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18. novembrī, svinot valsts 99. dzimšanas dienu,
Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks Ances tautas namā pasniegs
14 Ventspils novada pašvaldības apbalvojumus – Goda, Atzinības un Pateicības rakstus.
Šajā dienā sveiksim arī 10 sportistus, kuri paši vai viņu audzēkņi sasnieguši labus rezultātus,
tādējādi daudzinot novada vārdu citviet Latvijā un pasaulē.

Apbalvojums “Ventspils novada
pašvaldības Goda raksts”
u Ances pagasta bērnu, senioru un
vidējās paaudzes deju kolektīva vadītājai
ELITAI KUĢENIECEI
“Par ilggadīgu, radošu, panākumiem
bagātu darbu dejas mākslas attīstīšanā un
popularizēšanā, Dziesmu un deju svētku
procesa nepārtrauktības nodrošināšanā.”
u Tārgales pamatskolas skolotājai
MAIJAI SĀLĪJUMAI
“Par ilggadēju skolotājas darbu Tārgales
pamatskolā un nozīmīgu ieguldījumu jaunās
paaudzes izglītošanā un audzināšanā.”
u SIA “DZINTARKALNI 21”
“Par nozīmīgu ieguldījumu Ventspils novada
attīstībā, novada popularizēšanā un pozitīva
tēla veidošanā, nodarbojoties
ar uzņēmējdarbību.”
u Puzes pamatskolas skolotājai
un Puzes kultūras nama pulciņu vadītājai
LIENĪTEI ČAČEI
“Par ilgstošu ieguldījumu kultūras dzīvē,
organizējot Puzes pagasta pasākumus un
nesot Puzes un Ventspils novada vārdu
Latvijā un ārpus tās.”
u SIA “TĀRGALĪTE”
“Par ieguldījumu Ventspils novada attīstībā,
nodarbinātībā un tautsaimniecības
stiprināšanā.”

Apbalvojums “Ventspils novada
pašvaldības Atzinības raksts”
u Ugāles pirmsskolas izglītības
iestādes “Lācītis” vadītājai
REGĪNAI ARTMANEI-HARTMANEI
“Par ieguldīto darbu pirmsskolas izglītības
iestādes “Lācītis” attīstībā un prasmīgu
izglītošanas procesa organizēšanu.”

u Zūru pamatskolas skolotājai
DZINTRAI VOROTINSKAI
“Par ilggadīgu un radošu darbu bērnu
izglītošanā un sadarbības nodrošināšanā
ar vecākiem.”
u Ances pamatskolas skolotājai
SELGAI PURIŅAI
“Par ieguldījumu Ances pagasta
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.”

Apbalvojums “Ventspils novada
pašvaldības Pateicības raksts”
u Jūrkalniekiem TERĒZIJAI PRIEDOLIŅAI
un EDUARDAM PRIEDOLIŅAM
“Par aktīvu atbalstu pagasta kultūrvides
attīstībā.”
u ILGAI GAILIŠAI
“Par nesavtīgu darbošanos Ventspils novada
un Užavas pagasta iedzīvotāju labā.”
u VIZMAI ĢĒRMANEI
“Par ieguldījumu Ances pagasta
sabiedriskajā dzīvē un veselīga dzīvesveida
popularizēšanu pagastā.”
u ALEKSANDRAM HMEĻŅICKIM
“Par Ugāles pagasta un Ventspils novada
notikumu fiksēšanu un atspoguļošanu foto
un video materiālos un aktīvu iesaistīšanos
novada tēla popularizēšanā.”
u Vārves pagasta autobusa vadītājam
VALĒRIJAM VARATINSKIM
“Par godprātīgu, pašaizliedzīgu un apzinīgu
savu pienākumu veikšanu Vārves pagasta
un novada iedzīvotāju labā.”
u Zemnieku saimniecības “Laucnieki”
īpašniecei MĀRĪTEI BRENSONEI
“Par nozīmīgu ieguldījumu
lauksaimniecības ražošanas attīstībā,
Piltenes pilsētas un pagasta
popularizēšanā.”

Atzinības rakstus
par sasniegumiem sportā saņems

SPORTISTI:

u VALĒRIJS ŽOLNEROVIČS – par izcīnīto
1. vietu Latvijas čempionātā pusmaratonā,
1. vietu Latvijas čempionātā maratonā, 1. vietu Latvijas
čempionātā 10 km distancē vieglatlētikā.
u REBEKA VESELE, Ventspils novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas audzēkne, – par izcīnīto
3. vietu Latvijas Republikas U18 čempionātā vieglatlētikā
kārtslēkšanā un 2. vietu Latvijas Jaunatnes olimpiādē
kārtslēkšanā.
u TEODORS DRAZLOVSKIS, Ventspils novada Bērnu
un jaunatnes sporta skolas audzēknis, – par izcīnīto
3. vietu Latvijas Republikas U18 čempionātā vieglatlētikā
2000 m kavēkļu skrējienā.
u KASPARS GULBIS, Ventspils novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas treneris, – par izcīnīto 3. vietu
Latvijas Republikas čempionātā pieaugušajiem 3000 m
kavēkļu skrējienā.
u ANNA NAGLE – par izcīnīto 3. vietu Latvijas
čempionātā pieaugušajiem lodes grūšanā.
u LAURA ČAKLE – par izcīnīto 1. vietu Cēsu ECO Trail/
Latvijas čempionātā Taku skrējienā (110+ km), 2. vietu
Latvijas čempionātā 5 km šosejā un par 3. vietu Latvijas
čempionātā maratonā.
u ANSIS DERMAKS – par 1. vietu Latvijas čempionātā
velotriālā 2017. gadā.
u ARVIS DERMAKS – par 2. vietu starptautiskās sporta
federācijas BIU pasaules čempionātā velotriālā kopvērtējumā,
2. vietu Latvijas čempionātā velotriālā 2017. gadā.

TRENERI:

u AIVARS ČAKLIS – par veiksmīgu Lauras Čakles
sagatavošanu Latvijas Republikas līmeņa sacensībās
vieglatlētikā.
u DAINIS LODIŅŠ, Bērnu un jaunatnes sporta skolas
treneris, – par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu
Latvijas Republikas līmenī.

Darīsim un domāsim labas domas
Lai gan novembris ir viens no drēgnākajiem
un tumšākajiem gada mēnešiem, tomēr ikvienam
latvietim šis mēnesis ir īpašs, sirdī gaišs, jo Latvija
svin savu dzimšanas dienu.
Šie svētki ir laiks atcerei, pārdomām un priekam – atcerei par mūsu senčiem, kuri, nežēlojot spēkus un dzīvību,
cēla šo valsti, pārdomām par savu devumu šai zemei un
priekam, ka esam tā izredzētā tauta, kurai ir sava valsts.

Domājot par mūsu valsts nākotni, ir ļoti svarīgi, lai mēs
katrs savā zemē justos vajadzīgs, novērtēts un pasargāts. Tas
ir tas cēlais mērķis, par ko cīnījās mūsu senči. Mums ir jābūt
ticībai tam, ka tikai mēs paši varam mainīt savu valsti un
veidot to tādu, kādu paši vēlamies. Katram no mums ir jābūt
patiesai vēlmei un gribai vienmēr domāt par to, kā izdarīt,
nevis meklēt iemeslus, kā nedarīt.
Domāsim labas domas par savu zemi, tautu un valsti,

dāvāsim labos darbus Latvijai!
Lai ikvienam šie svētki ir gaišs un priecīgs notikums, kas
liek justies lepniem par savu valsti!
Sveicu visus Ventspils novada iedzīvotājus Latvijas
valsts proklamēšanas 99. gadadienā!
Ventspils novada domes priekšsēdētājs
Aivars Mucenieks

2

|

2017. gada 14. novembris

NO DOMES SĒDES

Oktobra domes sēdēs

l Deputāti apstiprināja nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes
maksāšanas termiņu neapstrādātām lauksaimniecības zemēm, kurām
mainījušies īpašnieki 2017. gadā, nosakot termiņu ne vēlāk kā 3. aprīli,
bet, ja nav mainījies īpašnieks, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa pamatlikmes gada summas maksājumu pa ceturkšņiem – 3. aprīlī, 15. maijā,
15. augustā un 15. novembrī.
l Apstiprināja skolēnu ēdināšanas cenu izmaksas Piltenes izglītības
iestādēs un Ugāles vidusskolā, kas piemērojamas no 2017. gada 1. septembra: Piltenes vidusskolā 1.–4. klasei 1,85 eiro (vienā dienā) un 5.–12. klasei
2,02 eiro (vienā dienā); Piltenes pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis”
no 1 līdz 2 gadu vecumam 2,45 eiro, t. sk. brokastis 0,50 eiro, pusdienas
– 1,45 eiro, launags – 0,50 (vienā dienā) un 3 līdz 6 gadu vecumam 2,65
eiro, t. sk. brokastis – 0,50 eiro, pusdienas –1,65 eiro, launags – 0,50 eiro
(vienā dienā).
Ugāles vidusskolā 1.–4. klasei 1,80 eiro (vienā dienā); Ugāles vidusskolā 5.–12. klasei 1,95 eiro (vienā dienā).
Novada pašvaldības atbalsts ēdināšanā paliek nemainīgs, tā turpina
segt izmaksas iepriekšējā gada apmērā.
l Pieņēma lēmumus par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamajos īpašumos Tārgales un Vārves pagastos.
l Veica grozījumus novada pašvaldības un Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas nolikumos, nosakot
septiņas deputātu vietas komitejā, lai pilnvērtīgi varētu organizēt visu tās
kompetencē esošo jautājumu risināšanu.
l Pieņēma lēmumus par zemes nomas līguma izbeigšanu un starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai Ugāles pagastā, par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Piltenē, Tārgalē, Jūrkalnē.
l Nolēma atsavināt nekustamos īpašumus “Elki”, “Vecā skola” Usmas
pagastā un “Laivnieki” Vārves pagastā atklātā izsolē (skatīt 11. lpp.).
l Uzdeva SIA “VNK serviss”, sākot no 2018. gada 1. maija, pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas, organizēt siltumapgādi, sniegt
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Vārves pagastā. Deputāti vienojās, ka SIA “VNK serviss” pēc iepazīšanās ar situāciju Vārves
pagasta komunālajā saimniecībā un apsaimniekošanas jomā sagatavos
prezentāciju deputātu informēšanai ar nākotnes redzējumu minētās
jomas attīstībā un darba organizēšanā.
l Deputāti izskatīja arī lēmumprojektus par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Sāmīši/Matīši” atzīšanu par spēku zaudējušu, apstiprināja noteikumus par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu pašvaldībā, lēma par apbalvojuma “Ventspils novada Goda raksts” piešķiršanu.
Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis

Aicinām parakstīties
Tautas saimes grāmatā
Nu Tautas saimes grāmata ir atceļojusi arī uz mūsu novadu, tādēļ domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks aicina
ikvienu iedzīvotāju parakstīties tajā, atstājot nākamajām
paaudzēm veltījumu Latvijai.
Tautas saimes grāmata ir valsts simtgadei veltīts Rīgas aktīvo senioru
alianses projekts, aktivizējot sabiedrību un katru līdzcilvēku atzīties mīlestībā Latvijai, uzrakstīt veltījumu, vēlējumu, pārdomas vai apsveikumu savai valstij jubilejā. Ierakstam var pievienot arī fotogrāfijas vai zīmējumus.
Tautas saimes grāmatā ierakstus var veikt ne tikai individuāli, bet
arī biedrības, apvienības, kolektīvi, klases u.c. Katrs, kurš parakstīsies,
saņems īpašu piemiņas grāmatzīmi. Pēc tam, kad būs savākti paraksti,
grāmata glabāsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Grāmatas atvēršanas pasākums Ventspils novadā, skanot
dziesmai “Ģērbies, saule, sudrabota!”, 18. novembrī paredzēts
Ances kultūras namā, kur notiks valsts 99. Proklamēšanas dienai
veltīts svinīgs pasākums. Pēc tam grāmata būs novietota pagastu
bibliotēkās. Mūsu novada iedzīvotāji tajā varēs parakstīties līdz
šāgada beigām, tādēļ esam izveidojuši grafiku.
17. un 18. novembrī grāmata būs pieejama Ancē, no 21. līdz
23. novembrim – Puzē, no 24. līdz 25 novembrim – Usmā, no 27.
līdz 29. novembrim – Ugālē, no 30. novembra līdz 2. decembrim
– Popē, no 4. līdz 6. decembrim – Tārgalē, no 7. līdz 9. decembrim – Piltenē, no 11. līdz 12. decembrim – Zlēkās, no 13. līdz
14. decembrim – Zirās, no 15. līdz 16 decembrim – Vārvē, 18.
decembrī – Zūrās, no 19. līdz 20. decembrim – Ventavā (pagasta
pārvaldes ēkā), no 21. līdz 22. decembrim – Užavā, bet no 27. līdz
28. decembrim – Jūrkalnē.
Parakstieties paši un aiciniet to darīt savus tuviniekus, draugus,
kolēģus, lai mūsu novada devums ir pamanāms, lai grāmatā ir daudz
Ventspils novada iedzīvotāju veltījumu Latvijai!
Marlena Zvaigzne

Pateicībā par aktivitāti
un uzņēmību
Savus iedzīvotājus, pateicoties viņiem par godprātīgu attieksmi
pret savu pienākumu veikšanu, šomēnes sveiks
arī vairākos pagastos. Sagaidot valsts svētkus, apbalvos:

VĀRVĒ
Albu Kviesi – par ilggadīgu un
uzcītīgu darbu pirmsskolas izglītības
iestādē “Zīļuks”;
Emmu Biksoni – par mūža ieguldījumu Ventavas ciema izveidē
un vēstures saglabāšanā;
Gaiti Varatinski – par aktīva un
sportiska dzīvesveida organizēšanu
pagasta iedzīvotājiem, izveidojot
sporta zāli Zūru ciemā;
Igoru Skoku – par uzņēmējdarbības attīstību Vārves pagastā, atbalstu kultūras pasākumu organizēšanā;
Inesi Puteri – par ilggadēju radošu darbu Vārves bibliotēkā, ciema vēstures izzināšanā un darbā ar
lasītājiem;
Judīti Zībergu – par ieguldījumu tautas deju kolektīva atdzimšanā Vārves pagastā, izveidojot bērnu
deju kolektīvu “Vāruvīte” un vidējās
paaudzes deju kolektīvu “Vāruve”;
SIA “Marbella RN Group” –
par uzņēmējdarbības attīstību, iesaistoties dažādos projektos, darba
vietu radīšanu, iedzīvotāju nodrošināšanu ar kurināmo;
Zēbergu ģimeni, i/u “Akmeņkaļu darbnīca” – par aktīvu līdzdalību
Leču ciema vēstures izzināšanā un
kultūrvides attīstībā.

JŪRKALNĒ
Mairu un Jāni Briežus – par
aktīvu, pašaizliedzīgu darbu un jaunu darba vietu radīšanu Jūrkalnes
pagastā;
Lauru Gaiduli – par aktīvu un
pašaizliedzīgu darbu Jūrkalnes pagasta sporta pasākumu organizēšanā
un vadīšanā;
Jūrkalnes pagasta bērnu un
jauniešu teātra “Jampadracis” dalībniekus – par aktīvu dalību bērnu
un jauniešu teātrī un labiem sasniegumiem Ventspils novada bērnu
amatieru teātru skatē.

UGĀLĒ
Gunāru Zaļkalnu, pensionāru
– par atbildīgu, nesavtīgu Meždangu
kapsētas vecākā pienākumu pildīšanu. Par iniciatīvu, erudīciju Meždangu kapu uzturēšanā, sakārtošanā un
saglabāšanā, talku organizēšanā, par
savas ģimenes iesaistīšanu un pārējo
tuvinieku saliedēšanu;
Silviju Kalniņu, koncertmeistari – par ilggadīgu un godprātīgu, ar
lielu atbildību veiktu darbu. Par aktīvu darbību Ugāles kultūras dzīves
veidošanā un kultūras mantojuma
saglabāšanā;
Jogitu Liepājnieci, policisti –
par aktīvu darbību Ugāles amatierteātrī “Ugāles drāma” un devumu
Ugāles kultūras dzīvē;
Ievu Meieri, grāmatvedi – par
aktīvu darbību sporta sacensību rī-

košanā pagasta svētkos un kultūras
pasākumu atbalstīšanu;
Oskaru Ķeizaru, galdnieku –
par godprātīgu, apzinīgu darbu un
jauno amatnieku apmācību;
Raivo Fridrihsonu, SIA “VIA”
darbinieku – par aktīvu darbību pūtēju orķestrī “Ugāle”, par iniciatīvu
orķestra darbības organizēšanā, jauno orķestra dalībnieku motivēšanā
un audzināšanā;
Baibu Viļumu, “Popes kokaudzētavas” darbinieci – par aktīvu
darbību deju kolektīvā “Spiekstiņi”
un Ugāles kultūras dzīves veidošanā,
un kultūras mantojuma saglabāšanu;
Jāni Ansbergu, studentu – par
aktīvu darbību Ugāles amatierteātrī
“Ugāles drāma” un Ventspils novada
kultūras pasākumos, par devumu
Ugāles kultūras dzīvē;
Kasparu Gulbi, sporta skolotāju
– par personīgo piemēru un ieguldīto darbu, motivējot Ugāles pagasta
jauniešus pievērsties sportam un
veselīgam dzīvesveidam, par aktīvu
iesaistīšanos pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

UŽAVĀ
Aigaru Staņiļēviču – par atbildīgu darbu Užavas pagasta labiekārtošanā;
Ilonu Krūmiņu – par ilggadēju
un apzinīgu dalību amatierteātrī;
Larisu Graudiņu – par ilggadēju un apzinīgu dalību amatierteātrī;
Vairu Jansoni – par ilggadēju
un apzinīgu dalību amatierteātrī
un ieguldīto darbu dobju veidošanā
Užavas svētkos;
Gintu Cīruli – par apzinīgu un
radošu darbu Užavas pamatskolas
pirmsskolas grupā;
Jolantu Vavilovu – par ieguldījumu skolēnu audzināšanā un sociālo jautājumu risināšanā;
Gitu Vilguti – par atsaucību un
sadarbību ar Užavas pamatskolas
skolēniem un skolotājiem.

ZLĒKĀS
Marinu Sīli, L. Vīgriezes ģimenes ārsta prakses palīdzi – par pašaizliedzīgu darbu pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē;
Edgaru Umbrašku, pensionāru
– par mūža ieguldījumu Zlēku amatierteātra darbībā.

TĀRGALĒ
Solveigu Plāts – par apzinīgu
un ilggadēju pedagoģiskā darba ieguldījumu Tārgales pamatskolā;
Rutu Freimani – par apzinīgu
un ilggadēju pedagoģiskā darba ieguldījumu Tārgales pamatskolā;
Maiju Ignati – par atbildīgu
darba pienākumu veikšanu Tārgales
senioru klubā un aktīvu līdzdalību

Tārgales pagasta kultūras pasākumos un amatierkolektīvos “Ziedu
laiks” un “Piški kāndla”.

PILTENĒ
Solvitu Pāvalu, Piltenes pilsētas
bibliotēkas darbinieci – par godprātīgu un apzinīgu darbu, pasākumu
organizēšanu bibliotēkā, aktivitātēm
pilsētas sabiedriskajā un kultūras
dzīvē;
Antru Ziemeli, Piltenes mūzikas skolas pedagoģi – par atsaucību,
radošumu, prasmīgu novada pasākumu vadīšanu, audzēkņu sagatavošanu konkursiem.

PUZĒ
Sandru Zeilišu nominācijā
“Sirdscilvēks” – par sirsnīgu atbalstu
un palīdzību bērniem un līdzcilvēkiem, par spēju izprast viņu vajadzības un vēlmi atsaukties, kad tas
nepieciešams;
Skaidrīti Bruhanovu nominācijā “Paliekošo vērtību veidotāja” –
par ilggadīgu darbu Puzes pagasta
vēsturisko materiālu vākšanā, apkopošanā un saglabāšanā;
Alvi Zeniņu nominācijā “Zelta
rokas” – par atpūtas vietu labiekārtošanu un uzturēšanu Stiklu ciemā;
Freibergu ģimeni nominācijā
“Dāsnais ziedotājs” – par atbalstu
Puzes pamatskolas skolēnu ēdināšanas organizēšanā skolas ēdamzāles
remonta laikā;
Anderšmitu ģimeni nominācijā “Goda ģimene” – par atbildīgu
savu bērnu audzināšanu, motivēšanu un atbalstīšanu, veicinot Puzes
atpazīstamību ārpus pagasta, novada un valsts robežām;
Līvu Grīnbergu nominācijā “Radošais cilvēks kultūrā” – par Puzes pagasta dzīves atspoguļošanu fotogrāfijās un atsaucību, izvietojot tās dažādās
izstādēs, tā ļaujot līdzcilvēkiem Puzi
ieraudzīt citās krāsās;
Ināru Šimi nominācijā “Radošais
cilvēks izglītībā” – par mūža ieguldījumu mazo pužiņu audzināšanā;
Gunāru Iesalnieku nominācijā “Ar Puzi sirdī” – par finansiālu
atbalstu Diakonijas centra telpu remontam un palīdzību Puzes pagasta
maznodrošinātajām ģimenēm no
2002. gada;
Artu Roderti nominācijā “Puzes
jaunietis” – par nesavtīgu palīdzību
un atbalstu kultūras pasākumos.

POPĒ
Sandri Jankevičus – par aktīvu darbu Popes sporta dzīves organizēšanā un Popes kā sportiska
pagasta izaugsmes veicināšanā;
Robertu Grīnbergu – par
palīdzību un aktīvu darbu Popes
vēstures izzināšanā un pagasta atpazīstamības veicināšanā.
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INTERVIJA

Deputāti būs
tuvāk tautai
Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks kopā ar 1991. gada barikāžu dalībnieku
Apbalvošanas komisijas pārstāvi Andri Jaunsleini, kurš viņam pasniedza Pateicības
rakstus par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā. DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
Šoreiz intervijā domes
priekšsēdētājs Aivars Muce
nieks stāsta par to, kā paredzēts uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti Vārves
pagastā, kādēļ ir vērts privatizēt dzīvokļus, kā uzdot jautājumus pašvaldībai, kurā pagastā
iecerēts ierīkot trenažieru zāli.
– Pēdējā domes sēdē deputāti izskatīja jautājumus par Vārves
pagastā esošo dzīvojamo māju
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzticēšanu SIA “VNK serviss”,
vienlaikus uzticot uzņēmumam arī
siltumapgādes, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Vārves pagastā.
– Vispirms gribu teikt, ka mūsu
valsts likumi nosaka, ka pašvaldības
pienākums ir organizēt komunālo
pakalpojumu sniegšanu, nevis pašai
sniegt komunālos pakalpojumus.
Arī dzīvojamo māju apsaimniekošanu neveic pašvaldība, bet dzīvokļu
īpašnieki paši izvēlas savu īpašuma
pārvaldnieku, tātad tā var būt pašu
izveidota biedrība vai jebkurš komersants, kam ir tiesības to darīt. Šie ir
mūsu pirmie pieņemtie lēmumi, lai
minētos pakalpojumus Vārves pagastā turpmāk sniegtu pašvaldības
SIA “VNK serviss”. Uzņēmums jau
to sekmīgi dara Ugālē, no 1. janvāra
viņu pārziņā būs arī Puze. Kā nākamo pagastu izvēlējāmies Vārvi, jo par
komunālo pakalpojumu sniegšanu
šajā pagastā aizvadītajos astoņos gados, kopš izveidots novads, pat ieguldot lielus līdzekļus infrastruktūras
sakārtošanā, esam saņēmuši pagasta
iedzīvotāju sūdzības un vietējo deputātu aizrādījumus par ūdens kvalitāti,
par gausu rīcību komunālo problēmu
sakārtošanā un ēku apsaimniekošanā. Tātad ar pašvaldības rīcībā esošajiem cilvēkresursiem neesam spējuši
iedzīvotājiem nodrošināt pilnvērtīgu
sniegto pakalpojumu kvalitāti. Lai šo
situāciju mainītu, esam savlaicīgi pieņēmuši saprotamu lēmumu, lai SIA
“VNK serviss” vadība sāktu izstrādāt
rīcības plānu, kā Vārves pagastā apsaimniekot dzīvojamās mājas, kurās
dzīvokļu īpašnieki uzticēs to darīt
uzņēmumam, un sniegt siltumapgādes, ūdens un kanalizācijas pakalpojumus. Tas jāizdara līdz 1. maijam.
Ir iecere nākamajā gadā rekonstruēt

katlumāju Ventavas ciemā, tādēļ uzņēmumam šoziem uzticēsim objekta
tehniskā projekta izstrādi. Lielākā
daļa deputātu sēdē atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu. Man ir pārliecība, ka ejam pareizajā virzienā, jo
sniegtajiem pakalpojumiem ir jābūt
pēc iespējas kvalitatīvākiem.
– Katrā novada domes sēdē
izskata vairākus jautājumus par
dzīvokļu privatizēšanu jeb atsavināšanu. Arī šajā jomā gaidāmas
izmaiņas?
– Pēdējā gada laikā iedzīvotāji ļoti aktivizējušies un iegādājas
savā īpašumā pašvaldības izīrētos
dzīvokļus, kuros viņi dzīvo, tādējādi
kļūstot par nekustamā īpašuma
īpašniekiem. No pašvaldības puses
tā ir apsveicama rīcība, bet ikdienā
nācies saskarties ar situāciju, ka ir
dzīvokļu īrnieki, kuri nezina par iespēju izpirkt savu dzīvokli. Turklāt
tas izdarāms, nemaksājot visu summu uzreiz, bet sadalot maksājumu
tā, lai norēķini būtu veikti piecu gadu
laikā, ievērojot 6% likmi, kā to nosaka
Ministru kabineta noteikumi. Aicinu
iedzīvotājus izpirkt īrētos dzīvokļus. Tā kā pašvaldībai trūkst līdzekļu
izīrējamā dzīvokļu fonda īpašumu
sakārtošanai, apsveram iespēju
nākamajā gadā paaugstināt īres maksu, bet, ja dzīvokļa īrnieks būs kļuvis
par dzīvokļa īpašnieku, pat maksājot
par dzīvokli pakāpeniski piecus gadus, viņiem īres maksa vairs nebūs
jāmaksā. Diezgan daudz dzīvokļus
savā īpašumā šobrīd iegādājas īrnieki Vārves pagastā, Tārgalē, Puzē, arī
Piltenē un Ugālē. Izpērkot dzīvokli,
tas ir jānovērtē pie sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja, kurš savukārt ņem vērā katra īrnieka veiktos
ieguldījumus dzīvokļa sakārtošanā. Ja
īrnieks savu īpašumu ir uzturējis labā
stāvoklī, tas nenozīmē, ka viņa dzīvoklis būs dārgāks par sliktā stāvoklī
uzturētu dzīvokli. Iespējams, cena
būs vienāda, summa vairāk atkarīga
no tā, kurā pagastā atrodas dzīvoklis,
kāda ir tā tirgus vērtība konkrētajā
vietā. Dzīvokļu vidējā vērtībā mūsu
novadā svārstās no 1000 līdz 2500
eiro. Kā jau minēju, noslēdzot līgumu, summu var samaksāt piecu gadu
laikā.
– Esam informēti, ka reizēm
iedzīvotāji pagastos nevar saņemt
atbildes uz jautājumiem, kas viņus

interesē. Kā rīkoties šādā situācijā?
– Šādās reizēs iesaku izmantot
pašvaldības mājas lapu www.ventspilsnovads.lv. Tajā kreisajā pusē pašā
apakšā ir atrodama sadaļa “Jautā pašvaldībai”, un katrs iedzīvotājs, kuram
ir kas jautājams vai precizējams, iebilstams vai norādāms, var uzrakstīt
savu vajadzību, un viņš noteikti saņems kompetentu atbildi.
– Feisbukā pie ziņas, kurā informējām par deputātu pieņemto
lēmumu izsludināt novadā ārkārtas situāciju lauksaimniecībā, bija
vairākas replikas, ka tas izdarīts
novēloti.
– Nedomāju, ka mēs reaģējām
par vēlu. Par ārkārtas situācijas izsludināšanu deputāti jau vienojās 13. oktobrī, tātad piektdienas pēcpusdienā,
bet sakarā ar to, ka sestdien un svētdien neviena valsts iestāde nestrādā,
lēmumu pieņēmām pirmdienas rītā,
16. oktobrī, kad notika domes ārkārtas sēde. Saskaņā ar Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
datiem nokrišņu daudzums mēneša
normu pārsniedza oktobra pirmajā
dekādē. Šīs dekādes beigās saņēmām
pirmās lauksaimnieku sūdzības, tādēļ
domāju, ka noreaģējām pietiekami
ātri. Lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā, mums vajadzēja faktus
skaitļos, uz kuriem balstīties. Saņemot zemnieku iesniegumus, konstatējām, ka situācija ir nopietna,
applūšana un meliorācijas sistēmu
nespēja savlaicīgi novadīt nokrišņus
no laukiem skārusi lielāko daļu no
49 368,5 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām. Piemēram,
Liepājas pusē nokrišņu daudzums ir
bijis lielāks nekā Ventspils novadā,
bet tur neviena pašvaldība nepieņēma lēmumu par ārkārtas situācijas
izsludināšanu. Paldies mūsu zemniekiem, kuri, spītējot sliktajiem laikapstākļiem, ir darījuši visu, ko varējuši,
mēģinot novākt ražu. Mūsu novadu
apmeklēja zemkopības ministrs Jānis
Dūklava kungs, kurš, apskatot laukus,
nebūt neuzskatīja, ka mūsu novadā
situācija būtu ārkārtēja un ne tuvu tik
slikta, kāda bija Latgalē.
– Domes deputāti ir vienojušies par katlumājas būvniecību
Užavā. Kad tas varētu notikt?
– Ir beidzies iepirkums par katlumājas siltumtrašu būvniecību un

atsevišķu māju siltumapgādes sistēmu rekonstrukciju. Ir noteikti iepirkuma uzvarētāji, bet vēl nav zināms
būvuzraudzības iepirkuma rezultāts.
Paredzams, ka nākamajā domes sēdē
pieņemsim lēmumu par galvojuma
sniegšanu SIA “VNK serviss” projekta realizēšanai, un uzņēmums varēs griezties Valsts kasē aizņēmuma
saņemšanai – aptuveni 1 miljonu un
189 000 eiro, pēc tā apstiprināšanas
varēsim simtprocentīgi apliecināt,
ka beidzot būs jauna katlumāja Užavas ciemā. Ieplānotais apkures tarifs
Užavā būs 60 eiro/MWh. Ja laika
apstākļi atļaus, iespējams, katlumājas
pamatus ielies jau nākamā gada sākumā, bet objekts, kas atradīsies Užavas
pamatskolas nekustamajā īpašumā
“Kalves”, visticamāk, būs gatavs 2018.
gada pirmajā pusē. Bet, kā jau minēju,
tas būs atkarīgs arī no laikapstākļiem.
– Ir pārtraukta Ugāles sporta
manēžas būvniecība. Deputāti jau
septembrī pieņēma lēmumu nojaukt esošo ēku un būvēt jaunu. Cik
tālu ir pavirzījušies šie darbi?
– Novembra sākumā esam izsludinājuši iepirkuma procedūru objekta projektēšanai. Iepriekš gan minēju,
ka iepirkuma procedūru veidosim,
projektēšanu apvienojot ar būvniecību, tomēr, vairākkārt izskatot šo
jautājumu komisijās, sapratām, ka tas
būs dārgāks risinājums. Turklāt šādā
gadījumā mums būtu jāpiesaista speciālisti, kuri ļoti precīzi varētu definēt
darba uzdevumu, bet tas prasa laiku.
Cerēsim, ka atradīsim labu projektētāju.
– Tīmekļa vietnē www.ventasbalss.lv bija uzdots jautājums, kur
Piltenē var sportot lietainā laikā un
vai šajā pilsētā kādā ēkā varētu uzstādīt trenažierus.
– Gribu atgādināt, ka pagastos,
kurās ir sporta zāles, tās bez maksas
var izmantot arī pieaugušie, protams,
iepriekš vienojoties ar sporta dzīves
organizētāju. Ja pagastā, kurā nav
sporta zāles, iedzīvotāji vērstos pie
pašvaldības ar lūgumu nodrošināt
viņus ar sportošanas iespējām, mēs
noteikti mēģinātu viņus atbalstīt ar
transportu, lai aizvestu uz tuvāko vietu, kur ir sporta zāle. Esam sakārtojuši āra sporta laukumus Puzē, Tārgalē
un Zūrās, vairākos pagastos ir trenažieru zāle. Piltenē pagaidām vēl nav,
bet no šīs pilsētas ievēlētie deputāti
Artis Fetlers un Aigars Matisons jau
vasarā ierosināja, ka Piltenē vajadzētu
ierīkot trenažieru zāli. Mums šobrīd
ir padomā telpas, kur tā varētu atrasties, sastādot nākamā gada budžetu,

centīsimies atrast līdzekļus telpu kosmētiskajam remontam un trenažieru
iegādei. Pie reizes gribu pateikt, ka
pieņēmām lēmumu nesasteigt atlikušos būvdarbus Piltenes stadionā,
jo lietainais septembris un oktobris
liedza kvalitatīvi uzklāt skrejceļu seguma materiālu. To var darīt tikai labos laikapstākļos, tādēļ pagarināsim
būvdarbu līgumu, un mīkstais sporta
segums tiks ieklāts pavasarī.
– Sākot no novembra, visi
deputāti reizi mēnesī pieņems iedzīvotājus. Lielākoties tas notiks
pagastos, daži lēmējvaras pārstāvji
būs satiekami domē.
– Domes vadība arī līdz šim pieņēma iedzīvotājus, tas notika domē,
bet tagad deputāti Aigars Azis un
Andris Vārpiņš izrādīja iniciatīvu
tikties ar cilvēkiem arī pagastos. Pārējie kolēģi viņus atbalstīja, tādēļ tika
sastādīts grafiks, lai iedzīvotāji zinātu,
kad viņu pagastā varēs satikt konkrēto deputātu. Viņam varēs uzdot
dažādus jautājumus, bet, protams,
jārēķinās ar to, ka deputāts ne vienmēr uzreiz varēs sniegt atbildi, tomēr
viņš noskaidros jautājuma būtību un
noteikti vēlāk atbildēs, nepieciešamības gadījumā informējot arī novada
vadību. Tāpēc arī šajā sezonā neorganizēsim iedzīvotāju sapulces pagastos, pēc ziemas sezonas izvērtēsim,
cik lietderīgas ir šādas pieņemšanas
pagastos.
– Tuvojas jaunais budžeta
gads. Kad sāksies ieņēmumu un
izdevumu plāna izskatīšana?
– Finanšu nodaļas budžeta speciālisti un struktūrvienību vadītāji
gatavo budžeta projektu, kas tiks iesniegts Finanšu komitejā. Budžetu
komitejā sāksim izskatīt pēc valsts
svētkiem, bet gala lēmumu, kā paredzu, pieņemsim janvāra pirmajā
pusē. Salīdzinot ar šo gadu, budžetā
paredzams aptuveni 400 000 eiro liels
pieaugums, bet jāņem vērā, ka valstī
būtiski palielināta minimālā darba
alga, tādēļ liela daļa līdzekļu būs jāparedz šim nolūkam. Jaunajā gadā mainīsies akcīzes nodokļa apjoms, arī tas
ietekmēs izdevumu daļu. Vēl jāņem
vērā, ka novada pašvaldība katru
gadu iegulda līdzekļus dažādu remontdarbu veikšanā un projektu realizēšanā, ņemot aizņēmumus Valsts
kasē, tādēļ ir lielākas kredītsaistības,
kuras, tāpat kā citi izdevumi, jāierēķina budžetā. Tādējādi prognozēju, ka
mūsu budžets un pašvaldības iespējas paliks iepriekšējā gada līmenī.
Marlena Zvaigzne

Ja jums ir jautājumi domes priekšsēdētājam,
rakstiet marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai zvaniet 25427257.
Anonīmas sūdzības neizskatīsim, bet konstruktīvas
iebildes un ierosinājumus noteikti ņemsim vērā.
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Ventspils novada pasākumu afiša
KULTŪRAS VĒSTIS
NOVADĀ
18. novembrī plkst. 15 Latvijas
Valsts svētku pasākums Ventspils
novadā Ances kultūras namā.
Plkst. 13.45 svētku dievkalpojums
Rindas baznīcā.
21. novembrī plkst. 11 kultūras
namu, tautas namu vadītāju seminārs
Tārgalē.
25. novembrī plkst. 19 “Bez
maskām” pasākums novada
amatierteātru aktieriem, režisoriem
Ances kultūras namā.
19. decembrī plkst. 16 “Brīdi
pirms…” balvas “Kultūras laiks”
pasniegšana. Pasākums novada
kultūras darbiniekiem (KN/TN vadītāji,
bibliotēku vadītāji, bibliotekāri,
mūzikas un mākslas skolu direktori,
pedagogi, amatierkolektīvu vadītāji,
koncertmeistari) Piltenes kultūras
namā.
PILTENE
18. novembrī plkst. 21 svētku balle
ar grupu “Miera vējos”.
25. novembrī plkst. 16 Mūzikas
skolas jubilejas pasākums.
Bibliotēka
Izstādes:
l Ligitas Vaļukas fotoizstāde “Etno”.
Literatūras izstāžu cikls un stends
“Bibliotēkas kalendārs stāsta” – par
ievērojamiem cilvēkiem – jubilāriem,
atceres dienām, svētkiem, aktuāliem
notikumiem novembrī.
l Literatūras izstāde abonementā
“Piebaldzēns” – dramaturgam
Paulam Putniņam 80.
l Literatūras izstāde lasītavā “Ar
citu acīm: Latvija un latvieši ārzemju
autoru darbos”.
l Literatūras izstāde bērnu nodaļā
“Bērnu grāmatai jābūt vienkārši
labai” – zviedru rakstniecei Astridai
Lindgrēnai 110.
l Literatūras izstāde abonementā
“Kā uzveikt problēmas un atkarības”
izstāžu ciklā “Grāmata veselībai un
dzīvespriekam”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda
51. kopa.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda
54. kopa.
PASĀKUMI:
l Līdz novembra beigām turpinās
makulatūras vākšanas akcija.
l Līdz 19. novembrim Rīta stundas
lasījumi bērniem “Ziemeļu salas”
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā.
l 15. novembrī plkst. 12.20
tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli
VKKF atbalstītajā Ventspils
bibliotēkas projektā “Rakstnieks lauku
bibliotēkā”.
l 23. novembrī plkst. 15 radoša
darbnīca bērniem “Atradu ideju
grāmatā”.
l 28. novembrī plkst. 12.20
konkursa “Skaļā lasīšana” 5.–6. klašu
skolēniem 1. kārta.
PUZE
17. novembrī kultūras namā
valsts svētku koncerts, kur tiks
pasniegti pateicības raksti pagasta
aktīvākajiem iedzīvotājiem.
26. novembrī plkst. 17 Blāzmas
centrā pie uzraksta PUZE pagasta
egles iedegšanas pasākums.
4.–22. decembrī kultūras nams
un bibliotēka rīkos Ziemassvētku
rokdarbu izstādi ar pārdošanu!
Ja vēlies piedalīties ar saviem
darbiņiem, tad atnes tos uz Puzes
bibliotēku līdz 1. decembrim!
3. decembrī plkst. 10 kultūras namā
zolītes turnīrs.
17. decembrī plkst. 18 kultūras
namā Ievas Akurāteres koncerts,
piedalīsies arī Leons Sējāns – ģitāra,
Matīss Akurāters – perkusijas. Ieeja
3 eiro.
22. decembrī plkst. 10 kultūras
namā pirmsskolas izglītības iestādes

audzēkņiem un pašiem mazākajiem
Puzes pagastā deklarētajiem
iedzīvotājiem Ziemassvētku pasākums
kopā ar Čučumuižas rūķiem. Tiks
dalītas Ventspils novada saldumu
paciņas. Ja jūsu bērns nav deklarēts
Puzes pagastā, bet gribat, lai viņš
piedalās pasākumā, tad būsiet gaidīti,
tikai sagatavojiet saldumu paciņu
viņam un pirms pasākuma saskaņojiet
ar Puzes kultūras nama vadītāju.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde bērniem
“Karlsons, Pepija Garzeķe, Emīls
un citi” – zviedru rakstniecei Astridai
Lindgrēnai 110.
l Novadpētniecības materiālu
izstāde “Pagasta stāsti –
Pussenecken”.
l Literatūras izstāde “Es vaicāju
sirdij” – dzejniekam Imantam
Auziņam 80.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda
57. kopa.
PASĀKUMI:
l 15. novembrī sadarbībā ar Puzes
pamatskolu Latvijas dzimšanas
dienai veltīts otrais pasākums –
bērnu radošo darbu par Latviju
prezentācija “100 radošie darbi
Latvijai 100. gadadienā”.
l Novembra beigās (datums tiek
precizēts) – konkursa
“Skaļā lasīšana” 5.–6. klašu
skolēniem 1. kārta.
TĀRGALE
15. novembrī plkst. 13 Tārgales
pagasta pārvaldes zālē Latvijas
gadadienas svinības un Tārgales
politiski represētām personām svinīga
pieņemšana un svētku koncerts.
16. novembrī plkst. 17 Tārgales
pamatskolā Latvijas gadadienas
svinības “Es Latvijā, Latvija manī”.
Tārgales pagasta aktīvāko un čaklāko
cilvēku godināšana, kuri ar labiem
darbiem veicinājuši labāku dzīvi.
17. novembrī plkst. 19 Tārgales
pamatskolā Latvijas Valsts svētkiem
veltīts koncerts. Koncertā piedalīsies
Ventspils kultūras centra kori
“Līvzeme”, “Lība” un deju kolektīvs
“Liedags”.
Plkst. 21 atpūtas vakars kopā ar
grupu “Kurzemnieki”. Ieejas maksa
2 eiro.
24. novembrī plkst. 16 Tārgales
pagasta pārvaldes zālē tikšanās
vakars senioru klubiņam.
7. decembrī plkst.16.30 Tārgalē
Eglītes Eiras Ziemassvētki. Eglītes
izgaismošanas svētki.
15. decembrī plkst. 16 Tārgales
pagasta pārvaldes aktu zālē
Ziemassvētku ieskaņas koncerts.
Bibliotēka
Izstādes:
l Latvijas Republikas proklamēšanas
99. gadadienai veltīta literatūras
izstāde “18. novembris – Latvijas
Republikas proklamēšanas diena”.
l Literatūras izstāde “Zviedru
rakstniecei Astridai Lindgrēnai 110”.
l Literatūras izstāde “Dzejniekam
Imantam Auziņam 80”.
l Literatūras izstāde “Aktrisei Lilitai
Ozoliņai 70”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda
50. kopa.
PASĀKUMI:
l 17. novembrī plkst. 9.15 Rīta
stunda 3. klases skolēniem –
M.Kunnasa grāmatas “Bagātību sala”
fragmenta lasījums Ziemeļvalstu
Bibliotēku nedēļā.
JŪRKALNE
17. novembrī plkst. 18 Latvijas
Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts pasākums. Svētku
koncerts un Jūrkalnes pagasta
atzinības rakstu pasniegšana
pagasta iedzīvotājiem.

15. novembris – 15. decembris
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Zviedru
rakstniecei Astridai Lindgrēnai 110”.
l Latvijas Republikas
proklamēšanas 99. gadadienai veltīta
literatūras izstāde “Mana Latvija,
dadzītis mazs, ieķēries pasaules
svārkos” (no 7. novembra).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda
46. kopa.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda
53. kopa.
PASĀKUMI:
l 14. novembrī plkst. 10
Rīta stundas lasījums bērniem
“Kapteinis Šārkijs un bagātību salas
noslēpums” Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļā.
UŽAVA
17. novembrī plkst. 19 koncerts
“Mana Latvija” par godu LR
proklamēšanai, goda rakstu
pasniegšana. Turpinājumā plkst.
22 balle kopā ar muzikantu A. Bāni.
Ieejas maksa ballē 2 eiro.
3. decembrī plkst. 16 lielās Užavas
egles iedegšana. Dziesmas un
rotaļas pie egles, turpinājumā
tēja, piparkūkas un “Spēlmanīšu”
sniegumā A. Rubeņa izrāde “Ciemiņš
no Marsēlijas” tautas nama zālē.
Bibliotēka
Izstādes:
l Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai
veltīta literatūras izstāde “Salas
daiļliteratūrā”.
l Literatūras izstāde lasītavā “Kas?
Kur? Kad?” – Latvijas 100-gadi
gaidot.
l Latvijas Republikas
proklamēšanas 99. gadadienai veltīta
literatūras izstāde “18. novembris –
Latvijas Republikas proklamēšanas
diena”.
l Literatūras izstāde “… lasīt bez
burtiem sirds prot” – dzejniekam,
literatūrzinātniekam Imantam
Auziņam 80.
l Literatūras izstāde bērniem “Kur
stāsti un varoņi atdzīvojas” – zviedru
rakstniecei Astridai Lindgrēnai 110.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda
47. kopa.
PASĀKUMI:
l 13. novembrī jauno grāmatu
diena.
l 16. novembrī Rīta stunda vecāko
klašu skolēniem – M. Turtšaninovas
grāmatas “Marēsi” fragmenta lasījums
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā.
l Novembra beigās (datums
tiek precizēts) – konkursa “Skaļā
lasīšana” 5.–6. klašu skolēniem
1. kārta.
ANCE
14. novembrī plkst. 13. Ances
rokdarbnieku kopas “Paukers”
dalībnieku cimdu adīšanas skolas
“100 cimdu pāri Latvijas simtgadei”
izstādes atklāšana.
18. novembrī plkst. 15 Latvijas
Valsts svētku pasākums Ventspils
novadā.
18. novembrī plkst. 20 svētku balle
ar grupu “Nakts ziņas”. Pie galdiņiem
ar “groziņiem”.
22. novembrī plkst. 17 Askolds
Saulītis “Astoņas zvaigznes”,
dokumentālā filma.
25. novembrī plkst. 19 “Bez
maskām” novada amatierteātru
saiets.
10. decembrī plkst. 10 Ances zolītes
turnīrs.
11. decembrī plkst. 13
Ziemassvētku pasākums
senioriem. Koncertā piedalās Ances
pamatskolas audzēkņi.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakstnieces
Dagnijas Zigmontes daiļrade” Ances

kultūras nama projekta “Gausais
nazis” ietvaros.
l Latvijas Republikas
proklamēšanas 99. gadadienai veltīta
literatūras izstāde “Mūsu novads
grāmatās” (no 12. novembra).
l Literatūras izstāde “Re, kur
muzikanti spēlē manu mūžu” –
dziedātājam Ojāram Grīnbergam 75
(no 21. novembra).
PASĀKUMI:
l 15. novembrī plkst. 9 Rīta
stundas lasījums “Bagātību sala”
un pastaiga “Pirātiem pa pēdām”
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas
ietvaros pirmsskolas bērniem.
l 16. novembrī plkst. 11.45
Latvijas 99. dzimšanas dienai veltīta
bibliotekārā stunda bērniem “Mana
Latvija!”.
l 23. novembrī plkst. 11.45 zviedru
rakstnieces Astridas Lindgrēnas 110.
dzimšanas dienai veltīta bibliotekārā
stunda bērniem “Ielūdz Pepija”.
l 25. novembrī plkst. 11 pasākums
“Agrāk un tagad – mūspusē”
bibliotēkas lasītāju interešu klubiņa
“Dažādības” dalībniekiem.
l 29. novembrī plkst. 14 pasākumu
cikla “Bibliotēka sadarbojas” 2. sērija
konkursā “Skaļā lasīšana” 5.–6. klašu
skolēniem.
l 30. novembrī plkst. 11.45 zviedru
rakstnieces Astridas Lindgrēnas 110.
dzimšanas dienai veltīta bibliotekārā
stunda bērniem “Emīls uzdarbojas”.
UGĀLE
17. novembrī plkst. 19 Latvijas
valsts proklamēšanas gadadienas
pasākums.
17. novembrī plkst. 22 balle kopā ar
grupu “Hameleoni”. Ieeja 5 eiro.
25. novembrī plkst. 19 SK “Krauķi”
sezonas noslēguma pasākums.
1. decembrī plkst. 19 svētku egles
iedegšana tirgus laukumā.
2. decembrī plkst. 19 “Lustīgdancis
2017”.
9. decembrī plkst. 13 labdarības
koncerts.
9. decembrī plkst. 19 Ugāles
uzņēmēju balle.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Grāmatās
atrastā Ugāle” – Ugāles cilvēku
un notikumu apraksti daiļliteratūrā
Ventspils novada pašvaldības
finansētā projekta ietvaros.
l Literatūras izstāde “14. novembris
– Rubeņa bataljona piemiņas diena” –
Kureļa grupas bataljona komandierim
Robertam Rubenim 100.
l Literatūras izstāde “Gleznotājai,
rakstniecei Hildai Vīkai 120” ciklā
“Novembra jubilāri”.
l Literatūras izstāde “Dramaturgam
Paulam Putniņam 80” ciklā
“Novembra jubilāri”.
l Literatūras izstāde “Dzejniekam,
literatūrzinātniekam Imantam
Auziņam 80” ciklā “Novembra
jubilāri”.
l Literatūras izstāde bērniem
“Latvijai dzimšanas dienā”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda
49. kopa.
PASĀKUMI:
l Novembrī – konkursa “Skaļā
lasīšana” 5.–6. klašu skolēniem
1. kārta.
l Līdz 19. novembrim Rīta
stundas lasījumi bērniem
“Bagātību sala” Ziemeļvalstu
Bibliotēku nedēļā.
l 23. novembrī jauno grāmatu
diena.
l 7. decembrī plkst. 14 tikšanās ar
grāmatu autoru Armandu Puči VKKF
atbalstītajā Ventspils bibliotēkas
projektā “Rakstnieks lauku bibliotēkā”.
POPE
18. novembrī plkst. 21 groziņvakars

– spēlēs grupa “Muiža” no Cēsīm.
Ieejas maksa 5 eiro.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Nedod, Dievs,
tādu dienu, Kāda diena Mārtiņam”.
l Literatūras izstāde “Lāčplēša
diena”.
l Literatūras izstāde “Atveseļojies
pats!”.
l Literatūras izstāde “Saulespļava”
– zviedru rakstniecei Astridai
Lindgrēnai 110.
l Literatūras izstāde “Latvijai – 99”.
l Literatūras izstāde “Cilvēks no
operetes” – dziedātājam Ojāram
Grīnbergam 75 (no 20. novembra).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda
55. kopa.
PASĀKUMI:
l 17. novembrī plkst. 16 Krēslas
stundas lasījums “Ziemeļu
salas” un viktorīna “Ko tu zini
par Ziemeļvalstīm” Ziemeļvalstu
Bibliotēku nedēļā.
l 27. novembrī plkst. 13 bibliotēkas
interešu kopa “Kamene” viesojas
pie Vārves bibliotēkas lasītāju
interešu klubiņa tematiskā pasākumā
“Kartupeļi un to ēdieni”.
ZIRAS
17. novembrī plkst. 20 Latvijas
proklamēšanas gadadienai veltīts
koncerts. Ieeja brīva.
18. novembrī plkst. 21 Valsts svētku
dienai veltīta balle. Ieejas maksa 3
eiro.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde bērniem
“Dažādi nedarbi” – zviedru
rakstniecei Astridai Lindgrēnai 110.
l Latvijas Republikas
proklamēšanas 99. gadadienai veltīta
literatūras izstāde “Latvijai – 99”.
l Novadpētniecības materiālu
izstāde “Ziras laiku laikos – atpazīsti
cilvēkus un laikus”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda
48. kopa.
PASĀKUMI:
l 16. novembrī plkst. 17 Krēslas
stundas lasījumi skolēniem
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā.
l No 20. novembra jauno grāmatu
nedēļa.
ZLĒKAS
18. novembrī plkst. 20 svinīgais
pasākums – Zlēku kalendāra
atklāšana un Ventspils mūzikas
vidusskolas audzēkņu koncerts;
plkst. 22 balle ar Arturu Bāni, ieejas
maksa 3 eiro.
1. decembrī plkst. 17 atpūtas vakars
senioriem.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Turpinās
pasaules pasaka” – dzejniekam
Imantam Auziņam 80.
l Literatūras izstāde bērniem “No
Smolandes līdz Latvijai valda Astrida
Lindgrēna” – zviedru rakstniecei
Astridai Lindgrēnai 110.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda
45. kopa.
PASĀKUMI:
l 22. novembrī plkst. 14 tikšanās
ar rakstnieci Andru Manfeldi VKKF
atbalstītajā Ventspils bibliotēkas
projektā “Rakstnieks lauku
bibliotēkā”.
l 22. novembrī plkst. 16 Dāmu
klubiņa nodarbība “Akcija “Sasildīsim
Latviju!” turpinās”.
USMA
18. novembrī plkst. 17 svētbrīdis
Usmas baznīcā;
plkst. 19 “Latvijai 99” svētku koncerts.
Līdz 30. novembrim fotoizstāde
“Mūsu Usma”.
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Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mārtiņš brauca
ziemas ceļu”.
l Literatūras izstāde “Latvijas
simtgades grāmatas”.
l Ugāles mākslas studijas
dalībnieces Irēnas Lakšas darbu
izstāde “Ziedi un ūdeņi”.
l Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai
veltīta literatūras izstāde “Ziemeļu
salas”.
l Reformācijas kustības 500-gadei
veltīta literatūras izstāde “Trīs Usmas
baznīcas’’.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda
58. kopa.
PASĀKUMI:
l 15. novembrī plkst. 16 Krēslas
stunda “Ziemeļu salas” un “Teikas
un nostāsti par Usmas ezera salām”
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā.
VĀRVE
“Sporta un kultūras centrs Zūras”
18. novembrī plkst. 19 Zūru
pamatskolas mazajā zālē Karīnas
Tatarinovas svētku koncerts, Vārves
pagasta “Gada cilvēks 2017”
nominantu apbalvošana;
plkst. 21 Zūru pamatskolas sporta
zālē balle kopā ar grupu “R2”.
11.–18. decembrī Sporta un kultūras
centrā “Zūras” izstāde “Stāsti par
lietām”.
21. decembrī plkst. 16 Ziemassvētku
pasākums pirmsskolas vecuma
bērniem.
JIC “Ligzda”
Līdz 30. novembrim bērniem
zīmēšanas konkurss “Mana Latvija”.
15. novembrī plkst. 16 pēcpusdiena
bērniem “Ābolu salāti ar riekstiem”.
17. novembrī plkst. 17 kino vakars
“Ekskursante”, Lietuvas filma par
traģiskajām deportācijām.
27. novembrī plkst. 13 dāmu klubiņa
“Kalizija” tikšanās ar Popes dāmām.
Kartupeļu nodarbība.
BC “Tīne”
16. novembrī plkst. 17 “Latvija –
Dzimtene mana!”. Konkurss ģimenēm.
23. novembrī plkst. 17 uzvedības
stunda “Spēja klusēt un savaldīties.
Ko no tā iegūstam?”
Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Iepazīsties –
Ziemeļvalstu autori”
(līdz 20. novembrim).
l Latvijas Republikas proklamēšanas
99. gadadienai veltīta literatūras
izstāde “Nāk rudens apgleznot Latviju”
(līdz 20. novembrim).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda
56. kopa.
PASĀKUMI:
l 27. novembrī plkst. 13 tematisks
pasākums “Kartupeļi un to ēdieni”,
bibliotēkā viesojas Popes bibliotēkas
interešu kopa “Kamene”.
Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Fotoizstāde “Pasaules skaistākās
bibliotēkas” (līdz 20. novembrim).
l Literatūras izstāde bērniem
“Astridas Lindgrēnas pasaku
valstībā” – zviedru rakstniecei
Astridai Lindgrēnai 110
(līdz 20. novembrim).
l Lāčplēša dienai veltīta literatūras
izstāde “Brīvības cīnītāju gars cauri
laikiem (līdz 20. novembrim).
l Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai
veltīta literatūras izstāde “Ziemeļu
salas un ne tikai...”
(līdz 19. novembrim).
l Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai
veltīta literatūras izstāde “Sala latviešu
literatūrā” (līdz 19. novembrim).
l Latvijas Republikas proklamēšanas
99. gadadienai veltīta fotoizstāde
“Mēs esam maz, bet bagāti, jo Latvija
ir pūrā” (līdz 27. novembrim).
l Literatūras izstāde “Basketbola
zvaigzne – Kristaps Porziņģis”
(no 27. novembra).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda
52. kopa.
PASĀKUMI:
l 16. novembrī plkst. 17 Latvijas
simtgadei veltīts konkurss ģimenēm
“Kas? Kad? Kur?”.

KULTŪRAS VĒSTIS

“Pēcpusdiena” un “Lietas”

Darbs “Bez atbildes”. Teātra namā, apskatot šo gleznu, var aizdomāties
par to, kā mūsdienu steigā vēstules aiziet vienā virzienā, bet atbildes tā
arī nepienāk.
DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
Vai nav jaudīgi, ja divu mēnešu laikā māksliniekam ir
divas personālizstādes? Laimdota Junkara to var, spēj un
prot. Līdz 19. novembrim teātra namā “Jūras vārti” apskatāma viņas izstāde “Pēcpusdiena”, savukārt Galvenajā
bibliotēkā līdz 2. decembrim
var novērtēt mākslinieces kluso dabu izstādi “Lietas”.
Izstādes atvēršanā “Jūras vārtos” piedalījās daudz ugālnieces
talanta cienītāju. Pirms svinīgajām uzrunām viņi uzmanīgi apskatīja krāšņās pēdējo gadu laikā
tapušās lielformāta gleznas. Tās
tika novērtētas arī pēc izstādes
atklāšanas, tātad cilvēkiem bija
interese par Laimdotas veikumu.
Viņa pati atzīstas, ka šādi pasākumi vienmēr rada nelielu uztraukumu, bet, kad izstāde atklāta, valda
prieks, jo satikti pozitīvi noskaņoti skatītāji, kuriem ir, ko teikt. Arī
Laimdotai svētku reizē bija savs
sakāmais. Viņa paskaidroja, kādēļ
personālizstādei dots “Pēcpusdienas” nosaukums: “Tas ir zināms
mūža nogrieznis, kad priekšā vēl
ir skaists novakars. Pēcpusdienās,
kad saule vēl ir pie horizonta, dabā
sākas trakoti skaistas gaismas un

krāsas. Tā kā viss mans iedvesmas
avots ir ap mani un nekur tālu nav
jādodas, es nepārtraukti ieraugu
kaut ko gleznojamu un vienmēr
neesmu mierā ar rezultātu, gribas
izmēģināt vēl kaut ko.”
Izstādē parādītie darbi ir krāsaini un žilbina, bet tie uzrunā ne
tikai ar krāsu, bet arī vēstījumu, jo
autorei ir dziļš un pamatīgs pasaules redzējums. “Daudzi vēl atceras
manus gleznotos sīpolus, bet cik
tad var?! Es domāju, ka man būs
jaunas ainavas, arī portreti sen nav
gleznoti – kamēr vēl varu un gribas. Līdz vakaram vēl ir laiks.”
Laimdota pazīstama arī kā
uzcītīga novadpētniece, un izstādes atklāšanā viņa atklāja, ka šī
nopietnā aizraušanās ietekmē arī
viņas gleznu tematiku. Piemēram,
Cirkales motīvs ir kā piemineklis
ēkai, kuras vairs nav. Viss redzētais
Laimdotu uzrunā, braucot autobusā vai mašīnā, viņa ievēro detaļas,
kuras pēc tam tiek liktas lietā darbnīcā. “Es domāju, tā ir tikai norma,
ja mākslinieks strādā daudz. Nav
normāli reizi gadā, kad nāk izstāde, uztaisīt un aiznest vienu darbu.
Gleznošana ir mans dzīvesveids.
Man patīk ar to nodarboties. Gadā
ir vairāk nekā 360 dienu, un tā tie
darbi krājas. Izstādes tuvošanās,

“Mākslas uzdevums ir iepriecināt cilvēkus.
Arī tos, kas ikdienā varbūt nemaz tā nepaskatās pa logu vai steidzas. Māksliniekam
ir zināma starpnieka loma. Viņš var izdarīt
kaut ko siltu un labu,” uzskata Laimdota.

protams, rosina gleznot vairāk, bet
nevar sarunāt izstādi, ja nav gatavu
darbu! Tā nevar.”
Ugālē Laimdota vada Mākslas studiju. Tās pārstāve Ilze Komisarova-Mekša izstādes autores
darbos saskata meklējumus – kā
saturiski, tā krāsu izvēlē: “Arī, darbojoties studijā, mēs kopā ar Laimdotu ejam meklējumu ceļus, bet
mēs nekad nevarēsim izdarīt to,
ko viņa. Studijā esam priecīgi, ka
mums ir šāda padomdevēja; paldies, ka mums ir iespēja mācīties
pie Laimdotas.”
Gleznotājas izstāžu atklāšanā
parasti piedalās arī Herberta Dorbes muzeja “Senču putekļi” vadītāja Inese Aide. Kas sakāms viņai?
“Man patīk Laimdotas gleznas. Arī
tāpēc, ka patīk viņa kā personība
– kā enerģisks un erudīts cilvēks.
Apsveicami, ka Laimdotas mākslā ienāk arī novadpētniecība. Sen,
sen atpakaļ viņa savā darbnīcā
rīkoja atvērto durvju dienas, un
es joprojām reizi gadā aizbraucu
pie Laimdotas, lai paskatītos, kas
jauns tapis. Šajā izstādē man visvairāk patīk darbs “Bez atbildes”,
kuru šodien redzēju pirmo reizi.
Tam ir īpaša noskaņa.”
7. novembra pēcpusdienā
Ventspils Galvenajā bibliotēkā

Laimdota aicināja uz izstādes
“Lietas” atvēršanu. Daļa tajā redzamo darbu pavasarī varēja
apskatīt pilī, kur tobrīd bija redzamas arī Ritas Blaževicas un
Ingrīdas-Ģelzes Ozoliņas gleznas,
bet šoreiz Laimdotai kārojās savas klusās dabas parādīt bibliotēkā, tādēļ tapa arī jaunas gleznas.
“Kopš jūnija esmu brīvmāksliniece, man ir putna brīvība, līdz ar
to varu vairāk izdarīt. Šajā izstādē
esmu realizējusi vecas ieceres, jo
tas, ko mēs šeit redzam, kādreiz
atradās manās bērnības lauku mājās, šīs lietas tika izmantotas. Te ir
vectēva darbarīki – zāģi un īleni
–, viņa vamzis, vecāsmātes podi,
kuri atradās plauktos.” Laimdota
joprojām atceras, kā smaržojusi
viņas bērnības māja, kādi bijuši bēniņi, kur varēja atrast senus
žurnālus. Šī īpašā noskaņa pēc
daudziem gadiem iedvesmojusi
mākslinieci radīt gleznas, kurās
attēlotas arī atslēgas, pakavi, gludeklis, kurā bēra ogles. Laimdota
rādīja pirms daudziem gadiem tapušās skices, kuras vēlāk pārtapušas gatavos darbos. Viņa eksponē
lietas, kuras rūsa un kodes nemaitā, rādot 28 akrila tehnikā tapušās
gleznas.
Marlena Zvaigzne

Mācījās analizēt lugas
Oktobrī novada amatierteātru režisoriem bija iespēja
piedalīties divu dienu izglītojošos kursos “Dramaturģijas
pamati, lugu analīze”. Tos vadīja dramaturgs, režisors un
pasniedzējs pedagogs Lauris
Gundars.

Ierosinājumu organizēt šādus
kursus Kultūras nodaļas vadītājai Zanei Pamšei izteica Ventspils
Kultūras centra darbinieks Roberts
Grīnbergs. Lekcijas apmaksāja
Rakstnieku savienība, tādēļ dalībniekiem par tām nebija jāmaksā,

vien jāmācās, lai pilnveidotu savu
profesionalitāti un varētu vēl veiksmīgāk pagastos vadīt amatierteātrus. Aicinājumam apmeklēt
kursus atsaucās deviņas režisores
no Vārves, Zlēku, Ances, Ugāles,
Puzes, Jūrkalnes, Užavas, Tārgales,
Popes un Ziru pagasta.
Vārveniece Viktorija Rebuka,
kura strādā ar bērnu kolektīvu,
atzīst, ka režisors aicinājis paskatīties uz lugām no cita skatu punkta. Amatierteātru režisorēm bija
uzdots mājasdarbs, viņām bija jāizlasa Viljama Šekspīra “Hamlets”
un Rūdolfa Blaumaņa “Indrāni” un

“Skroderdienas Silmačos”. Lauris
Gundars kopā ar kursu dalībniecēm
analizēja minētās lugas, aicinot padomāt, kad tās ir sarakstītas, kādi
bijuši to laiku tikumi un tradīcijas.
“Kā jūs domājat, cik vecs ir Indrānu
tēvs?! Mēs ar režisoru secinājām,
ka viņam ir knapi 50, Indrānu māja
patiesībā ir nolaista. Vēl režisors runāja par stereotipiem, kas ir mūsos.
Piemēram, pieņemts uzskatīt, ka
“Skroderdienas Silmačos” ir komēdija, bet, ja izmestu visas dziesmiņas, būtībā paliktu nopietns stāsts,”
sapratusi Viktorija, kurai patika, ka
kursu vadītājs amatierteātru režiso-

rēm nav licis justies nezinošākām
par viņu, Lauris Gundars strādājis
ar pietāti pret auditoriju.
Zireniecei Anitai Pāvelsonei
kursos pavadītās dienas šķitušas
vērtīgas un piepildītas, viņa labprāt vēlreiz apmeklētu Laura Gundara vadītās nodarbības: “Kursos
aptvēru to, kā man pašai labāk
izprast tēlus un kā to iemācīt otram – aktieriem. Tā kā pati rakstu
lugas, sapratu arī to, kā labāk izveidot sižetu, kā mazu epizodi apaudzēt tā, lai taptu luga.”
Marlena Zvaigzne
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KULTŪRAS VĒSTIS

Iegūst vērtīgu pieredzi

Septembra beigās Ventspils novada kultūras un tautas namu vadītājas viesojās
Daugavpils novadā, iepazīstoties ar kolēģu darbu četros
pagastos – Ambeļu, Naujenes,
Višķu un Vaboles. Savukārt
oktobra vidū Daugavpils novada pārstāves ieradās atbildes vizītē.
Tālo ceļu no Daugavpils novada mēroja kultūras darbinieces
no Skrudalienas, Salienas, Nīcgales, Kalupes, Vaboles, Medumu,
Naujenes, Demenes, Biķernieku,
Līksnas, Dubnas, Kalkūnes un
Maļinovas pagasta. Viņu vidū bija
kultūras un tautas namu vadītājas,
bibliotekāres, arī muzeju vadītājas
un Kultūras pārvaldes pārstāves.
Ventspils novada Kultūras nodaļas
vadītāja Zane Pamše aicināja viešņas apskatīt Usmas tautas namu,
baznīcu un ezeru, pēc tam kultūras
darbinieces devās uz tautas namu
“Ugāle”, apmeklēja Ugāles Mūzikas un mākslas skolu, arī pagasta
bibliotēku. