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Esam aizvadījuši unikālu un īpašu gadu, straujiem soļiem tuvojas 
tā beigās, un mēs varam atskatīties uz šajā gadā padarīto – gada 
veiksmēm un neveiksmēm. 2018.  gada īpašais un galvenais no-

tikums visiem valsts iedzīvotājiem bija Latvijas 100. dzimšanas dienas 
svinības. Valsts simtgades zīmē visu gadu notika dažādi pasākumi, kuros 
aktīvi iesaistījās arī Ventspils novada ļaudis. Kupls skaits mūsu pašdarb-
nieku piedalījās Latvijas valsts simtgades vienā no lielākajiem notiku-
miem – XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI Deju svētkos. 

Šis gads mūsu novadam bija arī pārbaudījumu gads. Mēs piedzīvo-
jām vienu no lielākajiem ugunsgrēkiem pēdējo gadu laikā valsts vēsturē. 
Situācija Stiklu ciemā šovasar pierādīja, cik mēs varam būt vienoti un 
atbildīgi brīžos, kad mums iet vissmagāk. Tad nešķirojām darbus un ne-
jautājām, kas man par to būs, bet visi kopā nesavtīgi metāmies darbā, lai 
kopīgiem spēkiem uguns nelaimei darītu galu.

Šogad lielus līdzekļus esam ieguldījuši novada infrastruktūras sakār-
tošanā un uz daudziem darbiem, ko esam paveikuši, šobrīd varam atska-
tīties ar lepnumu. Kā labākos piemērus gribu minēt Ugāles tirgus lauku-

ma pārbūvi, Tārgales ciema centra sakārtošanu ar objekta “Lībiešu sēta” 
izveidi, jaunas katlumājas būvniecību Užavas ciemā, gājēju tilta izbūvi 
pāri Užavas upei, Piltenes stadiona rekonstrukciju. Šo sarakstu varētu 
papildināt gan ar sakārtotiem autoceļiem, gan izbūvētu ielu apgaismo-
jumu ciemos, gan atjaunotiem gājēju celiņiem un daudziem citiem labi 
paveiktiem darbiem. 

Vai esam spējuši piepildīt visas savas ieceres? Ja arī viss nav izdevies 
šajā gadā, nebaidīsimies izvirzīt jaunus mērķus nākamgad un, cik būs 
iespējams, lēni un pacietīgi darīsim to, ko esam apņēmušies. 

Visiem novada ļaudīm novēlu piepildīt sen lolotos sapņus, uzdrīkstē-
ties un paturēt prātā, ka tikai mēs paši esam tie, kas ar labiem darbiem 
un gaišām domām varam padarīt sevi, savu ģimeni un valsti labāku.

Novēlu visiem gaišus un baltus Ziemassvētkus – lai izdodas izjust 
patiesu dvēselisku saskaņu un sirdī saglabāt ticību, cerību un mīlestību! 
Laimīgu jauno 2019. gadu!

Ventspils novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks

Visapkārt tāds gaidpilns satraukums, tāda netverama gaisotne, kad stā-
vam atvērti priekam, brīnumam, mīlestībai. Ziemassvētku laiks, kad 
klusinām ikdienas steigu un balsis, kad dalāmies labajā un piedodam 

pāridarījumus, kad vēlamies būt tīri un saprasti.
Laiks starp Ziemassvētkiem un jauno gadu ir vēlēšanos un sapņu laiks, dāva-

nu saņemšanas laiks. Gaiši un jautri cilvēki saņem prieku un to izdzīvo.
Novēlu visiem izjust Ziemassvētku gaidīšanas kluso brīnumu un saprašanās 

svētību, gadumijas priekus un jautrību un jaunā gada izaicinājumus. 
Latvijas otrajā simtgadē ieejot, visiem novēlu mīlēt savu zemi, novadu, pa-

gastu, būt radošiem, darbīgiem, pilnveidot savus talantus. Novēlu cilvēcisku 
prieku par savām un citu veiksmēm, apzināties mūsu kultūras vērtību lielo no-
zīmi. Lai izdodas!

Kultūras nodaļas vadītāja Zane Pamše 

Nekad neesmu dzinusies pēc lielas 
laimes, bet krājusi mazos priekus – 
tos, kas mūs uzrunā katru dienu. Ir 

aizraujoši iekāpt mašīnā un doties uz nova-
du, lai satiktu cilvēkus, par kuriem pēc tam 
rakstīt “Ventspils Novadniekā”. Viņi ir tik ļoti 
dažādi – kāds ir apmulsis no izrādītās uzma-
nības un teic, ka neko lielu jau nav paveicis, 
lai gan darbi liecina par pretējo, cits droši ai-
cina savā sētā un stāsta ne tikai par paveikto, 
bet arī par iecerēm. Mūsu novada ļaudīm to 
ir daudz. Viņi ir uzņēmīgi un izdarīgi cilvēki, 
viņi negaida, kad atnāks laimes lācis, bet paši 
aktīvi iesaistās savas dzīves veidošanā. Jūs 
teiksiet, ka netrūkst arī čīkstētāju? Jā, mūsu 
vidū ir arī pesimistiski noskaņoti cilvēki, ku-
riem nepatīk ne valdība, ne kaimiņi, bet mēs 
esam radīti ļoti dažādi, un varbūt tieši šie mū-
žam neapmierinātie palīdz mums vēl vairāk 
novērtēt labo un gaišo, lai mēs pateiktos par 
to, kas mums dots. Un dots ir daudz – no-
vadā ir talantīgi pedagogi un audzēkņi, uzņē-
mēji, zemnieki, saimnieces, amatiermākslas 
kolektīvu pārstāvji, kultūras un citu iestāžu 

darbinieki, arī biedrību aktīvisti. Visus šeit 
nenosaukšu, bet paldies gan teikšu visiem. 
Paldies par to, ka jūs dzīvojat mūsu novadā, 
ka šeit ir tā vieta, kurā jūtaties labi un vēlaties 
te palikt, lai attīstītu savus talantus. Paldies 
par palīdzību “Ventspils Novadnieka” izpla-
tīšanā pagastu pārvalžu vadītājiem. Pateicos 
visiem autoriem, kuri raksta un pastāsta, kas 
noticis viņu pagastā. Jūs esat vērtīgi palīgi, 
katram no jums ir savs izteiksmes veids un 
pasaules redzējums, un tieši tas ļauj izvairī-
ties no vienveidības. Prieks par novada ie-
dzīvotājiem, kuri teic, ka gaida informatīvo 
izdevumu – tas iedvesmo jauniem darbiem. 
Uzmundrināsim jaunajā gadā cits citu vēl vai-
rāk, jo pat pašpietiekamiem cilvēkiem palai-
kam vajadzīgi labi vārdi, lai ķertos pie lieliem 
darbiem un tos teicami paveiktu. Uzslavēsim 
kolēģus, jo ar viņiem esam kopā ikdienā, kas 
ne vienmēr ir viegla, bet tieši tuvākie cilvēki 
var iedot labu C vitamīna devu un palīdzēt 
nenokārt degunu, ja reizēm dūša ir papēžos. 

Izdevuma “Ventspils Novadnieks” 
redaktore Marlena Zvaigzne

Atlikušo kalendāra lapiņu skaits neno-
vēršami liecina par to, ka atkal tuvojas 
kārtējā gada nogale ar Ziemassvētku 

brīnuma gaidīšanas brīžiem, jaunā gada laba 
vēlējumiem un pavadītā gada vērtējumiem. Kā 
jau katru gadu, ikvienam no mums arī šogad 
dzīvē bijušas gan gaišākas, gan varbūt ne tik 
spožas dienas – kā jau dzīvē. Visur un visiem 
nevar būt tikai panākumi, sasniegumi un uz-
varas. Tomēr jāatzīst, ka valsts mērogā šis bijis 
ļoti īpašs gads – esam sagaidījuši savas valsts, 
savas Latvijas, simtgadi, turklāt šajā īpašajā 
gadā mums bija iespēja izveidot jaunu tautas 
priekšstāvju pulku – Saeimu. Jāsaka gan, ka tik 
grandiozas jubilejas gadā varējām vēlēties, ka 
jaunievēlētais parlaments būtu spējīgs ātri vie-
noties par kopīgi veicamajiem darbiem valsts 
attīstībā, tomēr pagaidām viss liecina par to, 
ka līnijas pirms un arī pēc vēlēšanām tiek krā-
sotas pārāk spilgtās krāsās un neviens nav īsti 
gatavs izvēlēties kādu mierīgāku krāsu toni. 

Un īstenībā tas ir mazliet skumji un nesapro-
tami, ka tik mazā valstī kā mūsējā var būt tik 
lielas ambīcijas un pretenzijas citam pret citu, 
ka tā vien liekas – dzīvojam dažādās pasaulēs 
ar pilnīgi atšķirīgām interesēm.

Bet šajā vismaz sirdī gaišajā laikā ticēsim 
Ziemassvētku brīnumam un tam, ka viss mai-
nīsies uz labu. Sakarsušie prāti atdzisīs, pilsoņi 
tiks pie labas, zinošas un darboties spējīgas 
valdības, arī iedzīvotājam tuvāk stāvošā vara 
– novada pašvaldība – spēs sekmīgi darboties 
savu iedzīvotāju labā, darba devēju skaits un 
jauda palielināsies, nodrošinot lielākus ienā-
kumus un labākus apstākļus darba ņēmējiem. 
Lai izdodas klusajā un rāmajā Ziemassvētku 
laikā ģimeniskā gaisotnē pārdomāt sasniegto 
un pārrunāt darāmo! Lai 2019. gadā viss no-
tiek, kā iecerēts ikkatrā mūsu novada ģimenē, 
lauku sētā, saimniecībā un uzņēmumā!

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Māris Dadzis 

Laiks ir nepielūdzams – tas iet savu gaitu, tikai mūsu izjūtas saka – laiks 
steidzas. Pavisam nesen priecājāmies par valsts svētku salūtu, bet nu jau 
esam Ziemassvētku gaidās. It kā nekas nav noticis – tikai viens gads pa-

skrējis, atstājot pēdas mūsu sirdīs. Daudz ko paņēmis, daudz arī dāvājis. Bet 
mirklī, kad pulkstenis iezvana jaunā gada sākumu, ikviena sirds sāk pukstēt 
straujāk. Tas ir mirklis, kad bijušais sasaucas ar nākotni. Visi aizgājušie mirkļi 
veido pagātni, kur paliek mūsu neveiksmes, prieki un uzvaras. Ziemassvētkos it 
kā apstājas laiks, mēs pārdomājam, izvērtējam, izplānojam un it kā restartēja-
mies jaunam dzīves posmam. Pārdomu brīdī visi klusībā vēlamies laimi, sapratni 
mājās un darbā, labestību un gaismu. Lai tā notiek! Lai Ziemassvētku gars atnes 
jums visiem daudz laimes, prieka un mīlestības, un lai tā ir ar jums šajā svētku 
laikā. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!

Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks 
Guntis Mačtams
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NO DOMES SĒDES

Novembra domes sēdēs
l Deputāti nolēma no 2018. gada 28. decembra likvidēt Ventspils nova-

da pašvaldības iestādi –Ventspils novada bērnu nams “Stikli” (plašāk skatīt 
rakstā pielikuma 12. lpp.).

l Noteica nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes maksāšanas ter-
miņu 2019. gadā neapstrādātām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, 
kurām 2018. gadā mainījušies īpašnieki: maksājamu vienu reizi gadā – ne 
vēlāk kā 1. aprīlī, kurām nav mainījušies īpašnieki: maksājamu reizi ceturk-
snī – ne vēlāk kā 1. aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī vienas 
ceturtdaļas apmērā no nodokļa papildlikmes gada summas.

l Apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos “Ventspils novada 
pašvaldības 2018. gada konsolidētais budžets”.

l Apstiprināja izsoles noteikumus par kustamās mantas atsavināšanu 
– traktoram “DT-75”, kravas automobiļiem “ZIL 130” un “GAZ 66”, autobu-
sam “Iveco Daily 50” un automašīnām “Ford Galaxy”, “Chevrolet Captiva”, 
“VW Jetta”, “VW Golf” (skatīt  2. lpp.). 

l Apstiprināja izsoles noteikumus nekustamā īpašuma “Kliederi” atsa-
vināšanai Vārves pagastā un  dzīvokļa īpašuma atsavināšanai “Briljanti”-20 
Usmas pagastā (skatīt 2. lpp.).

l Atbalstīja Ventspils novada attīstības programmas 2020.–2026. ga-
dam izstrādi, apstiprināja programmas izstrādes darba uzdevumu, termi-
ņus un izstrādes vadības grupu – Aivars Mucenieks (domes priekšsēdētājs), 
Māris Dadzis (domes priekšsēdētāja vietnieks), Ginta Roderte (Attīstības 
nodaļas vadītāja).

l Papildināja noslēgto patapinājuma līgumu ar reliģisko organizāciju 
“Jūrkalnes Romas katoļu draudze”, noslēdzot apbūves tiesību līgumu par 
nekustamā īpašuma “Straumes” zemes vienību ar mērķi Jūrkalnes dabas un 
atpūtas parka infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, nosakot apbūves 
tiesību termiņu – trīsdesmit gadi. 

l Atzina, ka dzīvojamā māja Skolas ielā 4 Ventavā ir neatbilstoša “Būv-
niecības likuma” 9. panta nosacījumiem attiecībā uz būtiskām būvei izvir-
zāmām prasībām un ir bīstama turpmākai tās lietošanai, un paredzēja, ka 
būve ir jānojauc. Deputātiem turpmāk jālemj par nepieciešamo finansēju-
mu 2019. gada budžetā no pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanā ie-
gūtajiem līdzekļiem esošās būves nojaukšanai un līdzvērtīgu dzīvojamo tel-
pu nodrošināšanu dzīvojamās mājas īrniekiem un viņu ģimenes locekļiem.

l Atļāva Stiklu internātpamatskolai pieņemt 1500 eiro ziedojumu, kas 
izlietojams materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai Stiklu internātpamatskolā 
(gultas veļas iegādei Stiklu internātpamatskolas internāta vajadzībām). 

l Piešķīra Atzinības rakstus un naudas balvas sportā Kasparam Gulbim 
(par iegūto 3. vietu 3000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Republikas čempionā-
tā vieglatlētikā pieaugušajiem), Annai Naglei (par iegūto 2. vietu un 3. vietu 
Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem lodes grūšanā), 
Ansim Dermakam (par iegūto 6. vietu “BTI Union” Eiropas čempionātā velo-
triālā un par 2. vietu Latvijas čempionātā velotriālā), Arvim Dermakam (par 
1. vietu Latvijas čempionātā velotriālā un “BTI Union” Eiropas čempionātā 
velotriālā). Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem Jēkabam Priekulim 
(par iegūto 1. vietu lodes grūšanā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlēti-
kā U16 grupā), Robertam Mažrimam (par 2. vietu augstlēkšanā Latvijas Re-
publikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā), Kristapam Fiļipjonokam (par 
iegūto 3. vietu 5000 m skrējienā Latvijas Republikas čempionātā U18 grupā), 
Nikam Lagzdiņam (par 1. vietu 2000 m/kav. un 3. vietu 1500 m skrējienā 
Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā), Gabrielam Tomam 
Kvecko (par iegūto 1. vietu 2000 m skrējienā Latvijas Republikas čempionātā 
vieglatlētikā U14 grupā), Edgaram Ziemelim (par 3. vietu Latvijas Republikas 
čempionātā vieglatlētikā 10 km skrējienā šosejā U20 grupā), Klāvam Bog-
danovam (par iegūto 1. vietu šķēpa mešanā Latvijas Republikas čempionātā 
vieglatlētikā U14 grupā). Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneriem Dainim 
Lodiņam, Arno Kiršteinam, Aivaram Čaklim – par veiksmīgu audzēkņu sa-
gatavošanu Latvijas Republikas čempionātos vieglatlētikā.

l Vēl apstiprināja grozījumus novada amatiermākslas kolektīvu vadī-
tāju, speciālistu finansēšanas nolikumā, lēma par nekustamo īpašumu ie-
gūšanu Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā Tārgalē, par dzīvokļu īpa-
šumu atsavināšanu Užavas, Puzes, Ugāles, Vārves pagastā un Piltenē, par 
nekustamo īpašumu “Dēdes” un “Kresītes” atsavināšanu Piltenes pagastā 
un īpašuma “Mazpūņas” atsavināšanu Vārves pagastā.

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

“Un gani bija ap to pašu vietu 
laukā, tie, nomodā būdami, sargā-
ja naktī savus lopus, un Tā Kunga 
eņģelis pie tiem piestājās, un Tā 
Kunga spožums tos apspīdēja, un 
tie bijās ļoti.  Bet eņģelis uz tiem 
sacīja: “Nebīstieties, jo, redzi, es 
jums pasludinu lielu prieku, kas 
visiem ļaudīm notiks: jo jums šo-
dien Pestītājs dzimis, Dāvida pil-
sētā, kas ir Kristus, Tas Kungs. Un 
to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit 
bērnu, autos ietītu un silē gulo-
šu.”” (Lk. ev. 2:8-12)

Šajā laikā, kad svinam visiem 
tik pierastos Ziemassvētkus, ai-
cinu ikvienu uz brīdi apstāties, 
ievilkt elpu un pamēģināt iztēlo-
ties sevi augstāk minētā Bībeles 
citāta ganu vietā. Ganu ikdiena 
noteikti bija ļoti līdzīga mūsu ik-
dienai – rūpes par mājiniekiem, 
darbs, problēmas darbā, rīkojumi 
no saimniekiem, pārmetumi no 
tuviniekiem. Iejušanās nesagādās 
īpašas problēmas. Bet, uz mirkli 
aizverot acis, ieraudzīsim tumsu, 
kāda bija ganiem visapkārt tajā tā-
lajā naktī, kur piedzimst kristīgās 
baznīcas Ziemassvētku vēsts. 

Tumsai šajā notikumā ir gan 
tīri praktiska, gan noteikti arī 

simboliska nozīme. Neieslīgstot 
Bībeles tekstu analīzēs un zinātnis-
kajos pētījumos, pieejot lietai no 
mūsdienu praktiskā latvieša puses, 
vēlos aicināt ikvienu padomāt, kas 
ir tā tumsa, kas ir katram mums 
visapkārt? Kas ir tas, kas mūs bie-
dē? Kas ir tas, kas satrauc? Kas 
nomāc? Kas nedod mieru? Kas no-
gurdina? Jo īpaši šajā svētku dunā 
– nemitīgajos kredītpiedāvājumos, 
nemitīgajos pirkt aicinājumos, ne-
mitīgajos pasākumos, koncertos, 
sanāksmēs un citos pienākumos. 
Tādā tumsā – ikdienas dunā un 
nogurumā – pār ganiem atspīd Tā 
Kunga spožums un atskan eņģeļa 
balss. Kā mēs justos, būdami gani 
uz lauka? Dabīgi būtu sabīties. Do-
māju, arī mēs sabītos, ja mūsu ik-
dienas steigā un skriešanā tieši acu 
priekšā spīdētu gaisma un runātu 
balss. Šādās bailēs un apjukumā 
Tā Kunga balss runā par prieku un 
par bērnu. Kaut kas ne pārāk ikdie-
nišķs un pierasts. Prieks un bērns. 
Tas pilnībā izsit no līdzsvara, ja ap-
kārt ir tumsa un rūpes, vilšanās un 
sāpes, dusmas un naids. 

Šī vēsts, kas atskanēja pirms 
vairāk nekā 2000 gadiem, šodien 
ir vēl aktuālāka nekā tad, jo mēs 

esam ļoti tālu no prieka un miera 
ar Dievu. Ar katru gadu liekas, ka 
laiks skrien aizvien ātrāk. Ar katru 
gadu liekas, ka prieka paliek aiz-
vien mazāk. Ar katru gadu paliek 
aizvien vairāk to, kuri šos svētkus 
vairs nesvin, jo neredz tiem jēgu. 

Ziemassvētku prieka vēsts šo-
gad izskan atkal no jauna, katrā 
dievnamā, pie katra Kristus ticīgā. 
Tieši tāpat kā pirms daudziem ga-
diem, arī šogad es aicinu mūs visus 
kopā nonākt uz lauka pie ganiem. 
Saklausīt prieku, ko atnes šie svēt-
ki, un stingri apņemties palikt mie-
rā šajos svētkos. 

Lai visiem mierīgi un Dieva 
svētīti Ziemassvētki un miera pilns 
jaunais gads.

Usmas evaņģēliski 
luteriskās draudzes 

priekšniece 
Elana Jurgena

Sirsnīgs paldies par sadarbību un radošām idejām Pagastu 
dienas veidošanā un tās realizēšanā 
novada kultūras darbiniekiem, 
novada pagastu pārvalžu vadītājiem, 
novada ļaudīm, novada domei 
un deputātiem, sieviešu 
biedrības “Spārni” meitenēm. 
Lai sirdsmiers Ziemassvētkos, 
veiksme darbā un dzīvesprieks 
jaunajā gadā! 

Ventspils novada sieviešu biedrības 
“Spārni” vadītāja 
Zigrīda Krauze

Usmā
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu – četristabu dzīvokli “Briljanti”-20, kadastra 
Nr. 98749000048, adrese: “Briljanti”-20, Usma, Usmas 
pagasts, Ventspils novads. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā 
Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības 
mājaslapā www.ventspilsnovads.lv. Īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 2019. gada 15. janvārim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar Usmas pagasta pārvaldes vadītāju 
pa tālruni 29287631.

Izsoles sākumcena – 4500 eiro, nodrošinājums – 
450 eiro, izsoles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 
2019. gada 15. janvārim plkst. 17, izsoles sākums 
2019. gada 16. janvārī plkst. 13 Ventspils novada 
pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

Vārvē
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu “Kliederi”, kadastra Nr. 98840010049, adrese: 
“Kliederi”, Vārves pagasts, Ventspils novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā 
Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības 
mājaslapā www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 2019. gada 15. janvārim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar Vārves pagasta pārvaldes vadītāju 
pa tālruni 29394653.

Izsoles sākumcena – 3000 eiro, nodrošinājums – 
300 eiro, izsoles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 
2019. gada 15. janvārim plkst. 17, izsoles sākums 
2019. gada 16. janvārī plkst. 13.15 Ventspils novada 
pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

Izsola  
transportlīdzekļus 

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 
2019. gada 16. janvārī plkst. 14 (Ventspils novada 
pašvaldības telpās Skolas ielā 4, 2. stāva zālē, Ventspilī) 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo 
mantu – kravas (ugunsdzēsības) automobili “ZIL 130”, 
sākumcena – 250 eiro (transportlīdzeklis apskatāms 
Ziru pagasta pārvaldē “Saulgrieži”, Ziru pagastā, 

Ventspils novadā, darbadienās, apskates laiku 
 iepriekš saskaņojot ar Ziru pagasta pārvaldes vadītāju 
Dzidru Ceriņu, tālr. 26415330, e-pasts  
ziras@ventspilsnd.lv); pārdod kustamo mantu – kravas 
ugunsdzēsēju automobili “GAZ 66”, sākumcena – 250 
eiro (transportlīdzeklis apskatāms Ances pagasta 
pārvaldē “Ausmas”, Ances pagastā, Ventspils novadā, 
darbadienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar 
Ances pagasta pārvaldes vadītāju Airu Kajaku, tālr. 
229463773, vai komunālās saimniecības vadītāju 
Edvīnu Legzdiņu, tālr. 28662481, e-pasts ance@
ventspilsnd.lv); pārdod kustamo mantu – traktoru 
“DT-75”, sākumcena – 600 eiro (transportlīdzeklis 
apskatāms Vārves pagasta pārvaldē Skolas ielā 1 
Vārves pagastā, Ventspils novadā, darbadienās, 
apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Vārves pagasta 
pārvaldes vadītāju Gunitu Ansoni, tālr. 29394653, vai 
autobusa vadītāju Valēriju Varatinski, tālr. 26612728, 
e-pasts varve@ventspilsnd.lv); pārdod kustamo mantu – 
vieglo automašīnu “Ford Galaxy”, sākumcena – 350 eiro 
(transportlīdzeklis apskatāms Užavas pagasta pārvaldē 
“Avoti” Užavas pagastā, Ventspils novadā, darbadienās, 
apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Užavas pagasta 
pārvaldes vadītāju Laimu Erlihu-Štranku, tālr. 
28371752, e-pasts uzava@ventspilsnd.lv); 
 pārdod kustamo mantu – pasažieru autobusu “Iveco 
Daily 50”, sākumcena – 6500 eiro; pārdod kustamo 
mantu – vieglo pasažieru automašīnu “Chevrolet 
Captiva”, sākumcena – 3000 eiro; pārdod kustamo 
mantu – vieglo pasažieru automašīnu “VW Golf”, 
sākumcena – 950 eiro; pārdod kustamo mantu – vieglo 
pasažieru automašīnu “VW Jetta”, sākumcena – 1500 
eiro (izsolāmie transportlīdzekļi apskatāmi darbadienās 
Skolas ielā 4 Ventspilī, Ventspils novada pašvaldības 
administrācijā, apskates laiku un vietu iepriekš 
saskaņojot ar Saimniecības nodaļas vadītāju  
Andri Zvinguli, tālr. 26175865, e-pasts  
andris.zvingulis@ventspilsnd.lv).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils 
novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā 
1. stāvā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada 
pilsētas/pagastu pārvaldēs, kā arī Ventspils novada 
pašvaldības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv. 

Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā 
transportlīdzekļa nosacītās cenas jāiemaksā Ventspils 
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, 
AS “Swedbank” ar norādi “Transportlīdzekļa 
(reģistrācijas numurs) izsoles nodrošinājums”.

Pieteikumu reģistrācija izsolei no 2018. gada 
19. decembra darbadienās Ventspils novada 
pašvaldības Juridiskajā nodaļā Skolas ielā 4,  
Ventspilī, 1. stāvā (kontaktpersona Andris Stepanovičs, 
tālr. 63629467, 26688898, e-pasts andris.
stepanovics@ventspilsnd.lv), vai Nekustamo īpašumu 
nodaļā (kontaktpersona Gita Horste, tālr. 63629418, 
25749170, e-pasts gita.horste@ventspilsnd.lv) līdz 
2019. gada 16. janvārim plkst. 12.

Izsola nekustamo īpašumu

Saklausīt prieku, ko atnes svētki
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Novembris mūsu novadā 
vienmēr ir īpašs mēnesis, jo 
tad tiek pasniegti pašvaldī-
bas pateicības, atzinības un 
goda raksti. Šoreiz svinīgais 
pasākums notika Tārgales 
pamatskolā. 

Vispirms svētku viesi satikās 
Landzes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā, lai piedalītos mācītāja Uģa 
Brūklenes vadītajā dievkalpojumā. 
Viņš teica – tā nav nejaušība, ka Lat-
vija ieguva valsts statusu, tā ir mil-
zīga laime un Dieva žēlastība. 1918. 
gadā mēs kā latviešu tauta saņēmām 
lielu dāvanu, kas sargājama arī šo-
dien. “Mēs esam tie, caur kuriem 
Dievs svētī Latviju. Viņam ir svarīgi, 
ka katrs no mums ir savā īstajā vietā,” 
uzsvēra mācītājs. Tāpat viņš aicināja 
padomāt, par ko ikviens no mums, 
paraugoties apkārt, var pateikties. 
Uģis Brūklene mudināja saskatīt arī 
to, kas nav kārtībā, paraudzīties, ko 
varam darīt, lai labotu šo situāciju, 
un pasapņot par vīziju – kā būtu 
dzīvot vēl labāk, vienojoties ar Die-
vu, kas darāms, lai īstenotu šo sapni. 
Izjustu lūgšanu baznīcā teica Vents-
pils novada pašvaldības Kultūras 
nodaļas vadītāja Zane Pamše, kura 
ir kristīta Landzes dievnamā: “De-
besu Tēvs, es izlūdzos svētību visam, 
kas novadā tiek darīts, vai tā būtu 
uzņēmējdarbība, kultūra, sports vai 
izglītība. Dod mums savu padomu, 
lai varam visas lietas sakārtot go-
dam, lai Tavs padoms mums palīdz 
pārvarēt visas grūtības un paver ceļu 
svētīgiem darbiem. Mēs jau esam 
paveikuši daudz, bet tikpat daudz 
darāmā vēl ir priekšā, tādēļ, mīļais 
Dievs un Kungs, mums vajadzīgs 
Tavs padoms, lai varētu īstenot da-
žādas idejas, kā veicināt novada un 
līdz ar to arī valsts attīstību, jo mūs, 
latviešus, saista viena asinsbalss, mēs 
esam piederīgi stiprajai un skaistajai 
Latvijai. Es izlūdzos svētību ikvienai 
lietai un darbam, ko veiksim Vents-
pils novadā, kurā ir iesakņojušies 
lībieši, suiti un ventiņi, veidojot ba-
gātu kultūras vidi.”

Uģis Brūklene iesvētīja Latvijas 
karogu, kas turpmāk atradīsies baz-
nīcā, un svētīja ikvienu klātesošo, 
mudinot neaprunāt citus cilvēkus, 
bet lūgt par viņiem: “Lai mums kat-
ru dienu izdodas priecāties par šo 
valsti!”

Tārgales pamatskolā svinīgā 
pasākuma dalībnieki varēja apskatīt 
Ances pagasta iedzīvotāju sagata-
voto100 cimdu pāru izstādi un no-
vada šalli, kuras adīšanā iesaistījās 
ļoti daudz cilvēku. Novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, 

Pateicas godprātīgajiem darba veicējiem

uzrunājot klātesošos, norādīja, ka 
mēs esam priviliģēta paaudze, jo 
esam piedzīvojuši vēsturisku brī-
di un sagaidījuši Latvijas simtgadi. 
Atskatoties vēsturē, var saprast, cik 
grūti latviešiem nācās nosargāt savu 
valstiskumu, par to lija asinis, jo sve-
šas varas ne reizi vien gribēja noslau-
cīt no zemes virsas jauno valsti. Tas 
sakāms arī par 50 padomju varas 
gadiem, bet, sākoties atmodai, bija 
daudz drosmīgu cilvēku, kuri nebai-
dījās iesaistīties kustībā, kas tuvināja 
Latvijas otrās brīvvalsts pasludinā-
šanu. Novada domes priekšsēdētājs 
izteica cerību, ka mājās atgriezīsies 
svešumā izbraukušie tautieši, jo ta-
gad valstī ir miers un vērojama iz-
augsme. “Mēs katrs veidojam savu 
stāstu, no tiem veidojas Latvijas 

kopīgais stāsts,” teica Aivars Muce-
nieks, uzsākot apbalvošanas cere-
moniju un pasniedzot 16 pateicības, 
atzinības un goda rakstus. 

Apbalvojumu “Ventspils novada 
pašvaldības Pateicības raksts” saņē-
ma Užavas amatierteātra dalībniece 
Linda Trabša (par ilggadīgu radošu 
pieeju amatiermākslas attīstībā Uža-
vas pagastā), Lidijas Vīgriezes ārsta 
prakses palīdze Marina Sīle (par 
ilggadīgo un pašaizliedzīgo ieguldī-
jumu Zlēku iedzīvotāju veselības ap-
rūpē), Zlēku pagasta autobusa šofe-
ris Vilnis Sproģis (par precizitāti savā 
darbā, atbalstot arī Ventspils novada 
kultūras darbinieku aktivitātes), An-
ces pirmsskolas izglītības iestādes 
“Vālodzīte” skolotāja palīdze Inese 
Sproģe (par sirdsgudrību un apzinī-

gu pienākumu pildīšanu, strādājot ar 
Ances mazajiem bērniem), Piltenes 
vidusskolas garderobiste Dace Te-
tere (par ieinteresētību, apzinīgu un 
godprātīgu ilggadīgu darbu), Zūru 
pamatskolas saimniecības pārzine 
Guna Hamstere (par pašaizliedzīgu 
un izcili veiktu darbu un nesavtīgu 
atbalsta sniegšanu sabiedrībai).

Apbalvojumu “Ventspils novada 
pašvaldības Atzinības raksts” pa-
sniedza Užavas tautas nama vadītā-
jai Gitai Vilgutei (par pašaizliedzīgu 
un izcilu darba pienākumu pildīša-
nu), Vārves pagasta kultūras darba 
organizatorei Ingai Bergai (par ie-
guldījumu Ventspils novada popula-
rizēšanā un pozitīvā tēla veidošanā), 
jūrkalniecei, biedrības “Maģie suiti” 
valdes priekšsēdētājai Taigai Reķei 
(par aktīvu atbalstu pagasta kultūr-
vides popularizēšanā un attīstībā), 
Ances senioru deju kolektīvam (par 
ilggadīgu un pašaizliedzīgu iegul-
dījumu Ances pagasta un Ventspils 
novada sabiedriskajā un kultūras 
dzīvē), Piltenes vidusskolas skolo-
tājai Neldai Matisovai (par mērķ-
tiecīgu Piltenes pilsētas kultūrvides 
attīstīšanu, radošu darbu amatierko-
lektīvu vadīšanā, paaudžu pēctecī-
bas nodrošināšanu amatiermākslā).  

Apbalvojumu “Ventspils novada 
pašvaldības Goda raksts” saņēma 
Ventspils novada pašvaldības Izglī-
tības pārvaldes vadītāja Aina Kli-
moviča (par augstu profesionalitāti, 

inovatīvu, kvalitatīvu un atbildīgu 
darbu Ventspils novada izglītības 
jomā), Ances pagasta pārvaldes va-
dītāja Aira Kajaka (par ieguldīto dar-
bu Ances pagasta kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā un tradīciju 
uzturēšanā vietējā kopienā), Jūrkal-
nes pagasta etnogrāfiskais ansamblis 
“Maģie suiti” (par ilggadēju un nozī-
mīgu ieguldījumu kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā, novada un 
pagasta tēla popularizēšanā), viesu 
nama “Leču muiža” īpašnieks Uldis 
Kārkliņš (par ieguldījumu Ventspils 
novada attīstībā, kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā, Ventspils 
novada popularizēšanā) un  SIA 
“Niedrāji MR” valdes priekšsēdētājs 
Pēteris Elsts (par nozīmīgu iegul-
dījumu Ventspils novada un Ugā-
les pagasta attīstībā, nodarbinātībā 
un tautsaimniecības stiprināšanā, 
Ventspils novada popularizēšanā un 
pozitīva tēla veidošanā). 

