts, bet pagāja 
īss laiks, un tajā atkal sākās rosība. 
Namu dzīvu padarīja cilvēki, ku
riem bija un aizvien ir vajadzīga 
kultūras dzīve, izpaužot savus ta
lantus: “Paldies Gitai, ka šis nams 
ir silts un atvērts, un atguvis savu 
otro elpu. Tas ir moderns, ērts un 
patīkams.”

Užavas pagasta pārvaldes va
dītāja Laima ErlihaŠtranka savā 
uzrunā teica, ka 80 gadu laikā 
nams bijis vajadzīgs ļoti dau
dziem, tādēļ liels prieks, kas tas 
ir uzcelts, saglabāts, restaurēts 
un cilvēki šeit nāk un bauda kul
tūru: “Tieši ar to mēs nododam 
vēstures liecības nākamajām pa
audzēm. Tie, kas nav saistīti ar 
kultūras dzīvi, domā, ka tas nav 
nekāds darbs. Ir tikai izpriecas, 
teātra apmeklējumi un ballēšanās, 
bet tie, kas darbojas kultūrā, zina, 
kas tas ir smags, laikietilpīgs un 
līdzekļus prasošs darbs, jo tikai tā 
var panākt labu rezultātu.”

Saviesīgajā vakarā tika sveik
tas iepriekšējās tautas nama va
dītājas, koncertā uzstājās grupas 
“Jūras akmentiņi” dziedātāji.     

         
Marlena Zvaigzne

Užavas tautas namā svinēja svētkus
NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Kultūras nodaļas 
vadītāja Zane 

Pamše un domes 
priekšsēdētājs 

Aivars 
Mucenieks 
uzdāvināja 

plāksni ar tautas 
nama jauno 
nosaukumu.

  

ANCE

4. maijā kultūras nams savus 
apmeklētājus aicināja pie balti 
klātiem galdiem, lai kopā svinētu 
mūsu brīvību. Ances pagasta pār
valdes vadītāja Aira Kajaka uzru
nāja savus pagasta iedzīvotājus, 
sveicot viņus svētkos. Koncerta 
turpinājumā, kā katru gadu, Ances 
amatierteātris izrādīja savu šīgada 
iestudējumu – pēc S. Moema mo
tīviem iestudēto lugu “Trīs resnī
tes”, bet noslēgumā skanēja Lorijas 
Cinkus vadītā Ventspils vīru kora 
grupas koncerts. Pēc tam, kā jau 
tas svētkos pieklājas, visi tika cie
nāti ar gardu kliņģeri. Kamēr pie 
balti klātiem galdiem mielojāmies 
ar kliņģeri, ballei jau riktējās grupa 
“Kurzemnieki”. Balles starplaikos, 
kamēr muzikanti atpūtās, izdzie
dājām 28 tautas dziesmas.

Ar labiem rezultātiem ama
tierteātru skatē startēja mūsu 
kolektīvs, no Ventspils novada 12 
amatierteātrim iegūstot piekto 
vietu. Paldies, malači!

Mēs lepojamies ar saviem deju 
kolektīviem, kas piedalīsies XXVI 
Vispārējos latviešu dziesmu un 
XVI Deju svētkos.

Paldies visiem kolektīvu vadī
tājiem, koncertmeistarei, bet vis
lielākais paldies pašdarbniekiem, 
kas savu brīvo laiku pavada kopā 
ar kādu no kultūras nama kolek
tīviem. Paldies pašdarbnieku ģi
menēm par atbalstu un sapratni. 
Pateicos arī pagasta pārvaldes 
vadītājai par atbalstu, bet mūsu 
šoferītim par izturību. Paldies 
aktīvākajiem kultūras nama ap

meklētājiem, kas izbrīvē laiku, lai 
apmeklētu pasākumus.

Tuvojas vasaras saulgrieži, 21. 
jūnijā tos svinēsim Jūrkalnē.  Tiem, 
kas vēlas braukt uz Jūrkalni, lū
gums līdz 19. jūnijam pieteikties 
pie kultūras nama vadītājas (tālr. 
22037982). Savukārt 22. jūnijā 
plkst. 19 Ances parka estrādē kopā 
ar pašdarbniekiem ielīgosim Jāņus.

Ances svētkus šogad svinēsim 
divas dienas – 27. un 28. jūlijā.

27. jūlijā plkst. 17 notiks spor
ta svētki gan lieliem, gan maziem. 
28. jūlijā plkst. 5 svētkus sāksim 
ar makšķerēšanu, bet plkst. 11 
Rindas baznīcā būs svētbrīdis un 
neliels koncerts. Atgriežoties no 
Rindas, plkst. 13 ar svētku karoga 
uzvilkšanu un koncertu atklāsim 
Ances svētkus.

Precīzāku svētku programmu 
varēsiet izlasīt nākamajā “Vents
pils Novadnieka” numurā. 

Jauka bija Jāņu diena 
Par visām dieniņām:
Līgo saule, līgo bite. 
Līgo visa radībiņa!
Lai jums visiem skaisti svētki!

Ances kultūras nama vadītāja 
Vita Auziņa

PILTENE

Gatavojas pagasta svētkiem

Ugālniece Iveta Pete 
stumj ķerru, kurā

 ievietotas rozes – 
kultūras darbinieču 

dāvana namam 
ar vēsturi.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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UŽAVA

Jau 90 gadus Latvijā notiek 
Meža dienas. To laikā meža īpaš
nieku biedrība “Meža konsultants” 
organizē pasākumu “Meža ABC” 
visiem, kas mīl dabu, vēlas iepa
zīt, pasmaržot, sajust, ieraudzīt un 
saprast norises mežā. Pasākums 
notika Kuldīgas novada Padures 
pagasta “Struņķkrogā”. Arī mums, 
1.–3. klašu skolēniem, 10. maijā bija 
iespēja piedalīties šajā pasākumā. 
Pasākumu atklāja organizētāji un 
Valsts prezidents Raimonds Vējo
nis. No esošajām 54 pieturām mums 
bija jādarbojas piecās. “Osis” – viss 
par osi un ap osi, raksturojums, kur 
izmanto koksni. “Meža inventarizā
cija” – meža audzes stāvi, kā nosaka 
koku vecumu. “Meža ugunsdzēsēji” 
– kā nosaka ugunsgrēka vietu, kā 
notiek dzēšana, skolēni varēja paši 

iejusties ugunsdzēsēja lomā. “Sē
ņojam” – sēņu sugu daudzveidība, 
kā atpazīt ēdamās un indīgās sēnes, 
kur katra sēņu suga aug. “Sajūtu 
pietura” – sasmaržot, sajust meža 
smaržas un dažādas lietas. Vislabāk 
skolēniem patika darboties pieturā 
“Meža dzēsēji”. Paveikuši visus uzde
vumus pieturās, varējām pusdienot 
pie ugunskura un turpināt darboties 
pašu izvēlētās pieturās. Noslēgumā 
veidojām pasākuma dalībnieku ko
pīgu mandalu no līdzi paņemtajiem 
kociņiem. Katrs dalībnieks saņēma 
dāvanas, klase – sertifikātu. Bijām 
piekusuši, bet priecīgi, un esam ga
tavi piedalīties šādā pasākumā arī 
nākamgad. Paldies organizētājiem, 
atbalstītājiem, vadītājiem par ļoti 
jauko un izzinošo pasākumu!

Skolotāja Karīna Cimermane

27. aprīlī bibliotēkā notika at
miņu pēcpusdiena pie tējas tases. 
Bibliotekāres aicinājumam atsau
cās Užavas pagasta iedzīvotāji, 
kuri labprāt dalījās savās atmiņās 
un rādīja līdzpaņemtās fotogrā
fijas. Pagasta novadpētniecības 
krājums tika papildināts ar vai
rākām 30.–40. gadu fotogrāfijām 
un atmiņu stāstiem. Sagaidot Lat
vijas simtgades svinības, šie foto
materiāli būs sākums fotoalbu
mam “Kamēr atmiņas vēl dzīvas”. 
Paldies visiem, kuri bija atsaucīgi 
un atnāca! 

14. maijā, pateicoties Vents
pils bibliotēkas un VKKF projekta 
“Rakstnieks lauku bibliotēkā” at
balstam, pie mums viesojās dzej
niece un rakstniece Maija Lauk
mane. “Katrai skolai ir savs rūķis” 
– ar tādu devīzi dzejnieci sagaidī
ja 1.–4. klašu skolēni. Visu pava
sari bērni cītīgi gatavojās, lasīja 
grāmatas un, iedziļinoties izlasī
tajos dzejoļos, zīmēja zīmējumus. 

Skolēniem un skolotā-
jiem pēc garajām svētku 
brīvdienām maijs bija dar-
bīgs, pasākumiem un noti-
kumiem piepildīts. 11. maijā 
Užavas tautas namā notika 
Mātes un ģimenes dienai 
veltīts skolēnu koncerts. 
Priekšnesumus bija sagata-
vojuši dziedātāji, dejotāji. 
Māmiņas, vecmāmiņas ar 
sirsnīgiem vārdiem un dzeju 
sveica visu klašu skolēni. 
Koncerta apmeklētāji varēja 
apskatīt skolēnu rokdarbu 
izstādi. 

Pirmsskolas bērni uz pasāku
mu māmiņas aicināja Starptau
tiskajā ģimenes dienā – 15. maijā. 
Bērni bija iemācījušies dziesmi
ņas, sagatavojuši dejas un dzejolī
šus, apsveikumus māmiņām.

18. maijā svētki bija devītajai 
klasei. Viņiem Užavas pamatsko

lā skanēja pēdējais skolas zvans. 
8. klase kopā ar audzinātāju izpuš
ķoja klasi, sagatavoja apsveikumu. 
Devītie atcerējās bērnību, spilgtā
kos mirkļus no skolas dzīves, dau
dzu absolventu veidotajā dobē pie 
skolas karoga iestādīja rozi. 

Maijs mūs lutināja ar saulainu 
un siltu laiku. Gatavojoties mā
cību gada noslēgumam, skolēni 
cītīgi mācījās, bet notika arī citas 
aktivitātes. Bērni tikās ar robež
sargiem, noskatījās burvju triku 
šovu “Brīnumi notiek” Zūru pa
matskolā, apmeklēja ugunsdzēsē
ju depo Ventspilī. 2. klase un au
dzinātāja iepazina Alises omītes 
lauku saimniecību. Notika eks
kursijas uz Liepāju, Piena muzeju 
Skrundā, izklaides parku “Avārijas 
brigāde”, Pāvilostu.

24. maijā 5.  klases skolniece 
Šarlote Smirnova, skolas direkto
re Guntra Magonīte un matemā

tikas skolotāja Guna Ķemere pie
dalījās novada mācību priekšmetu 
olimpiāžu un konkursu laureātu 
svinīgajā pieņemšanā Ugāles vi
dusskolā. Šarlote ieguva 1.  vietu 
matemātikas olimpiādē.

Lepojamies ar to, ka skolā ir 
skolēni, kuri ir aktīvi, labi mācās 
un piedalās skolas pasākumos. 
Maija beigās svinīgā pasākumā 
teicām paldies šiem audzēkņiem 
un viņu vecākiem.

Pirmsskolas grupas bērniem 
25. maijā bija izlaidums. Jaukie 
bērnības mirkļi izbaudīti, rudenī 
skolas zvans aicinās uzsākt skolas 
gaitas. 9. klase gatavojās eksāme
niem, apmeklēja konsultācijas 
un domāja par skolas veiksmīgu 
pabeigšanu. Pirms mācību gada 
noslēguma jau tradicionāli pie jū
ras notika sporta diena. Lai jauka 
un saulaina vasara!

Ilze Geste

19. maijā Užavā svinēja tau
tas nama 80 jubileju. Šķiet, viens 
mirklis, bet ir pagājuši 80 gadi, 
kopš celta tautas nama ēka. Šo
gad ar plašu pasākumu, kurā cē
lām gaismā novēlējumus namam, 
kuri tika izteikti tālajā 1938.  gada 
22.  maijā, godinājām darbiniekus, 
kas kultūras dzīvi Užavā vadījuši 
visus šos gadus. Teicām paldies 
tiem, kuri atbalsta pagastā rīko
tos lielos pasākumus. Par sveicēju 
labajiem vēlējumiem priecājās ko
lektīvu dalībnieki un visi sanākušie 
užavnieki. 

Vislielākais prieks ne tikai man 
kā tautas nama vadītājai, bet arī 
užavniekiem bija tas, ka ēka atguva 
savu agrāko nosaukumu “Tautas 
dārzs”. “Jūras akmentiņu” sniegtais 
koncerts priecēja ar skanīgumu un 
sirsnību. Tāpat balles apmeklētāji 
priecājās par Ances grupas “Savē
jie” spēlētajām dziesmām, jo retas 
ir tās ballītes, kurās var dzirdēt 
dzīvā izpildījumā bungas, ģitāras 
un saksofonu. Paldies visiem, kas 

piedalījās gan kā klausītāji, gan kā 
mākslinieki, gan kā pasākuma va
dītāji un organizētāji!

Gribu vēlreiz izteikt vienu no 
1938. gada novēlējumiem, jo tie 
joprojām ir svarīgi mūsu tautas 
kultūrai: “Lai celtnes durvis jo pla
ši atvērtas latvju tautas gara kultū
rai!” 

29. maija vakarā uz sezonas no
slēgumu kopā sanāca rokdarbnie
ces. Rādījām darbiņus, kas tapuši 
ziemas garajos vakaros. Interesen
tiem bija iespēja apskatīt un iegūt 
informāciju par rokdarbu tapšanu 
un pielietojumu. Diemžēl rokdarb
niecēm pašām nācās priecāties par 
darbiņiem, jo neviens cits interesi 
par pasākumu neizrādīja. Nekas, 
neesam par to noskumušas, vasarā 
atpūtīsimies un rudenī turpināsim 
darbu projektā “Silta sirds”, kura 
laikā mums ir jāsaada zeķes un 
čības senioriem Jūrkalnes pansio
nātā. Lai darbīga un pasākumiem 
bagāta vasara!

Gita Vilgute

Tikšanās izvērtās ļoti sirsnīga un 
mīļa, skolēni aktīvi līdzdarbojās – 
gan sacerēja vārdus ar atskaņām, 
gan lasīja dzeju. Klausoties Maijas 
Laukmanes interesantajā stāstīju

mā un solījumā rakstīt grāmatas 
jauniešiem, laiks paskrēja nema
not un priecīgā noskaņojumā. 

Bibliotēkas vadītāja 
Dagnija Latiša 

Plaši atvērtas durvis 
gara kultūrai

Piedalījāmies 
pasākumā “Meža ABC”

Užavas 1.–3. klašu audzēkņi iepazīst mežu. 
KARĪNAS CIMERMANES FOTO

Pateicās par labām 
sekmēm un aktivitāti

9. klases skolēni ar audzinātāju, izskanot pēdējam skolas zvanam.           ILZES GESTES FOTO

Apzinām laikmeta liecības

Užavas bibliotēkā viesojās dzejniece Maija Laukmane.
SANDRAS PICALCELMAS FOTO
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VĀRVE

Jau ceturto gadu Ventspils novada bērniem tiek rīkoti svētki, lai kopīgi 
nosvinētu mācību gada beigas un vasaras atnākšanu. Kā jau ierasts, maija 
pēdējā svētdienā visi novada bērni bija gaidīti Zūrās, lai kopīgi noskatītos 
koncertu, kurā šogad uzstājās Tārgales deju kolektīva “Dore” 1.–4. klašu un 
5.–9. klašu grupa, Zlēku pirmsskolas vecuma deju grupa, Vārves pagasta 
pirmsskolas vecuma deju kolektīvs “Vāruvīte”, Piltenes dejotāji un vokālisti. 
Lai koncerts būtu jautrāks un aizraujošāks, ciemos bija ieradušās lielās mas
kas: Mārīte un Bitīte. Prieks par tiem Ventspils novada bērniem, kuri šos 
svētkus apmeklē katru gadu un kuplā pulciņā, bet vēl lielāks prieks bija par 
tiem, kuri šoreiz atbrauca pirmo reizi un kopā ar mums baudīja brīnišķīgos 
svētkus. Kā jau katru gadu, svētkos bija daudz, ko redzēt, dzirdēt un izbau
dīt, bet par to sīkāk nestāstīšu, jo tas viss ir jāpiedzīvo katram pašam. Tāpēc 
nākamgad, kad pienāks maija pēdējā svētdiena, tiekamies Zūrās, kur visi 
kopā svinēsim nu jau piektos Ventspils novada bērnu svētkus!

Vārves pagasta kultūras darba organizatore Inga Berga

Jau tad, kad pirms trīs  
gadiem nodibināja Vārves 
pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvu “Vāruve”, 
zināju, ka, pateicoties da-
lībnieku entuziasmam un 
dejotpriekam, šis kolektīvs 
paveiks daudz. Nodibi-
not biedrību un uzrakstot 
projektu Lauku atbalsta 
dienestam “Leader” prog-
rammā, viņi tika pie saviem 
tautastērpiem, kuros vēl 
maģiskāks un cēlāks kļuva 
deju solis. 

Trīs pastāvēšanas gados de
jotāji ir pierādījuši, ka ir spēcīgs 
un uz attīstību vērsts kolektīvs. Ir 
piedzīvoti brīnišķīgi mirkļi, pie
mēram, tikšanās ar Valsts prezi
dentu, kā arī ne tik jauki mirkļi, kā 
kolektīva vadītāja maiņa, bet de
jotāji ir spējuši būt spēcīgi un ne
padoties. Piedaloties pagasta un 
novada organizētajos pasākumos, 
kolektīvs sevi attīstīja un pilnvei
doja, kas atmaksājās ar brīniš
ķīgiem un stabiliem rezultātiem 
skatēs un iekļūšanu XXVI Vis
pārējo latviešu dziesmu un XVI 

Deju svētku dalībnieku rindās. Šie 
būs Vārves pagasta vidējās paau
dzes deju kolektīva “Vāruve” pir
mie Dziesmu un deju svētki, tāpēc 
es viņiem no visas sirds novēlu 
izturību un spēju izbaudīt šo svēt
ku burvību. Paldies, ka līdz ar jūsu 
sasniegumiem arī man ir iespēja 
būt lepnai, ka Vārves pagasta ko
lektīvs pārstāvēs Ventspils novadu 
XXVI Vispārējos latviešu dziesmu 
un XVI Deju svētkos.

Vārves pagasta kultūras darba 
organizatore Inga Berga

Ceturto gadu vasaras kul-
tūras sezonu Vārves pagastā 
iesāk Ventavas gadatirgus. Tā 
ir iespēja ne tikai iepirkties, 
bet arī novērtēt amatiermāk-
slas kolektīvu sniegumu.

Vārves pagasta pārvaldes va
dītāja Gunita Ansone uzteica visus 
čaklos cilvēkus, kuri rūpējas par to, 
lai tirgus diena izdotos. Katram bija 
uzticēts kāds pienākums, kas arī go
dam tika veikts. Kopā būšana, teica 
pārvaldes vadītāja Gunita, stiprina 
pagasta iedzīvotājus un dod spēkus 
ikdienas darbam. “Aktīvi cilvēki aiz
sāka šo tirgu, pārdevēju netrūkst, 
tādēļ organizējam to jau ceturto 
reizi. Iespējams, izdosies panākt, lai 
pagastā reizi mēnesī notiek tirdz
niecība, interese par to ir.”

Gadatirgū varēja iegādāties da
žādus našķus un mājražojumus, 
piedāvājumā bija stādi un šķirnes 
truši, pīti grozi un keramikas trauki. 
Pasākuma apmeklētāji nesteidzī
gi lūkojās, ko varētu iegādāties, un 
pievērsa uzmanību kultūras prog
rammai. Vietējie iedzīvotāji Daces 
Dambes vadībā bija iestudējuši ne
lielu koncertuzvedumu, kurā dar
bojās Karlsons, Brālītis un Bokas 
jaunkundze. To papildināja deju ko
lektīvu “Vāruve” un “Vāruvīte” da
lībnieku priekšnesumi, bet Vārves 
amatierteātra aktieri izrādīja skeču 
“Nekā personīga”. Skatuves virzienā 
lūkojās arī no Alsungas atbraukusī 
Anita Punclava. Pirms pieciem ga
diem viņa sāka cept sklandraušus. 
Tie tiek piedāvāti tirgos, bet brīvdie
nās tirdzniecība notiek pie mājām: 
“Pieprasījums pēc sklandraušiem, 

gadatirgū, ievērojot, ka šajā pasāku
mā cilvēki ir atvērtāki nekā ikdienā. 
Sejas rotājot smaids. Pie galda, uz 
kura bija izliktas rotaslietas, sēdēja 
arī Maija Ankalniņa, senioru bied
rības “Ventspils liedags” pārstāve: 
“Ieradāmies uz citiem paskatīties 
un sevi parādīt. Ir cilvēki, kam ir 
interese par mūsu izstrādājumiem, 
citi paiet garām. Tas atkarīgs no 
gaumes un maciņa satura. Es pati 
pērļoju trīs gadus. Sākumā uz šo 
nodarbi skatījos skeptiski, bet pa

mēģināju un iepatikās!”
Ventavas gadatirgū notika dažā

das izdarības, piemēram, Inta Meire 
atklāja musturdeķu izstādi, pagasta 
kultūras organizatore Inga Berga, 
kura šogad uzņēmās lielā pasākuma 
rīkošanu, piedāvāja iesaistīties lai
mes rata griešanā un alus dzeršanas 
sacensībās, uzrāpties umurkumurā, 
no baltmaizes un ievārījuma pagata
vot kūku, varēja arī sportot un dejot, 
jo gadatirgus noslēgumā notika balle.          

Marlena Zvaigzne

Par prieku sev, par prieku tev

Uz skatuves uzstājās arī mazie dejotāji. DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Tautastērpos cēlāks deju solis

“Vāruves” dejotāji var greznoties jaunos tautastērpos. INGAS BERGAS ARHĪVA FOTO

Rada citiem prieku un labu noskaņojumu

īpaši vasarā, ir ļoti liels. Piedāvāju arī 
gaļas un biezpiena raušus. Ventavā 
esmu jau ceturto reizi. Man šeit pa
tīk, te ir labs tirgus.”

Anceniece Laine Geste Ventavā 
tirgojās pirmo reizi, viņa atbrauca 
izlūkot, kā notiek andele, lai varētu 
izstāstīt pārējiem ančiņiem, vai ir 
vērts doties uz Vārves pagastu. Pār

devēju vidū bija manāma arī Brigita 
Liepiņa. Viņa sēdēja pie ratiņa un 
visiem, kas vēlējās, rādīja, kā tiek 
vērpta dzija. Šīm nolūkam Brigita 
izmanto suņu vilnu, no kuras top 
ne tikai cimdi un zeķes, bet arī mu
guras un ceļu sildītāji. Viņa, būda
ma vietējā iedzīvotāja, uzskata, ka 
ir jāatbalsta savējie, tādēļ piedalījās 

Tirgus apmeklētāji vēro Daces Dambes režisēto 
koncertuzvedumu.

Anceniece Laine Geste piedāvāja dažādus veselību 
stiprinošus produktus. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Stāstīs par aktuālo autoceļu nozarē
19. jūnijā plkst. 18 Ventavas Sabiedriskajā centrā Satiksmes minis

tra padomnieks Reinis Uzulnieks tiksies ar iedzīvotājiem, lai pastās
tītu par aktuālo situāciju autoceļu nozarē valstī, tostarp par autoceļa 
Ventspils–Kuldīga sakārtošanu.

Marlena Zvaigzne
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Sensenos laikos puiši 
pirmo iesvētību īstu vīru 
kārtā piedzīvoja jau pusaudžu 
gados. Viņiem bija jāmācās 
izprast, kas ir vīrieša sūtība 
šajā pasaulē. Vīri bija savas 
dzimtas aizsargi un balsts. 
22. maijā Popes pamatskolā 
Ances, Puzes un Popes mazie 
vīri izmēģināja, kā tas ir – būt 
īstiem vīriem!

Mazajiem vīriem bija daudz 
apgūstamu prasmju: uzņemties 
atbildību par saviem vārdiem, rī
cību un darbiem, pārvarēt kūtru
mu un vēlmi padoties, uzņemties 
iniciatīvu un rīkoties, apzināties 
savu spēku un kontrolēt tā lieto
šanu, gudri izmantot iegūtās zinā

šanas, iepazīt savas bailes un tās 
pārvarēt.

Pirmajā aktivitātē zēni ieguva 
pieredzi reāla projekta izstrādē un 
īstenošanā. Katras komandas da
lībnieki noteica savas lomas: pro
jekta veidotājs, vadītājs, apraksta 
veidotājs, dizainers. Noteiktā laikā 
zēni izveidoja atpūtas komplek
su. Komandas cita citai palīdzēja. 
Noslēgumā katra komanda anali
zēja paveikto un secināja, vai viss 
plānotais ir īstenots. Iegūtās zinā
šanas noderēs citu projekta reali
zācijā.

Otrā bija āra aktivitāte, koman
das piedalījās dažādos interesantos 
uzdevumos, mācoties sadarboties, 
komunicēt, sadalīt uzdevumus un 

Zēni mācās darboties komandā. LIGITAS LUKŠEVICAS FOTO

Zēni apguva 
jaunas prasmes

saliedēties. Piemēram, bija uzdevu
mi “Mīnu lauks”, “Bīstamais purvs”, 
“Ekstrēmā aiza”.

Trešā aktivitāte – diskusijas un 
sirsnīgas sarunas pie ugunskura 
par dzīves mērķiem, to realizēšanu. 

Zēni pārsprieda dienas notikumus. 
Katrs puisis saņēma “Mazo vīru 
skolas” sertifikātu. Vakarā šķiroties 
visiem bija smaids un prieks sejā, 
šķiet, ir likti pamati kādai jaunai, 
skaistai novada tradīcijai. 

“Mazo vīru skola” varēja notikt, 
pateicoties finansiālam atbalstam, 
ko sniedza Ventspils novada paš
valdība projektu konkursā “Jaunietis 
darbībā 2018”, un SIA “ARB Pope”. 

Ligita Lukševica

Roberts Anderšmits un 
Arvis Dermaks kāpa uz goda 
pjedestāla B.I.U. (Biketrial 
Pasaules apvienība) Eiropas 
čempionātā Čehijā. 

Astoņi “Kartera” sportisti 
konkurēja ar 51 braucēju no 11 
valstīm. Tradicionāli ļoti spēcīgi 
bija mājinieki čehi. Daļai Latvijas 
braucēju šī bija pirmā pieredze 
starptautiskās augsta līmeņa sa
censībās ārvalstīs, daļai – pierasts 
starts ar augstiem mērķiem.

Aboslūti spēcīgāko grupā Lat
viju pārstāvēja “Kartera” sportis
ti – brāļi Ansis un Arvis Dermaki. 
Grupā uzvarēja pagājušā gada čem
pions čehs Vaclavs Kolārs, nopelnot 
tikai vienu soda punktu. Arvis sīvā 
konkurencē tikai par vienu punktu 
piekāpās Francijas pārstāvim Ni
kolā Flerī (13 soda punkti). Arvim 
– 14 soda punkti. Vecākais brālis 
Ansis ierindojās 6. vietā.

Ļoti labs sasniegums jaunākās 
grupas braucējam Robertam An
deršmitam, kurš “Poussin” grupā 
izcīnīja uzvaru ar astoņiem soda 
punktiem. Šajā pašā grupā 4. vietā 
ierindojās Lauris Žuburs, kam šīs 

sacensības bija pirmās ugunskris
tības uz lielās skatuves.

“Junioru” grupā Reinis Atvars 
grūtā trasē izcīnīja 7. vietu. “Mini
me” grupā Žanim Rībenam 8. vieta 
un Danielam Žuburam 12. vieta. 
“Benjamin” grupā Rūdim Rībenam 
– 8. vietā. Vēl nebijis sasniegums 
bija arī Latvijas komandas izcīnītā 
otrā vieta komandu vērtējumā.

Nākamais būs kluba “Karters” 
nozīmīgākais gada notikums ve
lotriālā – 16. jūnijā Ugalē notiks 
Latvijas Riteņbraukšanas fede
rācijas (LRF) 2018. gada Latvi
jas čempionāts velotriālā, kur 
noskaidrosies šī gada čempions, 
un favorīts šeit noteikti būs Ar
vis Dermaks. 17. jūlijā Ugālē būs 
Motosporta federācijas Latvijas 
mototriāla čempionāta 2018. gada 
sezonas atklāšanas 1. posms un 
vienlaicīgi arī LRF Latvijas kausa 
velotriālā 1. posms.

Paldies “Kartera” komandas 
atbalstītājiem – “Silent Coat”, 
“Niedrājiem MR”, “AMC Būvei”, 
Ventspils novada pašvaldībai.

“Kartera” prezidents 
Kristaps Skudra

18. un 19. maijā Ogres sta
dionā notika gadskārtējais Rīgas 
pilsētas atklātais čempionāts U18 
vecuma grupai. Vasarīgie laika 
apstākļi un vēlēšanās jau pirmajos 
startos izpildīt Eiropas čempio
nāta U18 līdzdalības normatīvus 
veicināja vairāku teicamu rezul
tātu sasniegšanu. Divu dienu sa
censību laikā 12 disciplīnās no 28 
sasniegti sezonā labākie rezultāti. 

Ventspils novada BJSS pārstāvēja 
pieci vieglatlēti un izcīnīja četras 
godalgotas vietas.

Toms Valdis MelderisMeld
riņš tāllēkšanā, uzlabojot savu per
sonīgo rezultātu, izcīnīja 2. vietu 
un sudraba medaļu (rez. 6,36 m), 
Lelde Linda Līduma – 2. vietu 
diska mešanā (rez. 27,11 m) un 
3. vietu šķēpa mešanā (rez. 36,58 
m), Sindija Kristija Runģe ieguva 

2. vietu augstlēkšanā (rez. 1,50 m), 
Rebekai Veselei 3. vieta augstlēkša
nā (rez. 1,45 m) un Ketijai Orlov
skai 3. vieta 1500 m (rez. 5:41,94, 
uzlabots personīgais rezultāts).

Teicamiem rezultātiem sa
censībās vieglatlētus sagatavoja 
Ventspils novada BJSS treneri 
Dainis Lodiņš, Arno Kiršteins un 
Aivars Žeimunds.

Jolanta Ziemele

12. maijā Popes pagasta atpūtas 
bāzē norisinājās Popes kausa izcīņa 
3x3 strītbolā. Sacensībās piedalījās 
16 komandas no Ventspils, Ventspils 
novada, Talsiem un Rīgas. Tās tika 
sadalītas četrās grupās, katra ko
manda ar katru izspēlēja viena apļa 
turnīru, pēc tam tiekoties izslēgša
nas spēlēs. Izslēgšanas spēļu starp
laikā norisinājās “Mājai un dārzam” 
soda metienu un trīspunktu metie
nu konkursi. Soda metienu konkur
sā par uzvarētāju kļuva “Aiziet jūri
ņā” spēlētājs Uģis Smilgainis, kurš 
iemeta astoņus metienus no desmit. 
Par divkārtējo Popes čempionu 
trīspunktu metienu konkursā kļuva 
“Agris ar dūžiem” spēlētājs Jānis Ze
mels, kurš ar snaipera precizitāti no 
distances bumbu grozā raidīja asto
ņas reizes no desmit. Konkursa uz
varētāji savā īpašumā ieguva guļam
maisus atpūtai pie dabas no mūsu 
atbalstītājiem “Mājai un dārzam”.

Spēlē par 3. vietu tikās “Trap 
Gods” un “Tītari”, ar rezultātu 21:16 
labāki izrādījās komandas “Trap 
Gods” spēlētāji Niklāvs Vasiļišins, 
Oskars Gorbants, Kārlis Bērziņš. 
Komandā “Tītari” spēlēja Toms Si
ņavskis, Kristaps Kivilanss, Mariss 
Gredzens, Roberts Rozenfelds.

Spēlē par 1. vietu tikās “Agris ar 
dūžiem” un “Taverna” – komandas, 
kuras līdz finālam nebija zaudēju
šas nevienu spēli apakšgrupās. Ar 
rezultātu 17:21 par Popes kausa 

„Kartera“ panākumi Čehijā  

Trasē – jaunais “Kartera” sportists.
KRISTAPA SKUDRAS ARHĪVA FOTO

izcīņas 3x3 uzvarētājiem kļuva “Ag
ris ar dūžiem” spēlētāji Agris Biles
kalns, Jānis Zemels, Matīss Gre
dzens. 2. vietā komanda “Taverna”: 
Jurģis Ozols, Toms Ozols, Intars 
Jansons, Enrijs Velmunskis. 

1.–6. vietu ieguvēji saņēma bal
vas no mūsu atbalstītājiem – SIA 

“ARB Pope”, “Mājai un dārzam”, 
Ventspils novada pašvaldības.

Paldies mūsu atbalstītājiem – 
“Mājai un dārzam”, SIA “ARB Pope”, 
Ventspils novada pašvaldībai, bied
rībai “Popes muiža”, Popes pagasta 
pārvaldei!

Sandris Jankevičus

Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes

Popes kausa izcīņa strītbolā
Saspringts 

mirklis spēlē.  
FOTO NO SANDRA 

JANKEVIČUS ARHĪVA
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SPORTS

25. aprīlī Zūru pamatskolas renovētajā 
sporta laukumā notika pirmās oficiālās Vents
pils novada sporta skolas organizētās vieglatlēti
kas sacensības pašiem mazākajiem U12 grupas 
(2007./ 2008. g. dz.) sportistiem. Mazie vieglat
lēti sacentās septiņās disciplīnās – 60 m sprintā, 
60 m/b, 400 m, tāllēkšanā, augstlēkšanā, lodes 
grūšanā un šķēpa mešanā. Pirmo trīs vietu ie
guvēji tika apbalvoti ar medaļām un diplomiem. 

60 m uzvarēja Dita Siliņa (Zūras), rez. 9,51 
sek., un Dairis Āboliņš (Zūras), rez. 9,19 sek., 
60 m/b – Dita Siliņa, rez. 12,16 sek., un Ro
berts Elsts (Ugāle), rez. 11,93 sek., 400 m trešo 
zelta medaļu izcīnīja Dita Siliņa, rez. 01:18,9, 
un Filips Krūmiņš (Zūras), rez. 01:22,8, tāllēk
šanā pirmie bija Estere Stepe (Ugāle), rez. 3,56 
m, un Edmunds Reinvalds (Ugāle), rez. 3,66 m, 
augstlēkšanā – Nellija Rungevica (Zūras), rez. 
1,15 m, un Martins Klestrovs (Zūras), rez. 1,20 
m, lodes grūšanā – Estere Stepe, rez. 5,45 m, 
un Edmunds Reinvalds (Ugāle), rez. 7,67 m, 
šķēpa mešanā – Estere Stepe, rez. 21,57 m, un 
Emīls Bibļivs (Zūras), rez. 18,29 m.

8. maijā vasarīgos laika apstākļos renovēta
jā Tārgales sporta laukumā startēja vieglatlēti 
U14 grupā (2005./ 2006. g. dz.) no Ventspils 
novada BJSS un ciemiņi no Talsu sporta skolas 

un Ventspils “Spara”. Vietas tika sadalītas asto
ņās disciplīnās – 80 m sprintā, 80 m/b, 300 m, 
1000 m, tāllēkšanā, augstlēkšanā, lodes grūša
nā un šķēpa mešanā.

80 m sprinta uzvarētāji – Terēza Anna Ža
gare (Ugāle), rez. 11,4 sek., un Jorens Lāže (Pil
tene), rez. 11,2 sek., 80 m/b – Singa Rozentāle 
(Zūras), rez. 14,7 sek., un Armands Bakanaus
kis (Pope), rez. 13,7 sek., 300 m – Nikola Kate 
Punka (Piltene), rez. 50,8 sek., un Armands 
Bakanauskis, rez. 48,6 sek., 1000 m – Karolīna 
Karla Matisone (Piltene), rez. 3:36,4, un Gab
riels Toms Kvecko (Piltene), rez. 3:28,3, tāllēk
šanā – Kristīne Gulbe (Talsi), rez. 4,14 m, un 
Jorens Lāže, rez. 4,40 m, augstlēkšanā – Patrī
cija Jansone (Talsi), rez. 1,44 m, un Markuss 
Meiļuns (Piltene), rez. 1,40 m, lodes grūšanā 
– Daniēla Rjabova (Tārgale), rez. 9,42 m, un 
Didzis Rancāns (Zūras), rez.  7,89 m, un šķēpa 
mešanā – Emīlija Oša (Talsi), rez. 27,50 m, un 
Kārlis Lūkass Koloda (Talsi), rez. 32,22 m.

Vieglatlētus sacensībām sagatavoja, kā arī 
sacensības tiesāja Ventspils novada BJSS tre
neri – Aivars Čaklis, Agris Paipals, Kaspars 
Gulbis, Arno Kiršteins, Dainis Lodiņš, Reinis 
Ziemelis.

Jolanta Ziemele

17. maijā Ogrē notika “Sportland” kau
sa trešā posma sacensības. Sasniegti vairāki 
atzīstami, pat teicami, rezultāti. Pieaugu
šo konkurencē piecās disciplīnās sasniegti 
Latvijas sezonas labākie rezultāti. Sacensī
bas notika divās vecuma grupās – pieau
gušo (2002. g. dz. un vecāki vīrieši un sie
vietes) un U16 (2003./2004. g. dz. zēni un 
meitenes) grupā.

Ventspils novada vieglatlēti mājās pār
veda piecas dažāda kaluma medaļas. U16 
grupā 1. vietu un zelta medaļu 800 m izcī
nīja Niks Lagzdiņš (rez. 2:11,99), 2. vietu 
un sudraba medaļu 2000 kavēkļu skrējienā 
ieguva Sanijs Strauss (rez. 7:03,78), 3. vietu 
un bronzas medaļu augstlēkšanā izcīnīja Ro
berts Mažrims (rez. 1,71 m). Pieaugušo gru

pā Annai Naglei izdevās iegūt divas godalgo
tas vietas – 3. vietu lodes grūšanā (rez. 12,20 
m) un 3. vietu 100 m/b (rez. 16,24 sek.), An
nai 5. vieta šķēpa mešanā (rez. 40,70 m).

Labāko desmitniekā U16 grupā iekļuva 
divi šķēpmetēji: 7. vietu izcīnīja Jēkabs Prie
kulis (rez. 35,08 m), 9. vietā ierindojās Ralfs 
Reinis Kvecko (rez. 33,25 m).

Sacensībās piedalījās arī Māris Ansbergs, 
Pārsla Bogdanova, Alise Elza Skricka, Marta 
Matisova, Leo Dubrovs, Teodors Drazlovskis 
un Rūta Freimane.

Vieglatlētus labiem startiem sagatavoja 
Ventspils novada BJSS treneri Arno Kirš
teins, Dainis Lodiņš, Aivars Žeimunds un 
Kaspars Gulbis.

Jolanta Ziemele

Popes pagasta atpūtas bāzē 1. un 2. jū
nijā norisinājās pludmales volejbola sacen
sības “Popes kauss 2018” sieviešu un vīriešu 
grupām. 1. jūnijā sacensības atklāja sieviešu 
grupa. Sacensībām bija pieteikušās astoņas 
komandas.

Apakšējo piespēļu konkursa uzvarētāja 
ir Līga Žeimunde.
1. vietā – Anita Žeimunde, Elza Ozoliņa.
2. vietā – Anete Černuho, Krista Rozenberga.
3. vietā – Inta Ozola, Anita Indāne.

2. jūnijā pludmales volejbolā sacentās 
vīriešu grupa. Spītējot karstajam laikam, 
turnīram bija pieteikušās 13 komandas. 

Apakšējo piespēļu konkursa uzvarētājs 
– Kristiāns Tinte.
1. vietā – 
Andrejs Černuho, Andis Maksimovs.
2. vietā – 
Jevgēņijs Sikuriņecs, Reinis Grīnbergs.
3. vietā – 
Uģis Kronlaks, Ingus Peterfelds.

Paldies sacensību atbalstītājiem un pa
līgiem – SIA “ARB Pope”, Ventspils novada 
pašvaldībai, Z/S “Bērziņi”, atpūtas vietai 
“Zālīši”, biedrībai “Popes muiža”, Popes pa
gasta pārvaldei.

Sandris Jankevičus

Lietuvā, Klaipēdas aprinķī, Dar-
gužu ciemā, starptautiskās jātnieku 
sacensības “Horsemarket Equestrian 
Sring Tour 2018” veiksmīgi startēja 
jātnieku sporta kluba “Demora” 
sportisti ar trīs zirgiem un diviem 
ponijiem.

Veicot nacionālos maršrutus ar šķēršļu 
augstumu no 60 līdz 110 cm un sacenšoties 
ar spēcīgiem konkurentiem no Lietuvas, 
Polijas un Krievijas, “Demoras” sportisti iz
cīnīja 12 godalgotas vietas, tostarp Artūrs 
Stonkus ar Leksiju Lilū divas pirmās vietas. 
Anna Čakstiņa ar poniju Veto ieguva trīs 
godalgotas vietas – 60 cm maršrutā ar stila 
novērtējumu un divos ātruma maršrutos. 
Alise Lūse ar jauno poniju Džoana spēcīga
jā konkurencē izcīnīja divas sestās vietas 70 
cm un 80 cm ātruma maršrutā.

Unda Egendorfa startēja ar diviem zir
giem, ar pieredzējušo un spēcīgo Lēdiju, iz
cīnot četras godalgotas vietas 100 līdz 110 
cm augstos ātruma maršrutos, un ar jauno, 
vēl nepieredzējušo, piecgadīgo Red Grace, 
trīs dienu laikā finišējot tikai ar diviem gāz
tiem šķēršļiem un divas reizes ierindojoties 
starp desmit labākajiem jātniekiem. Artūrs 

Stonkus ar Leksiju Lilū trešajā dienā uzva
rēja divos 100 līdz 110 cm ātruma maršru
tos, kā arī iepriekšējās dienās ātruma marš
rutos izcīnīja 5. un 3. vietu.

“Milzīga pieredze četru dienu garumā! 
Sporta bāzē lieliski sakārtota infrastruk
tūra, piemēroti jāšanas laukumu segumi, 
nobruģēti celiņi, dušas zirgiem pie staļļiem, 
pat siena, kas aiztur piejūras vēja brāzmas 
iesildes laukumā. Šeit ir patīkami atgiezties 
ar jau pieredzējušiem zirgiem, tā ir lieliska 
vieta, kur atvest jaunos zirgus un sportis
tus, liekot visiem sajusties citādāk – kā ār
valstīs!” saka jātnieku sporta kluba “Demo
ra” valdes priekšsēdētāja un trenere Gelinta 
Apse. Viņa ziņo arī par to, ka “Horsemar
ket Equestrian Sring Tour 2018” sacensību 
otrajā nedēļā notika Centrāleiropas zonas 
posms ar stingriem dalībnieku noteiku
miem. Tajā “Demoru” pārstāvēja viens po
nijs – Veto. Ponijiem bija divu dienu kvali
fikācijas maršruti ar 90 un 95 cm augstiem 
šķēršļiem, Anna Čakstiņa ar Veto izcīnīja 
4. vietu un iespēju lēkt pēdējās dienas mar
šrutā ar šķēršļu augstumu 100 cm. Arī šis 
maršruts tika veikts godam, izcīnot 6. vietu.

Gelinta Apse

“Demoras” veiksmīgie starti Lietuvā

No kreisās Unda, Alise, Anna, Gelinta un Artūrs. MAIRAS ČAKSTIŅAS FOTO

“Sportland” kausa vieglatlētikā III posms

Sacensības vieglatlētikā U12 un U14 grupā

Saule, karstums un cīņa par uzvaru

Sportiskās dāmas spēlēja pludmales volejbolu.   SANDRA JANKEVIČUS ARHĪVA FOTO
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TĀRGALE

Četras Tārgales pamat-
skolas audzēknes ir izveido-
jušas divus mācību uzņēmu-
mus. Ketijai Kažokai (6. kl.) 
un Daniellai Zviedrei (5. kl.) 
pieder uzņēmums “Papīra 
burvītes”, savukārt Anijai 
Lāsmai Apermanei un Lau-
mai Ližbovskai  (abas  
7. kl.) – “Jūras dārgumi”.

Mācību iestādes direktore Ilze 
Judzika uzteic uzņēmīgās meitenes, 
sakot, ka viņas ir izdarīgas un apķē
rīgas. Skolniecēm ir daudzpusīgas 
intereses, tādēļ nav brīnums, ka 
viņas izveidojušas mācību uzņēmu
mus un prot gūt peļņu. Pagaidām 
tā nav liela, bet, pirmkārt, pašu no
pelnītai naudiņai ir cita vērtība, otr
kārt, tādējādi tiek iegūtas zināšanas, 
kuras noder ikdienā – kā mācību 
procesā, tā arī privāti, piemēram, 
plānojot lielākus pirkumus. 

Sarunājoties ar jaunajām tār
galniecēm, kļūst skaidrs, ka viņas 
ir aizrautīgas meitenes. Daniellai 
patīk dziedāt, viņa to dara vai
rākos sastāvos, 5. klases skolnie
ce dejo arī tautiskās dejas. Viņa 
stāsta: “Mani aizrauj šīs nodar
bes. Varu dažādi izpausties, man 
ļoti patīk kustības. Sekmes skolā 
ir labas, ir bijusi pat zelta liecība, 
bet biežāk – sudraba. No mācību 
priekšmetiem vislabāk patīk lat
viešu valoda un dabaszinības.” Arī 
Daniellas draudzene Ketija dejo 
gan tautiskās, gan hiphopa, gan 
sporta dejas. Viņai patīk uzstāties 
un redzēt, kā to dara citu skolu 
pārstāvji. Ketija apmeklē rokdar
bu pulciņu un tāpat kā Daniella ir 
iesaistījusies skolēnu pašpārvaldē. 
To darījušas tādēļ, lai varētu rīkot 
interesantus pasākumus un veido
tu vēl tīkamāku skolas vidi. Ketija, 
kuras mīļākais mācību priekšmets 

Tārgales pamatskolas 
latviešu valodas un literatū-
ras skolotāja Ruta Freimane 
strādā mācību iestādē, kurā 
pati reiz mācījusies. Par 
apzinīgu un ilggadēju darbu 
valsts svētkos viņai pasniegts 
pagasta pārvaldes pateicības 
raksts.

“Mans vienīgais sapnis jaunībā 
bija kļūt par skolotāju, un es to pie
pildīju. Tēva māsīca bija skolotāja, 
tas bija viens pamudinājums, otrs 
– savu pedagogu vērošana, kad 
biju skolniece, bet trešais – man 
vienmēr ir patikusi latviešu valo
da un literatūra. Nu es pati mācu 
šo priekšmetu,” stāsta Ruta, kura 
Tārgalē strādā kopš 1987.  gada. 
Pedagoģei ir gandarījums par iz
vēlēto profesiju. Viņai patīk vērot, 
kā skolēni aug un attīstās, turklāt 
palaikam gadās, ka kāds bijušais 
audzēknis pasaka paldies par to, 
ka ir labi apguvis latviešu valodu. 
“Reizēm, ja man pārmet, ka esmu 
stingra un barga, atbildu, ka ne
viens audzēknis nav teicis, ka ne
esmu iemācījusi valodu un trūkst 

zināšanu, lai tiktu līdzi pārējiem 
vidusskolā vai tehnikumā. Kāda 
vecmāmiņa nesen pateica, ka man 
esot krampis iemācīt citiem to, 
ko protu pati. Tas bija labs un pa
tīkams novērtējums. Jā, es esmu 
prasīga, bet uzskatu, ka citādāk 
nevar klasē nodrošināt kārtību un 
panākt, lai bērni mācās. Nu, nav 
pieļaujami, ja audzēknis stundā 
dara, ko grib, bet es mēdzu arī pa
jokot. Reiz pat dziedājām dziesmu 
par aprīļa pilieniem, un es kustējos 
dziesmas ritmā.”

Salīdzinot audzēkņu uzvedību 
pirms 30 gadiem, kad Ruta sāka 
strādāt par skolotāju, tārgalniece 
uzskata, ka agrāk pret pedago
giem bija lielāks respekts. Piemē
ram, ja sarunājās divi pieaugušie, 
bērni pieklusināja balsi, bet tagad 
dažkārt pat nemana, ka līdzās ir 
skolotājs. Savukārt pozitīvais ir 
tas, ka mūsdienu skolēni ir dro
šāki un atraisītāki. Ruta vēlas, lai 
audzēkņi vairāk lasītu, jo ikdienā 
tas notiek reti. Daudzi pat vairās 
izlasīt mācību grāmatās publicē
tos daiļdarbu fragmentus, nemaz 

nerunājot par visu darbu. “Es 
pati bez grāmatas nevaru! Lasī
šana man ir kā dzīves skola, tādēļ 
labprāt iedziļinos žurnālos pub
licētajās intervijas, jo tad no citu 
cilvēku izteikumiem gūstu inte
resantas atziņas. Labprāt izvēlos 
viegla satura literatūru, tā palīdz 
atpūsties.”

No dzejniekiem Rutai tuvāka 
ir Ārijas Elksnes daiļrade, īpaši 
viņas teiktie vārdi par sievietes 
būtību, kā arī Māras Zālītes darbi. 
“Nesen man palika 60, un es seci
nāju, ka kļūstu gudrāka, jo mainu 
mācīšanas metodes, daudz iz
mantoju kursos iegūtās zināšanas. 
Cenšos ļoti saprotami paskaidrot, 
kā, kur un kāpēc jāliek pieturzī
mes, atgādinu, ka jāatrod grama
tiskais centrs. Mums bija audzēk
nis ar mācīšanās traucējumiem, 
kurš stundas laikā varēja palīst 
zem sola. Ja viņam aizrādīja, bija 
asa pretreakcija. Tad sapratu – ja 
nevaru mainīt apstākļus, jāmainās 
pašai. Sāku izmantot citu pieeju, 
un skolēns cēla stundās roku, nāca 
pie tāfeles.”

Svētki nekad nebeidzas

ir matemātika, stāsta, ka skolotāja 
Eva Zeltzaķe tik ilgi runājusi par 
mācību uzņēmumu dibināšanu, 
līdz draudzenes nolēmušas pamē
ģināt. “Visvairāk mūs ieinteresēja 
tas, ka pašas varam darīt to, kas 
patīk, neviens cits to nenosaka. 
Sākumā gan bija nedrošība, bai
ļojāmies, vai nebankrotēsim, to
mēr nolēmām pamēģināt,” atklāj 
Ketija. Viņa kopā ar draudzeni 
izgatavo kartītes, nelielus deko
rus, aploksnītes naudas dāvināša
nai. Ierosme izvēlēties tieši šādu 
uzņēmējdarbības veidu aizgūta 
no Ketijas māmiņas Ineses, kuras 
radošums meitenes iedvesmojis. 
Daniellas pārziņā lielākoties ir do
kumentu noformēšana, bet Ketija 
no papīra gatavo dažādus priekš

metus, ar ko iepriecināt saņēmē
jus. Tie ir pārdoti tirdziņos Vents
pilī, Rīgā, Popē un Tārgalē. “Svētki 
nekad nebeidzas, tādēļ vienmēr ir 
cilvēki, kuri vēlas iegādāties ap
sveikuma kartītes. Daudzi novērtē 
tieši to, ka piedāvājam pašu dari
nātas lietas. Tām arī mūsdienās ir 
vērtība,” secina Ketija, paskaidro
jot, ka kartītes atkarībā no izmēra 
maksā 2 vai 2,50 eiro. Daniella, 
darbojoties skolēnu mācību uzņē
mumā, ir attīstījusi radošumu, bet 
Ketija kļuvusi drošāka un nebaidās 
piedāvāt savus izstrādājumus arī 
lielpilsētā Rīgā, kur cilvēki steidzas 
cits citam garām un lielākoties ne
pievērš uzmanību skolēniem, kuri 
tirgo savus izstrādājumus. Mazā
kās pilsētās ļaudis esot draudzīgā

ki un labprāt aprunājas ar jaunie
šiem, izvaicājot, kā tapis viens vai 
otrs priekšmets. Ketija un Daniella 
ir aprēķinājušas, ka viņu izdevumi 
ir aptuveni 120 eiro, bet peļņa – 
vairāk nekā 200 eiro. 50% no gū
tajiem ienākumiem tiek paredzēti 
uzņēmuma attīstībai, bet pārējos 
līdzekļus meitenes sadala. Ketija 
nopelnīto izmanto, iegādājoties 
našķus, un tērē ekskursijās, bet 
draudzene krāja, lai nopirktu jau
nu telefonu. Vasarā meitenēm uz
ņēmums “Papīra burvītes” jāslēdz, 
bet rudenī var veidot citu. Vai tas 
tiks darīts, draudzenes vēl nezina 
– laiks rādīs! Par to domā arī Ani
ja un Lauma. Aktīvā Anija labprāt 
apmeklē vieglatlētikas treniņus 
un dejo tautiskās dejas. Viņai ir 

labas sekmes mācībās, visvairāk 
interesē sports un sociālās zinī
bas. Arī Lauma, kurai ļoti patīk 
vēsture, dejo, abas draudzenes ir 
iesaistījušās skolas debašu klubā. 
Mācību uzņēmumu pamudināja 
izveidot Anijas radinieku bizness; 
viņiem Liepājā pieder uzņēmums, 
kurā var iegādāties dažādus jūr
malā atrastus akmeņus, lielāko
ties ar caurumiem. Tārgalnieču 
piedāvājumā ir dažādas rotas, 
magnētiņi un citi suvenīri, kuru 
izgatavošanai izmantoti dzintars, 
smiltis un nelieli akmentiņi. Ra
dot rotaslietas, ir nepieciešamas 
sagataves. Skolnieces, piemēram, 
nopērk stikla pudelītes, kurās ie
pilda smiltis, un auskaru āķīšus. 
Pārdodamo priekšmetu gatavo
šana esot ļoti radošs process, kas 
skolniecēm patiesi patīk. “Mēs pa
šas meklējam akmeņus, dodamies 
uz jūrmalu. Visu laiku ir jādomā, 
lai būtu interesants piedāvājums,” 
uzsver Anija, bet Lauma piebilst, 
ka darbošanās uzņēmumā dod 
labu pieredzi, kas noderēs nākot
nē: “Mēs uzzinām, kas klientiem 
patīk, mācāmies reklamēt un pār
dot. Sākumā bijām nedrošas, bet 
tagad vairs nekautrējamies stāstīt 
par savu preci.” Uzņēmuma “Jūras 
dārgumi” peļņa mācību gada lai
kā bijusi 50 eiro. Pirmajā tirdziņā 
meitenes bijušas apmulsušas un 
nezinājušas, ko teikt, kā piedā
vāt savu preci, bet nu jau amats 
ir rokā. Anijai darbība mācību 
uzņēmumā ļāvusi izzināt cilvēku 
vēlmes un iemācījusi komunicēt 
ar dažādu auditoriju. Vasarā viņa 
turpinās izgatavot rotas un suve
nīrus. Abas meitenes ir nolēmušas 
strādāt, lai garajā brīvlaikā nopel
nītu kabatas naudu.                      

Marlena Zvaigzne

Mācību uzņēmumu aktīvistes Lauma, Anija Lāsma, Ketija un Daniella. 
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Ir krampis iemācīt dzimto valodu

Skolotāja Ruta Freimane, kura nupat vēl audzināja 
9. klasi, atzīst, ka stundās ir prasīga un stingra.         

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Skolotāja Ruta atpūšas dārzā, 
viņai ir neliela saimniecība, ener
ģiju sniedz peldes, patīk arī ceļo
jumi un automašīnas vadīšana. 

Tārgalniece ar prieku klausās labu 
mūziku un labprāt ieslēdz “Latvi
jas Radio 2”.                 

Marlena Zvaigzne
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Uzņem pirmsskolas grupās
Tārgales pamatskolā turpinās audzēkņu uzņemšana 2018./2019. mācību gadam visās pirmssko-

las grupās. Aicinām mūsu pulkā bērnus no 1,5 līdz 6 gadu vecumam.
Direktore Ilze Judzika

Pavasarī tika izsludināts skolēnu starp-
tautiskais pētnieciskais konkurss “Vēsture ap 
mums”. Šogad konkurss bija veltīts gaidāmajai 
Latvijas simtgadei. Mēs sākam svinēt šo skaisto 
notikumu ar to, ka apzinām dažādas svētku 
tradīcijas. Konkursa pamatdomu var izteikt 
ar  latvju dainas rindām: “Saimeniek, svētki 
nāk, sēsties galda galiņā...”.

No Tārgales pamatskolas konkursā piedalījās 9. kla
ses skolniece Betija Kiršteine. Meitene rakstīja darbu 
par gadskārtu svētkiem vēsturiskā skatījumā “Latviešu 
gadskārtu svētki”. Darba moto: “Manas nācijas pamat
vērtība – latviešu tautas tradīcijas un godi”. Betija rakstī
ja ne tikai pētniecisko darbu, bet arī izgatavoja spēli par 
gadskārtu svētkiem.

19. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā notika 
noslēguma pasākums un apbalvošanas ceremonija, 
kurā piedalījās arī konkursa patrons Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis. Betija saņēma atzinību no “Latvi
jas Avīzes”, bet pētnieciskā darba konsultantei vēstures 
skolotājai Evai Zeltzaķei izteikta Latvijas Valsts arhīva 
atzinība.

Paldies Betijai un skolotājai Evai par ieguldīto darbu!

Tārgales pamatskolas direktore Ilze Judzika

Solveiga Plāts ir sākum-
skolas skolotāja, kura tagad 
māca mājturību un dabaszi-
nības un pieskata bērnus  
pagarinātās dienas grupā. 
Par pedagoģi viņa sāka  
strādāt 1975. gadā.   

Tārgales pamatskola ir Solvei
gas pirmā un vienīgā darbavieta. 
Par skolotāju viņa kļuva tādēļ, ka 
rados bija pedagogi: “Man likās 
pats par sevi saprotams kļūt par 
skolotāju un strādāt ar cilvēkiem. 
Vai tad pēc vidusskolas beigšanas 
domāju par profesijas sūrumu?! 
Skaidrs, ka ne!” 

Solveiga nedaudz aizdomājas, 
kad vaicāju, vai ir gandarījums par 
jaunībā izvēlēto profesiju. Jā, tā 
patīk, un nekāda rūgtuma nav. “Ej, 
kur gribi, – visur pazīstami cilvēki 
apkārt, tie ir gan bijušie audzēkņi, 
gan viņu vecāki. Ja jūs man tā jau
tājat, tad saprotu, ka katru dienu 
dodos uz skolu ar prieku. Pretējā 
gadījumā es te nestrādātu. Jā, bēr
ni šo gadu laikā ir ļoti mainījušies, 
bet arī mēs, pieaugušie, esam 
mainījušies, un tas, ja cilvēks grib 
būt skolotājs, ir tikai normāli. No 
mūsu klases vairāki izvēlējās sko
lotāja profesiju, un es manu, ka 
mēs esam tādi jauneklīgāki.”

Solveigas sirds pieder arī su
ņiem. Tie viņai bijuši jau bērnībā, 

bet pirms 30 gadiem tārgalniece 
iegādājās pirmo amerikāņu ko
kerspanielu. “Godīgi sakot, sā
kumā man bija bail – domāju, 
ka nemācēšu un nepratīšu viņu 
audzināt, bet mani iedrošināja 
suņu audzētāja Diāna Blumberga. 
Sākām ar suņuku apmeklēt suņu 
skoliņu, iemācījos viņam veidot 
frizūras. Kad pirmais suns palika 
vecāks, paņēmu otru. Viņi savu 
mūžu nodzīvoja, tiku pie nāka
majiem. Tagad man ir trīs angļu 
kokeri. Viens no tiem ir gulošs un 
kopjams, es savu suņu mammīti 
cilāju un mainu viņai pamperus. 
Tā ir liela mīlestība. Es vairs ne
spēju iedomāties savu dzīvi bez 
suņa. Vairāki sunīši man ir tādēļ, 
ka viņiem bariņā ir jautrāk un in
teresantāk. Nekāda kaušanās ne
notiek – abi jaunākie kokerīši mīļo 
gulošo mammīti un vecmāmiņu. 
Savulaik ar suņiem piedalījos sa
censībās, bet nu tas laiks ir garām. 
Lai gan sunīši ir nogaršojuši ta
petes un darījuši citus nedarbus, 
viņi nezina, kā tas ir, ja uz viņiem 
dusmojas. Pateicoties kokerīšiem, 
esmu iepazinusies ar dažādiem 
interesantiem cilvēkiem, un nebi
ja svarīgi, cik kurš bagāts, vai kādu 
amatu ieņem, – mūs vienoja mī
lestība pret suņiem.” 

Solveiga zina, ko nozīmē iero

bežota spēja kustēties, jo ir cietusi 
avārijā. Viņa bija pie stūres, kad 
notika negadījums. “Pirms avāri
jas biju no tiem, kas teica: “Nav 
tāda vārda “nevaru!” Pēc tam sa
pratu, ko nozīmē, ja cilvēks kaut 
ko nespēj. Fizioterapeite aicināja 
darboties, bet man bira asaras. 
Tas lika pārdomāt dzīvi, bet jau 
tolaik, kamēr atveseļojos, domāju, 
kad atkal varēšu sēsties pie stūres. 
Tagad daru to un nebaidos.”

Solveigai prieku rada dārza dar
bi, daudz laika viņa pavada mežā, 
jo patīk dabas tuvums. Agrāk tār
galniece dziedāja korī un ansamblī, 
bet tagad savu enerģiju otro gadu 
velta skolas bērnu un jauniešu cen
tra vadīšanai. Tas ir atvērts no čet
riem pēcpusdienā līdz pusastoņiem 
vakarā, 1.–9.  klašu audzēkņiem ir 
iespēja spēlēt galda spēles un tā
das, kurās var izkustēties, zīmēt un 
veidot, iesaistīties citās saturīgās 
aktivitātēs. “Reizēm centrā ir 20 ap
meklētāju, dažkārt mazāk, nevar jau 
paredzēt, cik cilvēku atnāks. Mums 
ir atvēlēta nauda ekskursijām, tādēļ 
varam arī kaut kur aizbraukt. Or
ganizēju dažādus tematiskus pa
sākumus. Sapņojam par virtuvītes 
iekārtošanu, jo bērni, īpaši zēni, ļoti 
vēlas gatavot. Pagājušajā rudenī sa
vārījām zapti un ēdām visu ziemu.” 

Marlena Zvaigzne

Iesaistījās 
pētnieciskajā 
konkursā

Betija kopā ar Valsts prezidentu.
EVAS ZELTZAĶES FOTO

Skolotāja profesija 
uztur jauneklīgu garu

Valsts svētkos Solveiga Plāts par apzinīgu un ilggadēju 
pedagoģisko darbu Tārgales pamatskolā saņēma pagas-
ta pārvaldes pateicību. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

No 2018. gada 1. janvāra spē
kā stājušies Ministru kabineta no
teikumu Nr.299 “Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” gro
zījumi, kuri nosaka virkni izmaiņu, 
lai ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 
persona tiktu atzīta par trūcīgu. 

Sociālo palīdzību sniedz, pama
tojoties uz ģimenes (personas), ma
teriālo resursu – ienākumu un īpa
šuma – novērtējumu, individuāli 
paredzot katra klienta līdzdarbību. 

Materiālo resursu novērtējums 
paredz noteikt ģimenes (personas) 
atbilstību trūcīgas vai maznodroši
nātas ģimenes statusam.

Trūcīgas ģimenes (personas) 
statusu var saņemt, ja ģimenes 
(personas) vidējie ienākumi pēc 
ienākuma nodokļa nomaksas kat
ram ģimenes loceklim nepārsniedz 
128,06 eiro, kā arī ir ievēroti citi no
sacījumi, lai ģimeni (personu) atzītu 
par trūcīgu.

Atbilstību maznodrošinātas ģi
menes (personas) statusam izvērtē 
analoģiski trūcīgas ģimenes statu
sam un piešķir pēc iepriekš minētās 
kārtības: 

1. ģimenei, ja tās vidējie ienā
kumi katram ģimenes loceklim 
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā 
nepārsniedz 40% no valstī noteik
tās minimālās mēneša darba algas 
(2018. gadā – 172 eiro);

2. atsevišķi dzīvojošam nestrā
dājošam vecuma pensijas saņēmē
jam vai personai ar invaliditāti, kuras 
vidējie ienākumi pēdējo triju mēne
šu laikā nepārsniedz 65% no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba 
algas (2018. gadā – 279,50 eiro).   

Ventspils novada pašvaldība 

apstiprinājusi saistošos noteiku
mus, kas regulē sociālās palīdzības 
sniegšanu novada iedzīvotājiem. 
2018. gada 22. februāra Ventspils no
vada domes saistošie noteikumi Nr.8 
“Sociālās palīdzības pabalstu veidi 
un to piešķiršanas kārtība” nosaka 
sociālās palīdzības pabalstu veidus, 
apmēru un piešķiršanas kārtību.  

Saistošie noteikumi paredz, ka 
sociālās palīdzības pabalstu var sa
ņemt ne tikai trūcīgā ģimene (per
sona), bet arī maznodrošinātā ģi
mene (persona), līdz ar to atbalstu 
var saņemt lielāks personu loks, it 
sevišķi ģimenes ar bērniem. 

Ja esat nolēmis vērsties Sociāla
jā dienestā pēc sociālās palīdzības, 
lūgums:

1. atbilstoši dzīvesvietai vērsties 
pie sociālā darbinieka savā pagastā 
(kontaktinformāciju skatīt www.
ventspilsnovads.lv); 

2. līdzi ņemt bankas konta vai 
VAS “Latvijas pasts” konta pārska
tu, konta pārskats jāiesniedz no vi
siem atvērtajiem kontiem;

3. ja strādājat algotu darbu, lī
dzi jāņem izziņa no darba devēja 
par darba samaksu, izziņā jābūt 
norādītai informācijai par darba 
samaksu pēdējo trīs kalendāro mē
nešu periodā;

4. ja esat saimnieciskās darbības 
veicējs, kopā ar saimnieciskās dar
bības deklarāciju Sociālajā dienestā 
jāiesniedz izziņa par ienākumiem 
no saimnieciskās darbības (izziņa 
aizpildāma Sociālajā dienestā klā
tienē).

Sociālajā dienestā jāaizpilda arī 
noteikta parauga iztikas līdzekļu 
deklarācija. 

Inta Rudbaha

INFORMĀCIJA

Trūcīgā vai maznodrošinātā 
statusa noteikšana
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Ģimenes diena 
Jā, bet man vienalga gribas
Kaut kā pateikt tev paldies.
Tāpēc apsolos būt laimīgs
Tad, kad būšu paaudzies! 
Skaistā un saulainā maija pēc

pusdienā “Sprīdīšu” un “Kukainīšu” 
grupas bērni ar lielu satraukumu 
sirdī sagaidīja savus vismīļākos cil
vēkus, lai kopīgi svinētu Ģimenes 
dienu. Skolotāja Marita Mūrniece 
saka: “Nav uz pasaules nekas tik 
mīļš un savs kā māmiņa, tētis, brālis 
vai māsiņa. “Sprīdīšu” grupas bēr
ni ar milzīgu atbildības sajūtu un 
bezgala lielu lepnumu dziedāja par 
savu ģimeni, skaitot pirkstiņus un 
muzicējot. Kopā ar skolotājām Ilvu 
un Elīnu viņi nešaubīgi zināja pa
stāstīt arī par māmiņas, tēta, omes 
un opja valodiņu. Grupas “Kukai

nīši” audzēkņi ar skolotājām Ingrī
du un Maritu bija sagatavojuši gan 
dejas, gan dziesmas un dzejoļus par 
vismīļāko un dārgāko, kas mīt sir
sniņā. Ar skaistām pašu gatavotām 
dāvaniņām un ziediem abu grupu 
bērni apsveica savas māmiņas, ne
aizmirstot arī vismīļāko buču uz 
vaidziņa. Nekur nav tik droši un 
silti, kā māmiņas klēpī!”

Pirmsskolas izglītības iestādes 
grupas “Ezīši” pārstāvji, paši mazā
kie audzēkņi, arī piedalījās svētku 
svinēšanā. Viņi bija aicinājuši uz 
nelielu koncertiņu savus mīļos, lai 
parādītu, ko gada laikā iemācījušies. 
Tā kā šis bija pēdējais kopīgais pa
sākums, jo nākamajā mācību gadā 
bērni dosies uz citu grupu pie citām 
skolotājām, vecāki uz atvadām bija 
sarūpējuši svētku kliņģeri. Svētku 

gaitā skolotājas vecākiem piedāvā
ja dekupēt uz akmentiņa bitīti, kas 
simboliski norāda uz jauno grupu 
– “Kukainīši”. Skolotājas Sandra 
Leigute un Baiba Kečko pateicās 
vecākiem par atsaucību un ciešo sa
darbību, kā arī novēlēja visiem jau
ku vasaru un veiksmīgas turpmākās 
gaitas jaunajā grupiņā. 

Draugu ballīte
Ko tu pasaulē esi redzējis?
Ko tu pasaulē esi garšojis?
Ko tu pasaulē esi saodis?
Ko tu pasaulē esi sataustījis?
Sākusies siltā vasara, un tā ir 

lieliska iespēja turpināt mūsu bērnu
dārza tradīciju – šoreiz “Kukainīšu” 
grupas bērniem rīkot brīnišķīgu, 
emocijām pilnu draugu ballīti. Zē
niem un meitenēm svētku noskaņu 
radīja dažādi interesanti un aizraujo
ši uzdevumi, ko sagatavoja draugi no 
“Zīļuku”, “Pūcīšu”, “Ezīšu” un “Sprī
dīšu” grupas.

“Zīļuku” grupas bērni stāstīja 
pasaku par meža dzīvniekiem, kuri, 
tāpat kā mēs, iepazīst pasauli, to 
nogaršojot, sadzirdot, sataustot, sa
smaržojot. Bet lapsa, zaķis, pele un 
lācis nemācēja lasīt, tāpēc katrs no 
viņiem izdomāja savu vārdu: medus, 
vistiņa, siers, burkāns.

“Kukainīšu” zēni un meitenes 
nebija pasīvi vērotāji, bet aktīvi 
iesaistījās un lika lietā savas zinā
šanas, lai palīdzētu meža zvēriem 
izlasīt noslēpumaino vārdu – grā
mata.

Lai bērniem būtu jautri un inte
resanti, “Sprīdīšu” audzēkņi piedāvā
ja spēles ar radošiem ģeometriskās 
domāšanas attīstības uzdevumiem. 
Bērniem ļoti patīk kustēties, tāpēc 
“Ezīši” izvēlējās organizēt sportiskas 
atrakcijas. Bija jāveic daudzveidīgas 
kustības – apskriet, pārlēkt, izlīst, 
kā arī jādemonstrē fiziskās īpašības 
– ātrums, izturība, kustību koordi
nācija. Mūsu audzēkņi labprāt vēlas 

iemācīties vēl kaut ko, lai augtu kus
tīgi, veseli un dzīvespriecīgi.

Bērni kopā ar skolotājām ir ap
guvuši pamata zināšanas par dabu, 
tāpēc izprata un viegli uzminēja “Pū
cīšu” grupas sagatavotās mīklas par 
kukaiņiem, diennakts daļām, ūdens 
iemītniekiem. Atminējumi pārvēr
tās rotaļā ar dziedāšanu “Kas dārzā” 
un kustību rotaļās “Diena un nakts” 
un “Karūsas un līdaka”.

Tematiskā pasākuma noslēgu
mā bija patīkami redzēt bērnu lai
mīgās acis, tās mirdzēja pateicībā 
par piedzīvoto, par jautrību. Bet pats 
galvenais, lai viņi atcerētos, kāpēc ir 
sanākuši kopā, – ja tev ir draugi, tu 
jūties labi.

Šogad laba vēlējumus no drau
giem saņēma 12 pirmsskolas izglītī
bas iestādes “Lācītis” audzēkņi, kuri 
rudenī uzsāks skolas gaitas Ugāles 
vidusskolā. 

Skolotājas Veronika Tropiņa 
un Rita Bugajenko

Ļoti daudzi cilvēki atsaucās 
aicinājumam un 4. maijā savos pa
galmos, mājās, kultūras un tautas 
namos klāja balto galdautu, lai kopā 
pulcētu ģimenes, draugus un kaimi
ņus. Arī Ugāles tautas namā “Gais
ma” šī bija īpaša diena, kad kopā tika 
aicināti visi Ugāles amatierkolektīvu 
dalībnieki. Svētku koncertu atklāja 
paši mazākie ugālnieki – Ginta Skri
bāna dejotāji, kuri uzreiz pēc uzstā
šanās devās tālāk, lai dejotu koncertā 
Usmā. Ar jaukiem priekšnesumiem 
mūs priecēja Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi Rūdolfs 
Millers, Evelīna Zaharova, Lāsma 
Vecmane, Agita Ozoliņa, Edmunds 
Reinvalds un viņu pedagogi Sandra 
Kārkliņa, Arita Grīnberga un Rasma 
Petmane. Interesants bija folkloras 
kopas “Urdava” izvēlētais repertu
ārs. Ar ļoti nopietnu repertuāru sevi 
prezentēja jauktais koris “Eglaine”, 
diriģente Zane Venžega, un solisti 
Beate Kalniņa, Marika Pumpure, 
Dāvids Balodis, kā arī koncertmeis
tare Silvija Kalniņa. Pūtēju orķestris 
“Ugāle” un diriģents Jānis Smilga 

savus fanus priecēja ar sen pazīsta
miem skaņdarbiem. Liels prieks arī 
par Lauru Mačtamu, kura sevi jau 
vairākkārt apliecinājusi kā orķestra 
diriģente. Deju kolektīvs “Spiekstiņi” 
un viņu vadītājs Gints Skribāns ugāl
niekiem rādīja vēl neredzētu “Melno 
deju”. Pagasta pārvaldes vadītāja He
lēna Mendrišora svētkos izsniedza 
pateicības rakstus aktīvākajām Ugā
les pagasta ģimenēm – Leigutiem, 
Kalniņiem, Viļumiem, Ansbergiem, 
Rutkovskiem un Ūrmaņiem. Ģime
nes parakstījās arī Goda grāmatā. 
Pēc koncerta visus dalībniekus un 
apmeklētājus tautas nama kolektīvs 
cienāja ar svētku pusdienām – grū
bu biezputru. Savukārt kopā ar fol
kloras kopu “Urdava” un vadītāju 
Aritu Grīnbergu jauki pavadījām 
laiku, piedaloties rotaļās. Svētki ir 
nosvinēti, un varam būt priecīgi, ka 
esam kopā gan priekos, gan bēdās 
kā liela draudzīga ģimene. Paldies 
jums, mūsu mīļie amatierkolektīvu 
dalībnieki! Lai jums jauka vasara un 
Dziesmu un deju svētki!

Iveta Pete

Uzteica aktīvās ģimenes

Goda grāmatā parakstās Baiba un Andis Viļumi. ALEKSANDRA HMEĻNICKA FOTO 

Kā svētkus svin “Lācītī”

TĀRGALĒ 
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 

trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekus
tamo īpašumu “Medņi”, kadastra Nr.98660090073, no
saukums: “Medņi”, Tārgales pagasts, Ventspils novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā 
Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldī
bas tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv. Īpašums 
apskatāms darbadienās līdz 17. jūlijam, iepriekš sa
skaņojot ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 
63620509, 26491057.

Izsoles sākumcena – 13 320 eiro, nodrošinājums – 
1332 eiro, izsoles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 
17. jūlijam plkst. 17.00, izsoles sākums 2018. gada 18. 
jūlijā plkst. 13. Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 
4, Ventspilī.

TĀRGALĒ 
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod ne
kustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli “Pīlādži”–14, 
kadastra Nr.98669000217, adrese: “Pīlādži”–14, Tārga
le, Tārgales pag., Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā 
Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības 
portālā www.ventspilsnovads.lv. Īpašums apskatāms dar
badienās līdz 19. jūnijam, iepriekš saskaņojot ar Tārgales 
pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 63620509, 26491057.

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

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada paš
valdības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swed
bank”, kods HABALV22.

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

INFORMĀCIJA

Izsola nekustamo īpašumu

Izsolīs traktortehniku
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 20.  jūnijā plkst.  13 

(Ventspils novada pašvaldības telpās Skolas ielā 4, 2. stāva zālē, Ventspilī) mu
tiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – traktoru “JUMZ 6L”, 
sākumcena 450 eiro. Transportlīdzeklis apskatāms darbdienās Vārves pagasta 
pārvaldē Skolas ielā 1, Ventavā, Vārves pagastā, Ventspils novadā, apskates 
laiku iepriekš saskaņojot ar Vārves pagasta komunālās saimniecības vadītāju 
Edgaru Kalniņu, tālr. 25749314, epasts varve@ventspilsnd.lv. Tāpat pārdod 
kustamo mantu – traktoru “DT75 M”, sākumcena 450 eiro, un kustamo 
mantu – traktoru “MTZ82”, sākumcena 350 eiro. Transportlīdzekļi apska
tāmi darbdienās Puzes pagasta pārvaldē “Valde” Puzes pagastā, Ventspils 
novadā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Puzes pagasta komunālās saim
niecības vadītāju Kārli Zaļkalnu, tālr. 26491802, epasts puze@ventspilsnd.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Ap
meklētāju pieņemšanas 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 transportlīdzekļa 
nosacītās cenas jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HA
BA0551025783903 AS “Swedbank” ar norādi “Transportlīdzekļa (reģistrā
cijas numurs) izsoles nodrošinājums”.

Pieteikumu reģistrācija izsolei no 16. maija darbadienās Ventspils no
vada pašvaldības Juridiskajā nodaļā (1. stāvā) Skolas ielā 4, Ventspilī (kon
taktpersona Andris Stepanovičs, tālr. 63629467, 26688898; 

epasts andris.stepanovics@ventspilsnd.lv), vai Nekustamo īpašumu 
nodaļā (kontaktpersona Gita Horste, tālr. 63629418, 25749170; 

epasts gita.horste@ventspilsnd.lv) līdz 20. jūnijam plkst. 12.
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UGĀLE

Pēc vismaz 20 gadu pār-
traukuma esam atjaunojuši 
pārgājiena tradīciju Ugāles 
vidusskolā un plānojam arī 
turpmāk katru maiju organi-
zēt šo pasākumu. 

19. maijā notika Ugāles vidus
skolas pārgājiens un velobrauciens, 
kurā piedalījās skolas audzēkņi no 
1. līdz 12.  klasei, viņu vecāki, sko
las darbinieki un arī pirmsskolēni, 
kuri izrādījās krietni izturīgāki par 
citiem. Pasākumā iesaistījās 59 da
lībnieki, kuri tika sadalīti astoņās 
komandās – četras bija riteņbrau
cēju un četras gājēju komandas. 
Gājējiem bija 10 km garš maršruts, 
savukārt velobraucējiem – 20 km. 
Maršruts tika veikts pēc instrukcijā 
dotām norādēm, un tā laikā bija da
žādi uzdevumi, pārbaudījumi, pun
ktu krāšanas vietas kontrolpunktos 
un citas aktivitātes, līdz ar to visāt
rākā “Dzelteno pieneņu komanda” 
galapunktā nonāca vien nepilnās 
četrās stundās. Galapunktā visus 
dalībniekus gaidīja kolosāls, ērts un 
ainaviski pievilcīgs dabas nostūris, 
kā arī uz ugunskura vārīta zupa. 

Diena mūs lutināja ar lieliskiem 
laika apstākļiem, un visi dalībnie
ki jutās tik patīkami noguruši, ka 
labprāt baudīja dabu, saules starus, 
draudzīgas sarunas un omulīgo at
mosfēru. Komandām tika pasnieg
tas simboliskas balvas un piešķirti 
tituli atbilstoši viņu aktivitātēm 
šajā dienā. Visiem dalībniekiem 
un organizatoriem bija sarūpētas 
tematiskas nozīmītes, kuras viņi 
nekavējoties ar lepnumu piesprau
da pie krūtīm, kā arī smalkmaizīšu 
kūka ar mini salūtu, ko notiesājām 
kopā ar gardu uz ugunskura vārītu 
piparmētru tēju. Tiem, kurus diena 
vēl nebija nokausējusi, bija iespēja 
piedalīties dažādās sportiskās stafe
tēs un rotaļās.

Pasākuma iniciators bija Ugāles 
vidusskolas skolas padome, savu
kārt plānošanu un organizēšanu 
veica darba grupa, kurā bija vairāki 
skolas padomes pārstāvji, aktīvākie 
vecāki, 11. un 12. klases skolēni, 
skolotāji un skolas vadītāji. Rīkotā
ju komandā darbojās 16 cilvēki, un 
tā bija tik pašaizliedzīga, atsaucīga, 
tik saliedēta, tik zinoša un atraktīva, 

ka pasākumu izdevās izveidot tieši 
tādu, kādu to bijām iecerējuši, bez 
grūtībām pārvarot ikvienu šķērsli 
un realizējot pat šķietami nesasnie
dzamas lietas. 

Vēlos teikt milzīgu paldies vi
siem, kuri piedalījās šī pasākuma 
organizēšanā, morālā, fiziskā un 
finansiālā atbalsta sniegšanā. Un, 
protams, bez dalībniekiem šis pasā
kums nevarētu notikt – liels paldies 
visiem, kuri noticēja, ka šo tradīciju 
ir iespējams atjaunot, un pieteicās 
piedalīties. Katrs ar savu klātbūtni, 
savu smaidu un prieku radīja šai 
dienai ļoti nozīmīgu pievienoto vēr
tību. Pirmajai reizei ar 75 iesaistītiem 
Ugāles iedzīvotājiem, manuprāt, 
bija pilnīgi pietiekami, lai šī tradī
cija turpinātos un dalībnieku skaits 
kļūtu vēl lielāks. Gribu ticēt, ka šādi 
pasākumi un tajos gūtās emocijas ir 
lipīgas un nākamgad mēs tiksimies 
vismaz šādā sastāvā, ceru, ka ar sa
vām atsauksmēm spēsim piesaistīt 
arī citus, kuri līdz šim šaubījās.

Ugāles vidusskolas skolas pa
domes priekšsēdētāja vietniece 

Liene Rodionova

25. maijā Tērvetes dabas parkā 
notika Zemkopības ministrijas, AS 
“Latvijas Valsts meži” un Latvijas 
Kokrūpniecības federācijas organi
zētā konkursa “Mūsu mazais pār
gājiens 2018” laureātu apbalvoša
na. Balvu saņēmēju vidū bijām arī 
mēs, Ugāles pirmsskolas izglītības 
iestādes “Lācītis” četrgadīgo bērnu 
grupas “Pūcītes” un piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu grupas “Kukainīši” 
audzēkņi, pedagogi un vecāku pār
stāvji. Tradicionāls ir ne tikai pats 
konkurss, kas notika 12. reizi, bet 
arī mūsu iestādes audzēkņu pie

dalīšanās tajā – nu jau piekto reizi, 
gūstot godalgas un atzinību. Mūsu 
šīgada nopelns – interešu izglītības 
pulciņu vidū iegūta 2. vieta un nau
das balva ekskursijai.

Ar bērnu neizsīkstošu interesi 
un skolotāju atbalstu konkursa gaitā 
apzināta un veikta izpēte koka pār
tapšanai enerģijā. Tika noskaidrots, 
ko mēs zinām par koka pārtapšanu 
siltumā un ko vēl gribam uzzināt. 
Tad izveidojām darbības plānu: in
formatīvajos avotos izpētīt, kā ko
kus pārveido siltumu radošā ener
ģijā, dodoties izpētes ekskursijās 

uz Ugāles katlumāju un katlumāju 
“Mežrūpnieki”, pārgājienā uz šķel
došanai sagatavoto zaru krāvumu.

Viss sākās ar jautājumu, kā sil
tums nokļūst mūsu mājās. Tiek ku
rināta krāsns, kamīns. Siltumu dod 
radiatori. Bet kā tajos nokļūst sil
tums? Tas interesēja visus – gan ma
zos, gan lielos. Te nu sākās izpētes 
process, kurā palīdzēja katlumājas 
vadītājs Aldis un darbinieks Aivars. 
Viņi iepazīstināja ar katlumājas dar
bību, sākot no šķeldas iegrābšanas 
traktora kausā, tās nogādāšanas uz 
transportiera lentes, pa kuru tā no

nāk kurtuvē, degšanas lielā kurtuves 
katlā līdz procesu uzraugošajiem 
datoriem, kuri pēc āra temperatūras 
sagatavo programmu ūdens tem
peratūrai, šķeldas daudzumam, kas 
jāievada apkures katlā. Pa lodziņu 
varēja apskatīt, kā katlā deg šķelda. 
Katlumājā “Mežrūpnieki” bērni uz
zināja, kā apkurei izmanto granulas.

Izpētīt, kā top šķelda, bija grū
tāk, bet atradām risinājumu. Šķel
došanai sagatavoto zaru kaudzi 
audzēkņi redzēja mežā, bet darba 
process bija jāvēro videofilmā, jo 
drošības apsvērumu dēļ šķeldoša

nas gaterī bērnus neielaiž. Videofil
mā viņi redzēja koku ceļu no meža 
līdz siltumam mājokļos.

Pilnīgi noteikti var sacīt, ka 
“Mūsu mazais pārgājiens” ir licis 
paskatīties uz pašsaprotamām lie
tām citādāk, iedziļinoties tajās un 
izpētot pēc būtības. Audzēkņi par 
šo iespēju saka paldies skolotājām 
Gunai Ūrmanei, Ingrīdai Ziemi
ņai un Maritai Mūrniecei un viņu 
palīdzēm Līgai Nakurtei un Ilonai 
Indriksonei.

Iestādes metodiķe 
Daina Vispoļska

Otrā vieta valsts 
līmeņa konkursā

Mazie ugālnieki priecīgi par panākumiem konkursā. BIEDRĪBAS “ZAĻĀS MĀJAS” ARHĪVA FOTO

Tradīcija atjaunota. 
Veselā miesā vesels gars

2017. gada 30. augustā stājās spēkā Ministru kabineta no-
teikumi Nr.483 “Kārtība, kādā finansē pieslēguma ierīkoša-
nu aizsargātajam lietotājam” (turpmāk – kārtība), paredzot 
iespēju jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas izmaksas 
aizsargātajam lietotājam segt no valsts budžeta līdzekļiem.

Aizsargātais lietotājs ir trūcīga vai maznodrošināta ģimene (perso
na), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns 
ar invaliditāti, persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektro
enerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām jeb galapatēriņam.

Apstiprinātā kārtība ļauj valstij un sadales sistēmas operatoram 
segt elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas izmaksas neelektrificē
tiem aizsargāto lietotāju mājokļiem. Pieslēgumiem, kuru ierīkošanas 
izmaksas, ieskaitot būvprojekta izmaksas, nepārsniegs 15 000 eiro bez 
PVN, pieslēguma ierīkošanu finansēs vienādās daļās no sadales sistē
mas operatora un valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt, ja pieslēguma 
ierīkošanas izmaksas pārsniegs 15 000 eiro bez PVN, izdevumus, kas 
pārsniegs šo summu, finansēs aizsargātais lietotājs.

Kritēriji pieslēdzamajam objektam:
l pieslēdzamajam objektam ir jābūt mājoklim un vienīgajam aiz

sargātā lietotāja nekustamajam īpašumam, turklāt tam jābūt pastāvīgi 
apdzīvotam vismaz deviņus mēnešus gadā;

l pieslēdzamajam objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā vismaz 
10 gadus pirms noteikumu stāšanās spēkā, tam ir jābūt aizsargātā lietotāja 
īpašumā vismaz 10 gadus un tam nekad iepriekš nav bijis pieslēguma.  

Ar kārtību sīkāk var iepazīties https://likumi.lv/ta/id/293132-kar-
tiba-kada-finanse-piesleguma-ierikosanu-aizsargatajam-lietotajam.

Marlena Zvaigzne 

INFORMĀCIJA

Par jauniem pieslēgumiem 
aizsargātajiem lietotājiem



Adrese: Skolas iela 4
Tālrunis: 25427257, 29478085
Izdevējs: Ventspils novada dome
Redaktore: Marlena Zvaigzne
E-pasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
Tirāža:  5000  eks.
Tipogrāfija: “Kurzemes Vārds”

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

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 27. jūnijā.
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ZLĒKAS

2018. gada maijā Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 12 jaundzimušie. 
Pa vienam Zlēkās un Popē, divi – Vārves, Tārgales 
un Ugāles pagastā, četri – Piltenē. 
Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas trīs laulības, 
viena – Ugāles evaņģēliski luteriskajā draudzē. 

VENTSPILS NOVADA  
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ MAIJĀ  
REĢISTRĒTI MIRŠANAS GADĪJUMI:

Ugāles pagastā   Nataļja Djačenko  (28.07.1937.–28.04.2018.)
 Valdis Rozentāls (7.11.1956.–6.05.2018.)
 Ēriks Mačtams (26.01.1935.–23.05.2018.)
 Aleksandrs Ivanovs (14.04.1967.–27.05.2018.)

Jūrkalnes pagastā  Marija Marta Klaiva (6.02.1927.–2.05.2018.)

Ziru pagastā   Aina Dzērve (18.02.1935.–4.05.2018.)

Piltenē   Marta Cinciusa (7.10.1932.–7.05.2018.)
 Vilnis Jegors (20.06.1952.–23.05.2018.)

Puzes pagastā   Anna Voldeka (13.05.1931.–8.05.2018.)
 Valija Matilde Indriksone (17.07.1924.–27.05.2018.)

Tārgales pagastā   Sigurds Rozentāls (3.04.1939.–10.05.2018.)

Ances pagastā  Aivars Grīnvalds (29.06.1969.–21.05.2018.) 

Vārves pagastā   Veldze Vekmane (30.09.1930.–31.05.2018.)  

Zlēku kultūras nama 
vadītāja Kristīne Zāle jau  
ceturto reizi rīkoja 
pārgājienu “Lakstīgalu 
nakts”. Šoreiz ceļš no 
pagasta centra veda uz 
deviņus kilometrus attālo 
Kažezeru.

Pirmajā gadā organizatore vi
sus aicināja apskatīt mācītājmui
žu un Paventu pilskalnu, savukārt 
pērn pārgājiena dalībnieki devās 
uz Lagzdienas pilskalnu. “Kad 
man radās ideja par šāda pasā
kuma rīkošanu, domāju, ka tajā 
iesaistīsies neliels bariņš jaunie
šu un mēs baudīsim romantiku, 
bet cilvēku interese bija ļoti liela. 
Lielākais pārgājiena dalībnieku 
skaits bija simts, ieradās cilvēki 
pat no Salaspils,” stāsta Kristīne. 
Dodoties ceļā, viņa aicina aktīvā 
dzīvesveida atbalstītājus pado
māt par interesantiem tērpiem. 
Pati kultūras nama vadītāja šo
reiz iejutās čigānietes lomā, bet 
kāda cita pārgājiena dalībniece 
bija tērpusies kā velniņš. Ceļš 
līdz Kažezeram nemaz nebija 
tik viegls. Iešana pa meža takām 
un mīkstajām sūnām bija tīka
ma, arī gājiens pa grantēto ceļu 
nebija apgrūtinošs, bet stigu un 
uzkalniņu pievarēšana prasīja 
zināmu piepūli. Kāds gāja ātrāk, 
kāds lēnāk, nelielos bariņos raisī
jās interesantas sarunas. Kad ceļš 
tuvojās beigām, jau stipri krēs
loja, visus apspīdēja mēness, kas 
rādīja ceļu uz ezeru, pie kura gā
jējus sagaidīja ansambļa “Ziedu 
laiks” dziedātājas un muzikanti, 
tā uzmundrinot pārgājiena da
lībniekus. Pie ugunskura varēja 
baudīt līdzpaņemtos gardumus 
un atpūtināt kājas. Šo iespēju 
izmantoja arī pilteniece Antra 
Krauze. Viņa un Rimants Budris 
pārgājiena laikā nūjoja. Pēc An
tras teiktā, tā esot vieglāk mērot 

Pārgājienā dodas 
omulīgā noskaņā

lielākus attālumus: ””Lakstīgalu 
nakts” pārgājienā piedalījos otro 
reizi. Zināju, ka te būs jauki, tur
klāt labprāt izstaigāju vietas, kur 
nav būts. Šodien man patika re
dzētā daba. Ja citus gadus atkal 
rīkos šādus pārgājienus, domāju, 
ka piedalīšos atkal.”

Kristīnei ir prieks, ka cilvēki 
labprāt iesaistās viņas organizē
tajos pārgājienos, un viņa teic, 
ka pašai patīk pasākumā valdošā 
noskaņa. Cilvēki ir draudzīgi un 
labvēlīgi noskaņoti. Šādā omā 
satiku arī pie ugunskura sēdo
šo zlēcenieku Uldi Domku. Viņš 
atzina, ka došanās uz Kažezeru 
bijusi spontāna ideja. Draugs sa
cījis, ka ies pārgājiena, un Uldis 

nolēmis pievienoties: “Man patīk 
aktīvs dzīvesveids, tāpēc teicu: 
“Ejam!” Esmu mednieks un mak
šķernieks, tādēļ man šī apkārtne 
ir tuva un pazīstama. Vislabāk 
man pārgājienā patika saliedētība 
un iespēja pabūt kopā ar drau
giem.”

Uz Kažezeru devās arī vents
pilniece Ārija Klēvere. Aktīvā 
seniore dienā var noiet 15 kilo
metrus: “Fiziskās aktivitātes dod 
ņiprumu, pašai ir tāda apziņa, 
ka varu, piemēram, dancot divas 
stundas no vietas. Zlēku pārgā
jienos man patīk satiktie cilvēki 
un iespēja iet augšā un lejā, skais
tā daba un smaržojošais mežs.” 

Marlena Zvaigzne

Tā nav migla, kas redzama fonā, tie ir automašīnas saceltie putekļi.    DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
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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 (turp

māk – noteikumi) nosaka Vents
pils novada pašvaldības (turpmāk 
– pašvaldība) pabalsta bērna uz
turam, pabalsta apģērba un mīks
tā inventāra iegādei (turpmāk 
– pabalsts) apmēru, izmaksas 
kārtību. 

2. Noteikumu izpratnē au
džuģimene ir ģimene vai persona, 
kura ieguvusi audžuģimenes sta
tusu un kurā ar Ventspils novada 
pašvaldības iestādes “Ventspils 
novada bāriņtiesa” (turpmāk – bā
riņtiesa) lēmumu ievietots bērns.

3. Pašvaldības palīdzības au
džuģimenei piešķiršanas pamats 
ir pašvaldības un audžuģimenes 
līgums, kurš noslēgts ar Vents
pils novada pašvaldības iestādi 
“Ventspils novada Sociālais die
nests” (turpmāk – dienests) un 
vienu no audžuģimenes locek
ļiem.

II. Pabalsta bērna uzturam 
apmērs, izmaksas kārtība 

4. Pabalsts bērna uzturam 
mēnesī audžuģimenei tiek no
teikts Ministru kabineta noteikto 
minimālo uzturlīdzekļu divkāršā 
apmērā bērnam.

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

6. Pabalstu par kārtējo mēnesi 
izmaksā līdz 15. datumam iesnie
gumā norādītajā kredītiestādes 
kontā.

7. Pabalsta izmaksu pārtrauc, 
ja beidzas līgumā noteiktais ter
miņš vai ar dienu, kad ar bāriņtie
sas lēmumu tiek pārtraukta bērna 

uzturēšanās audžuģimenē.
8. Audžuģimene, kurai pie

šķirts pabalsts bērna uzturam, 
informē dienestu par apstākļiem, 
kas varētu būt par iemeslu pa
balsta pārrēķinam vai pabalsta 
izmaksas pārtraukšanai. Informā
cija sniedzama ne vēlāk kā 5 (pie
cu) darba dienu laikā pēc minēto 
apstākļu rašanos.

9. Ja bērns atrodas patvaļīgā 
prombūtnē, ir policijas meklēšanā 
vai bērnam tiek piemērots dro
šības līdzeklis – apcietinājums, 
audžuģimene informē dienestu 
par bērna prombūtnes dienām. 
Informācija sniedzama ne vēlāk 
kā 5 (piecu) dienu laikā pēc bērna 
prombūtnes fakta konstatēšanas. 
Dienests veic pabalsta bērna uz
turam pārrēķinu atbilstoši bērna 
faktiskajām uzturēšanās dienām 
audžuģimenē.

10. Par pieņemto lēmumu die
nests audžuģimenei paziņo raks
tiski normatīvajos aktos noteikta
jā kārtībā. 

III. Pabalsta apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei ap-
mērs, izmaksas kārtība

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

12. Vienreizējo pabalstu pār
skaita līgumā norādītajā kredīt
iestādes kontā.

13. Par pieņemto lēmumu die
nests audžuģimenei paziņo raks
tiski normatīvajos aktos noteikta
jā kārtībā. 

IV. Lēmuma apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtība

14. Dienesta pieņemto lēmu
mu par pabalstu piešķiršanu vai 
atteikumu to piešķirt un faktisko 
rīcību var apstrīdēt Ventspils no
vada domes Administratīvo aktu 
strīdu komisijā (Skolas ielā 4, 
Ventspilī, LV3601).  

15. Ventspils novada domes 
Administratīvo aktu strīdu komi
sijas lēmumu par apstrīdēto aktu 
vai faktisko rīcību var pārsūdzēt 
Administratīvās rajona tiesas at
tiecīgajā tiesu namā “Administra
tīvā procesa likuma” noteiktajā 
kārtībā.

Domes priekšsēdētājs
 A. Mucenieks 
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