Koncertā “Es savu zemi svinu”, 
kuru izjusti vadīja Ventspils novada 
domes deputāti Dace Vašuka un Ai-
gars Azis, uzstājās Ventspils novada 
amatiermākslas kolektīvu pārstāvji, 
iepriecinot ar dziesmām, dejām, 
dzeju un instrumentāliem skaņdar-
biem. Paldies visiem, kuri iesaistījās 
svētku pasākuma rīkošanā un darīja 
to ar patiesu sirdsdegsmi. Pateicī-
ba arī koncerta dalībniekiem, kuru 
priekšnesumi saviļņoja skatītājus.

Marlena Zvaigzne

Taigai Reķei ir ļoti daudz talantu – viņa ir prasmīga 
saimniece, audēja, dižena dziedātāja, enerģisks cilvēks, 
kurš prot aizraut citus un nebaidās no vārda “projekts”. 
Viņai ir pieredze to sagatavošanā un līdzekļu piesaistē 
no dažādiem avotiem.  

Aira Kajaka teica, ka ir apmulsusi, jo parasti viņa ir tā, 
kas sveic citus. Saņemtais Goda raksts, sacīja Aira, pie-
nākas ne tikai viņai, bet daudziem cilvēkiem, kas strādā 
kopā ar viņu vienā komanda.                    DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Uldis Kārkliņš atzina, ka ir liels gods saņemt pašvaldības 
apbalvojumu, un pateicās visiem, kas ir novērtējuši viņa 
ieguldījumu tūrisma attīstībā un vides sakārtošanā Lečos. 

l Zlēku evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā – 24. decembrī plkst. 16, 

l Popes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā – 24. decembrī plkst. 17, 

l Usmas evaņģēliski luteriska-
jā baznīcā – 24. decembrī plkst. 15, 

l Užavas evaņģēliski luteriska-
jā baznīcā – 23. decembrī plkst. 15, 

l Užavas baptistu baznīcā – 
25. decembrī plkst. 11,

l Rindas evaņģēliski luteriska-
jā baznīcā – 26. decembrī plkst. 11, 

l Puzes evaņģēliski luteriska-
jā baznīcā – 24. decembrī plkst. 
15, 

l Piltenes evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā – 24. decembrī 
plkst. 18, 

l Landzes evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā – 26. decembrī 
plkst. 14 (būs svētku koncerts, 
uzstāsies vokālais ansamblis “Ka-
rameles” no Kuldīgas), 

l Piltenes baptistu baznīcā – 

24. decembrī plkst. 16 un 25. de-
cembrī plkst. 11, 

l Jūrkalnes Svētā Jāzepa Ro-
mas katoļu baznīcā – 25. decem-
brī plkst. 10, 

l Ugāles evaņģēliski luteris-
kajā baznīcā – 24. decembrī plkst. 
19. un 25. decembrī plkst. 10, 

l Ugāles Svētās Monikas Ro-
mas katoļu baznīcā – 25. decem-
brī plkst. 15.   

Marlena Zvaigzne 

IEVIESTS 
automātiskais atbildētājs

Tagad saziņai ar Ventspils novada pašvaldību var izmantot au-
tomātisko atbildētāju: numurs 67186071. Iedzīvotājiem tā ir iespēja 
paust savu viedokli par svarīgiem jautājumiem. Automātiskais atbil-
dētājs domāts, lai ziņotu par problēmām un izteiktu būtiskus iero-
sinājumus, kā pilnveidot infrastruktūru un uzlabot dzīves kvalitāti. 
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem nesniegs, bet tos izskatīs un 
ņems vērā, plānojot veicamos darbus un novada attīstības stratēģiju.

Marlena Zvaigzne 

Ziemassvētku dievkalpojumi baznīcās
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KULTŪRAS VĒSTIS

NOVADS
18. decembrī plkst. 18 “Brī-

di pirms” – kultūras darbinieku, 
amatierkolektīvu vadītāju tik-
šanās Piltenes kultūras namā. 
Dziesmu un deju svētku kolektīvu 
vadītāju apbalvošana, balvas “Kul-
tūras laiks 2018” pasniegšana,  
A. Eņģeles koncerts.

PILTENE
20. decembrī pie Ziemassvēt-

ku egles aicināti Piltenes vidus-
skolas audzēkņi. 

21. decembrī plkst. 19 Zie-
massvētku ieskaņas koncerts 
“Mazu brīdi pirms…”. Piedalās 
Ventspils Latviešu biedrības vo-
kālā studija “Sapņu bērni”, vadītāja 
Ginta Rūse. Ieeja brīva.

22. decembrī plkst. 19 Blu-
ķa vakars kopā ar folkloras kopu 
“Piltīn”.

26. decembrī ciemos nāk Zie-
massvētku vecītis.

31. decembrī plkst. 22 Jaun-
gada sagaidīšanas balle ar grupu 
“Express”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls 

un stends “Bibliotēkas kalendārs 
stāsta” – par ievērojamiem cilvē-
kiem, jubilāriem, atceres dienām, 
svētkiem, aktuāliem notikumiem 
decembrī.

l Lasītavā daiļliteratūras iz-
stāde “Grāmatas – dārgumu krā-
tuve”.

l Latvijas simtgadei veltīta li-
teratūras izstāde abonementā “Lai 
balts zied Ziemassvētku laiks”.

l Lasītavā fotoizstāde “Mana 
pilsēta, mans novads, mana Lat-
vija”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Par cilvēkiem, lietām un 
vietām” – rakstniekam Andrim 
Kolbergam 80.

l Bērnu nodaļā literatūras iz-
stāde “Ziemassvētku valstībā”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 53. kopa.

PASĀKUMI:
l Līdz 21. decembrim Zie-

massvētku vecīša konkurss bēr-
niem par bibliotēku.

PUZE
Līdz 21. decembrim Puzes 

kultūras nams un Puzes bibliotē-
ka rīko Ziemassvētku rokdarbu 
izstādi ar pārdošanu! Laipni aici-
nāti Puzes bibliotēkā iegādāties 
dāvaniņas svētkiem.

22. decembrī plkst. 18 paš-
darbnieku vakars kopā ar dzies-
minieku Arni Miltiņu.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mēs 

bijām tik spītīgi” – aktierim, es-
trādes māksliniekam Edgaram 
Liepiņam 90.

l Novadpētniecības mate-
riālu izstāde “Kultūras dzīve laika 
gaitā”.

l Fotoizstāde “Latvijas 100 
gadi Puzes pagastā”.

l Sadarbībā ar kultūras namu 
Ziemassvētku rokdarbu izstāde 
pārdošana.

TĀRGALE
19. decembrī plkst. 18.30 

Tārgales pamatskolas zālē Zie-
massvētku ieskaņas koncerts 
“Ziemsvētku brīnumam ticēt”. 
Koncertā piedalīsies Tārgales 
pagasta vokālie ansambļi “Zie-
du laiks”, “Dzimtais krasts”, kopa 
“Kāndla”, amatierteātris “Tango” 
un Ventspils KC koris “Lība”.

21. decembrī plkst. 13 Tār-
gales pamatskolas zālē Ziemas-
svētku eglīte bērniem, kuri ne-
apmeklē skolu vai pirmsskolas 
iestādi. Kopā gaidīsim Ziemas-
svētku vecīti. Līdzi ņemt Ziemas-
svētku vecīša ielūgumu.

21. decembrī plkst. 16 Bluķa 
vakars Tārgalē. Tikšanās pie eglī-
tes Eiras.

22. decembrī plkst. 18.30 
Tārgales pamatskolas zālē Zie-
massvētku vakars Tārgales pa-
gasta amatierkolektīvu, senioru 
klubiņa dalībniekiem un citiem 
interesentiem. Muzicēs Edgars 
Ziņģe. Līdzi groziņš, jauks noska-
ņojums un dāvaniņa 3 eiro vērtī-
bā.

31. decembrī plkst. 21 Tār-
gales pamatskolā Vecgada masku 
balle. Būs masku konkurss. La-
bākie tiks apbalvoti! Ballē spēlēs 
grupa “Nakts ziņas”. Ieeja ar ie-
priekšēju pieteikšanos (7 eiro). 
31.   decembrī ieejas maksa 10 
eiro. Interesēties pie kultūras 
pasākumu organizatores pa tālr. 
29595334.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “No Ad-

ventes līdz Ziemassvētkiem”.
l Literatūras izstāde “Aktie-

rim Edgaram Liepiņam 90”.
l Literatūras izstāde “Jaunu-

mi bērniem”.
l Literatūras izstāde “Režiso-

rei Mārai Ķimelei 75”.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Andrim Kolbergam 80”.
l Ventspils bibliotēkas rotē-

jošā fonda 55. kopa.

JŪRKALNE 
21. decembrī plkst. 17 tautas 

namā Ziemassvētku pasākums 
Jūrkalnes pagasta pašiem mazā-
kajiem iedzīvotājiem.

28. decembrī plkst. 13 tautas 
namā Ziemassvētku pasākums 
Jūrkalnes pagasta senioriem.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Apsīšu Jēkabam 160”.
l Literatūras izstāde “Mēs. 

Latvija, XX gadsimts”.
l Jauno grāmatu izstāde.
l Literatūras izstāde “Zie-

massvētkus gaidot”.
l Literatūras izstāde bērniem 

“Ziemassvētku pasakas”.
l Ventspils bibliotēkas rotē-

jošā fonda 60. kopa.

PASĀKUMI:
l Decembrī (laiks tiek preci-

zēts) aušanas rokdarbnieču gada 
noslēguma pasākums projektā 
“Neaizmirst un atjaunot”.

UŽAVA
20. decembrī plkst. 11 Uža-

vas tautas namā eglīte pašiem 
mazākajiem užavniekiem kopā ar 
Kuldīgas amatierteātra aktieriem, 
kas izrādīs lugu “Kā lauku pele 
pie pilsētas peles Ziemassvētkus 
svinēja”.

20. decembrī plkst. 18 Uža-
vas tautas namā eglīte Užavas pa-
matskolas skolēniem. 

31. decembrī plkst. 23 vecga-
da vakars “Daudz laimes kaimiņ...”. 
Līdzi ņemsim laba vēlējumus, 
jautru omu, atspirdzinošu grozi-
ņu un 4 eiro biļetei. Par raitu deju 
ritmiem rūpēsies K. Petmanis un 
R.  Petmane. Plkst. 24 kopīgs sa-
lūts.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mēne-

ša jubilārs – rakstniekam Andrim 
Kolbergam 80”.

l Literatūras izstāde “Nāk 
Ziemassvētki ar svētvakaru…”.

l Literatūras izstāde “Palasi 
man, māmiņ!”.

l Literatūras izstāde “Grāma-
ta cīņai ar garlaicību”.

l Fotogrāfiju izstāde “Užavas 
bibliotēka fotoattēlos”. 

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 56. kopa.

ANCE
20. decembrī plkst. 10 Zie-

massvētku eglīte pašiem mazāka-
jiem Ances pagasta iedzīvotājiem 
pirmsskolas izglītības iestādē “Vā-
lodzīte”.

21. decembrī plkst. 19 Zie-
massvētku koncerts un balle.

23. decembrī plkst. 10 zolītes 
turnīrs.

28. decembrī plkst. 17 filma 
“Jaungada taksometrs.” Ieeja 2 
eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Latvie-

šu detektīva meistaram Andrim 
Kolbergam 80”.

l Literatūras izstāde “Zie-
massvētku noskaņas latviešu lite-
ratūrā”.

PASĀKUMI:
l 29. decembrī plkst. 11 pa-

sākums “Gads ir balts no abiem 
galiem un pa vidu zaļš!” lasītāju 
klubiņa “Dažādības” dalībniekiem.

l 5. janvārī plkst. 11 mult-
filmu stundas “Nāc, skatīsimies 
kopā!”.

UGĀLE
19. decembrī plkst. 14 Ugā-

les pag. “Mežrūpniekos” Senioru 
kluba dalībnieku svētku eglīte. 
23. decembrī plkst. 12 Ugāles 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
jauktā kora “Eglaine “ Ziemassvēt-
ku ieskaņas koncerts.

28. decembrī plkst. 19 Ugā-
les pag. “Mežrūpniekos” tautas 
nama amatierkolektīvu dalībnie-
ku svētku eglīte.

Pasākumu norises vietas var 
mainīties. Lūdzam sekot reklāmai.

Bibliotēka
Izstādes:
l Foto digitālā izstāde “Ugāl-

nieku gājiens cauri gadsimtam” – 
fotogrāfijās iemūžināti pasākumu 
gājieni un parādes.

l Literatūras izstāde “Simt-
gades labākie latviešu literārie 
darbi”. 

l Literatūras izstāde “Izglāb 
grāmatu – to izlasot!”.

l Literatūras izstāde “Caur 
kluso Adventi uz baltiem Ziemas-
svētkiem” (no 20. decembra).

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 63. kopa.

PASĀKUMI:
l 13. decembrī plkst. 16 

– dziesmu pēcpusdiena Ziemas-
svētku noskaņās kopā ar Dagniju 
Selecku un viņas sakrāto dziesmu 
burtnīcu izstāde.

l 20. decembrī jauno grāma-
tu diena.

POPE
25. decembrī plkst. 15 Zie-

massvētku koncerts “No sirds uz 
sirdi”.

31. decembrī plkst. 22 Vec-
gada balle, groziņvakars. Spēlē 
grupa “Indra & Normunds”. Ieejas 
maksa 5 eiro.

6. janvārī Zvaigznes dienas 
pasākums senioriem. Dalības 
maksa 1 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ziemas 

saulgrieži – gaismas un auglības 
svētki” (no 19. decembra).

l Literatūras izstāde “Detek-
tīvžanra romānu autoram Andrim 
Kolbergam 80” (līdz 23. janvārim).

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 61. kopa.

ZIRAS
22. decembrī plkst. 14 Zie-

massvētku eglīte pirmsskolas ve-
cuma bērniem.

25. decembrī plkst. 17 bērni 
dosies ķekatās, jāierodas maskās 
un jāzina kāds dzejolis vai dzies-
ma. Līdzi tiek aicināti arī vecāki. 
Pulcēties pie veikala stāvlaukumā. 
Tālr. 29917913.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Man-

tojums” – rakstniekam Andrim 
Kolbergam 80.

l Literatūras izstāde “Intere-
santas idejas svētku mielastam”.

l Literatūras izstāde “Ar svēt-
ku sajūtu sirdī”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 54. kopa.

PASĀKUMI:
l Decembrī bibliotēkā dar-

bojas “Labo vārdu pasts”.
l 20. decembrī plkst. 16 ro-

sīgo rūķu darbnīca “Mazas dāva-

nas siltām sirdīm”.

ZLĒKAS 
20. decembrī plkst. 19 an-

sambļa “Mundus” Ziemassvētku 
koncerts.

31. decembrī plkst. 22 Jaun-
gada balle ar Arti Arāju. Ieejas 
maksa 3 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde bērniem 

“Ziemassvētku dzejolīši”.
l Izstāde “Apģērbi no vecmā-

miņas pūra lādes”. 
l Ventspils bibliotēkas rotē-

jošā fonda 59. kopa.
PASĀKUMI:
l 21. decembrī plkst. 14 

pēcpusdiena svētku noskaņās 
“Klubiņa Ziemassvētki”.

l 4. janvārī plkst. 13 literāra 
pēcpusdiena skolēniem “Palasī-
sim grāmatu!”.

USMA
Līdz 24. decembrim izstāde 

“Mūsu ziema”.
22. decembrī plkst. 13 Zie-

massvētku pasākums bērniem.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Jaunā-

kās grāmatas”.
l Literatūras izstāde “Idejas 

Ziemassvētkiem”.
l Tradicionālā Ziemassvētku 

rokdarbu izstāde “Svētki ir uguns-
kurs ziemas vidū”. 

l Literatūras izstāde “Rakst-
niekam, scenāristam Andrim Kol-
bergam 80”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 62. kopa.

VĀRVE
Sporta un kultūras 
centrs “Zūras”
22. decembrī plkst. 15 Ven-

tavas sabiedriskajā centrā Zie-
massvētku pasākums. Kuldīgas 
amatierteātra izrāde “Kā lauku 
un pilsētas peles Ziemassvētkus 
svinēja”, rotaļas kopā ar Ziemas-
svētku vecīti. Aicināti visi bērni 
un vecāki. Ventspils novada paš-
valdības sarūpētās dāvanu pakas 
tiks pasniegtas Vārves pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem. Pa-
sākums bez maksas. Par transpor-
ta nepieciešamību lūdzu informēt 
Ingu Bergu pa tālruni 22002942.

23. decembrī plkst. 12 Zū-
rās Rūķu darbnīcā Ziemassvētku 
tirdziņš, piparkūku cepšana, kon-
certs, spēles un rotaļas kopā ar rū-
ķiem, silta zupa un tēja. Autobuss 
plkst. 12.30 no Ventavas, plkst. 
12.40 no Vārves.

19. janvārī plkst. 18 Vārves 
pagasta pašdarbības kolektīvu 
un Liepājas folkloras kopas “At-
štaukas” koncerts. Fotostūrītis. 
Plkst. 20 balle kopā ar Bančiku. 
Ieeja ballē pašdarbības kolektīvu 
dalībniekiem bez maksas, pārē-
jiem 2 eiro. Autobuss plkst. 17 no 
Ventspils “Swedbank”.

Ventspils novada pasākumu afiša
18. decembris – 15. janvāris

NOBEIGUMS 5. lpp.
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KULTŪRAS VĒSTIS

Zūru novadpētniecības
ekspozīcija
Sporta un kultūras centra “Zū-

ras” mazajā zālē apskatāma ekspo-
zīcija “Cukurgalvas stāsts”. Viss par 
cukuru Kurzemē no 1838. gada.

JIC “Ligzda”
19. decembrī plkst. 16 pēc-

pusdiena apmeklētajiem “Cepsim 
Ziemassvētku piparkūkas”.

Līdz 21. decembrim Ziemas-
svētku radošie darbi “Adventes 
vainagi”.

Līdz 31. decembrim svečtu-
rīšu izstāde.

BC “Tīne”
20. decembrī plkst. 17 uzve-

dības stunda “Ziemassvētki – lab-
darības laiks”.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Adven-

tes vainags – pašu rokām” (līdz 
20. decembrim).

l Literatūras izstāde “Zie-
massvētki”. 

l Eņģeļu kolekcijas izstāde 
“Debesu sūtņi”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 57. kopa.

PASĀKUMI:
l 18. decembrī plkst. 15.30 

bērnudārza “Zīļuks” vecāko bēr-
nu nodarbības bibliotēkā.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Leģen-

dārais Edgars Liepiņš”.
l Pastkaršu izstāde “Ziemas-

svētku elēģija” (no 20. decembra).
l Ventspils bibliotēkas rotē-

jošā fonda 58. kopa.
PASĀKUMI:
l 20. decembrī plkst. 17 inte-

rešu klubiņa tikšanās Ziemsvētku 
noskaņās – radoša darbnīca ar pi-
parkūku gatavošanu “Krustnagliņu 
smaržu noslēpums”.

l 27. decembrī plkst. 10.30 
novada bibliotekāru gada noslē-
guma seminārs.

Ventspils 
novada 
pasākumu 
afiša

Užavas tautas namā 
pasākumā “Bez maskām!”, 
kurā tikās Ventspils novada 
amatierteātru režisori un 
aktieri, 13 radošās perso-
nības saņēma Ventspils 
novada amatierteātru balvas 
“Sapņu laiva 2018.” Muzi-
kālo priekšnesumu sniedza 
aktrise Zane Jančevska.

12. un 13. maijā Piltenē noti-
ka amatierteātru skate, kurā žū-

24. novembrī Ventspils 
Vācu kultūras biedrība 
nosvinēja 15 gadu jubileju. 
Šajos gados biedrībā bijušas 
dažāda rakstura aktivitātes, 
rakstīti projekti, gatavoti 
plaši svētki un koncerti, 
vadītas ekskursijas, biju-
šas interesantas tikšanās, 
nodarbības u.c. pasākumi. 
Varētu jautāt: kāpēc gan par 
to būtu jāzina lasītājiem 
Ventspils novadā? Atbilde 
nav tālu jāmeklē, jo biedrī-
bas darbība nepastāv atrauti 
no novada ļaudīm. 

Ventspils novada lielāko no-
dokļu maksātāju vidū tiek go-
dināts SIA “ZIBU Ventspils” 
kolektīvs, un arī Ventspils Vācu 
kultūras biedrības lielāko pasā-
kumu – “Oktoberfest”, “Maifest”, 
biedrības jubilejas u.c. – organi-
zēšana nav iespējama bez Gre-

gora Cīglera dāsnuma un “ZIBU 
Ventspils” direktora Raimonda 
Pētersona aktīvas līdzdalības. Šo-
ruden aizritēja jau 20 gadi, kopš 
šis uzņēmums darbojas Ventspils 
novadā.  

Ventspils Vācu kultūras bied-
rības dalībnieki šajos gados ir ie-
pazinuši daudzus vācu arhitektū-
ras pieminekļus novadā, tapis pat 
2014. gada kalendārs un fotoizstā-
des ar šo ēku fotogrāfijām, bet to 
apskate un iepazīšana nebūtu ie-
spējama, ja mums nepalīdzētu ļau-
dis, kas ir šo namu apsaimniekotāji 
un atslēgu glabātāji Ances, Ugāles, 
Popes, Puzes, Vārves, Užavas, Pil-
tenes, Zlēku, Usmas, Tārgales un 
Jūrkalnes pagastā, kur esam bijuši 
un saņēmuši nesavtīgu palīdzību. 
Vairākus gadus sadarbojāmies ar 
Zūru muzeja vadītāju Ilzi Samovi-
ču un senioru klubiņa “Vīgriezes” 
dalībniekiem, Zūrās organizējot 

Vācbaltu dienas.
Kopš 2011.  gada pie mums 

viesojas Aleksandras dziesmu iz-
pildītāja Doroteja Loča, atsaucīgi 
kultūras darbinieki ir palīdzējuši 
organizēt viņas uzstāšanos Puzē, 
Ugālē, Vārvē, Ancē, Popē, Usmā, 
Užavā, viņa piedalījās arī biedrī-
bas “Spārni” organizētajā Pagastu 
dienā Ventspilī.

Jau sešus gadus septembra 
nogalē Ventspils Kultūras centrā 
izskanējis koncerts “Mūs vieno 
vācu dziesma”, Puzes pagasta folk-
loras kopa “Sītava” ir piedalījusies 
visos šajos koncertos, pasākuma 
dalībnieku vidū ir bijuši Tārgales 
pieaugušo un skolēnu kolektīvi, 
arī jaunie mākslinieki no Piltenes 
Mūzikas skolas. Mūsu organizē-
tajos svētkos “Oktoberfest” ir pie-
dalījusies folkloras kopa “Sītava”, 
kā arī Tārgales “Ziedu laiks” un 
Ugāles līnijdejotājas.

Šajā uzskaitījumu rindā no-
teikti nedrīkstu piemirst Ekšteinu 
ģimeni no Puzes, bet gan jau kāds 
uzvārds būs piemirsts. Ja tā, lū-
dzu, piedodiet! Es vēlos šajā raks-
tiņā izteikt vislielāko pateicību 
jums visiem, kas palīdzat mums 
aktīvi darboties, kā arī visiem 
tiem cilvēkiem, kas bieži vien no 
laukiem mērojuši ceļu uz mūsu 
pasākumiem.

Organizēt 15 gadu jubilejas 
svinības mums atkal palīdzēja 
Gregors Cīglers. Šogad viņš no-
drošināja Groskornroitas Alpu 
tauru orķestra ierašanos, kas 
priekšpusdienā muzicēja Vents-
pils tirgus laukumā, tad sniedza 
koncertu mūsu svētkos un vēlāk 
spēlēja balles mūziku. Pie mums 
viesojās arī Doroteja Loča. Paldies 
visiem par apsveikumiem, laba-
jiem vārdiem un vēlējumiem!

Māra Kraule

NOBEIGUMS. SĀKUMS 4. lpp.

Pasniegtas balvas amatierteātru 
aktieriem un režisoriem

rija – Daina Kandevica un Inese 
Legzdiņa – vērtēja ne tikai kolek-
tīvu, bet arī aktieru individuālo 
sniegumu un režisoru veikumu, 
tāpēc pasākumā “Bez maskām!” 
tika pasniegtas balvas “Sapņu 
laiva 2018”. Tās saņēma režisores 
Ineta Kalniņa (Pope) un Kristīne 
Zāle (Zlēkas), kā arī aktieri Solvi-
ta Varkale (Užava), Gaida Hami-
cēviča (Tārgale), Inta Rutkovska 
(Puze), Linda Trabša (Užava), Ivo 
Miķelsons (Ziras), Edīte Kalmane 
(Ance), Dita Siliņa (Vārve), Jogita 
Liepājniece (Ugāle), Sandra Štrau-
sa (Usma), Ilze Celma (Piltene) un 
Edgars Umbraška (Zlēkas). 

Nākamā Ventspils novada 
amatierteātru skate notiks 27. un 

28.  aprīlī Piltenes kultūras namā. 
Tās mērķis būs izvērtēt amatier-
teātru iestudējumu kvalitāti un 
noteikt labākos izvirzīšanai atla-
ses skatei – Latvijas amatierteātru 
iestudējumu parādei “Gada izrā-
de”. Ņemot vērā atšķirīgo līmeni, 
kolektīvi varēs izvēlēties, ko rādīt 
– dramatisku iestudējumu (lugas 
iestudējumu, mūziklu vai dejas iz-
rādi), literāra darbu iestudējumu 
(dzeju, prozu, prozas vai dzejas 
dramatizējumu, muzikāli drama-
tisku jaundarbu) vai mazās for-
mas uzvedumu (lugas fragmentu 
iestudējumu, skeču, performanci 
vai vizuāli muzikāli dramatisku 
iestudējumu). 

Marlena Zvaigzne

Kopā ar Ventspils novada 
radošajiem ļaudīm 
svētkus svinēja 
arī aktrise 
Zane Jančevska.
RIMANTA BUDRA FOTO

Veiksme iespējama tikai sadarbībā

Par divām tortēm, kas bija veltītas Ventspils Vācu kultūras biedrības 15 gadu un “ZIBU Ventspils” 20 gadu jubilejai, 
sakām lielu paldies Gintai Rodertei.  MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO 
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POPE

Popes muiža aicina 
uz koncertu

Lai garajās Ziemassvētku brīvdienās nepazustu desās 
un kāpostos, Popes muiža ver durvis dvēseliskam pārdomu 
mirklim ar Ziemassvētku šokolādes smaržu. Knuta Skuje-
nieka un Māra Čaklā mūžīgo, bet vienmēr aktuālo atziņu 
šūplādes palīdzēs atvērt Karīna Tatarinova, bet ar mūziku 
sajūtas ievibrēs burvīgās balss īpašniece Simona Rača un 
ģitāras stīgas smalki jūtošais Jānis Rūcis. Skanēs Imanta 
Kalniņa, Zandas Štrausas, Lailas Ilzes Purmalietes un Ērika 
Ķiģeļa mūzika. 

“Mums būs liels prieks būt pie jums! Gaidām Ziemassvētkus!” saka 
Simona Rača. Viņa un Jānis Rūcis ir daļa no Austrasbērnu cilts ļaudīm, 
kuri Popē šovasar nedēļas garumā piedalījās radošā meistarklasē. Popes 
un leģendārās dziesminieces Austras Pumpures audzēkņu draudzība 
aizsākās pirms trīs gadiem, kad popiņu saucienam pēc aizaugušās estrā-
des jauna skanējuma atsaucās Latvijas dziesminieki, viņu vidū arī Aus-
trasbērni. Kopā būts gan talkās, gan svētkos pie balti klātiem galdiem. 
“Turpinām tradīciju,” smejas koncerta rīkotāja Dace Vašuka, “mēs klā-
jam galdu, liepājnieki atved dziesmas.” Koncertā 26. decembrī plkst. 16 
Popes muižā gaidīts ikviens. Iespējams, ticot kumeļu siltumam, varēs 
piedzīvot, kā uzzied debesu dārzi. 

Pasākumu rīko biedrība “Siets” sadarbībā ar “Austras biedrību” un 
“Austras istabu” Liepājā.

Marlena Zvaigzne 

Lai mūsu valsts jaunās 
simtgades pirmais gads 
nes visiem laimi, 
prieku un mīlestību. 
Baltus Ziemassvētkus 
un priecīgu jauno gadu.

Popes pagasta 
pārvaldes vadītājs 
Mārtiņš Libkovskis

Darbdienas Harina un 
Uģis Brūklenes ar bērniem 
Hesedu un Harisu pavada 
Rīgā, bet brīvdienās  
atgriežas Usmā, jo šeit ir 
pašu uzcelts dievnams,  
lapenīte tējas dzeršanai, 
iekārtotas dabas takas, arī 
bebru māja. 

Mācītājs Uģis ar dzīvesbiedri 
Harinu, kurai Usma ir dzimtais 
pagasts, jau daudzus gadus velta 
vides labiekārtošanai, lai tajā va-
rētu gūt spirdzinājumu visi, kam 
jāatjauno spēki. Tiek organizētas 
nometnes, semināri un konferen-
ces, viesos ierodas ārzemju viesi 
un tautieši no Latvijas un ārval-
stīm. Brūklenes vēlas, lai Usmā 
labi jūtas ne tikai viņu draugi un 
domubiedri, bet arī tūristi, kuri 
labprāt apskata pagasta skaistākās 
vietas. Lai tas būtu iespējams plašā 
mērogā un interesantā veidā, Ha-
rinas vadītā biedrība “Usmas kris-
tīgā tautas skola” iesniedza novada 
pašvaldībā divus projektus – “Izzi-
ņas un orientēšanās maršruts Us-
mas kultūrvēsturiskā mantojuma 
iepazīšanai Elku ragā” un “Usmas 
unikālās kultūrvides aktualizēša-
na un interaktīva faktu apgūšana 
ar lietišķās mākslas elementiem 
Latvijas simtgades kontekstā”. 
Tie ieguva finansējumu konkursā 
“Mēs savā novadā,” un Brūklenes 
ķērās pie darba. Pirmais projekts 
paredzēja īpašas pastaigu takas 
izveidošanu, kuru mērojot var 
ne tikai iepazīt dažādus objektus, 
piemēram, baznīcu, tautas namu, 
muižu, cara laika skolu, svēto 
liepu, bet arī iesaistīties aktīvās 
spēlēs, lai nostiprinātu iegūtās zi-
nāšanas un izkustētos. Brūklenes 
paredz, ka šis piedāvājums īpaši 
uzrunās ģimenes, bet vienlaikus 
būt arī saistošs ikvienam pagasta 
viesim, kuru sagaida Harina. Viņa 
labprāt vada ekskursijas. “Usmas 
unikālās kultūrvides aktualizēša-

na un interaktīva faktu apgūšana 
ar lietišķās mākslas elementiem 
Latvijas simtgades kontekstā” no-
zīmē to, ka vecās skolas (īpašums 
ieguvis nosaukumu “Svētības”) 
apkārtnē augošajos kokos ir ie-
kārtas 100 spoguļveida lapiņas, uz 
kurām ir visdažādākie jautājumi 
par Usmu. Harina atzīst, ka, ga-
tavojot šo projektu, ieguldīts liels 
darbs, jo iztaujāti daudzi cilvēki, 
pētīti arhīva materiāli un preses 
izdevumi. Uz vienas lapiņas ir jau-
tājums, kā radies vārds “Usma”, uz 
citas – kāds starptautisks jauniešu 
pasākums Usmas kristīgajā skolā 
notika 1991. gadā, vēl viens jautā-
jums ir par to, kādu apbalvojumu 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baz-
nīca pasniedza Harinai Brūklenei. 
“Darbs, sagatavojot abus projek-
tus, bija liels, bet tagad ir ganda-
rījums, ka viss ir izdevies un mēs 
varēsim viesiem sarūpēt infor-
matīvas un izglītojošas izklaides. 
Tūristi pie mums brauc diezgan 
daudz, tādēļ ir svarīgi piedāvāt pie-
vienoto vērtību, lai pastaigas laikā 
var iegūt jaunas zināšanas,” uz-
skata Harina, piebilstot, ka ir ļoti 
pateicīga Ventspils novada pašval-
dībai par piešķirto finansējumu, 
lai varētu sagatavot kvalitatīvus un 
ilgtspējīgus projektus. Tos varēja 
novērtēt 17.  novembrī, kad Uģis 
aicināja uz vēl vienu skaistu pasā-
kumu – brīvdabas altāra atklāšanu 
pļaviņā pie vecās skolas. To varēs 
izmantot lūgšanām un apcerēm, 
dievkalpojumiem un laulībām. 
Šo vietu “Svētībās” iekārtoja Ha-
rina un Uģis Brūklenes. Mācītājs 
ar dzīvesbiedri vienmēr bijuši 
atvērti jaunām idejām, un šoreiz 
viņu pienesums Latvijas simtgadē 
ir altāris, kurš pieejams jebkurā 
diennakts stundā. Baznīcas, kā zi-
nāms, mēdz būt slēgtas, bet brīv-
dabas lūgšanu vietā vienmēr var 
pielūgt Dievu, turklāt to var darīt 
kā vienatnē, tā kopā ar domubied-

USMA

Usmā īstenoti divi 
kultūrvēstures projekti

riem. Altāra apakšējā daļā izvei-
dots režģis sirds formā, kurā var 
iemest dažādu krāsu akmentiņus 
– kā lūgšanu, grēkatziņu un aiz-
lūgumu Dievam, lai vēlāk no tiem 
izveidotu lielu krustu. Uģis teica, 
ka pie altāra novietos kastīti, kurā 
katrs, kam nepieciešama aizlūgša-
na, varēs ielikt lapiņu ar tekstu, par 
ko jāaizlūdz, un tas tiks izdarīts 
Usmas baznīcā. Mācītājs aicināja 
apskatīt brīvdabas dievnamu, kas 
veidota trīsstūra formā, simboli-
zējot miesu, dvēseli un garu: “Tad, 
kad mēs domājam par cilvēku, sa-
protam, ka tā nav tikai miesa. Tās 
nav arī tikai emocijas un gars, kas 
atrauti lidinās prom no šīs pasau-
les. Dievs svētī visu veselumu caur 
Kristus nopelnu, un tā ir liela plusa 
zīme, kas mūs savieno ar Dievu.” 
Altāri iesvētīja Latvijas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas Liepājas die-
cēzes bīskaps Hanss Martins Jen-
sons. Viņš mudināja padomāt par 
to, kur katra sirdī ir vieta Dievam, 
izteica prieku, ka Usmas brīvda-
bas altāris atgādinās cilvēkiem par 
baznīcām. Bīskapam ir žēl, ka tās 

Uģis un Harina pie vienas no informatīvajām lapiņām, kurā fiksēti fakti par Usmu. 
DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Ir aizvadīts gads, un jūtams jau Ziemassvētku un jaunā gada tuvums. 
Šis gads ir pagājis lielo svētku zīmē, jo svinējām mīļās dzimtenes 
Latvijas 100. gadadienu. Valstī notika simtiem pasākumu, kuros sumināja 
un slavināja mūsu valsti, un katram bija iespēja kaut daļu no tā izbaudīt. 
Notika Dziesmu un deju svētki, kuros pirmo reizi pagasta vēsturē piedalījās 
arī mūsu deju kolektīvs – par to vislielākais prieks un pateicība kolektīvam 
un tā vadītājai. 
Šajā pirmssvētku laikā gribas novēlēt visiem būt laipnākiem
vienam pret otru. Neturēt sevī ļaunumu, bet censties 
atrast sevī iejūtību un sapratni. Ziemassvētku brīnumu 
gaidot, atrast savā sirdī vietu kādam mirklim, 
ko gribētos paturēt ilgāk. Priecīgus un gaišus 
Ziemassvētkus! Lai jaunais gads nes veselību, 
prieku un laimi katrai ģimenei 
un ikvienam no mums!
Laimīgu jauno 2019. gadu!  

Usmas pagasta pārvaldes vadītājs 
Gendrihs Šķesters

itin bieži ir tukšas, un viņš izteica 
cerību, ka dabā izteiktās lūgšanas 
ar laiku atgriezīs ticīgos atpakaļ 
dievnamos. Hanss Martins Jen-

sons iesvētīja arī Latvijas karogus, 
viens no tiem turpmāk atradīsies 
Usmas baznīcā. 

Marlena Zvaigzne
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POPE

Varam droši teikt, ka šis 
Popes muižai bijis īsts kultūr-
vēsturiskā mantojuma gads. 
Jau gada sākumā, plānojot 
darbus, tika secināts – lielā-
kā vērība tiks veltīta Popes 
muižas kultūrvēstures izpētei 
un saglabāšanai. Papildu 
mudinājums bija sabiedrības 
augstais novērtējums, Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas rīkotajā 
projektā Popes muižu atzīstot 
par vienu no Latvijas ainavu 
dārgumiem. Un patiešām 
pelnīti, jo šogad aprit tieši 
20 gadi, kopš Popes muižas 
vēsturiskai apbūvei ir piešķirts 
valsts nozīmes kultūrvēs-
turiskā pieminekļa statuss. 
Ventspils novada pašvaldības 
īpašumā šādi objekti ir tikai 
divi – Popes muiža un Piltenes 
pilsdrupas. 

Popes muiža kā dārgums ne-
būtu iedomājama bez tās ļaudīm, 
mūsu senčiem, kas to savulaik sa-
vām rokam būvējuši un ar labu prā-
tu cauri dažādiem laikiem saudzēju-
ši. Muižas arhitektūra un vēsture ir 
salīdzinoši plaši pētīta, taču bija maz 
ziņu par ļaudīm, kas celtniecībai gā-
dājuši kokus, dedzinājuši ķieģeļus 
un veduši akmeņus, tāpēc jo īpaši 
lielu uzmanību pievērsām Popes 
muižas dzimtļaužu izpētei. Patei-
coties Latvijas Kultūras ministrijas 
un Kurzemes NVO atbalstam, tika 
piesaistīti Latvijā vadošie vēsturnie-
ki un demogrāfi šīs šķietami mazās, 
taču kultūrvēsturiski bagātās un 
nozīmīgās vietas zemnieku dzimtu 
pētniecībai. Šo pētījumu rezultā-
ti sniedz iespējas ikvienam Popes 
muižas zemnieku dzimtas pēctecim 
ērtā veidā atrast visus savas dzimtas 
radiniekus, kartē sazīmējot dzimtu 
mājas, dažkārt kādā senā fotogrāfijā 
saskatot savus radiniekus. Vēsturis-
kā Popes muižas teritorija agrāk stie-
pās līdz pat Baltijas jūras piekrastei, 
iekļaujot sevī Anci, Rindu un Miķeļ-

Pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zemenīte” skolo-
tāja Solvita Fogele šovasar 
saņēma pašvaldības apbal-
vojumu “Gada skolotājs”. 
Pirms intervijas viņa ir 
nedaudz apmulsusi un teic, 
ka esot darītāja, nevis runā-
tāja, tomēr pamazām Solvita 
atraisās un izstāsta arī to, ka 
viņas spēka avots ir tautas 
dziesmas.

Pope ir skolotājas dzimtais pa-
gasts, te viņa ir dzimusi un augusi 
astoņu bērnu ģimenē. Būdama 
vecākā no viņiem, ieguvusi labu 
pieredzi, pieskatot jaunākos brā-
ļus un māsas. Šīs prasmes noder 
arī “Zemenītē”. Pirms tam Solvi-
ta veica dažādus darbus: ir bijusi 
pavāre un pārdevēja, strādājusi 
mežniecībā un desu cehā. “Pirms 
desmit gadiem radās doma, ka 
vēlos studēt. Atnācu uz dārziņu 
un pavaicāju vadītājai Inai Teibei, 
vai man šeit atrastos darbs. Tā 
arī nonācu “Zemenītē”, un tagad 
droši varu teikt, ka te rodu piepil-

dījumu, tas ir mans aicinājums.” 
Šogad Solvita māca trīsgadīgos 
un četrgadīgos bērnus. Skolotāja 
ir secinājusi, ka šī vecuma bērni 
jau veidojas par personībām, viņi 
vēlas būt lieli, viņi ir atklāti, nelie-
kuļo un ir droši. Grupā ir 22 au-
dzēkņi, un Solvita katram meklē 
individuālu pieeju, jo bērni ir ļoti 
dažādi. Rotaļnodarbībās skolotāja 
izmanto adīšanas un tamborēša-
nas tehnikā radītus darbus, jo viņa 
ir liela rokdarbniece. “Es neprotu 
skatīties televīziju, neko nedarot. 
Prasās strādāt kādu rokdarbu. 
Grupiņā esmu novietojusi pašas 
darinātus dārzeņus un augļus, 
un citus pārtikas produktus, un 
bērniem ir, ar ko rotaļāties.” Sol-
vita jau ilgāku laiku sadarbojas ar 
Amatu māju Ventspilī, piedāvājot 
tirdzniecībai tamborētas rotaļlie-
tas, galvenokārt pelītes. Kā norā-
da salona “Ventiņpūrlād” vadītāja 
Astrīda Kinne, Solvitas pelītes ir 
iecienītas, tās labprāt iegādājas arī 
ārzemnieki. Rokdarbniece labprāt 
piedalās tirdziņos, viņai patīk pa-

rādīt citiem, kas jauns tapis. Tu-
vojas Ziemassvētki, tādēļ Solvita 
atkal ķērusies pie rokdarbiem, lai 
sarūpētu dāvanas savas dzimtas 
pārstāvjiem – top apaļšalles. 

Saviem audzēkņiem skolotāja 
piedāvā apgūt caurviju prasmes. 
Piemēram, izpētot tēmu, kur un 
kā rodas čiekuri, tiek apgūta arī 
matemātika, jo čiekurus var sa-
skaitīt un atņemt. Grupiņā Solvi-

ta ir iekārtojusi vairākus stūrīšus, 
lai bērni varētu attīstīt dažādas 
spējas matemātikā, dabaszinī-
bās, vizuālajā mākslā. Lai mācību 
procesā iesaistītos visi audzēkņi, 
skolotāja piedāvā viņiem piedalī-
ties interesantās rotaļās. No rīta 
tiek ieplānotas tādas aktivitātes, 
lai izteikties varētu katrs bērns, jo 
viņiem ir svarīgi būt pamanītiem, 
sadzirdētiem un novērtētiem. 
Solvita ir Popes folkloras kopas 
“Pūnika” dalībniece, viņai patīk 
tradīcijas, tādēļ svētkos tās tiek 
mācītas visiem “Zemenītes” au-
dzēkņiem. Solvita stāsta, ka attie-
cības ar bērnu vecākiem ir labas, 
viņi interesējas, kas notiek dārzi-
ņā un ir gatavi iesaistīties prob-
lēmjautājumu risināšanā. “Visu 
var izrunāt. Pret saviem audzēk-
ņiem izturos ar cieņu – kā pret 
līdzvērtīgām personībām, kuras 
saprot manis teikto. Labprāt pa-
lasu profesionālo literatūru, jo 
situācijas mainās, un man ir jābūt 
gatavai dažādiem pavērsieniem. 
Vadot nodarbības, nepatīk atkār-
toties, tādēļ katru reizi izdomāju 
citu niansi, lai mums visiem būtu 
interesanti.”

Kā jau Solvita minēja, viņas 
vaļasprieki ir saistīti ar folkloru un 
rokdarbiem. Pagāja vairāki gadi, 
līdz popeniece iesaistījās “Pūnikā”, 
tagad viņa par to ir ļoti gandarīta, 
jo dziedāšana ir labs atpūtas veids, 
turklāt dalība folkloras kopā ir ie-
spēja uzstāties daudzviet Latvijā, 
uzzinot kādas ir tradīcijas citos 
novados. Kopā ar “Pūniku” būts 
arī Dziesmusvētkos: “Esmu pat-
riote! Jutos piederīga valstij. Mana 
devīze vienmēr ir bijusi šāda – ro-
kas ir, galva ir, tātad izdarīšu visu, 
ko vajag, turklāt pēc labākās sirds-
apziņas. Ar čīkstēšanu nekur tālu 
netiksi, turklāt nekur nav saldāka 
maize kā te, Latvijā.” Ziemassvēt-
kos plašā Fogeļu dzimta parasti 
pulcējas vecāku mājās, bet vasarā 
notiek kopīgi izbraucieni: “Ģime-
ne ir viss! Tas ir liels un vienojošs 
spēks. Ģimene man ir iemācīju-
si, ka dzīvē nekad nekas nenāk 
par velti. Lai kaut ko sasniegtu, 
ir jāstrādā. Katrs darbs jāizdara 
līdz galam.” Solvita atpūšas, arī 
fotografējot dabu un pasākumus 
pirmsskolas izglītības iestādē “Ze-
menīte”.        

Marlena Zvaigzne

torni ar piekrastes ciemiem Lūžņu 
un Lielirbi, tāpēc daudzi Popes mui-
žas  zemnieku dzimtu uzvārdi ir ar 
izteikti lībisku pieskaņu. Dzimtļaužu 
konferencē, kas norisinajās vēstu-
riskaja Popes muižas baznīckrogā, 
ar pētījumu rezultātiem piedalījās 
Latvijas vadošais demogrāfs Dr. hist. 
Ilmārs Mežs, kurš apstiprināja Popes 
muižas zemnieku dzimtu uzvārdu 
unikalitāti un palīdzēja saprast, kuri 
tad ir īstie popiņu uzvārdi.

Nozīmīgu darbu Popes muižas 
kartogrāfiskā materiāla pētniecībā 
veikusi Dace Sāmīte, bet Latvijas 
Universitātes Latvijas Vēstures in-
stitūta vadošais pētnieks Dr. hist. 
Muntis Auns sniedza izklāstu par 
Popes muižas dzimtļaužu biežāk 
lietotajiem personvārdiem un vidējo 
mūža ilgumu. Ar Ventspils novada 
pašvaldības un Valsts kulturkapitā-
la fonda finansiālu atbalstu vēstur-
nieks Agris Dzenis, būdams viens 
no prasmīgākajiem seno rokrakstu 
lasīt pratējiem Latvijā, ir veicis no-
zīmīgu darbu, izpētot un pārtulko-

jot visu Popes muižas baronu fon 
Bēru dzimtas arhīvu, kas glabājas 
Latvijas vēstures arhīvā. Iegūtie pē-
tījumi sniedz atbildes uz vairākiem 
iepriekš neskaidriem jautājumiem 
un ievieš korekcijas Popes muižas 
apbūves hronoloģijā. Milzīgu iegul-
dījumu Popes muižas dzimtļaužu 
pētniecībā sniedza arī Lija Freimane 
un Antis Apsītis, kuri brīvprātīgi, 
vairākus gadus veltot stundām ilgu 
darbu, Popes muižas baznīcgrāma-
tas sakārtojuši elektroniskā formātā, 
kas ļauj tās pētīt pavisam ērtā veidā. 
Īpaši liels gandarījums ir par literā-
tes Veltas Akmenes un viņas meitas 
Noras Kalmanes ieguldīto darbu Po-
pes apkārtnes māju vēstures izpētē.

Popes muiža ar savu bagātīgo 
vēsturi un pašu popiņu iesaiste un 
atsaucība rada iedvesmu un mudi-
nājumu darbam, bet  nenoliedzami 
arī Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas izteiktā pateicī-
ba biedrībai “Popes muiža” par iegul-
dījumu muižas un apkārtnes ainavas 
saglabāšanā un attīstībā, kā arī Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības in-
spekcijas izteiktā pateicība biedrībai 
“Popes muiža” par interesi un aktīvo 
rīcību, veicinot Popes muižas vērtī-
bu saglabāšanu, ir papildu mudinā-
jums darbam, kas nereti prasa daudz 
laika, pūļu un līdzekļu. 

Savukārt mēs esam ļoti patei-
cīgi Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcijai par nozīmīgo 
atbalstu, jo sakrālā mantojuma sa-
glabāšanas programmā tika atvēlēti 
līdzekļi arī Popes muižas baznīcas 
torņa atjaunošanas tehniskā projek-
ta izstrādei, kas uzticēta Latvijas va-
došā kultūrvēsturisko ēku arhitekta 
Pētera Blūma komandai. Pateicoties 
tieši Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcijas iniciatīvai un 
Ventspils novada pašvaldības lab-
vēlīgajam lēmumam, šovasar uguns 
nelaimes izpostītā Popes muižas 
pārvaldnieka māja tiks pasargāta no 
tālākas bojāšanās, veicot konservāci-
jas darbus un uzklājot pagaidu jum-
tu. Tāpat tiks veikta Popes muižas 
medību pils sienu un velvju draudī-

go plaisu apsekošana, izvērtēšana un 
priekšlikumu sagatavošana.  

Paralēli plašajam Popes muižas 
kultūrvēstures izpētes darbam šo-
gad salīdzinoši maz laika un pūļu 
tika veltīts kultūras, sadzīves un citu 
jomu veicināšanai, bet notika arī tas. 

Piesaistot Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda līdzekļus, biedrība “Po-
pes muiža” realizēja projektu, iegā-
dājoties vērtīgu inventāru, kas noder 
brīvdabas pasākumu rīkošanai, tajā 
skaitā arī Popes Sporta kluba orga-
nizētajiem. 

Drīz sāksim jaunu gadu, un plā-
noto aktivitāšu saraksts aizvien tur-
pina pieaugt. Nākamgad viens no 
lielajiem popiņu pienākumiem būs 
atklāt rekonstruēto Popes brīvdabas 
estrādi un gādāt, lai tā godam kalpo-
tu, svētkos pulcējot ļaudis no malu 
malām. Lai jaunajā gadā popiņiem 
daudz panākumu un līdz ar atjau-
noto estrādi piepildās ilgas par skais-
tiem svētkiem un bagātīgu kultūras 
dzīvi Popē.

Roberts Grinbergs

Pret audzēkņiem izturas ar cieņu

Solvita ir pieradusi visu 
iesākto izdarīt līdz galam. 
Tas ieaudzināts ģimenē. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO 

Mantojuma gads

Pope no putna lidojuma – skaisti, vai ne?  MIKA UŽANA FOTO
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Martā notika Piltenes 
vidusskolas akreditācija, 
tādēļ gan skola, gan mācību 
programmas akreditētas uz 
sešiem gadiem.

Kopš septembra vidusskolas 
audzēkņi sporto ne tikai skolas 
sporta zālē, bet arī rekonstruētajā 
Piltenes stadionā. Priecājamies, ka 
veiksmīgi nokomplektēta 10. klase, 
kurā mācās 14 skolēni. 

20. oktobrī notika Piltenes 
vidusskolas absolventu un darbi-
nieku salidojums, vidusskolai pa-
lika 65 gadi, šajā laikā vidusskolu 
beiguši 868 skolēni. Salidojumā 
bija pulcējušies 317 dalībnieki. Vis-
vairāk bija pārstāvēti 1977.  gada 
absolventi – klasi toreiz beidza 
22 audzēkņi, salidojumā piedalījās 
13, savukārt 2007. gadā vidusskolu 
pabeidza 13 audzēkņi, no kuriem 
salidojumā ieradās 10. 

Viena no viņām, Elīna Kresa, 
saka: “Kopš vidusskolas absolvēšanas 
esmu apmeklējusi abus salidojumus. 
Tos gaidīju ar lielu saviļņojumu, jo 
man sagādā prieku atgriezties mīļajā 
skolā, satikt klasesbiedrus un labi pa-
vadīt laiku. Piltenes vidusskolas 65. 
salidojums pulcēja lielāko daļu manu 
klasesbiedru, tāpēc bija īpaši jauki 
visus satikt. Sanākot kopā salidoju-
mā, mana vērtīgāka atklāsme ir tā, 
ka mēs visi esam tie paši cilvēki, kas 
bijām skolas laikā, un ir patīkami ap-
zināties, ka vēl joprojām varam atrast 
kopīgu valodu, atcerēties jautrākos 
brīžus un draudzīgi izsmieties. Ceru, 
ka arī turpmāk varēsim saorganizē-
ties tikpat kuplā skaitā, jo galu galā 
esam taču kopā izauguši.”

Ieva Zole, kura pārstāv 
2003.  gada izlaidumu, salidojumu 
raksturo šādi: “No sevis tā nemaz 
nevar aizbēgt. Tu joprojām dzīvo 
pilsētā, kuras centrā ir tava skola. 
Katru reizi, tai ejot garām, atceries 
kādu soli, kuru spēri, vai mirkli, ko 
izdzīvoji. Skola ir mainījusies vi-
zuāli tavā acu priekšā, un tu neko 
nevari ietekmēt, tikai vērot, kā 
laiks iet uz priekšu. Patīkami ir at-
griezties un ieiet tur, kur skrēji un 
smējies pilnā balsī. Vietā, kur tapi 
par cilvēku. Tavs acu skatiens un 
dvēseles panorāma bija atkarīga 

no skolotājiem, kas tev tika doti. 
Man bija labi, savā veidā paveicās. 
Skaista klases audzinātāja. Sieviš-
ķīga, trausla, asprātīga, bet ar lielu 
krampi un ļoti skaistām, gaiši zi-
lām acīm. Vairs gan viņu nevienā 
ceļa malā neesmu satikusi… Bet 
gribētos gan, kaut mazā pieturā, 
kaut uz brītiņu paldies un piedo-
diet klusi pateikt. Dažus citus es 
atceros ar lielu pateicību. Priecā-
jos, ka viņiem ir laba veselība un 
joprojām varam satikties, un es 
varu teikt: “Labdien, skolotāj!” Vie-
na man lika iemīlēties literatūrā, 
otra ģeogrāfijā, bet trešā – vērot 
un analizēt politikas, sabiedrības 
procesus, ceturtā tik ļoti saredzēt, 
sajust mākslas pasauli, saaugt ar 
to, ienirt tajā… Tā jau var uzskaitīt 
bezgalīgi. Kastanis gan izaudzis un 
novecojis. Ja tas spētu runāt, mēs 
ļoti daudz uzzinātu. Cik daudz tur 
runāts, raudāts vai smiets, ko katrs 
esam zem tā solījuši. Kastanis ir 
skolas dvēsele un uzraugs. Nezinu, 
vai bez tā skola būtu tā skola.

Es salidojumā biju trešo reizi. 
Satiku dažus savējos, bet daži ir tik 
tālu aizlidojuši, ka neticu, ka kād-
reiz dzīvē mēs satiksimies. Klase 
liekas pa šauru, gaitenis par īsu, 
griesti par zemu. Sporta zāle kā 
neliela kabata, kurai beidzot vari 
saredzēt otru malu. Un kas gan 
tagad būtu apskriet vienu apli vai 
pārnest smago bumbu? Un kad 
vēl ir iespēja augstpapēžu kurpēs 
pa zāles dēļiem izdejoties gumijas 
zoļu vietā. Tur tu satiec tos, kas 
jāsatiek, kurus gribas redzēt, kuri 
priecājas redzēt tevi, gan garām 
ejot, gan līksmojot kopā ar tevi. 
Tur var piedzīvot vienu nakti reizi 
piecos gados, kas kādu laiku dod 
milzīgu enerģiju, vēlmi pārdzīvot 
nākamos piecus, lai atkal satiktos 
tur, tajā naktī, zem kastaņas starp 
skolas solu un sporta zāli. Paldies, 
satikšanās bija brīnišķīga! Koncer-
tā es lidoju putniem līdzi uz dažā-
dām pieturām. Dažas biju piemir-
susi, bet tas neizmainīja lidojuma 
siltumu. Un pareizi dziedāja laika-
biedrenes – nekas jau nebeidzas…”

Direktore Baiba Šulca

PILTENE

18. novembra vakarā 
Piltenes iedzīvotāji tikās 
jaunizveidotajā Piltenes pil-
sētas stadionā, lai atzīmētu 
Latvijas valsts proklamēša-
nas 100. gadadienu radošā 
un sportiskā garā. 

Aigara Matisona un viņa 
skriešanas draugu virsvadībā pil-
tenieki vienojās 100x100 metru 
stafetes skrējienam, kurā katrs 
dalībnieks ar Latvijas karodziņu 
rokā veica 100 metru garu pos-
mu. Skrējienu atklāja pilsētas pa-
gastvecis Aigars Kress, stafetes 

karodziņu nododot tālāk Piltenes 
nūjotājām. Skrējienā piedalījās arī 
Piltenes ugunsdzēsēji, kuri dis-
tanci veica pilnā ekipējumā. Tāpat 
stafetes skrējienā piedalījās ģime-
nes kopā ar mazākajiem Piltenes 
iedzīvotājiem bērnu ratiņos. Skrē-
ja kā veci, tā jauni – gan tie, kas 
ar sportu nodarbojas regulāri, gan 
tie, kas vienkārši vēlējās iesaistī-
ties šajā patriotiskajā skrējienā un 
būt daļa no Piltenes.  

Lai arī pirmajā brīdī varētu 
šķist, ka 100x100 metru stafetē 
svarīgākais pilteniekiem bija re-

zultāts, tā nebūt nebija. Galvenais 
visiem bija kopīgi izjust mazās 
pilsētas kopību savas valsts dzim-
šanas dienā, kas arī veiksmīgi iz-
devās. Pēc skrējiena gandarījuma 
sajūtu par paveikto īpaši papildi-
nāja siltā tēja un pīrādziņi, kā arī 
gardā pupiņu zupa, bet pirms do-
šanās mājup, lai svētkus atzīmētu 
ģimenes lokā, tika sadalīts gardais 
simtgades kliņģeris, ko palīdzēja 
sarūpēt Gūtmaņu ģimene. 

Svētku stafetes skrējiena 
organizatoru vārdā 

Elīna Kresa

6. novembrī Piltenes Mūzikas 
skolas audzēknes Rūta Matisova, 
Devora un Daniēla Rjabovas, Ma-
rija Jeļinska mēroja ceļu uz Talsu 
Mūzikas skolu, lai piedalītos jau 
tradicionālajā solfedžo konkursā. 
To organizēja un vadīja Talsu Mū-
zikas skolas teorētisko priekšmetu 
pasniedzēja, arī solfedžo grāmatu 
autore Inta Udodova. Viņa kon-
kursam deva nosaukumu “Gudrs, 
vēl gudrāks” un bija padomājusi, 
lai bērniem solfedžo būtu gan in-
teresants, gan saistošs. Rūta saka: 
“Interesanti bija komandu priekš-
nesumi – mājasdarbi. Uzdevumi 

nebija grūti, bet āķīgi gan. Vislabāk 
patika uzdevums 4. kārtā, kuru iz-
vēlējās pati komanda. Mums bija 
jānosauc dinamikas apzīmējumi 
un jāpaskaidro tie. Mums tas bija 
zināms, tādēļ atbildējām pareizi.” 
Daniēla piebilst: “Man ļoti patika, 
ka visi bija atraktīvi un ar prieku 
pildīja uzdevumus, kaut arī bija 
neliels uztraukums. Grūtākais 
man šķita jautājums, kurā bija jā-
atmin kāda atziņa, ko teicis kom-
ponists Roberts Šūmanis. Sapratu, 
ka it visam uzrakstītajam solfedžo 
grāmatā ir nozīme.”

Savukārt Marija secina: “Solfe-

džo konkurss man iemācīja dažas 
lietas, kuras es nezināju. Man pa-
tika darboties komandā un parādīt 
savas zināšanas.” Visas komandas 
spēlē ieguva godalgotas vietas, 
dāvanā saldumus, bet pedagogi – 
mācību līdzekli DVD formātā. Vis-
labāk šajā spēlē veicās Sabiles un 
Engures Mūzikas skolas koman-
dām, mums – 3. vieta. Noslēgumā 
baudījām koncertu, kuru sagatavo-
ja Talsu Mūzikas skolas absolventi 
un Ventspils Mūzikas skolas koris 
“Nošu planētas”. 

Piltenes MS skolotāja 
Antra Ziemele 

Aizvadītā gada nozī-
mīgākie svētki – Latvijas 
simtgade. Landzes baznīcā 
notikušas nozīmīgas akti-
vitātes. Šogad vēsturiska 
nozīme bija īstenotajam 
projektam “Kas pagātni 
vētī, tas nākotni svētī”. Bija 
iespēja satikties paaudzēm, 
uzklausīt atmiņu stāstus, 
piedzīvojumus, aplūkot 
senās fotogrāfijas, apskatīt 
visu, kas saistīts ar Landzes 
baznīcu. Ļoti interesants bija 
profesora Ralfa Kokina stās-
tījums par vēstures faktiem. 
Otrs vēsturiskais notikums – 

Latvijas simtgades svētbrīdis 
Landzes baznīcā. 

Ieklausoties mācītāja Uģa 
Brūklenes uzrunā un Ventspils 
novada pašvaldības Kultūras no-
daļas vadītājas Zanes Pamšes lūg-
snā par Latviju, mūsu novadu un 
tā ļaudīm, ikviens dievkalpojuma 
dalībnieks aizdomājās par dzīves 
vērtībām, doto iespēju sajust Die-
va svētību un dzīvot šajā zemē. 
Iesvētījām Latvijas karogu, kurš 
turpmāk vienmēr atradīsies diev-
namā.

Pateicos novada domei par 
dāvanu personīgi man Latvijas 
simtgadē, pasniedzot ielūgumu 

no Valsts prezidenta un viņa kun-
dzes un iespēju apmeklēt 18. no-
vembrī svinīgo svētku koncertu 
Nacionālajā drāmas teātrī.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
vēlu pārdomāt aizejošā gada gāju-
mu, priecāties par veiktajiem dar-
biem, sakārtot domas, izdarīt vēl 
kādu labu darbiņu, izbaudīt Zie-
massvētkos ģimenes un līdzcilvē-
ku mīļumu, ar labām domām un 
cerībām sagaidīt jauno gadu. Lai 
stipra veselība visiem, miers katrā 
mājā un cilvēka sirdī! 

Cieņā un sirsnībā 
Landzes draudzes priekšniece 

Zigrīda Krauze

2018. gada īpašie notikumi 
Piltenes vidusskolā

Vienojāmies 100x100 metru skrējienā

Skrējienā piedalījās arī jaunās māmiņas ar mazulīšiem.  AIGARA MATISONA ARHĪVA FOTO

Svarīgi notikumi baznīcā

Solfedžo konkurss “Gudrs, vēl gudrāks”

Piltenes Mūzikas skolas komanda solfedžo konkursā. 
ANTRAS ŠĶĒLES FOTO 
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Piltenes bibliotēkas kolektīvs vēl priecīgus Ziemassvētkus un 
saka paldies lasītājiem, sadarbības partneriem, kolēģiem 
par kopā būšanu vecajā gadā. Laiks ir kā plūstoša upe, 
nekad viens un tas pats mirklis nenotiks otrreiz, 
tādēļ novēlam izbaudīt katru notikumu, ko dzīve dos jaunajā gadā! 
Lai jaunais gads ir bagāts ar mīlestību, siltumu un smiekliem, 
jaunām idejām, priecīgiem brīžiem kopā ar draugiem 
un mierīgiem vienatnes mirkļiem ar grāmatām!  

Piltenes pilsētas bibliotēkas vadītāja 
Antra Krauze 

Piltenes vidusskolas 
garderobiste Dace Tetere bija 
ļoti saviļņota, uzzinājusi, 
ka pašvaldība viņai valsts 
svētkos piešķīrusi Pateicības 
rakstu.

Prieks jo lielāks tādēļ, ka 
tas noticis rudenī, kad Latvija 
svin 100. dzimšanas dienu. Sko-
lā Dace strādā kopš 1998.  gada, 
daudzas sezonas viņa ir uzkopusi 
Piltenes stadionu, raugoties, lai 
tas ir ne tikai tīrs, bet arī zaļojošs. 
“Kad darbojos laukā, tas nāca par 
labu veselībai, jo daudz kustējos 
svaigā gaisā. Arī garderobistes 
pienākumi man patīk – varu pa-
līdzēt mazākajiem skolēniem ap-
ģērbties un izžāvēt cimdiņus un 
cepurītes.” Stāstot par savu dzīvi, 
Dace bilst, ka 23 gadus nostrādā-
jusi “Rīgas adītāja” Piltenes filiā-
lē, kur padomju laikos tapa zīda 
apakšveļa. Uzņēmuma slēgšana 

radīja apjukumu, bet tad kultūras 
nama vadītāja Ārija Vīksne uz-
runājusi Daci, iesakot uzņemties 
stadiona uzkopšanu. “Visu, ko 
daru, cenšos paveikt pēc labākās 
sirdsapziņas. Vienmēr jau viss 
neizdodas tā, kā gribētos, bet es 
cenšos.”

Skolas direktore Baiba Šul-
ca savā un kolēģu vārdā teic, ka 
Dace ir apzinīga un godprātīga, 
atsaucīga, laipna un allaž smai-
dīga. Garderobiste atzīst, ka ne 
vienmēr ir viegli smaidīt, bet, 
sakārtojot domas, tas izdodas. 
Viņasprāt, cilvēkam sabiedrībā 
jābūt pozitīvi noskaņotam – tad 
paveras daudzi vārti. Ar smaidu 
sejā Dace dodas arī nūjot. Šī no-
darbe Piltenē ir iemīļota, tādēļ 
netrūkst domubiedru, ar kuriem 
doties garākās pastaigās. Nūjotā-
ju kustību Piltenē koordinē Aina 
Heiberga, viņa aicina piedalīties 

sacensībās, un Dace šo iespēju 
labprāt izmanto. “Mums pilsētā 
ir daudz virzienu, kur doties, lai 
kārtīgi izkustētos svaigā gaisā, 
varam staigāt arī gar Ventu. Ir tik 
jauki iet un vērot skaisto dabu, 
reizēm noejam pat 12 kilomet-
rus. Nūjojot parasti valda jautrs 
noskaņojums, un tas dod papildu 
prieku.” Dace ir īsta savas pilsētas 
patriote, un viņa ir pateicīga tiem 
cilvēkiem, kuri gādā, lai Piltene 
būtu skaista un sakopta. Ir bauda 
aiziet uz parku un jauno stadio-
nu, saprotot, ka šie objekti vie-
tējiem ir vajadzīgi. Dace labprāt 
apmeklē arī kultūras pasākumus 
– kā teātra izrādes, tā koncertus. 
Atgriežoties mājās no kultūras 
nama, vienmēr ir labs garastā-
voklis. “Var jau dusmoties, bet 
tas neko neatrisina. Ir jādzīvo ar 
labām un pozitīvām domām.” 

Marlena Zvaigzne

Atkal gads tuvojas noslēgumam. Gribas atskatīties uz 
padarīto un pateikt lielu paldies nūjotāju klubiņa dalībnie-
kiem par atbalstu.

Šogad esam piedalījušies piecos Latvijas nūjošanas čempionāta 
posmos, atjaunotajā Piltenes skrējiena nūjošanas distancē un kārtējā 
nūjošanas festivālā Ventspilī. Saņēmām gan individuālas balvas, gan kā 
komanda 5 km distancē. Kā jau katru pavasari, pirms Lieldienām de-
vāmies Liepājas nūjotāju rīkotajā pārgājienā gar jūru. Šogad veicām 25 
km distanci. Esam ieguvuši daudz draugu un domubiedru visā Latvijā. 
18.  novembrī par godu Latvijas simtgadei piedalījāmies Piltenes sta-
dionā rīkotajā  pasākumā. Paldies Aigaram Matisonam par skaisti no-
organizēto svētku skrējienu. Kolektīva vārdā no sirds saku lielu paldies 
Piltenes pārvaldei par vienmēr nodrošināto transportu un šoferītim par 
vizināšanu. Šogad pirmo reizi Pasaules nūjošanas dienā maijā rīkojām 
pasākumu Piltenē. Paldies kolektīvam par piedalīšanos un atbalstu. Ja 
izdosies, kā iecerēts, arī nākamajā gadā plānojam garāku maršrutu nūjo-
tājiem. Tuvojas gada jaukākais notikums – Ziemassvētki –, tāpēc gribu 
vēlēt kolektīvam un Piltenes pārvaldei izturību, stipru veselību un daudz 
radošu ideju jaunajā gadā. 

Aina Heiberga

Būt kustībā – 
dzīvespriekam 
un veselībai

Novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 
pasniedz apbalvojumu pilteniecei Dacei Teterei.

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO 

Aizvadīti Latvijas simtās dzimšanas dienas pasākumi, esam cen-
tušies tos sagaidīt ar labiem darbiem un domām. Žēl, bet nākamo 
simtgadi nesagaidīsim, vienīgi varam turpināt darīt labos darbus.

Tuvojas gada jaukākie brīži – Ziemassvētki un jaunā gada sagai-
dīšana. Tas ir pārdomu laiks, kad gribas atcerēties, ko esam paveiku-
ši vecajā gadā, padomāt, ko gribam izdarīt jaunajā.

Mans vēlējums visiem – lai labo darbu skaits vecajā ir vēl lie-
lāks, nekā esat to vēlējušies, bet jaunajā lai pietiek laika vēl lielākam 
labo darbu skaitam. Labo darbu skaitā noteikti ierēķiniet kopīgos 
brīžus ar sev tuvajiem cilvēkiem. Trakajā laika skrējienā centieties 
neaizmirst piezvanīt saviem vecākiem – ziniet, pēc saņemtā zvana 
viņi ilgu laiku jutīsies laimīgi. Brīvajās dienās esiet kopā ar saviem 
bērniem, protams, izbrīvējiet laiku arī kādam
kultūras pasākumam Piltenes kultūras 
namā, jo bez dienišķās maizītes 
nepieciešams baudījums 
arī sirdij un dvēselei. 
Lai krāsains, daudzpusīgs, 
veiksmīgs, laimīgs un 
veselīgs jaunais 2019. gads!

Piltenes kultūras nama vadītāja 
Ārija Vīksne

Gadu no gada tu, cilvēk, strādā, mācies, skrien 
uz priekšu, cīnies, piepildi savus sapņus un dari vēl, 
un vēl... Steidzīgajā ikdienā ne vienmēr pietiek laika, 
lai apstātos un novērtētu to, kas patiešām svarīgs. Jo 
līdzko vieni darbi pabeigti, nākamie jau stāv rindā.

Pirmssvētku laikā mums ir dota šī iespēja ap-
stāties un atskatīties uz sasniegto. Pirmkārt, dariet 
to sevis dēļ – lai tiešām redzētu un novērtētu, cik 
daudz viens cilvēks gada laikā var paveikt. Otrkārt, 
dariet to savējo dēļ – lai pateiktos cilvēkiem par at-
balstu un līdzās būšanu, jo bez viņiem droši vien 
daudzas lietas nebūtu līdz galam izdarītas un prieks 
par dzīvi būtu ļoti vientuļš. Un jūs redzēsiet un jutī-
siet, cik patiesībā katram no jums daudz pieder un 
cik patiesībā nozīmīgas ir šīs nemateriālās vērtības 
– atzinība, atbalsts, prieks, saticība un mīlestība.

Šajā svētku laikā novēlu ikvienam paskatīties uz 
saviem darbiem no gaišās puses – būt pateicīgiem 
par izdarīto, kā arī nebūt pārāk nosodošiem par ne-

paveikto, jo no visām dzīves situācijām mēs mācā-
mies un kļūstam labāki nākamajos gados. 

Jauniem izaicinājumiem un mērķiem ir jānāk, 
bet tos varam uzstādīt tikai tad, kad apzināmies, 
uz ko esam spējīgi un kāds ir mūsu neizmantotais 
potenciāls. Lai mums katram ir vismaz viens mēr-
ķis nākamajam gadam, ko pēc labākās sirdsapziņas 
vēlamies īstenot! 

Gaišus svētkus vēlot, 
Piltenes pilsētas un 
pagasta pārvaldes vadītājs 
Aigars Kress

Piltenes nūjotāji prot novērtēt kustību prieku. AINAS HEIBERGAS ARHĪVA FOTO

Apzinīga, atsaucīga un laipna
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Pēdējo rudens mēnesi 
Užavā noslēdzām ar Užavas 
amatierteātra “Maskas”, 
režisore Linda Sāmīte, 
iestudētās E. Haferes lugas 
“Kartupeļu talka” pirmizrā-
di. Izrāde bija izdevusies, un 
skatītāji ar patiku izbaudīja 
aktieru saspēli uz skatuves. 

2. decembrī ar rotaļām ap āra 
egli iededzām Užavas svētku ka-
ralieni. Pēc tam pulcējāmies tau-
tas nama zālē, dzērām siltu tēju, 
baudījām piparkūkas un vārītus 
zirņus, kausījāmies Ziemassvēt-
ku ticējumus, mīklas un dziesmas 

sieviešu vokālā ansambļa “Saiva” 
izpildījumā. Pēc tam noskatījā-
mies Užavas amatierteātra “Spēl-
manīši”, režisore Vēsma Lode, uz-
vesto A. Ūdra jautro un pamācošo 
lugu “Eglītes dziesma”. 

Paldies visiem, kas uzstājās, un 
visiem, kas piedalījās šajos svētku 
pasākumos kā skatītāji. Lai mūs 
visus pavada šo pasākumu uzburtā 
svētku sajūta!

Jaunajā gadā visiem, visiem 
novēlu, lai rokas gurst tīkamā dar-
bā, bet spēkus lai atjauno tuvu un 
mīļu cilvēku klātbūtne!

Gita Vilgute

Latvijas simtgades  
mēnesis aizvadīts ar  
daudzām pozitīvām  
emocijām. Ilgi gaidīta, pa-
sākumiem apvīta, pagājusi 
Latvijas simtā dzimšanas 
diena. Paveikts tik daudz 
labu darbu, skanējuši labi 
vārdi, vēlējumi Latvijai. Gri-
bētos, lai arī pēc tik  
krāšņiem svētkiem labie 
darbi turpinātos.

6. novembrī vecāko klašu sko-
lēni noklausījās skaistu un krāšņu 
koncertu “Birzīs un norās” Liepā-
jas koncertzālē “Lielais dzintars”. 
Pirmssvētku un svētku nedēļā 
notika fotokonkurss “Mana Lat-
vija”. Tika iesūtītas un izvērtētas 
deviņas fotogrāfijas. Jaunāko kla-
šu skolēni viesojās pie robežsar-
giem. Bērni noskatījās filmiņu par 
robežsardzi, bija uz robežsargu 
kuģa, kur tā apkalpe demonstrēja 
ieročus un bruņu vestes, iepazīs-
tināja ar robežsargu suņu rīcību 
dažādās situācijās. Tad jau posām 
un rotājām skolu Latvijas svēt-
kiem. Mārtiņdiena aizritēja svēt-
ku noskaņā. Tos ar ķekatnieku 
gājienu, tautasdziesmām, rotaļām 
ieskandināja pirmsskolas gru-
pas audzēkņi. Bērni ar vecākiem 
bija pārģērbušies dažādos tērpos 
un rotaļās iesaistīja arī skolēnus. 
Mazie pirmsskolēni apmeklēja 
Ventspils Piejūras brīvdabas mu-
zeju, kur piedalījās Mārtiņdienas 
svinēšanā.

Skolēnu Mārtiņdienas tirdzi-
ņā varēja iegādāties visu, kas pašu 
mājās izaudzēts, gatavots un pašu 
rokām darināts. Bagātīgais izstrā-
dājumu klāsts vilināja pircējus 
iegādāties, ko sirds vēlas. Varēja 
tikai apbrīnot bērnu un vecāku 
izdomu, pacietību un centību. Pēc 
seno latviešu tradīcijām, Mārtiņos 
sākas ķekatās iešana, kas turpinās 
visu ziemu līdz pat Meteņiem. 
Mārtiņdienas tirdziņa dalībniekus 
pārsteidza skolēnu pašpārvalde, 
kas kopā ar skolotājām ieradās 
budēļos. Ķekatnieki dejoja, dzie-
dāja, spēlēja dažādus mūzikas 
instrumentus, padarot tirgošanos 
jautrāku.Tā aizvadījām Mārtiņ-
dienu.   

Lāčplēša diena iezīmēja sajūtas 
un domas par Latviju, Brīvības cī-
ņām, mūsu mīļo zemīti. Dziesmas 
par Latviju, dzejas rindas par tēvu 
zemi, dzimteni izskanēja Ziru ama-
tierteātra dalībnieku, mūsu skolas 
skolotāju Anitas, Baibas, skolēnu 
Sanijas, Evelīnas, Ivo un vecvecāku 
Ināras Ābeltiņas, Ligitas Pāvelso-
nes izpildījumā. Sirsnīgs un patrio-
tisks bija Lāčplēša dienai veltītais 
koncerts, kuru noklausījās skolēni. 
Ričards Hofmanis, Aldis Bergs, 
Baiba Gluzda, Karina Slavinska, 
Šarlote Smirnova piedalījās erudī-
tu konkursā “Latvijai – 100” Tārga-
les pamatskolā. 10. novembrī vecā-
ku konferenci Tārgales pamatskolā 
apmeklēja skolas direktore Guntra 
Magonīte un vecāki Ieva Birziņa, 
Gundega Krūmiņa, Aiga Pāvel-
sone, Biruta Pāvelsone, Nataļja 
Ziemele, Edīte Mertena. Paldies 
par iesaistīšanos. Lai rosinātu jau-
niešu un skolēnu vēlmi mācīties, 
attīstīties, būt valsts cienīgiem, 
Latvijas svētku nedēļā visās kla-
sēs notika karjeras stundas. Klašu 
stundās viesojās Ventspils Galve-
nās bibliotēkas lasītāju apkalpoša-
nas nodaļas vadītāja Ilva Bertāne, 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) Ventspils filiāles karjeras 
konsultante Vaira Jansone. Ilva 

skolēniem pastāstīja, kā veidoju-
sies viņas karjera pēc bērnudārza 
un skolas gaitām Užavā, Ventspilī. 
Viņa pēc tam studējusi Liepājas 
Universitātē. Astotajai un devītajai 
klasei Vaira Jansone pavēstīja par 
iespējām apmeklēt karjeras cen-
tru, lai labāk izprastu savas spējas, 
izvēloties nākotnes profesiju. Viņa 
aicināja jauniešus neaizmirst savu 
tiešo pienākumu – mācīties. Šajās 
stundās kopā ar bērniem darbojās 
vecāki Senija Girgensone, Natālija 
Poriņa, Antra Salmiņa, Vita Dāve. 
Skolēni vija aukliņas, šuva pogas, 
gatavoja Adventes vainagu, rotā-
jumus valsts svētkiem, iepazinās 
ar pavāra darbu, praktiski darbo-
joties virtuvē. Arī tas ir bērnu de-
vums savam dzimtajam pagastam, 
pilsētai, Latvijai. “Jā! Tā ir mana 
mīļā Latvijas zeme pie jūras – tā 
latviešu tauta, kas ar saknēm pie 
zemes turas.” Šīs V. Kokles-Līviņas 
dzejas rindas skanēja kā vēstījums 
visiem koncerta “Skani, mana Lat-
vija!” apmeklētājiem. Skolotāji un 
skolēni bija centušies un pūlēju-
šies, lai Latvijas simtgadei veltītais 
koncerts noritētu veiksmīgi. Pa-
sākumā uzstājās ritmikas pulciņu 
dalībnieki, jaunāko un vecāko kla-
šu ansambļi, pirmsskolas grupas 
audzēkņi, skolēnu pašpārvaldes 

pārstāvji, skolotāji. Runātāji, dejo-
tāji, dziedātāji uz skatuves izdzīvo-
ja Latvijas laika ritumu, gadadienu 
apli, kurš jau iegriezts 100 reizes. 
Paldies visiem par ieguldīto dar-
bu, īpaši koncerta vadītājiem – 9. 
klases skolēniem Ērikai Baulai un 
Aldim Bergam. Skatītājus ieprie-
cināja dejotāju košie svārciņi, par 
tiem paldies tērpu darinātājām. 
Klausītājus saviļņoja skolotāju un 
skolēnu kopā dziedātā R.  Kaupe-
ra “Mana dziesma”. 17. novembrī 
Laura Ziemele, Monta Ziemele un 
Marta Ikše uzstājās ar priekšnesu-
mu Užavas pagasta Latvijas simt-
gadei veltītajā pasākumā. Arī mūsu 
skolas paši mazākie užavnieki – 
pirmsskolas grupas bērni – gata-
vojās un svinēja Latvijas simtgadi. 
Koncertā katrs deklamēja dzejoli, 
ko veltīja Latvijai. Kopīgi tika no-
dziedāta dziesma. Grupiņā katrs 
bērns gatavoja cepumkūciņu par 
godu dzimšanas dienai. Kopā ar 
audzinātāju un auklītēm tapa lielā 
cepumkūka Latvijas karoga krāsās, 
ar kuru sveica skolotājus Latvijas 
dzimšanas dienā. Izzinošiem pa-
sākumiem piepildīta bija arī nāka-
mā nedēļa pēc svētkiem. Projekta 
“Skolas soma “ laikā audzēkņi ap-
meklēja zinātnes un tehnoloģiju 
muzeju “Kurzemes democentrs” 

Ventspilī. Ikviens aktīvi darbojās 
nodarbībās “Mana LED lampa”  un 
“Kā nopelnīt miljonu ar elektrisko 
spuldzīti”. Relaksēties, atpūsties 
Ventspils slidotavā, kā arī apgūt 
slidošanas prasmes bērni turpināja 
arī visu novembra mēnesi. Skolā 
viesojās Somijas pārstāvji, kuru 
viesošanās programmas pamatā ir 
kristīgās vērtības. Patīkami, ka Lat-
vijas skolu jaunatnes fotokonkursa 
“Mana zeme skaistā” darba grupa 
apkopoja rezultātus un Latvijas 
simtgades svinību izskaņā atsūtīja 
Pateicības rakstus konkursa da-
lībniekiem. Mūsu skolēniem Kris-
tapam Eglītim piešķirta 1.  vieta, 
Klāvam Dāvim 2. vieta, bet 3. vietā 
ir Laura Ziemele un Monta Zieme-
le. 9. klases audzēkņi Rolands Bē-
mers un Ričards Hofmanis pieda-
lījās novada bioloģijas olimpiādē. 
Novembra nogale jau ļāva domāt 
par nākamajiem svētkiem, tikpat 
jaukiem, gaišiem, labu darbu un 
domu piepildītiem. Vēlā pēcpus-
dienā skolā tika aicināti vecāki, 
bērni, vecvecāki uz radošo nodar-
bību, lai vecāku padomes pārstāves 
Ievas Mickus vadībā gatavotu Ad-
ventes vainagu. Lai visiem gaiši un 
jauki nākamie svētki! 

Ilze Geste

Aina no izrādes “Kartupeļu talka”.      GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO

Ritmikas pulciņa dejotājas uzstājas koncertā.  SANITAS GŪTMANES FOTOAmanda gatavo svētku kūku. 

Rosina atcerēties galveno 
pienākumu – mācīties  

Gada nogales 
svētku virpulī
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Ziemassvētku gaidīšanas laikā brīnums pa pasauli iet, un laimīgs ir tas, kura sirds un acis ir atvērtas, lai to 
nepalaistu garām. Ziemassvētki mums atgādina par to, kas ir tuvāko mīlestība. Došanas prieks mūs satuvina, 
un visiem ir zināma likumsakarība – jo vairāk dod, jo vairāk arī saņem. Iziesim cits citam pretī, pasniegsim 
roku laba vēlējumam, uzmundrināsim viens otru ar smaidu un labestību, jo arī latviešu sakāmvārds māca: 
“Maz vajaga pie prieka, bet priecīgam netrūkst ne nieka.”

Lai svētki katrā ģimenē ienes cerību un ticības stariņu labākai dzīvei, kuras veidotājs 
un kalējs esam katrs pats. Lai maciņā vai bankas kontā vienmēr ir tik daudz 
naudiņas, cik eglītei skuju! Tomēr atcerieties, ka par naudu, kā teicis J. Billings, 
protams, var nopirkt brīnišķīgu suni, bet nekāda nauda neliks viņam priecīgi 
luncināt asti! Esiet veseli, esiet priecīgi, esiet laimīgi!

Lai priecīgi, mierpilni, ģimeniski un balti Ziemassvētki, jautra 
un krāsaina jaunā gada sagaidīšana! Dzīvosim jaunajā gadā, 
labus darbus darot, gaišas domas domājot, pasauli un sevi mīlot! 

Užavas pagasta pārvaldes vadītāja 
Laima Erliha-Štranka

Novembris – patriotisma 
mēnesis. Latvijai 100! Visi 
esam pārņemti ar pasākumu 
apmeklēšanu un dzimtenes 
cildināšanu. 

11. novembrī Užavas sieviešu 
vokālais ansamblis ar rokdarbu 
pulciņa dalībnieču saadītajām ze-
ķēm un čībām viesojās Jūrkalnes 
pansionātā “Saulgrieži”. Šis pa-
sākums notika kultūras projektā 
“Silta sirds”. Tas aizkustināja gan 
klausītājus, gan arī mūs, kas uz-
stājāmies, jo šeit redzējām, cik ļoti 
tiek gaidīti ciemiņi un kāds veca-
jiem cilvēkiem ir prieks, kad viņus 
atceras. Pēc šī apmeklējuma varu 
teikt: “Paldies tiem cilvēkiem, kas 
strādā pansionātos, jo darbs te ir 
smags – ne tik daudz fiziski, cik 
emocionāli.”

11. novembrī Užavas centrā 
pie pagasta pārvaldes svinīgi ar 
dziesmām un dzeju tika atklāti 
jaunie karogu masti. Tāpat, spī-
tējot spēcīgajam vējam, dedzām 
svecītes pie pieminekļa “Melnā 
saule”, dzērām siltu tēju un baudī-
jām Latvijas maizi.

17. novembrī visi pulcējāmies 
uz Latvijas simtgades pasākumu 
“Manas dzimtās zemes spēks”. 
Godinājām čaklākos darba darī-
tājus Užavā, bibliotekāre svinīgi 
teica paldies lasītājiem, kas pie-

dalījās konkursā “Izlasi simts grā-
matas”. Atzinības rakstu un piemi-
ņas nozīmīti saņēma ikviens, kas 
piedalījās simtgades pārgājienos 
“Soļo vesels pretim Latvijas simt-
gadei”. Koncertā uzstājās skolēni 
no Užavas pamatskolas, sieviešu 
vokālais ansamblis “Saiva”, Land-
maņu ģimene un viesi no Vents-
pils – jauktais koris “Līvzeme”. 
Pasākuma kulminācija bija no-
beigumā kopīgi dziedātā dziesma 
“Pie Dieviņa gari galdi”, kad zālē 
tika padoti groziņi ar pašceptu 
maizi. Rītu sagaidījām kopā ar 
muzikantu Māri Lemberu.

Svētki ir pagājuši, taču ļoti gri-
bētos, lai viss nebeigtos pēc pēdē-
jām salūta puķēm. Vēlētos, lai arī 
turpmāk mēs atcerētos kaut drus-
ciņu no tā, par ko lepni runājām 
svētku laikā. Lai katrs turētu savu 
sētu kārtīgu un sakoptu un snieg-
tu palīdzīgu roku nelaimē nokļu-
vušiem. Tikai tā mēs būsim stipri 
un varēsim tikt galā ar ikdienas 
uzkrautajām rūpēm par iztikšanu. 
Cilvēki netiecas prom no dzim-
tenes, bet dzīve viņus piespiež to 
darīt. Lai jaunajā simtgadē mūs 
visus pavada veiksme, lai tiekam 
pie saprātīgas valdības. Un, pats 
galvenais, lai ikvienam stipra ve-
selība un labs darbs!

Gita Vilgute

PUZE

Dienas pirms Ziemassvēt-
kiem ved mūs pretim kādam 
baltam klusumam, aiz kura 
ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts 
un pazaudēts, kas mums 
atkal no jauna jāatrod.

Pirmās adventes svētdienā 
Puzē tika iedegta pagasta lielā 

egle. Spītējot salam, bija sanāku-
ši gan lieli, gan mazi, visiem acīs 
spīdēja svētku gaidīšanas prieks. 
Katrs, kurš brauks cauri Blāzmai, 
noteikti varēs priecāties par mūsu 
skaisto egli. Rūķi saka lielu paldies 
visiem, kuri ieradās uz pasākumu, 
palīdzēja iedegt eglīti, gāja rota-

ļās. Īpašs paldies ir Keitai Grunt-
manei, kura atnesa rūķiem skaistu 
dāvanu ar burvīgu zīmējumu. Lai 
jauks jums Ziemassvētku gaidīša-
nas laiks, gaiši svētki un liels dar-
bošanās spars jaunajā gadā!

Puzes kultūras nama vadītāja 
Līga Galdiņa

Manas dzimtās zemes spēks

Ansambļa “Saiva” dziedātājas apciemo pansionāta “Saulgrieži” iemītniekus.
GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO

Puzes lielās egles iedegšanas svētki

LĪGAS GALDIŅAS FOTO

Mēdzam teikt – nebaidies sapņot un nebaidies īstenot savus sapņus. 
Nav pareizas patiesības, nav pareizā veida, kā dzīvot, 
un nav viena laimes standarta, kas derētu visiem. Mēs esam atšķirīgi, 
un dažāda ir mūsu izpratne par pasauli un mūsu vietu tajā.
Lai miers un mīlestība jūsu mājās! Lai veseli bērni, mīļie un paši! 
Lai maizes pietiek un dāsna sirds! Spēt ikvienam roku noglāstīt 
un laipnu vārdu pasacīt. Novērtēsim to, kas mums dots, 
jo patiesi vērtīgais nav nopērkams. 
Labiem nodomiem un darbiem bagātu jauno gadu!

Puzes pagasta pārvaldes vārdā vadītāja 
Santa Šēniņa 

Mārtiņa gailīši 
dancīti veda

Puzes pamatskolā katru gadu notiek Mārtiņdienas tirdziņš, un lietā 
tiek likta izdoma un čaklas rokas, kas rada visādus kārumus, ko varētu 
tirgot. Šogad tirgošanās noritēja klasēs, un katras klases kolektīvs bija 
padomājis, kā interesantāk noformēt reklāmu, savu preci, lai tiešām 
visu varētu pārdot. Kopā ar skolotāju Ilgu Anderšmiti skolu pieskandēja 
mārtiņbērni, kuri apciemoja visus pārdevējus. Savukārt pirmsskolas un 
1. klases audzēkņi čakli strādāja, lai pagatavotu skaistas laternas. Later-
nu paraugus saņēmām dāvinājumā no vācu draugiem Gertjes un Ērika 
Antoniem, kuri ir bieži viesi Puzē. Tad nu čakli strādāja gan bērni, gan 
audzinātājas, gan vecāki, un tapa skaistas laternas. Tumsai iestājoties, 
visi devās gājienā pa Blāzmas ciemata centru, dziedāja, dejoja, atcerējās 
Mārtiņdienas ticējumus, minēja mīklas un mēroja ceļu līdz pat Blāzmas 
robežai, kur kādā sētā sasildījās pie ugunskura, dzēra tēju un mielojās ar 
Mārtiņdienas gardumiem. Paldies par atsaucību audzinātājām un vecā-
kiem, kas atrada laiku lai šajā vakarā būtu kopā ar saviem bērniem!

Māra Kraule
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2018. gada novembrī Ventspils  
novada Dzimtsarakstu nodaļā  
reģistrēti trīs jaundzimušie,  
visi Vārves pagastā.  
Dzimtsarakstu nodaļā  
reģistrētas divas laulības. 

VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ NOVEMBRĪ REĢISTRĒTI  
MIRŠANAS GADĪJUMI: 

Ugāles pagastā Lizete Rasa (1.08.1919.–2.11.2018.)
  Vera Kantmane (13.08.1926.– 17.11.2018.)
Ances pagastā Zenta Skolmeistere (11.05.1930.– 31.10.2018.)
  Imants Beike (25.01.1956.– 14.11.2018.)
  Atvars Zeltiņš (14.03.1977.– 16.11.2018.) 
Piltenē  Ivars Bernšteins (4.03.1938.– 15.11.2018.)
Užavas pagastā Marija Emīlija Spruģevica (23.06.1938.– 16.11.2018.)
Puzes pagastā Irēna Terēzija Auna (2.11.1934.– 21.11.2018.)
  Gunārs Boitmanis (26.05.1951.– 23.11.2018.)

8. novembrī Puzes kultūras 
nams rīkoja ekskursiju uz Ances 
muižu kā pateicību Ventspils no-
vada lielās šalles Puzes pagasta 
fragmenta adītājiem. Paldies Ances 
muižas namamātei Līgai Grīnber-
gai par ekskursiju muižā un par to, 
ka mācīja mums gatavot sklandrau-
šus. Katrs dalībnieks par to ieguva 

zeļļa diplomu. Nu mēs esam izsko-
loti un varam paši gatavot veselīgo 
našķi. No Puzes šalles adīšanā pie-
dalījās 11 individuālie adītāji un trīs 
domubiedru grupas. Kopā darbīgās 
rokas ir mazliet vairāk nekā 40 da-
lībniekiem. Visu kopā sašuva viena 
no čaklākajām Puzes rokdarbnie-
cēm, Niedra Indriksone – par to 

viņai liels paldies. Mēs varam būt 
lepni, jo Puzes šalles gabals ir vis-
garākais no visiem 12 Ventspils no-
vada pagastu gabaliem – 36 metrus 
garš.  Liels paldies čaklajiem akcijas 
dalībniekiem!

Cerot uz sadarbību 
arī turpmāk, 

Līga Galdiņa

PUZE

10. novembrī 808. Puzes maz-
pulka mazpulcēni un folkloras 
kopa “Sītava” viesojās Valdemār-
pilī, lai piedalītos Mārtiņdienas 
tirgus placī. Tur Valdemārpils 
mazpulcēni bija sarūpējuši dažā-
das preces: tirgoja zāļu tējas, sīru-
pus, ķirbjus, gardus raušus, koka 
virtuves dēlīšus un citas labas 
lietas. Valdemārpils iedzīvotāji 
zina, ka mazpulcēnu tirdziņā var 
nopirkt kvalitatīvas preces, tāpēc 
labprāt tās iegādājas. Taču nopiet-
nākais pužiņu viesošanās mērķis 
Valdemārpilī bija cits. Visa 2018. 
gada garumā norisinājās 808. Pu-
zes mazpulcēna Leldes Kraules un 

Valdemārpils mazpulka dalībnie-
ces Maijas Anetes Betneres kopīgs 
projekts – “2019. gada kalendārs 
“Valdemārpils–Puze””. Kalendārā 
ir ievietotas fotogrāfijas no šīm 
abām apdzīvotajām vietām vai 
fotomirkļi, kas tverti atsevišķos 
gada mēnešos. Fotografēja abas 
meitenes, palīdzēja arī mazpulku 
vadītājas Anda Dzene un Māra 
Kraule. Šo sadarbības projektu 
īstenojām pēc Valdemārpils maz-
pulka vadītājas Andas Dzenes ie-
rosinājuma, iepriekš vienojāmies, 
kāda rakstura  objektus varētu 
katrā mēnesī fotografēt. Ne viss 
izdevās, kā bija iecerēts, bet re-

zultāts ir tīri labs. Piemēram, sep-
tembrī redzamas abu skolu ēkas. 
Mārtiņdienas tirgus plača gaisot-
nē atvērām jauno 2019.  gada ka-
lendāru un ceram, ka tas ieprieci-
nās visus, kuru īpašumā nonāks. 
Fotogrāfiju ir daudz, katrā mēnesī 
ir fotokolāža un informācija par 
abiem mazpulkiem. Lirisku pie-
sitienu nodrošina dobelnieces Ai-
jas Celmas dzejas rindas. Tirgus 
plača dalībnieki ieklausījās Puzes 
pagasta folkloras kopas “Sītava” 
dziedātajās dziesmās un iesaistī-
jās Mārtiņdienas rotaļās.

Māra Kraule

No debesu augstumiem lejup
Pie mums, lai var prieku tās sniegt, 
Ir pārsliņas sākušas ceļu, 
Lai vairāk šī baltuma tiek.

Sirsnīgi sveicu visus novada 
iedzīvotājus, bet jo īpaši darbīgos 
seniorus Ziemassvētkos un vēlu visiem 
tikai baltas dienas jaunajā gadā!

Māra Kraule

Pavasarī dzīvnieku  
aizsardzības biedrība  
“Minku parks” piedalījās  
Ventspils novada  
pašvaldības projektu kon-
kursā “Mēs savā novadā 
2018” ar projektu “Veselīgs 
dzīvesveids arī kaķiem”, 
iegūstot 500 eiro āra nožogo-
juma izbūvei.

Diemžēl vasarā ir gājis visādi, 
projekta īstenošanu ik pa laikam 
dažādu iemeslu dēļ nācās pārcelt 
uz vēlāku laiku, bet visas problē-
mas ir pārvaramas. Āra nojume 
top, un pavasarī, sākoties siltam 
laikam, kaķīši varēs baudīt saulī-
ti, gulšņājot nožogotajā laukumā. 
Laukums izveidots pārvietojams, 
ar domu, ka kādreiz radīsies ie-
spēja izremontēt un iekārtot ka-
ķīšiem ēku, kurā savulaik uzturē-

jušies lauksaimniecības dzīvnieki. 
Nožogojumā minčiem būs gan 
koka kastes gulēšanai, gan dažā-
di kāpelējamie plaukti, gan nagu 
asināmie balsti. Būs arī lielais 
skrejritenis, kas jau šobrīd tiek 
aktīvi izmantots iekštelpās. Nožo-
gojuma izbūve priecē arī ar to, ka 
potenciālajiem saimniekiem savu 
nākamo lolojumu būs iespēja pa-
vērot no attāluma, jo visbiežāk bi-
jušie ielas kaķīši pret svešiniekiem 
izturas rezervēti, bailīgi, visbiežāk 
paslēpjas, ja svešinieks ieiet viņu 
teritorijā. Mēs, visi projektā ie-
saistītie, un arī “Minku parka” as-
tītes ļoti gaidām pavasari. Paldies 
Ventspils novada pašvaldībai par 
atbalstu!

Biedrības “Minku parks” 
komanda

Viesos Valdemārpilī

“Sītavas” dalībnieki, Puzes un Valdemārpils mazpulcēni Mārtiņdienas tirgus placī. 
MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO

Veselīgs dzīvesveids 
arī kaķiem

Puzes čaklās adītājas 
viesojās Ances muižā

Daļa čaklo Puzes rokdarbnieču, kas adīja novada šalles fragmentus. LĪGAS GALDIŅAS ARHĪVA FOTO



“Ja varu palīdzēt citiem, jūtu ļoti lielu gandarījumu. 
Tas ir mans dzīves piepildījums. Nu, nevaru paiet garām 
tam, kam klājas grūti!”                     ZIGRĪDAS KRAUZES ARHĪVA FOTO 
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INTERVIJA
Viņa ir enerģisks un 

optimistisks cilvēks, kas prot 
iepriecināt citus, rīkojot ne 
tikai privātus, bet arī  
publiskus pasākumus.  
Ventspils novada pašvaldība 
par to ir pateikusies,  
piešķirot Zigrīdai Krauzei 
Goda rakstu. Saņēmusi to 
pirms diviem gadiem,  
pilteniece turpina aktīvi  
vadīt sieviešu biedrību “Spār-
ni” un Landzes evaņģēliski 
luterisko draudzi.     

– Jūs esat īstena Ventspils no-
vada patriote. Vai esat šeit piedzi-
musi?

– Jā, mana bērnība pagāja Ugā
les Māteros. Tur dzīvoja vecvecāki, 
arī mana mamma un tēvs, kuri tur
pināja saimniekošanu “Kažokos”, 
līdz padomju laikos sākās represi
jas. Tēvu Kārli izsūtīja un Sibīriju, 
bet mammu Zelmu apcietināja. 
Pēc tam, kad viņu atbrīvoja, sākām 
dzīvot Ventspilī, bet man vienmēr 
ļoti ir patikuši lauki. Kad pavasarī 
plaukst lapas, pirksti paši tiecas pēc 
zemes. Dzīvē viss iekārtojās tā, ka 
Piltenes lauku teritorijā izveidoju 
saimniecību, turpat 20 gadu nodar
bojoties ar lauksaimniecību. Turēju 
govis un jaunlopus, cūkas, kazas un 
putnus. Pircēji bija iecienījuši manis 
gatavoto sviestu un biezpienu. Lau
ku mājā mani apņēma klusums, un 
tas bija svarīgi, jo biju un esmu sa
biedriska, tādēļ vajadzīgs arī miers. 
Zeme dod milzīgu enerģiju. Tagad 
dzīvoju Piltenē, bet daļēji, jo vasaras 
kopā ar dzīvesbiedru Ivaru pavadu 
Landzē, kur man ir lauku dzīvoklis 
un iekopts dārziņš.

– Zigrīda, jums vairs nav 16, 
bet enerģija mutuļo tāpat kā jau-
nībā. Viens otrs četrdesmitgadī-
gais un piecdesmitgadīgais varētu 
no jums pamācīties, kā vienmēr 
uzturēt možu garu.

– Neesmu nākusi pasaulē, lai 
kaut ko atražotu, bet esmu šeit iera
dusies ar zināmu uzdevumu. Laikam 
tādēļ Māte Zeme un Dievs šūpulī ie
likuši spēku. Arī es esmu tikai cilvēks 
un reizēm pagurstu, bet tad nolieku 
visu malā, jo saņemu signālu, ka ir 
jāatpūšas. Šādās reizēs palasu kādu 
labu žurnālu vai zinātnisku rakstu, 
lai neatpaliktu no dzīves un zinātu, 
kas jauns notiek pasaulē. Kad esmu 
atpūtusies un izlasījusi gana daudz 
rakstu, nākamajā dienā ar jauniem 
spēkiem eju tālāk. Ja reizēm jūtos 
slikti, labprāt dodos pie frizieres, pēc 
tam paskatos spogulī, uzsmaidu sev, 
un viss atkal ir kārtībā!

– Esat atvērta un labestīga, 
bet, ja vajag, protat pateikt arī 
asus vārdus.

– Man ļoti nepatīk divkosīgi 
cilvēki. Ja jūtu, ka otrs smaidot saka 
vienu, bet dara citu, pasaku acīs, ko 
domāju. Cenšos cilvēku neaizvainot, 
tomēr neklusēju. Labestība laikam 

nāk no augšas, kā savu misiju jūtu 
vēlmi palīdzēt veciem un slimiem, 
maziem bērniem un cilvēkiem ar 
problēmām. Tā ir neaizsargāta sa
biedrības daļa, kurai vajadzīgs at
balsts. Ja varu to sniegt, jūtu ļoti lielu 
gandarījumu. Tas ir mans dzīves pie
pildījums. Nu, nevaru paiet garām 
tam, kam klājas grūti! Cenšos atcerē
ties visus savus draugus, kas kādreiz 
bija spēka pilni, bet tagad vada savu 
dzīves pēcpusdienu.

– Vai jums patīk pašas dzīves 
pēcpusdiena?

– Jā, jo katram dzīves periodam 
ir savs skaistums. Visam ir savs ri
tums. Ar prātu es vēl šodien skrienu, 
bet ķermenis ne vienmēr tiek līdzi. 
Reizēm jāpiebremzē, lai nenoda
rītu sev pāri, bet es nekautrējos no 
savām krunciņām un baltās galvas. 
Apzinos, kā man tagad jāizturas, 
kādai jābūt garderobei, lai viss būtu 
godam.

– Esat Landzes draudzes 
priekšniece. Kā jūsu dzīvē ienāca 
Dievs?

– Mani kristīja Ugāles baznīcā, 
iesvētības notika Ventspilī. Ticībai 
mūsu ģimenē vienmēr bija liela no
zīme. Vecaistēvs Jēkabs Bībeli zināja 
no galvas. Bērnībā viņš dažkārt lū
dza palasīt priekšā Svētos Rakstus. 
Protams, ka es labprātāk gribēju iet 
laukā spēlēties, tādēļ dažas rindiņas 
izlaidu. Vecaistēvs noklausījās un 
teica, lai nu lasu arī izlaisto tekstu. 
Mamma mani ņēma līdzi uz baz
nīcu, bērnībā un jaunībā neizpratu 
Dieva būtību, bet zināju, ka ir kas 
augstāks par mums un Viņš palīdz. 
Deviņdesmitajos gados Landzes 
draudzes priekšniece bija Mārīte 
Barkava, kurai bija smags liktenis un 
nebija tuvinieku. Viņa teica, lai nāku 
draudzē par kasieri. Atbildēju, ka 
tā nav mana baznīca, bet nu esmu 
tajā cieši iesakņojusies. Vedu vecos 
cilvēkus ar savu mašīnu uz dievkal
pojumiem, jo viņiem nebija citu ie
spēju turp nokļūt. Esmu ielikusi visu 
sirdi un dvēseli Landzes baznīcas 
atjaunošanā. 

– Pastāstiet, lūdzu, par Vents-
pils novada pašvaldības atbalstu 
dievnama atdzimšanā!

– Baznīcas jumts bija pilnīgi 
sabrucis, vajadzēja ieguldīt lielus 
līdzekļus tā remontam. Sākām ar 
sakristeju, bet pēc tam, pateicoties 
mūsu novada pašvaldības vadības 
sapratnei un atbalstam, varējām rea
lizēt arī citus projektus. Svarīgi bija 
sakārtot jumtu, un tas ir paveikts! 
Mūs atbalstīja arī Baltvācu biedrība 
un Lauku atbalsta dienests. Esmu 
vērsusies pie pašvaldības ne tikai ar 
lūgumu piešķirt līdzekļus remon
tam, bet arī kultūras programmu īs
tenošanai. Tādējādi mūsu baznīcā ir 
noticis Kurzemes dievnamu ansam
bļu saiets, Ziemassvētku vakarā va
rējām izgaismot dievnamu. Landzē 
ir uzstājusies Kristīna Zadov ska, Jā
nis Lūsēns un Ingus Pētersons, Kul

Atrasts dzīves 
piepildījums 

dīgas kamerkoris “Rāte”, Talsu lute
rāņu baznīcas koris, arī “Ave Sol” un 
kora “Amenda” dziedātāji. Jāpiebilst, 
ka tad, kad Landzē notiek koncerti, 
baznīcā pulcējas ļoti daudz cilvēku. 
Tā notika arī septembrī, kad rīkoju 
baznīcēnu salidojumu, jo īstenoju 
Ventspils novada pašvaldības at
balstīto projektu “Kas pagātni vētī, 
tas nākotni svētī”, veidojot atmiņu 
krājumu par tiem cilvēkiem, kas 
bijuši saistīti ar Landzes baznīcu. 
Apkopoju arī dažādus dokumentus, 
ieskenēju fotogrāfijas, lai varētu nā
kamajām paaudzēm atstāt liecību 
par to, kas reiz noticis mūsu baznī
cā. Ļoti daudz faktu uzzināju, lasot 
mācītāja Pilmaņa dienasgrāmatu, 
bet vērtīgs ir arī katra baznīcēna 
pienesums. Pašvaldība šogad at
balstīja vēl vienu kultūras projektu, 
un tas būs koncerts “Ziemassvētki 
Landzē”. Pagaidām vēl nevaru pa
teikt, kurš mākslinieks uzstāsies, bet 
noteikti aicināšu profesionāļus, kas 
spēs sniegt patiesu garīgo baudīju
mu. Tas mums ikdienas steidzīgajā 
ritmā ir ļoti vajadzīgs. Ir jāsaglabā 
arī baznīcas palīgēkas, tāpēc notīrī
jām klētiņas jumtu. Esmu sagatavo
jusi projektu par torņa atjaunošanu 
un zvanu telpas restaurēšanu, tādēļ 
atkal lūgšu novada pašvaldības pa
līdzību. Interesanti, ka mūsu lus
tras atveidu izmantos, lai tieši šādu 
apgaismes ierīci uzstādītu Lestenes 

baznīcā. Starp citu, nav īsti zināms, 
vai Landzē kādreiz bijusi otra lustra 
– āķis griestos ir, bet neviens neko 
tuvāk nezina par to, vai tajā bijusi ie
kārta lustra un kāds bijis tās liktenis. 
Varbūt kopīgiem spēkiem izdosies 
to atjaunot. 

– Kādēļ bijāt tik aizkustināta, 
uzzinot, ka 18. novembra svētku 
dievkalpojumu pašvaldība vēlas 
rīkot tieši Landzes baznīcā?

–  Mūsu mazajai lauku draudzei, 
kurā dievkalpojumi notiek reizi mē
nesī – katrā trešajā svētdienā – un 
kurā ir 40 baznīcēnu, tas ir liels pa
godinājums. Svētki izdevās augstā lī
menī. Dievkalpojumu vadīja mācītājs 
Uģis Brūklene. Katrs apmeklētājs bija 
īpaši gaidīts – jo vairāk tādēļ, ka sir
mā baznīca piedzīvoja Latvijas simt
gades pasākumu. 

– Jūs daudzus gadus vadāt 
sieviešu biedrību “Spārni”, kura 
katru rudeni Piejūras brīvdabas 
muzejā rīko Pagastu dienu.  

– Februārī organizācija svinēs 
astoņpadsmito dzimšanas dienu, 
tā apvieno 32 dāmas. Daudzas no 
viņām “Spārnos” darbojas ilgstoši, 
un tas ir liels pluss. Pateicoties no
vada pašvaldības atbalstam, regu
lāri dodamies pieredzes apmaiņas 
braucienos, lai uzzinātu, kas notiek 
citviet Latvijā un kā mēs varētu piln
veidot savu darbību, kļūstot zinošā
kas. Pagastu diena, manuprāt, ir 

ļoti skaisti svētki, katru gadu mūsu 
komanda izdomā jaunus akcentus, 
bet nemainīga vērtība ir seno amatu 
prasmju godināšana. Gribu uzteikt 
pagastu pārvalžu vadītājus, nova
da kultūras darbinieces un katru 
pagasta iedzīvotāju, kurš gatavojas 
šim pasākumam, dižojoties ar to, 
kas notiek novadā. Katram iesaistī
tajam ir savi pienākumi, un tie visi 
ir svarīgi. Ar kultūras darbiniecēm 
Zanes Pamšes vadībā izrunājam 
visas nianses, lai svētki būtu patiesi 
izdevušies. Tas notiek tāpēc, ka ie
klausāmies dažādos viedokļos un 
esam sirsnīgi un vienkārši savā bū
tībā. Pagastu dienu atzinīgi novērtē 
arī novada pašvaldība, piešķirot lī
dzekļus tās organizēšanai, jo mums 
kā biedrībai nav tādas naudas, lai 
sarīkotu tik lielu pasākumu. Svētkos 
esam godinājušas novada bagātākās 
vecmāmiņas, ģimenes, labākos kuli
nārus, uzņēmējus, pagastveči ir pie
dalījušies šovos. Mums ir izdevies 
panākt to, ka Pagastu dienā vienlīdz 
labi jūtas kā novada vadība, tā arī 
ikviens iedzīvotājs – visi esam kopā 
kā viena ģimene, kuru vieno ciešas 
saites. Tas dod drošības sajūtu, bet 
droša personība ir laimīga un spēj 
darīt to, kas sniedz gandarījumu. 

– Būdams aktīvs cilvēks, esat 
informēta par novadā notiekošo. 
Kas šķiet īpaši vērtīgs?

– Redzu daudz pozitīvu lietu. 
Priecē, ka tiek celtas jaunas ēkas un 
atjaunotas esošās. Novada vadība 
un deputāti prasmīgi izmanto Eiro
pas Savienības piedāvātās iespējas, 
un tas iedzīvotājiem nāk tikai par 
labu. Saprotot, ka par viņiem tiek 
gādāts, cilvēki kļūst atsaucīgāki un 
darbīgāki. Man ir ļoti liels prieks par 
atjaunoto Piltenes stadionu un Pilte
nes–Zlēku ceļu, Piltenes vidusskolā 
zēni var mācīties jaunā mājturības 
kabinetā. Apsveicami, ka pašvaldība 
piedāvā privatizēt dzīvokļus, jo tad 
cilvēki var justies kā saimnieki savā 
īpašumā un ir daudz lielāka intere
se to sakārtot. Prieks, ka pašvaldība 
svētkos atceras vecos cilvēkus un ir 
izveidota Senioru padome, kurā ie
saistījušies aktīvi pārstāvji no katra 
pagasta. Viņi rīko saietus un sporta 
spēles – tas ir ļoti apsveicami, tur
klāt arī šīs aktivitātes atbalsta nova
da pašvaldība. Tie, kas var un grib, 
novadā atrod, ko darīt. Mums ne
trūkst arī kurnētāju, bet acīmredzot 
šādiem cilvēkiem tā ir vieglāk dzī
vot, tomēr tas nenozīmē, ka citiem 
jādara tāpat. Es visiem novada ie
dzīvotājiem novēlu veselību un op
timismu, jo pat tad, ja gadās paskriet 
pa celmiem, pēc tam ir līdzens ceļš. 

Marlena Zvaigzne
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Zlēku evaņģēliski luteriskā baz
nīca šovasar pirmo reizi piedalījās 
pasākumā “Baznīcu nakts 2018”. 
1.  jūnija programma bija daudzvei
dīga un aizraujoša, lielākais noti
kums noteikti bija kapeņu atvēršana. 
Baznīcā varēja apskatīt  Bēru kape
nes, kas ir vienīgā pilnībā saglabāju
sies apbedījumu vieta Latvijas baznī
cās. Pasākums tika atklāts ar zvanu 
skaņām un mācītāja ievadvārdiem. 
Zlēku amatierteātris uzstājās ar ne
lielu skeču par baznīcas patronu fon 
Bēru. Stāstījumu par baznīcu un 
mākslu vadīja rakstniece Laimdota 
Sēle. Koncertā piedalījās Nacionālās 
operas soliste Irma Pavāre un Mū
zikas akadēmijas maģistrants Jānis 
Karpovičs ar J. S. Baha, M. Rēgera, 
K.  Sensansa un Š.  Guno skaņdar
biem. Par apbedīšanas tradīcijām 
Kurzemē un Zlēku baznīcas kape
nēm stāstīja Latvijas Universitātes 
asociētais profesors, Ventspils mu
zeja direktora vietnieks zinātniskajā 
darbā Armands Vijups. Svētbrīdī 
notika lūgšana par Latviju, tās lai
kā skanēja ērģeļmūzika. Bija no
organizēta ekskursija pa baznīcas 

bēniņiem un torni. Dievnams visu 
laiku bija ļaužu pilns – pasākums 
bija kupli apmeklēts. Lai tas varētu 
notikt, tika ieguldīts ļoti liels darbs. 
Paldies visiem, visiem, kuri neatteica 
palīdzību un piedalījās pasākuma 
sagatavošanā, īpaši  Zlēku pagasta 
pārvaldes vadītājai Daigai Cekulei. 
Pateicamies arī ziedotājiem, kas fi
nansiāli atbalstīja “Baznīcu nakts 
2018” aktivitātes. 

Otrs nozīmīgs pasākums šogad 
bija 13. oktobrī, kad Zlēku baznīcā 
notika tradicionālais rudens kon
certs, kurā piedalījās ērģelnieces 
Kristīne Adamaite, Agnese Abra
māne, Anna Brokāne un Līva Kukle 
un Ventspils kamerorķestris Aigara 
Meri vadībā. Koncertu apmeklēja 
daudz interesentu – gan vietējie 
iedzīvotāji, gan viesi no tuvākām 
un tālākām pilsētām un novadiem. 
Tas priecē un dod spēku jaunu pa
sākumu organizēšanai. Lai koncerts 
notiktu, jāsaka liels paldies visiem 
finansiālajiem atbalstītājiem. 

Zlēku evaņģēliski 
luteriskās draudzes vārdā 

Gunita Zernevica 

Uzvar arāju konkursā 
Šis ir piektais gads, kad lauksaimniecības pakal

pojumu kooperatīvā sabiedrība “LATRAPS” rīko 
aršanas sacensības un pulcē zemniekus un arājus no 
visas Latvijas. Šoreiz tas kļuva par Baltijas mēroga 
lauksaimnieku pasākumu, jo sacensībās piedalījās 
arī arāji no Lietuvas un Igaunijas. Pasākumu atklāja 
“LATRAPA” Tehnikas tirdzniecības daļas direktors 
un pasākuma rīkotājs Aigars Laurinovičs. Aršanas 
sacensības un mācības notika Jelgavas novada Vil
ces pagastā, Jura Lavenieka zemnieku saimniecībā 
“Valneri”. Otro gadu pēc kārtas par uzvarētāju kļuva 
zlēcenieks Dāvis Bergs, sagādājot pārsteigumu un 
prieku sev,  ģimenei, Kandavas Lauksaimniecības 
tehnikumam un savam pasniedzējam Ilgonim Ešen
bergam. Paldies par dāvanām  “LATRAPAM”, AS 
“Swedbank Latvija” un uzņēmumam “Sheel Latvija”. 
Dāvim rit pēdējais mācību gads Kandavas Lauk
saimniecības tehnikumā – četru gadu mācības ieiet 
finiša taisnē. 

Puisim ir savi mērķi, kurus viņš cenšas sasniegt. 
Mācību prakse Dāvim ir Kārļa Akuma saimniecībā 
SIA “Akmeņkalni”.  

Gunita Zernevica 

Tāpat kā visā mūsu mīļajā 
dzimtenē, arī Zlēkās pirmsskolas 
izglītības iestādē “Rūķītis” nosvi
nēta Latvijas simtgade. Šim svarī
gajam notikumam šoreiz bija vel
tīta pasākumu nedēļa. Pirmdienā 
galvenā vieta bija ierādīta mūsu 
Latvijas simboliem – karogam, 
ģerbonim, himnai, kartei. Otrdien 
katrs bērns gatavoja Latvijas karo
dziņu, iepazina mūsu valsts pilsē
tas, nozīmīgākās vietas, atzīmēja 
tās Latvijas kontūrā. Trešdien 
dārziņā ciemojās Zlēku biblio
tekāre Pārsla Bože, kura Ziemeļ
valstu literatūras nedēļas laikā 
iepazīstināja bērnus ar A.  Lind
grēnas grāmatu “Emīla nedarbi”. 
Vēlāk devāmies Latvijas simtga
des pārgājienā “Soļosim Latvijai”, 
lai labāk iepazītu tuvāko apkārtni. 
Pēcpusdienā bērni apguva senas 
Latvijas rotaļas.

Ceturtdien visi bērni un sko
lotājas gatavoja cepumu torti. Tā 

Šajā politiski dīvainajā laikā saudzēsim savu veselību un nesatrauk
simies par lietām, ko nevaram ietekmēt, bet priecāsimies, ka šogad bija 
skaista vasara, ka uz kaimiņu pagastu varam aizbraukt 
pa jaunu, līdzenu ceļu, ka bērnam skolā sokas 
labāk nekā pagājušajā gadā. Kā saka, 
nebēdāsimies par to, ka pienāk nakts, 
bet būsim laimīgi par jaunas dienas sākumu.

Sava pagasta iedzīvotājiem novēlu, 
lai miers un saticība ienāk jūsu 
mājās Ziemassvētku laikā 
un dod spēku, izturību un 
veiksmi labiem darbiem jaunajā gadā.

Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja 
Daiga Cekule

Ventspils novada pašvaldības pro
jektu konkursa “Jaunietis darbībā 2018” 
gaitā Zlēku pagasta pārvalde organizēja 
projektu “Pirmie soļi biškopībā”. Projekta 
laikā tika organizētas tematiskās nodar
bības par veselīgu uzturu, sekmējot bēr
nu un jauniešu brīvā laika lietderīgu un 
saturīgu pavadīšanu. Tika popularizēts 
veselīgs dzīvesveids, iepazīstinot zlēce
niekus ar biškopības produktiem. Bišu 
vaska saturā esošais propoliss stiprina 
imunitāti, attīra gaisu, palīdz pret elp
ceļu slimībām un efektīvi darbojas pret 
dažādām infekcijām. Nodarbībās pieda
lījās ne vien bērni un jaunieši, kas aktīvi 
apmeklē Dienas un sociālo pakalpojumu 
centra pasākumus, bet arī  pieaugušie. 
Visi kopā apguva praktiskās iemaņas 
vaska sveču liešanā. Zlēcenieki par godu 
simtgadei izlēja 100 bišu vaska svecītes, 
bet Latvijas dzimšanas dienā Zlēku kul
tūras namā visi interesenti tika aicināti 
tās apskatīt. 7.  decembrī notika tradi
cionālā senioru pēcpusdiena, kurā Zlēku 
senioriem dāvināja vaska svecītes, vēlot 
ikvienam labu veselību un sirds siltumu.

Dienas un sociālā centra vadītāja 
Inita Vekmane

Īstenojot projektu “Pirmie soļi 
biškopībā”, zlēcenieki 

iemācījās liet vaska sveces.

Svētku prieks kopā ar vecākiem.  ANETES POLES ARHĪVA FOTO

Latvijas simtgades nedēļa Zlēku “Rūķītī” Pateicība par atbalstu 
draudzes dzīvē    

Zlēkās apgūst sveču liešanas prasmi

sanāca varen liela un garda. Nedē
ļu piektdien noslēdzām ar radošo 
darbnīcu kopā ar vecākiem, kurā 
visi gatavoja dekoru, ar ko greznot 
mājās svētku galdu. Pēc darboša
nās visi kopā mielojāmies ar gardo 

cepumu torti. Pirms došanās mā
jās pagalmā priecājāmies par pašu 
kopīgi veidoto “Gaismas ceļu”.

Daudz bagātu, laimes un prie
ka pilnu gadu tev, Latvija!

Anete Pole

INITAS VEKMANES FOTO

Dāvis jau otro gadu konkursā atzīts par 
labāko arāju.          GUNITAS ZERNEVICAS ARHĪVA FOTO
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Skaista dāvana svētkos 
Vēlos izteikt vislielāko pateicību visiem tiem jūrkalniekiem, ar kuru at

balstu izskanēja valsts svētku koncerts. Paldies visiem dalībniekiem: etno
grāfiskajam ansamblim “Maģie suiti”, Guntim Niedoliņam, Luīzei Svilpei, 
Nikolai Pūpoliņai, Laurai Pūpoliņai, Alisei Ozolai, Evelīnai Ozolai, Paulai 
Niedoliņai, Katrīnai Antonovičai, Jūlijai Šeiko, Loretai un Lailai Kraftām. 
Paldies brašajiem vīriem Guntaram Reķim, Aivaram Brūklim, Ingum An
tonovičam. Sirsnīgs paldies visiem pasākuma apmeklētājiem par līdzi ju
šanu un dziedāšanu, par sirsnīgajiem un siltajiem aplausiem, par prieka 
un sajūsmas asarām. Mēs visi kopā uzdāvinājām mūsu Latvijai svētkos ļoti 
brīnišķīgu, sirsnīgu un skaistu dāvanu. 

Kristīne Skrulle

Viss kā parasti. Miglaina, 
vēsa rudens diena. Kā paras-
ti Latvijas dzimšanas dienā 
– arī simtajā.

Jūrkalnē svētki sākās ar svēt
brīdi Jūrkalnes Romas katoļu baz
nīcā, kur mūs uzrunāja prāvests 
Edijs Silevičs, aicinot kopt ģime
nes vērtības un audzināt Latvijas 
patriotus. 

Svinības turpinājās tautas 
namā. Iepriecināja skaisti no
formēta skatuve. Viss kā parasti. 
Pārvaldes vadītāja Guntara Reķa 
svētku uzruna, apbalvoto godi
nāšana. Nu vairs nebija kā paras
ti. Sirsnība un pateicība izstaroja 
no cilvēkiem, kas saņēma ziedus 
un apsveikumus no apkārtējiem. 
Mēs mīlam un protam pateikties 
cilvēkiem, kuri savu darbu un 
brīvo laiku ziedo kopīgam labu
mam.

Svētku koncertu bija saga
tavojuši Jūrkalnes pašdarbnieki. 
Ar gadiem pierādījies, ka vismaz 
mūsu pagastā Latvijas jubilejas 
reizēs nav nepieciešams aicināt 
māksliniekus no malas. Varam 
paši sagādāt svētkus un prieku 
sev un pārējiem. Kad izskanēja 
izteiksmīgās bērnu balstiņās sla

vinājumi tēvzemei, bija izjūta – jā, 
ir! Dziesmas skandēja ansamblis 
“Maģie suiti”, skanēja Gunta Nie
doliņa kokle. Mīļums un sirsnība. 
Sekoja pārsteigums – pašu vīri 
– Guntars, Aivars, Ingus – izvei
dojuši ansambli. Ainars, Loreta, 
Laila dziedāja gan solo, gan visi 
kopā ar jaunizveidoto grupu. Pēc 
vīru uznākšanas pilnībā pazuda 
priekšnesums kā koncerta daļa. 
Visa zāle bija viens veselums kopā 
ar cilvēkiem uz skatuves. Vienā 
elpā, mēs visi kopā, mēs varam! 
Mēs paši! Ovācijas un prieks! 
Tādu svētku izjūtu, kopā būšanas 
prieku spēj radīt tikai pašu cilvēki 
ar mīlestību pret savējiem. 

Svinību izskaņā bija vēl viens 
pārsteigums – milzīga svētku 
torte. Cienājāmies un vienprātīgi 
dalījāmies pozitīvajos iespaidos 
par svētkiem, kuri bija sirsnīgi, 
mīļi un ļoti labi noorganizēti. Pa
teicība Kristīnei Skrullei un viņas 
palīgiem par sagādāto svētku pār
dzīvojumu.

Mēs visi kopā varam! Mēs 
esam stipri, pārkāpjot savas Latvi
jas otrā gadu simteņa slieksni!   

Marija Janvāre

Jūrkalnes etnogrāfiskais 
ansamblis “Maģie suiti” 
dāvina mūsu mīļajai Latvi-
jai simtgades jubilejā siltu, 
tradīcijām bagātu un pašu 
rokām darinātu dāvanu – 
laikapstākļu villaini.

Kādu laiku laukā redzu,
Tādu sedzu villainīti.
Kādus redzu šos ļautiņus,
Tādu laižu valodiņu.
Suitu valoda un rakstura īpa

šības ir neparedzamas un ne
prognozējamas – tāpat kā Latvijas 
laik apstākļi. Jūrkalnes pagasts ir 
bagāts ar senām tradīcijām ne tikai 
ēdienu gatavošanā, bet arī rokdar
bos un amatniecībā. Vēsturiskie 
avoti un liecības vēsta, ka aušanai 

Jūrkalnē ir bijusi liela nozīme, jo 
gandrīz katrā mājā kārtīgai saim
niecei bijušas stelles. Tajās ir aus
tas un darinātas sadzīvei nepiecie
šamās lietas: deķi, dvieļi, galdauti, 
audumi apģērbam, grīdas deķi un 
arī košais suitu tautas tērps. Mū
suprāt, viskošākā un skaistākā visā 
tautas tērpā ir villaine. Tā ar sa
vām košajām krāsām un piederību 
tautas tērpam dod mums spēku, 
izturību un liek ar lepnumu nest 
senču tradīcijas, tajā pašā laikā vil
laine mums ir kā silts apskāviens. 
Tāpēc arī mēs dāvinām Latvijai 
siltu, mīļu apskāvienu, lai valsts 
zem tās justos stipra un pasargāta. 
Villainē, kuru nodosim nākama
jām paaudzēm kā vēstures liecību, 

Kurzemes Tūrisma 
asociācijas kvalitātes balvu 
“Lielais Jēkabs” nominācijā 
“Ēdināšanas uzņēmums ar 
stāstu Kurzemē 2018” saņē-
ma Pilsberģu krogs no Vents-
pils novada Jūrkalnes. 

Šajā kategorijā sacentās 10 uz
ņēmumi. Kā sacīja Saldus Tūrisma 
un informācijas centra pārstāve 
Sintija Pileniece, Pilsberģu kroga 
stāsta pievienotā vērtība ir tā saim
nieka, uzņēmēja, kultūras pasāku
mu un mākslas mecenāta Artūra 
Cimoškas darbība. Šajā vietā, kas 
reiz bijusi skola, tiek pabarota ne 
tikai miesa, bet arī dvēsele, jo Artū
ra hobijs un sirdsdarbs ir Jūrkalnes 
kultūras dzīves dažādošana, profe
sionālu mākslinieku piesaistīšana, 
mākslas plenēru organizēšana un 
jauno radošo garu atbalstīšana. 
Pilsberģu krogs Artūra Cimoškas 
vadībā kļuvis par vienu no Jūrkal
nes izglītības, mākslas un kultūras 
centriem. 

Ļoti tuvu panākumiem bija 
nominācijā “Degustācija Kurze
mē 2018” pieteiktais pakalpojums 
“Suitu kulinārais mantojums”, ko 
Jūrkalnes tautas namā piedāvā 
Taiga Reķe un Kristīne Skrulle. 
Kā pastāstīja žūrijas komisija, uz
varētājam, vīna darītavai “Abava”, 
un Jūrkalnes suitu degustācijai 
rezultāti bijuši tik līdzīgi, ka līdz 
pēdējam brīdim bijis ļoti grūti no
teikt uzvarētāju. “Maģie suiti” Jūr
kalnē piedāvā baudīt žograušus, 
spēkraušus, vētras raušus, piena 
un zivju zupu, kas tiek pasniegta 
kopā ar dažādām izdarībām un 
apdziedāšanu.

Balvai no Ventspils novada šo
gad tika nominēta arī dabas taka 
“Rīvas loki”, viesu nams “Četri 
vēji”, “Usmas spa”, Užavas bāka un 
Andrejs Ķeizars – kritušo varoņu 
piemiņas uzturētājs. 

 Kopš balvas iedibināšanas 

Etnogrāfiskā ansambļa dziedātājām fonā novietota laikapstākļu villaine.

Uzausta 
laikapstākļu villaine

tika ieausta un saglabāta informā
cija par Latvijas simtā gada laika 
apstākļiem no 2017.  gada 18.  no
vembra līdz 2018. gada 18. novem
brim.  Katru dienu raksturo 1 cm 
auduma ar attiecīgās dienas laik
apstākļiem atbilstošas krāsas dziju. 

Dāvana tapa ar Ventspils novada 
pašvaldības 2018.  gada kultūras 
projektu finansēšanas konkursa at
balstu. Lielum lielais paldies visiem 
atbalstītājiem un padomdevējiem: 
SIA “Mice” īpašniekam Ivaram 
Smiltiņam, Jaunpils Amatu mājas 

vadītājai Velgai Pavlovskai, tautas 
lietišķās mākslas studijas “Varavīk
sne” vadītājai Daigai Jansonei un 
visiem pārējiem pagasta iedzīvotā
jiem par labajiem vārdiem, atbalstu 
un novērtējumu. 

“Maģie suiti”

apbalvojumu Ventspils novadā sa
ņēmuši: “Mini zoo” Usmā – “Di
žais Kurzemes zoo 2014”, “Daba 
Laba” Ancē – “Dižā Kurzemes lai
va 2014”, Zūru novadpētniecības 
ekspozīcija – “Dižais Kurzemes 
eksponātu stāsts 2017”, mūziķis 
un Jūrkalnes iedvesmotājs IGO 
– par dižo ieguldījumu Kurzemes 
tūrisma attīstībā 2017. gadā. 

Balva “Lielais Jēkabs” ir Kur
zemes Tūrisma asociācijas iedi
bināta kvalitātes gada balva, kas 
tiek pasniegta kopš 2004. gada. Tā 
ir vērtīga dārgmetāla medaļa, ko 
veidojis Liepājas mākslinieks Jē
kabs Kuncītis pēc Hercoga Jēkaba 
1644.  gadā Jelgavā kaltā sudraba 
dāldera līdzības.

Marlena Zvaigzne

Visi kopā mēs varam! Pilsberģu krogs – 
“Lielā Jēkaba” balvas ieguvējs

Balvu saņem Pilsberģu kroga īpašnieks Artūrs Cimoška 
(pa labi).   JĒKABA ALEKSANDRA KRŪMIŅA FOTO 

Ziemassvētki ir laiks, kam līdzi nāk mīlestība, 
labestība, piedošana. Ikviens no mums spēj sagādāt 
prieku un laimes mirkļus otram. 
Darot priecīgus citus, arī paši kļūstam gaišāki.
Lai Ziemassvētku baltais miers 
nes gaišu prieku jūsu mājās, 
lai saticība valda jūsu ģimenēs, 
lai laba un stipra veselība 
radošiem darbiem. 
Priecīgus Ziemassvētkus 
un skaistām iecerēm 
bagātu jauno gadu!

Jūrkalnes pagasta 
pārvaldes vadītājs 
Guntars Reķis
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29. novembrī Rīgā, “Lat-
vijas Valsts mežu” vēstnie-
cībā, notika informatīvais 
seminārs “No kultūras zīmes 
“Latviskais mantojums” līdz 
UNESCO” un kultūras zīmes 
“Latviskais mantojums” 
pasniegšana. Zīmi par Ances 
amata prasmju daudzināša-
nu saņēma Ances rokdarb-
nieku kopa “Paukers”.

Kultūras mantojuma sagla

bāšanas pamatā ir vietējie iedzī
votāji. Kultūras zīme “Latviskais 
mantojums” ļauj atpazīt tās vietas 
Latvijā, kas saglabā un daudzina 
latvisko mantojumu, demonstrē
jot to tūristiem, tādējādi ļaujot 
mantojumam būt dzīvam. 

Zīme izveidota pēc “Lauku ce
ļotāja” iniciatīvas un tiek pasniegta 
kopš 2013. gada. 106 vietās Latvijā 
zīme piešķirta par kādu konkrētu 
prasmi vai latviskā dzīvesveida iz

pausmi, kas tiek rādīta tūristiem. 
Šogad kultūras zīmi pasniedza 
kultūras ministre Dace Melbārde 
un Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdētāja vietnieks Gints Ku
kainis. Esam gandarīti, ka “Pauke
ra” darbs ir pamanīts un novērtēts 
valsts līmenī. Šis novērtējums, pro
tams, uzliek arī lielu atbildību.

Ances rokdarbnieku kopas 
“Paukers” vadītāja 

Līga Grīnberga

ANCE

Ances senioru deju kolek-
tīvs 1. decembrī saaicināja 
draugu kolektīvus un atbals-
tītājus kultūras namā, lai 
būtu sadraudzībā, lai kopā 
priecātos, arī nedaudz atska-
tītos, kāds bijis šis laiks.

Mūsu izpratnē 15 gadi nav 
mērāmi tikai pēc pulksteņa ci
parnīcas, tos nevar arī izmērīt ar 
paveiktajiem darbiem vai nodejo
to deju soļiem. Līdzās tam ir vēr
tības – gan dotās, gan saņemtās, 
piedzīvotās un domu ceļos rastās.

Viena no galvenajām – cilvēki. 
Jebkuram kolektīvam ir vajadzīgi 
vadītāji. Mūsu dejotājus prasmīgi, 
neatlaidīgi, pacietīgi visus 15 gadus 
vadījusi Elita Kuģeniece. Mārīte 
Kuģeniece spēlējusi deju pavadī
jumus, priecājusies un jutusi līdzi, 
kad vajadzēja apgūt grūtākus deju 
soļus. Arta Kantiņa, kolektīva gal-
venā, ir precīza, iejūtīga, vienmēr 
it kā nemanāmi kārtojusi vajadzī
go, rūpējusies par mums, ievēro
jusi dejotāju dzīves brīžus, kuros 
viņus iepriecināt. 

Dalībnieki uz mēģinājumiem 
ierodas pēc darba dienas, kas daž
kārt bijusi fiziski nogurdinoša. Ja 
vien patiešām nav svarīgi iemesli, 
mēģinājumi netiek kavēti, esam 
mācījušies lietderīgi izturēties 
pret savu un citu laiku.

Protams, svarīgi ir draugi, ar 
kuriem kopā esam bijuši plašos 
pasākumos, draugu un mūsu or
ganizētajos koncertos. Tā ir arī 
dažādu Latvijas vietu iepazīšana, 

Ances senioru 

deju kolektīvam 15

arī vēsts par Ances dejotājiem. 
Ar lielu neatlaidību gatavojā

mies Dziesmu un deju svētkiem, 
tas nebija viegli, tādēļ dejotājiem 
gandarījums un patiess prieks par 
paveikto, par iespēju būt šajos 
īpašajos svētkos.

Jubilāru sveikšana, svētku 
svinēšana – tie ir nelieli apstāša

nās brīži ar jautriem stāstiem un 
smiekliem.

Kopš 2007. gada katras sezo
nas noslēgumā dejotāji devušies 
tuvākās un tālākās ekskursijās 
gan pa Latviju, gan Lietuvu un 
Igauniju. Ļoti skaistā atmiņā pa
licis brauciens ar prāmi uz Stok
holmu.

Ar pateicību izjūtam mūsu 
Ventspils novada domes un An
ces pagasta vadības rūpes par 
pašdarbniekiem: tērpi, nobrauk
to kilometru izmaksas, morālais 
atbalsts. Īpaši svarīga ir Ventspils 
novada Kultūras nodaļas vadītā
jas Zanes Pamšes, Ances pagasta 
pārvaldes vadītājas Airas Kajakas 

piedalīšanās mūsu pasākumos, 
apciemojumi Dziesmu un deju 
svētku laikā.

Aicinām jaunus dalībniekus, 
kas vēlētos būt kopā ar mums.

Senioru deju kolektīva 
“Ance” dalībniece 
Vizma Ģērmane

Ances seniori sava kolektīva 15 gadu jubilejā. VIZMAS ĢĒRMANES ARHĪVA FOTO 

“Paukeram” piešķirta kultūras zīme

Kad gada visgarākās naktis nāk un dienas ar
vien īsākas kļūst, mēs zinām – tuvojas Ziemassvēt
ki. Telpās gribam iedegt pa svecītei, arī logus un pa
galmus gribam izgaismot vairāk, lai kaut nedaudz 
šajā tumšajā laikā sajustu svētku tuvošanos. Tad 
gatavojam Adventes vainagus un katru svētdienu 
aizdedzam pa svecītei tajos. Decembrī domās pār
skatām visu gadu, cik tas bijis raibs, ar ko tas bijis 
piepildīts. Ziemassvētku laiks ir pārdomu, gaidīša
nas, brīnumu, cerību, mīlestības, dāvināšanas laiks. 
Laiks, kad gribam, lai mūsos ienāk miers un svētku 
sajūta. Un šo sajūtu mēs katrs atrodam un radām 
paši, katrs to vēlamies citādāku. Vienam pietiek ar 
jumtu virs galvas un siltu istabu, citam vajag pilnu 
istabu ar mīļiem un tuviem cilvēkiem, citam – eglīti 
un piparkūku smaržu, citam – dāvanu maisu, bet 
kādam vienkārši sirdsmieru….

Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemassvētku laikā 
ienāk gaisma un siltums, lai reizē ar svētku prieku 
visur iemājo arī saticība, patiesa mīlestība citam 
pret citu, domu brīvība un apgaismība, jo, nesot 
gaismu citu cilvēku dzīvēs, pats nekad nepaliksi 
tumsā!

Spēsim būt stipri un gaiši, lai šai jaukajā laikā 
varētu ieklausīties cilvēkos, iepriecināt un sasildīt 
kādu vientuļu sirdi. Lai mēs varētu iepriecināt ci
tus, mums pašiem jābūt priecīgiem, siltuma un mī
lestības pilniem, pašiem jārod sevī miers. Tikai tad 
mēs to varēsim dot citiem. Lai tas izdodas visiem 
maniem darba kolēģiem, visiem uzņēmējiem un 
garā stiprajiem cilvēkiem.

Svētku reizē paldies visiem pagasta un novada 
cilvēkiem, ar ko esam darbojušies, realizējot kopī
gus mērķus. Lai veiksme, darba prieks un veselība 
iet roku rokā visu nākamo 2019. gadu!

Ances pagasta 
pārvaldes vadītāja 
Aira Kajaka

Projekts “Livōd kalāmīe 
kōrand (Lībiešu zvejnie-
ku sēta)”, ko līdzfinansēja 
Eiropas Jūrlietu un zivsaim-
niecības fonds, ir noslēdzies, 
tādēļ 27. decembrī plkst. 11 
Tārgalē notiks objekta svinī-
gā atklāšana. 

Projekta mērķis bija nodro
šināt lībiešu zvejnieku ciemu 
kultūras mantojuma un tradīciju 
liecību saglabāšanu, pieejamību 
un ilgtspēju, veicot publiskās in
frastruktūras atjaunošanas darbus 
Baltijas jūras piekrastē – Ventspils 
novada Tārgales pagasta Tārgales 
ciemā.

Lai stiprinātu lībiešu tradīci
jas, saglabātu piekrastes zvejniecī
bas mantojumu, to koptu un po
pularizētu, tika radīta Lībiešu sēta 
ar dzīvojamo māju, kurā ir sta
cionārs saimes galds un soli, kūti, 
zivju kūpinātavu, tīklu žāvētavu, 
pulcēšanās laukumu ar ugunsku
ru un kāpu.

Ņemot vērā sētas atrašanās 
vietu un plānoto pārbūvi, radās 
nepieciešamība veikt virkni dar

bību sētas piegulošajā teritorijā. 
Lai nodrošinātu piekļuvi Lībiešu 
sētai un uzlabotu satiksmes dro
šību, pārbūvēts apgaismojums, 
gājēju celiņi, brauktuvju segums 
un autostāvvietas, pazemes ko
munikācijas, sētas tiešā tuvumā 
esošais sadzīves atkritumu šķiro
šanas un savākšanas laukums utt. 
Izbūvēts segums brauktuvēm un 
auto stāvvietā, kā arī gājēju iet
vēm. Apmeklētāju ērtībai izvietoti 
labiekārtojuma elementi – soli 
un atkritumu konteineri. Objekta 
funkcionalitātes nodrošināšanai 
veikti būtiski uzlabojumi apgais
mojuma un elektroapgādes tīklos. 

Darbus, īstenojot SIA “BM 
projekts” izstrādāto būvprojek
tu, objektā veica SIA “Ostas celt
nieks”. Būvuzraudzības pakalpo
jumus sniedza SIA “Venteg”.

Lībiešu projekta izmaksas ir  
1 531 205,80 eiro, Eiropas Jūrlie
tu un zivsaimniecības fonds fi
nansē 360  000 eiro, bet atlikušos 
1 171 205,80 eiro – Ventspils no
vada pašvaldība.

Evita Roģe

INFORMĀCIJA

Svinīgi atklās Lībiešu sētu
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2. novembrī Popē nori-
sinājās strītbola turnīrs 3x3 
“AUTUMN CLASSIC”, kurā 
piedalījās 11 komandas 
no Ventspils un Ventspils 
novada. 

Soda metienu konkursa 
uzvarētājs bija Matīss Gredzens. 
Trīspunktu metienu konkursa 

uzvarētājs – Jānis Zemels.
Latvijas izlases polo kreklu 

ar Latvijas izlases spēlētāju 
Ronalda Zaķa, Riharda Lomaža 
un Ingusa Jakoviča parakstiem 
izlozē ieguva Daniels Kešs. 
Spēlē par 3. vietu ar rezultātu 
15:7 uzvaru ieguva “Štucers”, 
kas pārspēja “Senčus”. Spēlē 

par 1. vietu tikās “Dūži” un 
“Alus marga”, spēle noslēdzās ar 
rezultātu 15:7 par labu “Dū
žiem”. 1. vietā “Dūži” – Ma
tīss Gredzens, Jānis Zemels, 
Agris Bileskalns, Klāvs Šilbergs. 
2. vietā “Alus marga” – Kārlis 
Plūksna, Andris Žeimunds, 
Agris Stankevics, Roberts Prū

sis. 3. vietā “Štuceri” – Lauris 
Zaķītis, Dāvis Puliņš, Māris 
Arājums, Normunds Gindra. 
Paldies sacensību atbalstītājiem 
– SIA “ARB Pope”, Ventspils 
novada pašvaldībai, “Ghetto Ga
mes”, Popes pagasta pārvaldei 
un biedrībai “Popes muiža”. 

Sandris Jankevičus

Izcīna 
astoņas 
medaļas

Talsu sporta hallē notika 
Talsu novada sporta skolas 
atklātās sacensības viegl-
atlētikā, kurās piedalījās 
2005./2006. gadā dzimušie 
zēni un meitenes. Sacensī-
bās startēja vieglatlēti no 
Kuldīgas, Kandavas, Rojas, 
Talsu, Saldus, Ventspils no-
vada sporta skolām. Viegl-
atlēti sacentās 60 m, 60 m/b, 
tāllēkšanā, augstlēkšanā, 
lodes grūšanā un 600 m.

Ventspils novada BJSS viegl
atlētiem izdevās izcīnīt astoņas 
medaļas. 1.  vietu izcīnīja Dzintars 
Grosbārdis lodes grūšanā (rez. 8,39 
m), Armands Bakanauskis 600 m 
(rez. 02:03,1), Jorens Lāže 60 m/b 
(rez. 9,9 sek.). 2. vietu lodes grūšanā 
ieguva Ansis Miķelsons (rez. 8,33 
m). 3. vietu un bronzas medaļu izcī
nīja Markuss Meiļuns augstlēkšanā 
(rez. 1,40 m), Viesturs Gerke 600 m 
(rez. 02:09,2), Ansis Miķelsons 60 
m (rez. 8,6 sek.), Nikola Kate Punka 
60 m (rez. 8,6 sek.).

Sacensībās piedalījās arī 
Ventspils novada BJSS audzēk
ņi Roberts Ļubeļskis, Almants 
Dalbiņš, Rūta Matisova, Karolī
na Karla Matisone, Jurģis Baka
nauskis, Samanta Osiņa, Jolanta 
Mazuro. Vieglatlētus sacensībām 
sagatavoja pieredzējušie treneri 
Arno Kiršteins un Dainis Lodiņš.

Jolanta Ziemele

Vieglatlētikas 
sacensības telpās 

27. novembrī Ventspils vieglatlētikas manēžā norisinājās 
Ventspils novada BJSS organizētās atklātās vieglatlētikas 
sacensības telpās U16 un U18 vecuma grupā. Tajās piedalījās 
269 jaunieši no Ventspils, Ventspils novada, Kuldīgas, Saldus, 
Talsiem, Kandavas, Liepājas un Rīgas. Ventspils novada BJSS 
audzēkņiem sīvā konkurencē izdevās izcīnīt 21 medaļu. 

1. vietu un zelta medaļu ieguva Kārlis Mihailovs 60 m (rez. 7,4 
ek.), Jēkabs Priekulis lodes grūšanā (rez. 14,58 m), Krists Muižnieks 
augstlēkšanā (rez. 1,60 m), Roberts Mažrims augstlēkšanā (rez. 1,80 
m), Singa Rozentāle augstlēkšanā (rez. 1,45 m), Pārsla Bogdanova tāl
lēkšanā (rez. 5,18 m, uzlabots personīgais rezultāts), Kaspars Plotnieks 
tāllēkšanā (rez. 5,25 m), Pauls Slanķis tāllēkšanā (rez. 5,89 m) un 60 
m/b (rez. 9,0 sek.).

2. vietu un sudraba medaļas izcīnīja Alens Vārpiņš augstlēkšanā (rez. 
1,50 m), Laima Prūse augstlēkšanā (rez. 1,40 m), Krists Muižnieks tāl
lēkšanā (rez. 5,23 m), Zane Bērziņa 60 m/b (rez. 9,4 sek.), Mareks Harla
movs 60 m/b (rez. 10,8 sek.) un Klāvs Bogdanovs 60 m/b (rez. 9,8 sek.).

3. vietu un bronzas medaļas izcīnīja Klāvs Bogdanovs lodes grūšanā 
(rez. 11,64 m), Rūta Zāle augstlēkšanā (rez. 1,40 m), Kristaps Fiļipjonoks 
60 m/b (rez. 11,1 sek.), Kristers Reinfelds 60m/b (rez. 11,6 sek.), Marta 
Matisova 300 m (rez. 46,80 sek.), Ralfs Reinis Kvecko 300 m (rez. 44,10 
sek.). 

Paldies Ventspils novada BJSS treneriem Dainim Lodiņam, Arno 
Kiršteinam, Agrim Paipalam, Aivaram Čaklim, Reinim Ziemelim, 
Kasparam Gulbim par audzēkņu veiksmīgu sagatavošanu un sacensību 
organizēšanu, kā arī visiem pārējiem sacensību tiesnešiem.

Jolanta Ziemele

Sporta bāzē “Kleisti” 
notika Latvijas Jātnieku 
federācijas rudens posms, 
kurā JSK “Demora” pārstā-
vēja divi poniji. 

Poniju maršrutā divās fāzēs ar 
šķēršļu augstumu līdz 90 cm Ali
se Lūse ar Džoanu uzrādīja otro 
labāko rezultātu tūlīt aiz Heidi
jas Krastiņas ar poniju Glosnis 
no Saldus JK. Annai Čakstiņai ar 
Veto ar vienu gāztu šķērsli mar
šrutā 6. vieta.

JSK “Demora” sportisti pie
dalījās arī jātnieku sacensībās 
“Audruvio Halloween Taure 2018” 
Lietuvā, Jonišķos, kur veiksmīgi 
startēja ar trīs zirgiem un vienu 
poniju.

Veicot maršrutus ar šķēr
šļu augstumu no 80 līdz 110 cm, 
sportisti izcīnīja vairākas godal
gotās vietas. Amatieru maršru
tā Artūram Stonkum ar Leksiju 
Lilū pirmajā dienā 3.  vieta, otrās 
dienas maršrutā uzvara, Undai 
Egendorfai ar Red Grace amatieru 
maršrutā ar šķēršļu augstumu 100 
cm 6. vieta, bet ar Lēdiju atvērtajā 
ātruma maršrutā 5.  vieta, nāka
mās dienas maršrutā 3. vieta. Sa
manta Kausiņa ar Lēdiju maršrutā 
ar šķēršļu augstumu 80 cm izlēca 
bez soda punktiem, uzrādot des
mito labāko laiku, un Annai Čaks
tiņai ar Veto 3. vieta 80 cm ātruma 
maršrutā, pirmo reizi, mēģinot 

lēkt ar poniju atvērto maršrutu 
zirgiem ar 100 cm augstiem šķēr
šļiem, viņa ierindojās 10. vietā.

“Lai gan abās sacensībās star
tējām segtajās manēžās, patīka
mi, ka tik vēlā rudenī pieturas 
labs laiks, lai trenētos mājās, bez 
manēžas, bet uz kvalitatīva smil
šu seguma laukuma. Domāju, ka 

tāpēc arī rezultāti ir vērā ņema
mi, protams, arī visu sezonu ir 
strādāts un krāta pieredze,” – tā 
jātnieku sporta kluba “Demora” 
valdes priekšsēdētāja un trenere 
Gelinta Apse.

JSK “Demora” 
valdes priekšsēdētāja 

Gelinta Apse

JSK “Demora” veiksmīgie starti

“Demoras” jātnieki Artūrs, Anna un Unda ir apmierināti 
ar sasniegtajiem rezultātiem.             GELINTAS APSES ARHĪVA FOTO

Strītbola turnīrā uzvar “Dūži”

Turnīrā piedalījās 11 komandas, veiksmīgākie sportotāji saņēma balvas. SANDRA JANKEVIČUS ARHĪVA FOTO
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Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja –
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.
Klāt rudens ar krāšņākajiem 

un bagātākajiem svētkiem – Mār
tiņiem. Dziedot dziesmu par ru
dentiņu, Mārtiņus ieskandināja 
grupās “Kukainīši” un “Sprīdīši”. 
Skolotāja Ilva Rūmniece stāsta, ka 
šoreiz bērni bija zvēriņi – zaķīši 
un lācīši. Saimniecei liela bēda – 
viena netiek galā ar visiem rudens 
darbiem. Viņai bija vajadzīgi čakli 
palīgi. Tāpēc zaķīši un lācīši devās 
palīgā salasīt grozā dārzeņus. Lai 
darbi veiktos labāk, tika dziedātas 
dziesmas un dejotas dejas. Negai
dot atnākusī kaza paņēma grozu 
ar visiem dārzeņiem. Saimniecei 
jādomā: ko nu darīt? Ziema jau 
pavisam tuvu. Bet kaza priecīga 
– vasarā neko nedarīja, bet zie

mā dārzeņi būs. Redzot, ka zvē
riņiem kopā ir jautri un priecīgi, 
kaza nāca pie visiem izlūgties, lai 
ņem viņu pulciņā. Par to kaziņai 
vajadzēja atminēt mīklas, kuru 
atminējumi bija dažādu dārzeņu 
nosaukumi. Par aktīvu līdzdarbo
šanos saimniece bērniem uzdāvi
nāja kraukšķīgus ābolus un krāso
jamās lapas ar Mārtiņgaili.

Svētkus svinēja arī piecgadī
gie un sešgadīgie bērni. Skolotāja 
Guna Ūrmane atceras, ka bērni no 
grupas “Pūcītes” skandēja: “Mār
tiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi!” 
kad Mārtiņš bija atbraucis no Rīgas 
ciemos pie grupu “Zīļuki” un “Pū
cītes” audzēkņiem. Tad pie viņiem 
ieradās divas raganiņas, un sākās 
negaidīti notikumi. Vienai no raga
niņām nepatika tas, ka nu rudens 
dodas prom, tāpēc viņa centās to 
aizkavēt, iedodot Mārtiņam sain

Viens no interesantāka-
jiem, aizņemtākajiem un no-
tikumiem piesātinātākajiem 
gada mēnešiem ir aizvadīts. 
Kopā pieredzētais un padarī-
tais dara mūs vienotākus un 
pārliecinātākus par saviem 
spēkiem.

Tradicionālais Lāčplēša die
nas lāpu gājiens sākās ar Māras 
krusta veidošanu no svecītēm. 
10. klases svinīgā montāža vēlreiz 
atgādināja, kā mūsu tauta izcīnīja 
tiesības uz savu valsti. Pasāku
mu svinīgāku padarīja orķestra 
“Ugāle” piedalīšanās. Mēs prie
cājamies, ka tik daudz ugālnieku 
un citu pagastu ģimeņu piedalījās 
lāpu gājienā, kura galamērķis jau 
ceturto gadu bija Rubeņa batal
jona muzejs, kur pie ugunskura 
strēlnieku laika dziesmas dziedā
jām kopā ar kori “Eglaine”. 

Svētku noskaņas radīšanai 
skolas 1. stāva gaitenī skanēja lat
viešu estrādes mākslinieku dzie
dātas dziesmas, kuras sakārtojis 
Mārcis Dermaks.

Tradicionāli mūsu skolā ir 
vēstures konkursi dažādām klašu 
grupām. “Paturēt vēsturi sevī...” 
– tāds nosaukums šogad bija 
9.–12. klašu skolēnu vēstures pa
sākumam.  Mēs, jaunā paaudze, 
ar interesi un aizrautību iesais
tījāmies šajā konkursā. Maniem 
vienaudžiem intriģējoši bija tas, 
ka komandā vajadzēja modelēt 
situāciju un nonākt pie pareiza
jām atbildēm. Tiešām visu vēs
turi – politikā, kultūrā, sportā – 
padsmitgadnieki nevar zināt, bet 
var saprast laikmetu un izdomāt 
kopsakarības. Zināt savas valsts 
tapšanas gaitu, izaugsmi, atjau
nošanu, Trešo atmodu, cilvēkus 
šajos dzīves līkločos – tas viss ir 
mūsu kods, kas, ieaudzināts mū
sos, mūžam nezudīs. 10. klase sevi 
parādīja kā viserudītāko kolektīvu 
un saņēma ceļojošo balvu, ko sa
vam lepnumam varēs glabāt visu 
šo gadu.

Piemiņas pasākumā “Atcerē
ties, godināt, pieminēt”, kas veltīts 
Rubeņa bataljona karavīriem, pie
dalījās 10. klases skolēni. Lepoja
mies, ka Rubeņa fonda pateicību 
saņēma mūsu skolas direktore 
Lāsma Millere. 

Pašpārvaldes rosināti, klašu 
kolektīvi rādīja savu īpašo Latviju, 
prezentējot dažādas jomas – poli
tiku, folkloru, teātra mākslu, kino, 
tautas tradīcijas utt. Izstādi, ko 
pēc tam izveidojām, gan pašiem, 
gan skolas viesiem bija ļoti intere
santi papētīt. Savā Latvijas kontū
rā katra klase attēloja to, kas šķita 
būtisks. Ikdienā daudz kam nepie
vēršam uzmanību, bet, aplūkojot 
valsts kontūriņas, pamani, tas viss 
ir tepat, Latvijā, – gan izcili mūzi
ķi, gan laimīgi bērni, gan tīrs gaiss 
un zvaigžņotas debesis... Šī katra 
mazā Latvija rosina padomāt par 
lielo Latviju – mums vienīgo. 

Pašpārvaldes dalībnieki skatī
jās mākslas filmu “Rīgas sargi”, bet  
vēl divus vakarus vidusskolēni 

bija novembra svētku kulmināci
jas punkts mūsus skolā, dziesmās, 
dejas solī, dzejā skanēja lepnums 
par valsti. 11. klases svinīgā mon
tāža izskanēja vairākkārt – vis
pirms skolas biedriem, tad Ugāles 
pagasta un Usmas pagasta iedzī
votājiem. 11. klase savu priekšne
sumu veidoja kā prozas lasījumu, 
kas papildināts ar dziesmām. Jau
nieši savā stājā, balsī, intonācijā 
atklāja, ka viss, ko viņi saka par 
Latviju, ir īsts, ka pašiem šie vārdi 
ir nozīmīgi. Jā, ir svarīgi apzinā
ties, ka Latvija ir brīva valsts, ka 
paši esam savas dzīves veidotāji, 
ka brīvība nav dāvana, bet cīņās 
izcīnīta, ka cilvēkiem nav vienal
dzīgs Latvijas liktenis.

Notikumu virtene nekad ne
beidzas. Latvijas simtgades pasā
kumi izskanējuši, bet mēs gata
vojamies nākamajiem svētkiem. 
Ziemassvētku noskaņas radīšanai 
skolā kopā čakli strādāja skolēni, 
vecāki un skolotāji. Šī gada tēma 
ir “Balto cimdiņu siltums”, tādēļ 
zīmējām un griezām cimdiņus, 
rotājām tos ar dažādām latviešu 
rakstu zīmēm. Pozitīvā enerģija, 
ko ieliekam darbā, sekmēs tālāko 
notikumu gaitu un gaisotni. Darot 
mums izdosies viss. Gaišu Zie
massvētku gaidīšanas laiku!

Elizabete Gulbe

dētu ābolu. Mārtiņš aizmiga, bet 
bērni un otra raganiņa noskuma. 
Kā tad bez ziemas, sniega un piko
šanās? Kopā ar bērniem viņa gan 
dziedāja, gan dejoja, bet viss velti. 
Mārtiņš joprojām gulēja. Nu arī 
palaidnīgā raganiņa attapās, ka nav 
labi darījusi un centās savu kļūdu 
labot. Mārtiņu pamodināja bērnu 
dziesmiņas par kaziņu ragainīti 
un vējiņu. Raganiņa palūdza Mār
tiņam un bērniem piedošanu par 
nedarbu, jo viņa saprata, ka tāda ir 
lietu kārtība – pēc rudens nāk zie
ma, tad būs pavasaris, tad vasara, 
un nav mūsu varā ko mainīt. Vēl 
brīdis jautrās rotaļās, un tad atva
dījāmies no Mārtiņa līdz nākama
jam gadam. Tagad gaidīsim ziemu 
un tās priekus.

Mūsu zeme ir maza un skaista,
Mūsu dzimtā un mīļā Latvija. 
Latvijai ļoti piestāv īpašības 

vārds – skaista. Skaista ir daba, 
pilsētas, tautas tērpi, dziesmas... 
Ir svarīgi katram cilvēkam to mā
cēt saskatīt un lepoties ar to. Kā 
jau katru gadu, arī šoreiz novem
brī dzīvojām patriotisko noskaņu 
gaisotnē. Ar sirsnīgām, gaišām 
domām un laimes vēlējumiem sa
vai tēvzemei mūsu iestādes bērni 
un skolotājas Latvijas dzimšanas 
dienas pasākumā  dziedāja valsts 
himnu. Svinīgu uzrunu svētku da
lībniekiem Latvijas 100.  dzimša
nas dienā izteica “Lācīša” vadītāja 
Regīna ArtmaneHartmane. Caur 
dziesmām, rotaļām un dejām bēr
ni mūsu pirmsskolas iestādē mā
cās mīlēt savu dzimto zemi. Svinī
gajā pasākumā audzēkņi godināja 
Latviju, runājot dzeju, skandējot 
dziesmas par dzimteni, veltīja la
bas domas dzimtajai zemei. 

Arī katra ģimene gatavoja 

lukturīti, kurš svētku rītā apgais
moja ceļu uz pirmsskolas iestādi. 
Iepriecinot visus koncerta dalīb
niekus svētkos, “Zīļuku” grupas 
vecāki  iestudēja nelielu izrādi 
“Kas ir laime?”. Pēc teātra izrādes 
bērniem uzdeva jautājumu, kā 
viņi izprot vārdu “laime”. Vecākās 
grupas audzēkņi atbildēja: “Ģime
ne, mīlestība, mājas.”

Latvija sākas ar mājām un ģi
meni. Pirmā valstiskās piederības 
sajūta bērnā noteikti nāk no ģime
nes, arī iepazīstot iestādes tradīci
jas. Bija arī dzimšanas dienas mie
lasts – īpašas konfektes, no kurām 
tika izveidota Latvijas kartes kon
tūra. Svētku dalībniekiem lielu 
prieku sagādāja sveču salūts  par 
godu mūsu valstij. Svētki izdevās 
kā atmiņā paliekošs emocionāls 
notikums, atzīst Rita Bugajenko. 

Daina Vispoļska

Izdevušies un skaisti svētki

Novembris Ugāles vidusskolā

Patriotiska noskaņa valdīja arī Jaunsardzes aktīvistu vidū.  MEGIJAS INDRIKSONES FOTO

Pie durvīm klauvē Ziemassvētku vakars, un arī gadu mija ir tepat līdzās. Varbūt ne gluži balti, bet noteikti 
gaiši un mīļi ziemas saulgrieži sasniedz katru no mums. Jo, par spīti gadalaiku kaprīzēm, pārbaudījumiem un 
ikdienas steigai, galvenie svētku sajūtas radītāji esam mēs paši – mūsu domas, mūsu sapņi un mūsu ieceres.

Tāpēc, atskatoties uz aizvadīto gadu, es aicinu atcerēties un atmiņā izcelt labo – veiksmes, panākumus, 
uzvaras, gandarījumu un prieku. Un nav nozīmes, vai tās ir lielas lietas vai pavisam sīki, 
šķietami nenozīmīgi sīkumi – viss, kas apkārt un ap mums vairo pozitīvo, 
palīdz veidot pasauli skaistāku un labāku.
Paldies uzņēmējiem, iestāžu darbiniekiem 
un iedzīvotājiem par veiksmīgi kopā aizvadīto gadu!

Mieru, klusumu, mīlestību un svētību Ziemassvētkos! 
Prieku, līksmību un pārsteigumus Vecgada vakarā! 
Veselību, izturību un cerību jaunajā 2019. gadā!

Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja 
Helēna Mendrišora

devās uz kino “Rio” Ventspilī, lai 
noskatītos Latvijas simtgadei vel
tītās spēlfilmas “Homo Novus” un 
“Tēvs Nakts”.

Sākumskolas audzēkņi Lat
vijas simtgadei veltīja savdabīgu 
dāvanu – glītrakstīšanu. Glītrak
stīšanas konkursa uzvarētāji ir 
Krists Kārlis Šimpermanis, Evita 

Zaķe un Emīlija Bukša.
Vairāku klašu skolēni intervē

ja ugālniekus par dzīvi mūsu pa
gastā dažādos vēstures periodos. 
Jaunie žurnālisti iegūtos faktus 
apkopoja, izveidojot informatīvu 
materiālu “Ugāles pagasta cilvēki 
Latvijas zvaigznājā”.

Valsts svētku koncertā, kas 
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Esam aizvadījuši emocio-
nāli ļoti skaistus svētkus – 
Latvijas simtgadi. Šajā laikā 
mēs paspilgtināti ieraugām 
un izjūtam Latviju un arī 
sevi. Pieaugušo sarunās al-
laž uzsvērts, ka mūsu valsts 
ir visskaistākā zeme pasaulē. 
Kas to dara tik īpašu? Kad 
jautāju kādam, atbildes ir 
ļoti dažādas, bet viena no 
vairāk pieminētajām: “Latvi-
jas daba!” 

Apzināmies, ka esam zaļa 
valsts, jo meži aizņem 52% Latvi
jas teritorijas. Vienu mūsu nova
du sauc par zilo ezeru zemi, Lat
vijas upju tīklu veido vairāk nekā 
12 tūkstoši upju, mums ir ezeri, 
dīķi, purvi, pļavas, alas u.c. dabas 
bagātības. Mēs tiešām esam bagā
ti, mēs te dzīvojam! Bet vai tikai 
mēs? Latvijas mežu un ūdenstilp
ju, pļavu un alu īstenie saimnie
ki ir citi – sīkie kukainīši, mazie 
kāpuriņi, putni, dzīvnieki, augi... 
Mums bija vienreizēja iespēja tik
ties skolā ar Latvijas Dabas muze
ja speciālistiem. Dažādās lekcijās 
un praktikumos piedalījās visu 
klašu skolēni, jo tēmu daudz: par 
Latvijas dzīvniekiem, kokiem un 
kukaiņiem, par ūdenstilpju tīrību, 

par klimata pārmaiņām. Uzdevu
mus veicām, sadaloties komandās 
gan pa klasēm, gan pa dažādu kla
šu grupām.

“Visvairāk mums patika eko
loģiskā spēle – celt savu pilsētu un 
pelnīt punktus. Par vides piesār
ņojumu jau bijām mācījušies, bet 
lieliski ir atsvaidzināt zināšanas 
un papildināt tās ar jauniem fak
tiem un atziņām,” teica Beāte no 
10. klases.

Mūs pašus visvairāk pārstei
dza fakti, ka mēs ar ikdienā lieto
jamām praktiskām lietām ļoti pie
sārņojam dabu. Ausu kociņi, kas 
izmesti kanalizācijā, jūrā izveido
juši biezu nosēdumu slāni. Par kli
mata izmaiņām runājot, izrādās, 
ka govis rada vislielāko (18%) daļu 
no kopējā ogļskābās gāzes izplū
des daudzuma. Tā pārsniedz pat 
transporta līdzekļu radīto apmē
ru. Turklāt govis ražo arī citas sil
tumnīcefektu veicinošas gāzes – 
37% antropogēnā metāna (lielākā 
daļa rodas atgremotājlopu gremo
šanas rūgšanas procesos), 65% ko
pējās antropogēnā slāpekļa oksīda 
emisijas (rodas no kūtsmēsliem), 
2/3 antropogēnā amonjaka izplū
des, kas ievērojami veicina skābā 
lietus attīstīšanos, kā arī palielina 

skābju līmeni ekosistēmās.
Prognoze, ka 2025.  gadā 64% 

zemeslodes iedzīvotāju proble
mātiska būs pieeja saldūdenim, 
ir drūma un biedējoša. Mums tad 
vēl nebūs pat 30 gadu! Mums vi
siem jābūt atbildīgiem jau tagad 
par to, ko nodarām dabai.

Cits lektors apgalvoja, ka Lat
vijā ir vairāk nekā 12 tūkstoši ku
kaiņu sugu! Pirmajā mirklī likās – 
kā var būt tik ļoti daudz! Tomēr ir. 
Kukaiņu mijiedarbība ar cilvēku 
arī ir ļoti dažāda – vieni ir lieli pa

līgi, citi neitrāli, bet vēl kādi kaitīgi 
un slimības izraisoši.

Intervējot jaunāko klašu sko
lēnus par gūtajiem iespaidiem, 
sapratu, cik ļoti nozīmīga viņiem 
bijusi šī diena. Sākumskolas skolē
nu atsauksmes ir pozitīvas, emo
cijām pārbagātas, un, galvenais, 
katram gribas izstāstīt savu piere
dzi. Lielu ievērību guvuši atvestie 
dzīvnieku izbāzeņi. Redzēt bebru 
tik tuvu un izpētīt bebra pleznas, 
plakano asti, dzeltenos, garos zo
bus nevar katru dienu. Skolēni 

bija pārsteigti par eža sīko astīti 
un bizamžurkas garo asti. Viņi at
klāti atzina, ka domājuši – bebrs 
ēd tikai zivis. Daudzi ir redzējuši 
bebru krāvumus un lepni stāsta, 
ka redzētā vieta noteikti ir eko
loģiski tīra, jo bebrs dzīvo tikai 
tādā. Visvairāk mani pārsteidza 
Marta, jo viņa nolēmusi ar ģime
ni – mammu, tēti un brāļiem – 
braukt uz Dabas muzeju. Jau esot 
nolemts, kad. Lai izdodas!

12. klases audzēkne 
Arta Arnita Rone 

Mēs gribam saglabāt zaļu Latviju

Arī 10. klases audzēkņi uzzināja, kā efektīvāk saudzēt dabas vērtības.
MEGIJAS INDRIKSONES FOTO

Ugāles vidusskola pagai-
dām ir vienīgā skola novadā, 
kurā iekārtots Montesori 
kabinets. Mācību iestādes 
direktore Lāsma Millere 
kopā ar skolotājiem meklē 
labākos pedagoģiskos risinā-
jumus, lai audzēkņi varētu 
saņemt īpašu atbalstu un 
pilnveidot prasmes ikvienā 
mācību priekšmetā. 

“Šajā metodikā,” skaidro direk
tore Lāsma, “nekas nav abstrakts. 
Vieni ir vieni un simti ir simti. Es 
ceru, ka ar laiku mums būs vairāki 
skolotāji, kuri būs apguvuši šo pie
eju un varēs to veiksmīgi iekļaut 
mācību procesā. Tas ir ļoti būtiski 
tieši sākumskolā, kad skolēni mā
cās visu darīt paši – viņiem tikai 
nepieciešama palīdzība un iedro
šinājums. Daudzkārt vērojam, ka 
bērni nav pieraduši pabeigt iesāk
to, tādēļ tas ir darbs ar attieksmi 
un gribu, un Montesori pieeja te 
ir labs palīgs.” Lai izprastu Mon
tesori metodes efektivitāti, visas 
sākumskolas skolotājas bija piere
dzes apmaiņā Striķu pamatskolā 
un Ikšķiles pirmsskolas izglītības 
iestādē “Ķiparu nams”. Mērķis 
– iepazīt Montesori metožu pie
lietojumu ikdienas pedagoģiskajā 
procesā. “Pēc šīm vizītēm sapratu, 
ka šī izglītības forma jau šobrīd at
bilst jaunajā standartā definētajām 
caurviju prasmēm – pašizziņai un 
pašvadībai, domāšanai un rado

šumam, sadarbībai un līdzdalībai. 
Tās vienīgi jāpapildina ar digitāla
jām prasmēm,” secina direktore.

Montesori kabinets Ugāles 
vidusskolā izveidots, pateicoties 
Baibas un Pētera Elstu ģimenes 
atbalstam. Uzņēmēji uzmanīgi ie
klausījās mācību iestādes pārstāv
ju teiktajā un atvēlēja nepiecieša
mo finansējumu. Mācību līdzekļu 
iegādei tiek izmantots arī pašval
dības un valsts finansējums. 

Montesori kabinetā 1.–4. kla
šu audzēkņus sagaida Ilze Gulbe. 
Atbalstošo pieeju viņa apguva 
jau tad, kad strādāja pirmsskolas 
izglītības iestādē “Lācītis”. Tad vi
ņas audzēkņi bija 2 – 6 gadus veci 
zēni un meitenes. “Lai toreiz va
rētu strādāt, mācījos divus gadus, 
jo mani ieinteresēja Montesori 
pedagoģija. Tā ļoti respektē in
dividuālās vajadzības, vienlaikus 
mudinot bērnus iekļauties sa

biedrībā. Sākumā šīs pedagoģijas 
ieviesēja, ārste Marija Montesori 
strādāja ar bērniem, kuriem ir 
īpašas vajadzības, bet ar laiku sa
prata, ka tā der ikvienam audzēk
nim. Man ļoti simpatizē ārstes 
pieeja, mudinot katru bērnu darīt 
visu nepieciešamo. Pieaugušie, 
protams, ir palīgi, bet galvenais 
darītājs ir bērns.” Lai viņš varētu 
sevi pilnveidot, ir nepieciešama 
atbilstīga vide, materiāli un pe

dagogs. Ilze ir iekārtojusi mate
mātikas, valodas un kosmisko jeb 
dabaszinību zonu, lai audzēkņi at
tīstītu dažādas prasmes. Mācās ne 
tikai bērni, bet arī skolotāja, papil
dinot profesionālās zināšanas, lai 
varētu sadarboties ar audzēkņiem 
vecumā no 6 līdz 12 gadiem. 

Sākumā ar Montesori kabinetu 
Ilze iepazīstina visus 1.–4. klašu au
dzēkņus, bet pēc tam, vienojoties ar 
audzinātājām, tiek nolemts, kuriem 
bērniem būtu ieteicams papildināt 
zināšanas. Matemātikā labs palīgs 
ir zelta pērlīšu un krāsaino pērlīšu 
materiāls, ar kuru var veikt dažādus 
uzdevumus. Tas notiek it kā rota
ļājoties, bērns visu dara pats, tikai 
nepieciešamības gadījumā aicina 
palīgā skolotāju. Ilze iegulda daudz 
darba metodisko materiālu sagata
vošanā, jo pagaidām tie ne vienmēr 
ir pieejami, turklāt skolotāja visla
bāk zina, kas nepieciešams viņas 
audzēkņiem. Viss tiek veidots tā, lai 
audzēknis pats var pārbaudīt savas 
zināšanas. Regulāri Montesori ka
binetu apmeklē astoņi skolēni, bet 
Ilze labprāt sadarbojas arī ar citiem, 
iesaistot aktivitātēs arī tos bērnus, 
kuriem nav mācīšanās grūtību. Viņi 
bieži vien saka: “Parādiet, lūdzu, 
mums kaut ko vēl sarežģītāku.” Ilzei 
ir prieks par katru bērnu, kurš ie
mācās pārvarēt grūtības, kļūdās un 
nebaidās kļūdīties ceļā uz zināšanu 
un prasmju ieguvi. 

Marlena Zvaigzne

Galvenais darītājs ir bērns

Ceturtās klases audzēkņiem Rebekai un Deividam patīk nodarbības Montesori kabi-
netā. Viņiem te vienmēr ir, ko darīt. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Lēniem soļiem tuvojas Zie
massvētku laiks, piektdienas va
karā pirms Pirmās adventes Ugā
les tirgus laukums bija ļaužu pilns 
– tika iedegta svētku egle. Blakus 
lielajai eglei gaismiņām greznota 
arī mazā eglīte, kuru tikai septem
brī iestādīja, lai tā augtu liela un 
ar laiku varētu rotāt mūsu tirgus 
laukumu. Svētkus atklāja pagasta 
viesi – bērnu popgrupa “Tonis” 
no Talsiem un viņu vadītāja Kris
tīne BrokaMeļķe. Dziedātāji bija 
ieradušies ļoti kuplā skaitā, un 
notika jauks Ziemassvētku noska
ņas koncerts. Svētkos visus sveica 
aī Ugāles jauktais koris “Eglaine”. 
Visus pasākuma apmeklētājus ar 
gardām pankūkām un zivju zupu 
cienāja brālis Ivars no Piltenes. 
Pasākuma apmeklētājiem bija 
iespēja iegādāties Ziemassvēt
ku dāvanas un dažādus našķus. 
Neskatoties uz vējaino laiku, pie 
bērniem ieradās arī Ziemassvētku 
vecītis, bet šoreiz gan ne ar kama
nām vai pajūgā, bet gan ar kvad
riciklu. Viņiem bija iespēja skaitīt 
pantiņus, dziedāt dziesmiņas un 

Ugāles eglīte mirdz

Ziemassvētku vecītis cienāja ugālniekus ar konfektēm. 
LEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO 

Valsts izglītības satura 
centrs aicināja 30. novembrī 
skolēnus no visas Latvijas uz 
kopīgu pasākumu Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā.

2018. gadā skatuves runas re
ģionu konkursos piedalījās ap 500 
skolēnu, laureātu pasākumā – 30 
labākie Latvijas runātāji. Divu 
stundu garumā strādājām režisores 
Daces Liepnieces vadībā, lai izvei
dotu kopīgu uzvedumu no mūsu 
skaitītajiem dzejoļiem un prozas 
darbiem. Sadarbība ar pasākuma 
režisori bija visnotaļ interesanta 
un neierasta, jo skolas pasākumos 
mēģinājumi un gatavošanās no
rit citādāk. Bija jāsastrādājas savā 
starpā nepazīstamiem jauniešiem, 
lai iznākumā taptu skaists un 
baudāms uzvedums. Komponists 
Valdis Zilvers spēlēja pavadījumu. 

Aktieris Jānis Skanis bieži ir žūri
jā, viņš uzteica visus skolēnus par 
to, ka tiek runāta dzeja un proza, 
ka tā katrs izkopj savu nacionālo 
identitāti. Pasākumā piedalījās arī 
Agra Bērziņa, Nacionālā izglītības 
departamenta direktore, un Valsts 
izglītības satura centra Interešu iz
glītības un audzināšanas darba no
daļas vecākā referente Dace Jurka.

Šis pasākums deva noderī
gu pieredzi, jaunus iespaidus, kā 
arī iedvesmu darba turpināšanai. 
Milzīgs paldies manai pedagoģei 
Gunitai Ķirsei! Tieši viņa mani 
ieveda dzejas pasaulē, un, patei
coties viņai, dzeja man ir tik mīļa 
un tuva! Paldies Izglītības pārval
des vadītājai Ainai Klimovičai par 
transportu, lai tiktu uz Rīgu.

Elizabete Gulbe

Elizabete Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
ELIZABETES GULBES ARHĪVA FOTO

Sadarbība ar jauniešiem 
no visas Latvijas

VĀRVE

Lai jaunajā gadā piepildās visskaistākie un pārdrošākie 
Ziemsvētku sapņi! Lai radošums 
un vēlme radīt pilda jūsu sirdis un prātus! 
Lai jūsu dāsnums un vēlme 
atbalstīt ir neizsīkstoša!
Paldies visiem pašdarbniekiem, 
sadarbības partneriem un 
sponsoriem par atbalstu 
Vārves pagasta kultūrai. 

Ar patiesu cieņu 
Vārves kultūras darba 
organizatore 
Inga Berga

Klāt Ziemassvētku laiks, kad 
izvērtējam paveikto un ar cerībām 
skatāmies rītdienā. Lai mums 
pietiek sirds gudrības, 
mīlestības un prāta sev atvēlēto 
laiku ar godu izdzīvot 
un gaišumu citiem dot.

Senioru kopa 
“Vīgriezes”

SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI 
Nr.15

2018. gada 29. novembrī 
(protokols Nr.35, 2.§)

“GROZĪJUMI VENTSPILS 
NOVADA DOMES  

2018. GADA 
18. JANVĀRA 
SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS  

NR.1 “VENTSPILS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS  

2018. GADA 
KONSOLIDĒTAIS 

BUDŽETS””
Izdarīt Ventspils novada domes 

2018. gada 18. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1 “Ventspils 
novada pašvaldības 2018. gada 
konsolidētais budžets” šādus 
grozījumus:

Saistošo noteikumu 2.1. punktu 
izteikt šādā redakcijā: 

“2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 
16 036 846 EUR;”

Saistošo noteikumu 2.2. punktu 
izteikt šādā redakcijā: 

“2.2. kārtējā gada izdevumi – 
24 444 306 EUR;”

Saistošo noteikumu 4.1. punktu 
izteikt šādā redakcijā: 

“4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 
6705 EUR;”

Saistošo noteikumu 4.2. punktu 
izteikt šādā redakcijā: 

“4.2. kārtējā gada izdevumi – 
9694 EUR;”

Novada domes priekšsēdētājs 
A. MUCENIEKS

INFORMĀCIJA

Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga, 
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas, 
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs, 
Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks.

Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemassvētku laikā ienāk 
gaisma un siltums, lai reizē ar svētku prieku visur iemājo arī 
saticība, patiesa mīlestība citam pret citu, domu brīvība un 
apgaismība, jo kurš staro gaismu 
citu cilvēku dzīvēs, 
pats nekad nepaliks tumsā. 
Lai mūs visus šajā laikā 
pavada ticība, cerība, mīlestība!
Pagasta un novada ļaudīm 
novēlu gaišus un svētīgus 
Ziemassvētkus un 
veiksmi jaunajā 2019. gadā.

Ziru pagasta pārvaldes vadītāja 
Dzidra Ceriņa

ZIRAS

Pa priekšu nepieciešamo, 
tad vajadzīgo un beidzot patīkamo.

           (Latviešu tautas ticējums) 

Priecīgus, gaišus 
Ziemassvētkus 
un laimīgu un veiksmes 
pilnu jauno gadu!
Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs 
Mārcis Laksbergs 

nopelnīt gardas konfektes. Laiks 
pagāja nemanot, un vēl arvien 
varam priecāties par jauko eglīti, 
kura priecēs pagasta iedzīvotājus 
līdz jaunajam gadam. Gribu pa
teikt paldies Ugāles pagasta pār
valdei par gardajām konfektēm 
un piparkūkām, pagasta strādnie
kiem, Verai Aunai, Guntai Ikšei un 

pagasta sētniecēm par palīdzību 
tirgus laukuma rotāšanā. Paldies 
mūsu čaklajiem rokdarbniekiem 
un kūku cepējiem. Paldies Mārti
ņam Petem, kurš, neskatoties uz 
auksto laiku, apskaņoja pasāku
mu. Liels, liels paldies visiem, kas 
palīdzēja pasākuma rīkošanā. 

Iveta Pete

TĀRGALE
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PIELIKUMS

VĀRVE

Ja būs mīlestība un 
vienotība, ja pratīsim svinēt 
arī Jāņus un Mārtiņus, mēs 
dzimtenei svinēsim ne tikai 
100 gadus.

Ar šādu domu Vārves pagas
tā svētkus svinējām vienoti, roku 
rokā – pašdarbības kolektīvi, pa
matskolas kolektīvs, Zūru novad
pētniecības ekspozīcijas pārstāvji, 
Sporta un kultūras centra “Zūras” 
darbinieki un Vārves pagasta ie
dzīvotāji. Pateicoties lielajai un ra
došajai komandai, pasākums bija 
sirsnīgs un emocijām bagāts.

Šogad pagasta Pateicības 
raksti un Vārves pagasta vēstures 
burtnīcas, kuras sagatavoja Vikto
rija Rebuka, tika pasniegtas septi
ņām Vārves pagasta dzimtām. 

Pa garo Latvijas vēstures ceļu 
staigājusi ne viena vien Vārves pa
gasta dzimta. Šogad, kad Latvija 
svin simto dzimšanas dienu, mēs 
atšķīrām septiņu mūsu pagastā 
labi pazīstamu, darbīgu un savu 
zemi mīlošu dzimtu stāstu lappu
ses. 

Neliels ieskats šo dzimtu vēs
tures lapās.

Ventspils apkaimē 1870. gadu 
sākuma nemieros īpaša loma bija 
“Rīmei par mācību saviem tau
tas brāļiem”. Tiesas orgāni atra
da divus šī Stendera dzejojuma 
eksemplārus. Vienu norakstu 
glītā skolnieciskā rokrakstā bija 
izdarījis 16 gadus vecais Andrejs 
Kristovskis – vēlākais Ventspils 
domnieks, Pasiekstes “Rapiķu” 
mājas saimnieks, “Ventas Balss” 
līdzstrādnieks. Viņš apspriedīs 
novada lietas ar Valsts prezidentu 
Jāni Čaksti, kļūs par Sarkanmui
žas aizsargu pirmo priekšnieku. 
Vēl tagad Pasiekstes kapos skan 
zvans – “Rapiķu” mājas saimnieka 
dāvinājums pagasta ļaudīm. Cauri 
visam mūžam vijusies vēlme būt 
noderīgam savai zemei. Šo vēlmi 
cauri piecām paaudzēm saglabā
jusi Kristovsku dzimta. Ikvienam 
no viņiem darbs ir goda lieta. 
Mīlestība savai zemei izdziedāta 
korī un ansamblī, izspēlēta lugās 
un pierakstīta rakstu zīmēs. Ik
viens no viņiem atradis savu ceļu 
un veidu, kā padarīt mūsu zemi 
labāku.

Pašaizliedzīga drosme un 
dzimtenes mīlestība bija vajadzīga 
tiem vīriem, kas darīja visu, lai no
sargātu jauno Latvijas valsti. Viens 
no viņiem bija Pauls Strautiņš. 

Pirmā pasaules kara laikā dienējis 
Krievijas Ziemeļu flotē, apbalvots 
ar 4.  šķiras Jura krustu. Brīvprā
tīgi iestājies Latvijas armijā. Par 
varonību savas valsts aizsardzībā 
apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni 
un saņēmis zemi jaunsaimniecī
bai Kurzemes likteņupes Ventas 
krastos. Dibinājis Zūru aizsargro
tu. Apbalvots ar Aizsargu nopelnu 
krustu un Triju Zvaigžņu ordeni. 
Darbos disciplinēts un atbildīgs, 
bet sadzīvē vīrs ar labsirdīgu hu
moru. Ilmārs Grugulis, Paula 
Strautiņa mazdēls, teica: “Vecais
tēvs bija piemērs, kā vajadzētu 
nodzīvot mūžu. Tik daudz es no 
viņa esmu mācījies.”  Atdodot 
godu vectēvam, no pagājušā gada 
Paula Strautiņa kapa pieminek
li rotā Leču akmeņkaļu darinātā 
Lāč pēša Kara ordeņa atveids.

Paldies mēs sakām Ilmāra 
Gruguļa dzimtai par prasmi gla
bāt savu senču piemiņu un par 
prasmi gudri saimniekot.

1920. gadā Latvijā tika uzsāk
ta agrārā reforma. To pabeidza 
1937.  gadā. Šajā laikā lielsaim
niecību zeme, tajā skaitā muižas 
zeme, tika sadalīta jaunsaimnie
cībās. Pieprasījums pēc zemes 
bija milzīgs. 1918.  gadā Vārves 
pagastā bija 88 saimniecības, bet 
20. gadu beigās jau 218, bet Zūru 
pagastā saimniecību skaits no 132 
bija palielinājies līdz 361.   

Savu zemi līdz ar muižas bi
jušā spirta brūža ēkām ieguva 
arī Zūru muižas kalps Pēteris 
Upenieks. Bija smagi jāstrādā, lai 
iekrātu nepieciešamo naudu un 
māja varētu pāriet Upenieku ģi
menes īpašumā. Šajā mājā Upe
nieki prata iemitināt labestību un 
cilvēku mīlestību. Te vieta pie lielā 
saimes galda atradās visai lielajai 
radu saimei. Skanot ermoņiku 
skaņām un putojot pašbrūvētam 
alum, kuplā draugu un kaimiņu 
pulkā tika svinēti svētki. Bet pāri 
visam bija darba tikums, pārliecī
ba, ka katrs darbs jāpadara godam 
– siena pļavā nedrīkstēja palikt 
neviens zāles stiebrs, labības laukā 
neviena vārpa, bet malkas krāvu
mā pagaļu gali veidoja gludu sie
nu. No paaudzes paaudzē ir pār
gājusi pārliecība – ja dari darbu, 
tad dari to godam. Darba tikums 
vēl aizvien ir kopā ar Viktorijas 
Rebukas dzimtu.

Padomju varas gadi atnesa 
sāpes ne vienai vien ģimenei. Arī 

Irmas un Žaņa Ķeņgu ģimenei. 22 
hektārus zemes un muižas vecās 
mūra ēkas “Annas” Žanis nopirka 
par savas jaunās sievas pūra nau
du. Gudri un taupīgi saimniekojot, 
ģimene tika pie turības. Viņiem 
piederēja kuļmašīna pašgājējs un 
gateris. Vislielākās pārmaiņas dzī
vē sākās 1945.  gadā. Žani Ķeņģi 
arestēja un aizsūtīja rakt kanālu 
pie Volgas. 1947. gadā viņš atgrie
zās mājās. Visa lauksaimniecības 
tehnika un lopi bija atsavināti.  
Viena gotiņa tik tikko spēja paba
rot ģimeni. 1948. gada rudenī par 
nespēju nomaksāt nodokļus Žani 
sodīja, uz diviem gadiem ieslogot 
Valmieras cietumā. Ķeņģu ģime
ne bija to cilvēku sarakstā, kurus 
izsūtīja liktenīgajā 1949.  gada 25. 
martā. Kad no rīta kaimiņiene 
gāja garām “Annām”, tās jau bija 
izlaupītas, bet dārzā viņa atrada 
kaudzīti dokumentu, tajā skaitā 
“Annu” pirkuma līgumu. Viņa tos 
atdeva Irmai 1957. gadā, kad viņa 
ar savu vecāko meitu Skaidrīti pir
mās atbrauca no izsūtījuma. Reti 
kurai ģimenei izdevās atgriezties 
savās mājās. Ķeņģiem tāda iespē
ja tika dota, tikai... viņiem nācās 
maksāt par dzīvokli savā mājā. Un, 
kā atceras Ilga Ķire, mammai tas 
ļoti sāpējis, ik pa brīdim pēc sma
gas nopūtas bija dzirdami vārdi: 
“Maksāt par savu māju, maksāt par 
savu...” Nu “Annas” atkal kļuvušas 
par dzimtas īpašumu. Tajās dzīvo 
darbīgi ļaudis, Ķiru dzimta pulcē
jas kopīgi veicamiem darbiem un 
svētkiem. Viņiem nav vienaldzīgs 
ne pagasta, ne novada liktenis, un 
par to mēs sakām viņiem paldies.

Martas Gūtmanes adītie dū
raiņi ir rakstu rakstiem izrakstīti. 
Gaišās krāsas mijas ar tumšajām, 
kā pašas adītājas dzīvesstāsts. 

Martas tēvs un māte ieguva 
muižas zemi un izveidoja jaun
saimniecību “Muižgaļi”. Marta 
apprecējās ar Spēlmaņu Kārli. 
Piedzima meita Astrīda. Dzīve 
Latvijas brīvvalstī ģimenei bija 
vislaimīgākais laiks, un viņi ti
cēja Latvijas valsts mūžīgumam. 
Taču laiki mainījās. Visgrūtākie 
bija padomju varas gadi. Tika at
ņemts viss – zeme, lauksaimnie
cības inventārs, lopi. Vīru Kārli 
1946. gadā nobendēja čeka, tāpēc 
ka viņš bija aizsargu priekšnieks. 
Visus smagos kolhoza darbus iz
nesa sievietes trauslie pleci. Marta 
otrreiz apprecējās ar Jēkabu Gūt

mani, laulībā abi nodzīvoja 30 ga
dus. Mūža beigās atkal uzspīdēja 
gaismas stariņš. Pienāca atmodas 
laiks. Dzimta dabūja atpakaļ savu 
zemi, ko apsaimniekot sāka maz
dēls Andis Vītolbergs. Marta Gūt
mane jeb Martas tante bija Ven
tavas leģenda. Viņu pazina visi 
ventavnieki. Viņai bija lemts vērot 
notikumus Latvijā vairāk nekā 100 
gadu. Martas tantes dzīves būtību 
izteikusi Gaida Pūpolvalka: 

Ne visiem tāds brīnums tiek,
Ka liktenis klēpī liek
Simts garus gadus
Un ļauj pieredzēt radu radus.
Ir strādāts un izdarīts gana, 
Un liela bij mūža varēšana
Par visiem gādāt un dāsni dot,
Sev labu neprasot.
Paldies par raženu mūžu 

un dzīvi,
Kas tā alka Latvijas brīvi
Un prata uzturēt 

latvisku garu,
Sīkstu kā dzimtenes ozolzaru.
Viņas sīkstumu, izturību, spī

tu un darba sparu pārmantojuši 
visi viņas dzimtas turpinātāji. Un 
te tikai to – pārmantota arī pras
me dāsni dot. Par to mēs sakām 
paldies Vītolbergu dzimtai. 

1989. gada 17.  novembris. 
Pie pavasarī atklātā piemiņas ak
mens pulcējas ļaudis: nāk ļaudis 
ar sirmām galvām, nāk viņu dēli 
un meitas, nāk skolas kolektīvs, 
skolas direktora rokās tikko Zlēku 
baznīcā iesvētītais karogs...

Svētsvinīgā klusumā plīvo sar
kanbaltsarkanais karogs. Izskan 
uzrunas, dzeja, dziesmas. Un tad 
atskan sirma vīra balss, skandē
jot dzeju par Latviju, kas mums 
ir Dieva dota. Runātājs ir Krists 
Būmeistars. Vīrs, kam zemi ieda
līja prezidents Ulmanis, vīrs, kam 
bija jādzīvo blakus mūsu zemes 
iekarotāju – krievu un vāciešu – 
lidlaukam, kam kolhoza laikā jā
pārceļas no vienas darbavietas uz 
citu un jāveic visdažādākie darbi. 
Visam pagastam bija zināms Bū
meistaru ģimenes darba tikums 
un viesmīlība. Ikviens šajās mājās 
bija gaidīts. Un cienastā bija gan 
medalus, gan gardi rauši. Un lai tik 
pamēģina Kristu aizrunāt... Līdz 
sirmam vecumam skandēja dze
joļus, ko skolā mācījies. Dzimtas 
mantojumā palicis darba tikums, 
prasme saimniekot, sagaidīt ikvie
nu ar krūzi kafijas un labu vārdu. 
Vineta Dambe par savu dzimtu 

teica: “Vieta nekad nepaliek tukša. 
Viens aiziet, cits stājas vietā. Tēva 
runīgums un saimnieciskums pa
licis dzimtā.”  Manuprāt, dzimtā 
palicis vēl kas – prasme radīt prie
ku un pašiem iesaistīties, meklēt, 
atrast un dot. Par to paldies Vine
tas Dambes dzimtai.

Izstāstīt savas Maliņu dzim
tas vēsturi palūdzām Inesi Puteri. 
Tas ir  stāsts par Cirpstenes ciema 
“Klajumu” mājām un ļaudīm sešu 
paaudžu garumā. 

Māju cēla 1904. gadā, kad Lat
vija atradās Krievijas impērijas 
sastāvā, tā piedzīvoja 1905. gada 
notikumus, Pirmā pasaules kara 
laiku, Latvijas valsts pasludināša
nu, Brīvības cīņas, pirmās brīv
valsts laiku, Otro pasaules karu, 
gan krievu, gan vācu okupāciju, 
padomju režīmu, Latvijas neatka
rības pasludināšanu. Māja ne ti
kai izdzīvoja šos vēstures posmus, 
bet arī saglabāja to laiku liecības. 
Gunārs Maliņš “Klajumos” iekār
tojis muzeju. Muzeja eksponātos 
attēlota novada un dzimtas vēstu
re, dabas materiāli ir kopā ar dze
jas rindām, veci darba rīki blakus 
paša darinātiem mākslas darbiem. 
Apbrīnojama ir Gunāra prasme 
stāstīt, savijot kopā notikumus un 
priekšmetus, kas no sākuma šķiet 
pilnīgi nesaderīgi. “Klajumu” saim
nieks apliecina, ka muzejs viņam 
sniedz gandarījumu, un tajā vēro
tais daudziem atver acis. Vēlmi iz
zināt savas puses vēsturi mantojusi 
Inese. Vārves bibliotēkas vēstures 
stendā itin bieži nomainās mate
riāli un grāmatas, kas stāsta par 
ciema vēsturi. Inese ne tikai iz
stāstīs, bet arī parādīs nozīmīgākās 
vietas Vārves apkārtnē. Savu dzim
tas stāstu Inese beidz ar vārdiem: 
“Lielākā vērtība pasaulē ir miers un 
spēja palīdzēt otram cilvēkam, ko 
arī varam novēlēt ikvienam!” Mēs 
sakām paldies Maliņu dzimtai par 
paveikto vēstures izzināšanā un 
vēlam dzimtas jaunākai paaudzei 
turpināt iesākto darbu!

Svētki izskanējuši, bet palikusi 
pārliecība, ka mums visapkārt ir 
brīnišķīgi cilvēki, kas prot godāt 
savu zemi un savas dzimtas. Šīs 
bija tikai dažas no daudzām Vār
ves pagasta varenajām dzimtām. 
Mums tādu ir daudz, un par to 
mēs esam lepni.

Vārves pagasta 
kultūras darba organizatore 

Inga Berga

Latvija bija, ir un būs

Ziemas saulgrieži ir laiks, kad domām ir 
liels spēks, tāpēc varam sevī ielikt pozitī-
vu enerģiju nākamajam gadam. Aicinām 
ikvienu pirkt un pārdot gribētāju pieda-
līties ziemas saulgriežu tirdziņā Ventavā 
21. decembrī plkst. 12 pie pagasta pārval-
des ēkas.

Tirgus piedāvājumu nosaka pati ziema, tādēļ 
būs karstvīns, piparkūku mīkla, piparkūkas, dažādi 
kārumi,  pašcepta Alsungas maizīte, dažādi rotā
jumi un adījumi. Īpašs piedāvājums – mūsu pašu 
laukos vāktais ziedu medus un smaržīgās bišu vas

ka svecītes. Bērniem būs lieliska iespēja izpausties 
un pagatavot kādu skaistu rotājumu savai Ziemas
svētku eglītei. Pelēkie zirņi ar speķīti – šis ziemas 
saulgriežu laika gardākais ēdiens būs baudāmi arī 
pie mums. Bērni tirdziņā bez maksas varēs uzgriezt 
laimes ratu un saņemt kādu jauku pārsteiguma dā
vaniņu. Esiet atsaucīgi! Būsiet mīļi gaidīti ar idejām 
un piedāvājumiem tirdziņa rīkošanā. Lai pozitīvu 
enerģiju saņem ikviens no jums! Uzziņas, zvanot 
Ilvitai (tālr. 29363431) vai Lāsmai (tālr. 22077802).

 
Gunita Ansone 

Ziemas saulgriežu tirdziņš Tā noskaņa, ko decembris mums sirdī auž, 
ir netverama. Tā plūst no cilvēkiem un namiem, 
kas mūsos mīlestību, prieku un svēto mieru rod. 
Būsim pateicīgi, ka mums ir dota iespēja šeit dzīvot, 
strādāt, veidot ģimenes un priecāties, 
kā aug mūsu bērni un mazbērni!

Vēlu visiem gaišus 
un mīlestības pilnus 
Ziemassvētkus!

Vārves pagasta 
pārvaldes vadītāja 
Gunita Ansone 
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Tagad katram Ventspils novada 
pagastam ir savs ģerbonis, arī Vārvei. 
Novembrī notika svinīga tā atklāšana, 
kurā piedalījās pagasta iedzīvotāji un 
pašvaldības administrācijas pārstāv
ji, arī deputāti. Ģerbonis ir uzstādīts 
Ventavas ciema centrā, tas labi re
dzams no šosejas. Projekts īstenots, 
piedaloties pašvaldības konkursā “Mēs 
savā novadā”. Sagaidot Latvijas simt
gadi, Vārves pagasta pārvaldes vadī
tāja Gunita Ansone aicināja iestāžu 
pārstāvjus iestādīt bērzus par godu un 
svētību ne tikai Vārves pagastam, bet 
arī Ventspils novadam. 

Marlena Zvaigzne 

Pie ģerboņa pulcējušies 
Vārves pagasta pārvaldes va-
dītāja Gunita Ansone, domes 

priekšsēdētāja vietnieks 
Māris Dadzis, Attīstības 

nodaļas vadītāja Ginta 
Roderte un Attīstības noda-

ļas uzņēmējdarbības konsul-
tante Irisa Roze-Posuma.

Ir pagājuši 20 gadi, kopš 
Zūrās atvērts muzejs. Tagad 
to dēvē par novadpētniecī-
bas ekspozīciju, bet būtība 
jau nav mainījusies. Galve-
nais uzdevums ir saglabāt 
dažādās vēstures liecības 
un papildināt krājumus ne 
tikai ar jauniem priekšme-
tiem, bet arī stāstiem.

Svētki notika 19.  novembrī, 
pasākuma viesi tikās plkst. 14, jo 
pirms 20 gadiem tieši šajā dienā 
un laikā atklāja muzeju. Sagaidīju
si ciemiņus, ekspozīcijas vadītāja 
Viktorija Rebuka aicināja ieklausī
ties brašo Ventspils blumīzeristu 
priekšnesumā, kuri izspēlēja dažā
du gadu desmitu dziesmas, arī le
ģionāru. Klātesošo vidū bija daudz 
Vārves pagasta iedzīvotāju, kuri 
sadarbojas ar Viktoriju, jo viņa, 
būdams enerģisks cilvēks, ir uzru
nājusi daudzus ļaudis, ieklausoties 
viņu atmiņu stāstos un saņemot 
iedzīvotāju uzticētos priekšmetus. 
Ekspozīcijas vadītāja uzteica savas 
priekšteces Intu Vecvagari, Līgu 
Vaivari un Ilzi Samoviču. Muze
ja pirmā vadītāja bija Inta. Toreiz 
beidza pastāvēt Zūru lauksaimnie
cības skola, kurā palika daudz vēr
tīgu priekšmetu. Bijusī pasniedzēja 

palika bez darba un vēlējās saglābt 
kultūrvēsturisko mantojumu – ar
klus, lādes, 1803.  gadā darinātās 
muižas ēku durvis. Pagastvecis 
Artūrs Cīrulis teica, ka jāatklāj mu
zejs, tādēļ 1998. gada 19. novembrī 
Vārves pagasta iedzīvotāji posās 
svētkiem. Bija laiks, kad sešas vasa
ras muzeja vadītājas rīkoja bērniem 
nometni “Puķuzirnis”, piedāvājot 
dažādas radošas nodarbes. Vien
mēr ir rīkotas izstādes, piemēram, 
2017. gadā varēja uzzināt 100 lietu 
stāstus. Ir organizētas ekspedīci
jas, kādu reizi ceļotāji apskatījuši 
dramaturga Gunāra Priedes dzim
tās mājas, ekspozīcijas apkārtnē 
daudzkārt rīkotas talkas, iestādītas 
liepiņas. Viktorijai radās ierosme 
piefiksēt vietējo iedzīvotāju atmi
ņas, tādēļ, izmantojot Ventspils no
vada pašvaldības kultūras projektu 
konkursā iegūtos līdzekļus, izdo
tas četras Vārves pagasta vēstures 
stāstu burtnīcas. Pēdējā tapusi, pa
teicoties Kurzemes plānošanas re
ģiona atbalstam. Par divām pirma
jām burtnīcām jau esam rakstījuši, 
tādēļ nedaudz ieskatīsimies trešajā 
un ceturtajā. Pirmspēdējā burtnīca 
aptver laiku no 1989. līdz 2018. ga
dam. Kā atzīst Viktorija, par agrā
kiem laikiem bijis vieglāk rakstīt, 

jo daudzi fakti ir dokumentēti, bet 
samērā nesenas vēstures ziņas pa
rasti nepieraksta. Ilga Ķire atceras, 
ka ciema padomes deputāti kārtē
jā sēdē izteikuši vēlēšanos pacelt 
sarkanbaltsarkano karogu pie pa
domes ēkas. Tā kā ciema padomei 
tāda nav bijis, Ilga piedāvājusi savu 
personīgo karogu. Braukuši uz Zū
rām pēc karoga. Atmodas laikā ne 
viens vien paslēptais karogs atgrie
zās goda vietā. Kā pagasta lepnums 
burtnīcā minēta aizsargājamā Zūru 
aleja, kas, pateicoties Intas Vecva
gares aktivitātei, Vides ministrijas 
2006.  gadā organizētajā konkursā 
par labāko dabas mantojuma ap
rakstu tika augstu novērtēta un ie
kļauta dabas mantojuma sarakstā. 
Dubultaleja ir 657 m gara, tajā aug 
354 lapu koki – 241 parastā liepa, 
86 oši, 20 parastās kļavas, viens 
parastais ozols un sešas dzeltenās 
zirgkastaņas. Alejas ārējās rindās ir 
sastādītas liepas, bet vidējās – jauk
ti koki. 1997. gada maijā pirmo rei
zi iznāca Vārves pagasta izdevums 
“Vārves Avīze”. Tā izdota 111 reižu. 
Stāstu krājumā ir atgādinājums par 
to, ka Zūru pagasta baznīca atrodas 
Landzē, tāpat ir liecības par muzeja 
atklāšanu. 

Ceturtā burtnīca ir īpašs veltī

jums cukura ražošanai un cukur
biešu iegūšanai. Un ne velti, jo pa
gājušajā gadā Kurzemes Tūrisma 
asociācijas konkursā, kad Vārves 
pagasta kultūras darba organiza
tore Inga Berga pasākuma rīkotā
jiem pavēstīja par cukura tapšanas 
vēsturi, tika iegūta balva “Lielais 
Jēkabs” nominācijā “Dižais Kurze
mes eksponātu stāsts”. Tā galvenie 
objekti ir 1803. gadā celtajā magazī
nas ēkā atrastās cukurgalvu formas. 
Pirms vairāk nekā 180 gadiem tieši 
Zūru muižas grāfs fon Lambsdorfs 
pirmais Kurzemē uzsāka cukurbie
šu audzēšanu. 1838. gadā viņš izvei
doja pirmo Latvijas cukurfabriku, 
kur ražoja cukuru no mūsu pašu 
zemē audzētajām bietēm. Grāfs sa
viem zemniekiem dalīja zemi biešu 
audzēšanai, no tām iegūto cukuru 
izmantoja ne tikai cukura ražoša
nai, bet arī spirta dzīšanai un alus 
darīšanai. Lai izmantotu ražošanas 
pārpalikumus, grāfs fon Lambs
dorfs pirmais Kurzemē ieveda me
rīnaitas, kurām izbaroja graizīju
mus un melasi. Daļu cukura, spirta 
un alus nodeva pārdošanai krogos, 
kas atradās desmit kilometru at
tālumā cits no cita. Rosība Zūru 
cukurfabrikā apstājās 1853.  gadā. 
“Tās darbības pārtraukšanu, pie

ļaujams, veicināja jaunās muižas 
celtne. Abas būves atradās blakus 
viena otrai, un, kā minēts nostāstos, 
grāfiene nav vēlējusies atrasties tik 
tuvu zemajām kārtām. Taču tica
māk ir tas, ka cukurfabrika neienesa 
vajadzīgo peļņu,” uzskata Viktorija 
Rebuka. Sporta un kultūras centrā 
“Zūras” viņa ir iekārtojusi projekta 
“Cukurgalvas stāsts” ekspozīciju 
(finansiāli atbalstīja Valsts kultūr
kapitāla fonds, Kurzemes plāno
šanas reģions un Ventspils novada 
pašvaldība). Tajā redzams dažādu 
veidu cukurs, arī trauki, kuros uz
glabāts saldais produkts, apkopotas 
vēstures liecības par cukura ražoša
nu, izstādīti vairāki darbarīki, ku
rus lietoja, apstrādājot cukurbiešu 
laukus. “Muzeja būtība ir piedāvāt 
apmeklētājiem darboties arī prak
tiski, tādēļ, atverot jauno ekspozīci
ju “Cukurgalvas stāsts”, improvizētā 
laboratorijā piedāvāsim viesiem no 
cukura pagatavot konfektes,” teica 
Viktorija. Kā svētku reizē atzina 
Ventspils novada domes priekšsē
dētājs Aivars Mucenieks, ekspozīci
jas vadītāja dara daudz vairāk, nekā 
tiek prasīts, Viktorijai ir daudz ide
ju, apņēmība un prasme tās īstenot.        

Marlena Zvaigzne

Atklāts Vārves pagasta ģerbonis
DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Zūrās izstādīta jauna ekspozīcija

Ekspozīcijā “Cukurgalvas stāsts” apskatāms arī dažādu veidu cukurs.  

Viktorija Rebuka atklāj, kā tapusi ceturtā Vārves pagasta 
vēstures stāstu burtnīca, veltīta cukura ražošanai.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Vārves pagasta kultūras 
darba organizatore Inga  
Berga atzīst, ka ir darbaho-
liķe, tūdaļ piebilstot, ka īsti 
labi tas nav. Tomēr darbs 
viņu aizrauj tik ļoti, ka 
netiek skaitītas stundas un 
dienas. Galvenais, lai  
pasākums ir izdevies un 
apmeklētāji mājup dodas 
priecīgi un gandarīti.

Arī kultūras darbinieces dzī
vesbiedrs strādā daudz, tādēļ ģi
menē nav domstarpību par to, ka 
Inga ļoti bieži ir darbā. Tas šķiet 
pašsaprotami, un to viņa dara jau 
desmit gadus. Pirms tam Ingai 
bija citi pienākumi. Pēc profesijas 
viņa ir virsdrēbju drēbniece, bet 
tas nav dzīves aicinājums, jo tad ir 
mierīgi jāsēž, bet Ingai patīk aktīvs 
dzīvesveids. “Man ir jābūt kustī
bā. Es neadu un netamborēju, lai 
gan protu to darīt. Esmu apguvusi 
arī filcēšanu un dekupāžu, tomēr 
tas nav domāts man. Ja ir kāds 
brīdis, kad gribas nomierināties, 
zīmēju un veidoju dekorācijas. 
Top rūķi un Lieldienu zaķi.” Inga 
ir strādājusi tirdzniecībā – viņa ir 
bijusi pārdevēja un veikala vadī
tāja, manikīra speciāliste un nagu 
dizaina pasniedzēja. Kultūras dar
ba organizatores amats Ingai pie
dāvāts divas reizes. Pirmajā viņa 
atteicās, bet otrreiz, draudzeņu 
mudināta, piekrita – galvenokārt 
tādēļ, ka pagastā bieži mainījās 
kultūras darbinieki un nebija no
turīgu tradīciju. Tagad Inga dzīvo 
Ventspilī, tomēr viņa sevi uzskata 
par īstu zūrenieci, šajā ciemā viņa 
pavada ne tikai darbdienas, bet arī 
brīvdienas. “Man ļoti patīk tas, ka 
pa dienu esmu laukos, bet vakarā 
pilsētā, kur ir iespēja baudīt pilsē
tas kultūras piedāvājumu. Zūrās 
vienmēr ir miers, vasarā var pa
sēdēt pie dīķīša. Šajā ciemā mani 

piesaista cilvēki, ģimene un brī
nišķīgie kolēģi.”

Atceroties laiku pirms des
mit gadiem, kad kultūras jomā 
sperti pirmie soļi, Inga atzīst, ka 
tolaik domājusi tāpat kā daudzi 
citi. Sak’, nu kas tur liels – sarīkot 
pasākumu! Tikai pamazām radu
sies apjausma, kas jādara, lai viss 
izdotos. “Ja es tolaik būtu zinājusi, 
cik daudz kultūras darbs prasa, 
laikam nebūtu piekritusi. Ne tikai 
pirmajos gados, bet arī tagad man 
ļoti daudz palīdz mammas Vikto
rijas padomi. Viņa man iemācīja, 
cik svarīga ir pasākumu kultūra 
– vietas noformēšana, apmeklē
tāju sagaidīšana un atvadīšanās 
no viņiem. Es vēl aizvien mācos 
un uzskatu, ka kultūras darba or
ganizēšana nav viegls pienākums. 
Desmit gadu laikā man vairākkārt 
gribējies rakstīt atlūgumu, bet 
šādos brīžos parasti ir parādījies 
jauns mērķis, kas mani iedves
mojis palikt savā vietā. Enerģiju 
un iedvesmu dod arī pasākumu 
apmeklētāju labie vārdi. Ja kādam 
ir vajadzīgs tas, ko daru, es to tur
pinu.”

Ingas pirmais mērķis, uzsākot 
darbu, bija vēlme apvienot trīs 
Vārves pagasta ciemus. Viņa rīko
ja pasākumus visos, līdz saprata, 
ka jābūt tomēr sistēmai, lai cilvē
ki zinātu, kur kas notiks. Otrais 
mērķis bija iesaistīšanās dažādos 
projektos. Ir apgūti Nīderlandes 
fonda piedāvātie līdzekļi, Kultūr
kapitāla fonda, “Latvijas Mobilā 
telefona” un Ventspils novada 
pašvaldības finansējums. “Pro
jektu sagatavošana nav viegla, bet 
noderīga, tā ir viena no iespējām 
attīstīties. Šo darbu varu paveikt, 
jo, kā jau minēju, man ir brīnišķī
ga komanda. Tajā ir Inga Pulekse 
un Janita Birzniece. Viņas abas ir 
apkopējas, kuras no sirds iesais

Atzīmējot Latvijas  
simtgadi, projektā  
“Latvijas skolas soma”  
skolēniem tika dāvāta 
iespēja piedalīties dažādos 
kultūras pasākumos  
un izzinošās nodarbībās  
gan skolā, gan mācību  
ekskursijās.

Novembrī visi Zūru pamat
skolas skolēni varēja iesaistīties 
kādā no “Latvijas skolas somas” 
apmaksātajiem pasākumiem. 
Jaunāko klašu audzēkņi devās 
uz Liepājas koncertzāli “Lielais 
dzintars”, kur iepazinās ar ēku, 
klausījās un līdzdarbojās kon
certizrādē “Birzīs un norās”, klā
tienē vēroja grupu “Tautumeitas” 
un “Auļi”, deju kolektīva “Ruca
vietis” un koklētāju uzstāšanos. 
Daudziem sākumskolas bērniem 
šis bija pirmais tik liela pasāku
ma apmeklējums, tāpēc jauns 
un nezināms bija it viss. Par īstu 
draudzību un godīgumu savstar

tījušās kultūras dzīves plānošanā 
un organizēšanā. Pirms tam pa
līgs bija Agneta Samoviča. Man 
ir ļoti svarīgi, lai apkārt būtu ra
doši un patstāvīgi cilvēki, nevis 
monotoni darba veicēji. Manas 
apkopējas bieži vien pasaka, ka iz
domājušas kādu pasākumu, un es 
ar prieku uzklausu viņu idejas. No 
mūsu radošās impērijas darbības, 
kurā ir iesaistīta arī Viktorija, cieš 
dokumentu sakārtošana, jo visu 
laiku notiek diskusijas, turklāt pie 
mums iegriežas arī iedzīvotāji. 
Viena es neko nevarētu paveikt, 
tāpēc vēlreiz gribu uzteikt savas 
kolēģes un visus Vārves pagasta 
kolektīvus, kas darbojas par spīti 
tam, ka mums nav kultūras nama. 
Tā uzcelšana Ventavā ir šā brīža 
lielais mērķis, kurš neļauj nolaist 
rokas.” 

Scenārijus Inga gatavo laikus, 
piemēram, viņa jau šobrīd var iz
stāstīt, kas notiks 4. maija pasāku
mā. “Man grūti pateikt, kā rodas 
idejas. Ņemu no visa. Pagājušajā 
gadā sešos no rīta braucu uz Ven
tavas gadatirgu un radās ideja par 
jaunā kultūras nama atklāšanu, 
lai gan, kā tikko runājām, tas pat 
nav vēl uzcelts. Lasot žurnālos 
rakstus par kultūru, pieķeru sevi 
pie domas, ka atkal plānoju kādu 
pasākumu. Man patīk apmeklēt 
dažādus kultūras pasākumus kā 
novadā, tā Ventspilī, jo arī šādā 
veidā var iegūt idejas.”

Inga respektē dažādus vie
dokļus un saprot, ka visiem viņas 
rīkotie pasākumi var nepatikt, 
piebilstot, ka dažkārt neizdoša
nās saistīta ar sliktiem laika aps
tākļiem, bet tos ietekmēt nevar. 
Pasākumu rīkotājiem jārēķinās ar 
iedzīvotāju skaita samazināšanos, 
īpaši tas sakāms par jauniešiem, 
tādēļ viņu īpatsvars pasākumos ir 
mazs. “Es ļoti izjūtu laika trūku
mu. Idejas ir kā mūra mājas, bet 
pienāk vakars, un tu attopies, ka 
atkal kaut kas palicis nepadarīts. 
Kultūras darbinieks vienlaikus ir 
lietvedis, grāmatvedis, jurists. Pie 
manis cilvēki dažkārt ienāk tikai 
aprunāties, un es uzklausu viņus 
un piedāvāju kafiju – cita pieeja 
man nav pieņemama. Ja kādreiz 
jutīšu, ka strādāju tikai ķeksīša 
dēļ, noteikti rakstīšu atlūgumu, 
bet pagaidām vēl ir daudz ieceru 
un prieka brīžu. Piemēram, mums 
izdevās ļoti emocionāls valsts 
svētku pasākums.”

Decembrī Inga ar savu koman
du gaida viesus rūķu darbnīcā. Tā 
iekārtota bijušajā garāžā, kurā 
iepriekš atradās traktori. Telpa 
pašu spēkiem, aicinot talkā vietē

jos iedzīvotājus, sakārtota, nu tajā 
var rīkot radošās darbnīcas, cept 
piparkūkas. “Mums pagastā ir ļoti 
atsaucīgi iedzīvotāji un uzņēmēji, 
kuri sponsorē kultūras pasāku
mus. Katru no viņiem uzrunāju 
individuāli. Nav viegli iet un pra
sīt naudu, bet tas ir vajadzīgs. Es 
nenometu uzņēmējam uz galda 
savu iesniegumu, bet stāstu un 
skaidroju, kādus pasākumus esam 
iecerējuši rīkot, kā tērēsim viņu 
iedotos līdzekļus. Tas ir laikietil
pīgs process. Svētkos kā pateicību 
uzņēmējiem pasniedzam pašu ga
tavotas kartītes, un to nogādāšana 
atkal prasa laiku. Lai gan strādājot 
neskaitu stundas un darbojos arī 
brīvdienās, laiks ir tas, kā pie
trūkst visvairāk.”

Inga organizē ne tikai pagasta, 
bet arī novada mēroga svētkus. 
Tas atkal ir stāsts par līdzekļu 
piesaisti, iesaistoties pašvaldības 
izsludinātajos projektu konkur
sos. Reiz Inga domājusi, ko varētu 
piedāvāt visiem novada iedzīvotā
jiem, un tā tapa trīs pasākumi, kas 
nu jau kļuvuši par tradīciju. Viens 
no tiem ir novada Bērnu svēt
ki, otrs – novada senioru sporta 
spēles, trešais – novada senioru 
saiets. “Vienmēr domāju par kādu 
novitāti, ko tādu, kā mums vēl 
nav, tāpēc šoruden Zūrās uz tik
šanos aicināju novadniekus, kuri 
raksta dzeju.”

Inga ir ļoti enerģiska, sparu 
viņai dod iespēja piedalīties da
žādos profesionālos kursos. Liels 
atbalsts ir ģimene un dzimta: “Tā 
ir vislielākā vērtība, kuru nevar 
aizstāt neviena dāvana vai vaļas
prieks. Vasarā dodamies nelielos 
izbraucienos, un es gūstu spēku, 
lai darbotos tālāk.”

Marlena Zvaigzne

Stūrakmens – ģimene 
un brīnišķīgi kolēģi

18. novembrī Inga saņē-
ma pašvaldības atzinības 
rakstu par ieguldījumu 
Ventspils novada popula-
rizēšanā un pozitīvā tēla 
veidošanā. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO  

Zūru pamatskolas audzēkņi iepazina Rīgas vēsturiskās 
vietas. DITAS SILIŅAS FOTO

“Skolas soma” piepildīta

pējās attiecībās lika  
aizdomāties Leļļu teātra izrāde 
“Draudzības skola”. Izrāde mu
dināja akli neuzticēties dzir
dētajam, bet gan noskaidrot 
patiesību.

11. novembrī, Lāčplēša 
dienā, 5. klases audzēkņi nolēma 
doties uz Rīgu, lai piedzīvotu 
svētku sajūtu galvaspilsētā un 
apmeklētu Dailes teātra izrādi 
“Planēta Nr. 85”. Skolēni izstai
gāja un nolika svecītes Vecrīgas 
nozīmīgākajās vietās. Īpaši emo
cionāls brīdis bija Brāļu kapos, 
kur skolēni godināja karavīru 
piemiņu un apmeklēja klases
biedra vecvecvectēva kapu.

Arī 7., 8. un 9. klases skolēni 
izvēlējās doties uz galvaspilsētu, 
kur nodarbībā Latvijas Biomedi

cīnas pētījumu un studiju centrā 
paši veica pētījumu, izdalot DNS 
no augļiem. Audzēkņi apmeklēja 
arī Vecrīgas krāšņāko ēku – 
Melngalvju namu, kur iepazinās 
ar viduslaiku vēsturi, piemērīja 
bruņutērpu un uzzināja vēl 
daudz ko interesantu. Skolēni 
devās arī uz Dailes teātri un ap
lūkoja aizkulises līdz pat 11. stā
vam. Nodarbības laikā iepazinās 
ar tā saucamajām teātra nere
dzamajām profesijām, tās pārstā
vošie cilvēki veic ļoti nozīmīgu 
darbu izrāžu tapšanā. Skolēni 
atzīst, ka projekts ir ļoti vērtīga 
iespēja doties mācību ekskursijā 
visai klasei kopā, saliedēties un 
uzzināt daudz jaunu lietu.

Evita Kubinska
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Ventspils novada domes 
deputāti pieņēmuši lēmu-
mu 28. decembrī pārtraukt 
bērnunama “Stikli” darbī-
bu. Šogad audzēkņu skaits 
iestādē samazinājies, pašlaik 
tajā uzturas 21 audzēknis, 
tostarp 16 no Rīgas. 

26. oktobrī Ventspils novada 
pašvaldība saņēma Rīgas domes 
Labklājības departamenta pazi
ņojumu par to, ka, 31.  decembrī 
beidzoties iepriekšējam līgumam 
par ilgstošās sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpoju
mu nodrošināšanu Rīgas pašval
dības bērniem, departaments ne
turpinās sadarbību ar bērnunamu 
“Stikli”. Šāgada decembrī plānots 
pārtraukt pakalpojumu sniegšanu 
vienam audzēknim no Ventspils 
pašvaldības, tāpēc decembra bei
gās iestādē uzturēsies tikai četri 
audzēkņi. Tādējādi līdzekļu pie
šķiršana bērnunama turpmākās 
darbības nodrošināšanai nebūtu 
mērķtiecīga un ekonomiski pa
matota. 

Šie apsvērumi bija noteicošie, 
kādēļ Ventspils novada domes de

putāti ārkārtas sēdē 28. novembrī 
pieņēma lēmumu 28.  decembrī 
slēgt bērnunamu “Stikli”. Jau lai
kus par to informēti arī iestādes 
20 darbinieki, no kuriem 16 šo
brīd strādā arī Stiklu internātpa
matskolā.

Ēka, kurā atrodas bērnunams, 
pieder pašvaldībai, tādēļ tā ir iein
teresēta, lai tajā notiktu darbība. 
Ventspils novada domes priekš
sēdētājs Aivars Mucenieks norā
da, ka ir jau izrādīta interese par 
iespēju šajās telpās sniegt sociālās 
aprūpes pakalpojumus. 

Izplatot informāciju par bēr
nunama “Stikli” slēgšanu, Vents
pils novada pašvaldība sastapās ar 
tendenciozām publikācijām vairā
kos medijos. Piemēram, izskanēja 
pārmetumi, ka bērniem liegta 
saskarsme ar radiniekiem, bet ies
tādes direktors Arvis Anderšmits 
min vairākus piemērus, kad ve
cāki ir solījuši atbraukt, bet tā arī 
nav to izdarījuši, lai gan bērnu
nama direktors piedāvājis viņiem 
aizbraukt pretī uz pieturu kādā no 
tuvējiem pagastiem un atvest uz 
bērnunamu. “Tie ir absurdi pār

metumi, jo ne velti bērni atrodas 
aprūpes iestādē. Tas vien liecina, 
ka vecākiem nav lielas intereses 
par to, kas ar bērniem notiek,” 
secina Ventspils novada domes 
priekšsēdētāja pirmais vietnieks 
Guntis Mačtams. Savukārt Arvis 
Anderšmits ir neizpratnē, kādēļ 
vasarā, kad Stiklos bija uguns
grēks, bērnu tiesību aizstāvošo 
institūciju darbinieki neizrādīja 
interesi, kā klājas bērnunama au
dzēkņiem, bet citā laikā pastipri
nāti veica dažādas pārbaudes.

Arvis Anderšmits iestājas arī 
pret apgalvojumiem, ka bērnu
nama iemītnieki nav apmeklējuši 
pasākumus un turēti izolētā vidē: 
“Tā kā daudziem mūsu iestādes 
audzēkņiem ir garīgās attīstības 
traucējumi, viņi savādāk izprot 
laika jēdzienu. Ja bērniem un 
jauniešiem tiek vaicāts, vai viņi 
bijuši ekskursijā, var saņemt arī 
noliedzošu atbildi, ja tas ir noti
cis pirms nedēļas, nevis todien, 
kad uzdots jautājums. Kopš šī 
gada aprīļa audzēkņi piedalījušies 
vismaz 25 pasākumos, tostarp 
ekskursijās, iepazīstot Liepāju un 

Ventspili, Abavas rumbu, Mērs
ragu un Kolku, ir rīkoti vairāki 
pikniki, organizētas sporta spē
les, bērnunama pārstāvji četrus 
gadus apmeklējuši volejbola klu
ba “Ventspils” spēles, viņi ir vesti 
uz jūru peldēties, vizinājušies ar 
karuseļiem, tikušies ar deju gru
pas dalībniekiem no Norvēģijas. 
Mums tiek pārmests, ka bērni 
dzīvojuši noslēgtā vidē, bet tieši 
tā mēs varējām viņus pasargāt no 
alkohola un narkotiku lietošanas, 
turklāt skaistā Stiklu ciema daba 
darbojās dziedējoši. Audzēkņus 
neviens neieslēdza – viņi pieda
lījās nodarbībās, devās izbraucie
nos, labprāt pastaigājās pa mežu”. 

Tika arī apgalvots, ka bērniem 
ir izpuvuši zobi. Kā apliecina ies
tādes direktors Arvis Anderšmits, 
kopš 2010. gada bērnunama “Stik
li” audzēkņi pastāvīgi piedalījušies 
Kurzemes Mutes veselības centra 
rīkotajos profilaktiskajos pasāku
mos, zobu ārstēšana viņiem veikta 
centra mobilajā autobusā. Pēdējo 
reizi tas noticis 2017.  gadā. Sto
matologs regulāri apmeklēts arī 
Dundagas Veselības centrā un 

Ventspils novada Ugāles pagasta 
zobārstniecības kabinetā, kā arī 
Talsos.  

Mediji bērnunama “Stikli” 
darbiniekiem pārmet negantī
bu un pret bērniem vērstu emo
cionālo vardarbību. Arvis An
deršmits nenoliedz, ka dažkārt, 
lai pievērstu iestādes iemītnieku 
uzmanību, nācies runāt skaļākā 
balsī, bet to noteikti nevar traktēt 
kā vardarbību: “Arī ģimenē mēs 
dažkārt aizrādām bērniem un pa
sakām stingrāku vārdu; ja to uz
skatītu par vardarbību, bērni būtu 
jāizņem no daudzām ģimenēm. 
Žurnālisti raksta, ka “Stiklos” bēr
ni raustīti, bet varu apliecināt, ka 
darbinieki savus audzēkņus fiziski 
neietekmēja. Par to nevar būt ne 
runas. Tikpat nekorekts ir kāda 
žurnālista apgalvojums, ka bērnu
namā notika briesmu lietas. Gluži 
otrādi – audzinātāji darīja visu, lai 
attīstītu bērnu sociālās prasmes 
un bija viņiem vecāku vietā, mie
rinot un uzmundrinot, pamācot 
dažādas praktiskas lietas.”

Marlena Zvaigzne

Decembrī slēgs bērnunamu “Stikli”

Draudzīgā noskaņā pirms
svētku gaisotnē 14. novembrī Tār
gales pamatskolā notika erudīcijas 
konkurss 6.–9.  klašu skolēniem 
“Latvijai – 100”, kuru organizēja 
vēstures un sociālo zinību skolo
tāju metodiskās apvienības Agitas 
Ameļinas un Anitas Krūmiņas va
dībā. Dalībnieki – komandas no 
Piltenes un Ugāles vidusskolas, 
Ances, Popes, Zūru, Tārgales un 
Užavas pamatskolas. Konkursa 
mērķis – aktivizēt skolēnu interesi 
par Latvijas vēsturi un cilvēkiem, 
kuri sekmējuši valsts attīstību, 
apzināties mūsu kultūrvēsturisko 
mantojumu, bet galvenais – mā
cīties sadarboties un strādāt pēc 
krāsu izlozes principa izveido
tā, tātad nepazīstamā komandā. 
Jaunizveidotā komanda savai krā
sai pievienoja lietvārdu, tā veido
jot nosaukumu, un radās “Oran
žie apelsīni”, “Zaļais prieks”, “Rozā 
panteras”, “Dzeltenās pienenes”, 
“Svaigās piparmētras”, “Sarkanie 
latvieši” un “Violetie baklažāni”. 
Konkursu uzsākot, komandas 
saņēma maršruta kartes, ar ku
rām bija noteiktā laikā jānokļūst 
vienā no septiņām tematiskām 
stacijām, kur komandas sagaidīja 
stacijas priekšnieks – skolotājs ar 
sagatavotiem desmit jautājumiem 
par attiecīgo tematu. Par katru 
pareizu atbildi komanda saņēma 
konfekti. Tās krājās komandu 
maisiņos. Viserudītāko komandu 
noteica, saskaitot iegūtās konfek
tes.

Atskats konkursa norisē: sta
cijā “Krustvārdu mīkla” (skolo
tāja E.  Zeltzaķe) bija sagatavoti 
jautājumi par raksturīgākajiem 
notikumiem un personībām Lat
vijas Brīvības cīņu laikā; daži, 
īpaši tie, kuru atbildēs iespējami 

divi vārdi, lika padomāt, kaut gan 
atvēlētais laiks tikai desmit minū
tes. Stacijā “Latvijas pilsētas un 
ģerboņi” (skolotāja I. Šterna) bija 
redzami desmit ģerboņu attēli, 
uzdevums – atpazīt, kurai pilsē
tai katrs pieder. Vispazīstamākie 
bija Ventspils, Kuldīgas, Liepājas 
ģerboņi, bet Pļaviņu un Olaines 
simboli palika neatpazīti. Par sta
ciju “Latvijas filmas” atbildīga bija 
skolotāja S.  Puriņa. Viņa, izman
tojot mūsdienu tehnoloģijas, radī
ja kinoteātra iespaidu; ekrānā tika 
demonstrēti kadri no latviešu fil
mām, un bija jāatpazīst, no kurām 
tie ir. Secinājums – populāras un 
visām komandām zināmas filmas 
bija “Rīgas sargi”, “Emīla nedar

bi”, “Vella kalpi”, “Bille”, “Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā”, mazāk redzētas 
– “Purva bridējs”, “Cilvēka bērns”, 
“Melānijas hronika” un pat “Zaķī
šu pirtiņa”…

Stacijā “Latvijas personības” 
(skolotāja A.   Ameļina) bija jā
atpazīst  20 populāras personī
bas no Latvijas politiķu, mūzi
ķu, zinātnieku, literātu vidus. 
Vispazīstamākie bija R.  Pauls, 
V.  VīķeFreiberga, J.  Čakste, 
V. Dombrovskis, mazāk zināmi – 
Dž. Skulme, J. Kursīte, D. Īvāns.

“Latvijas pilsētās” (skolotāja 
A.  Krūmiņa) arī tika izmantotas 
mūsdienu tehnoloģijas – datorā 
un uz ekrāna redzamas lielāko 
pilsētu raksturīgākās vietas – pēc 

tām jānosauc pilsēta, jāpastāsta, 
ko par to zina. Protams, arī šajā 
stacijā vislabāk zināma bija Vents
pils, arī stāstījums par to visplašā
kais, tālāk – Kuldīgas tilts, Baus
kas pilsdrupas, Rīgas pils, Talsi. 
Grūti atpazīstama bija Daugavpils 
pēc tās atjaunotā cietokšņa attēla, 
bet par ikvienu vietu bērniem bija, 
ko pastāstīt, jo visur viņi ir bijuši 
un daudz ko arī redzējuši.

Stacijā “Literatūra un rakst
nieki” (skolotāja A.  Cela) uzde
vums nebija sarežģīts, bet vērī
ba un uzmanība bija vajadzīga 
– jānosauc attēlā redzamie dažā
du paaudžu  pieci latviešu dzej
nieki, piedāvātajos fragmentos 
jāatrod katra dzejas rindas.

Ko piedāvāja stacija “Latvju 
raksti” (skolotāja D.  Mačtama), 
nav jāpaskaidro, atzīmējams tikai 
tas, ka meiteņu un zēnu zināša
nas šajā jomā bija līdzīgas. Kon
kursa noslēgumā – emocionāls 
brīdis ar Andra Kiviča un Lauras 
Dabares šobrīd populāro hītu 
“Par Latviju”. 

Pasākums – varam pat ne
saukt to par konkursu – bija in
teresants un izziņas materiāliem 
bagāts, organizēts kompetenču 
jeb lietpratības pieejā. Šeit ne
bija akadēmisko zināšanu un at
miņas pārbaužu, iegūto punktu 
uzskaites un vietu sadalījuma, 
bet katram bija gandarījums par 
savām neformālajām zināšanām 
un prasmēm, par to, ka vajadzīgā 
vietā un laikā spēj likt tās lietā; 
konkrēti – jauktā un sākotnēji 
nepazīstamā komandā iekļauties 
kā pilntiesīgam loceklim, būt at
bildīgam par savu ieguldījumu 
tās labā. Šajā konkursā ieguvēji 
bija visi, par to liecināja komandu 
piepildītie konfekšu maisiņi, kas 
tikai par dažām konfektēm at
šķīrās cits no cita. Kārtības labad 
statistika: vislielākais guvums – 
66 no 70 iespējamām konfektēm 
“Sarkanajiem latviešiem” (kāda 
replika bija, ka esot palīdzējusi 
nosaukuma izvēle). Skolēnu un 
arī skolotāju vēlme – šāda veida 
konkursus organizēt arī turp
māk. Pateicība skolotājiem, kuri 
piedalījās aktivitāšu sagatavo
šanā, Tārgales pamatskolai par 
rūpēm, lai viss noritētu tā, kā 
stacijās pienākas – kā pa sliedēm, 
un arī pasākuma vadītājai Evai 
Zeltzaķei.

Izglītības pārvaldes
 metodiķe 

Tamāra Kuciņa

IZGLĪTĪBA Erudītu konkurss “Latvijai – 100”

Lai pateiktu pareizo atbildi, vajadzīga attapība un zināšanas. TAMĀRAS KUCIŅAS FOTO
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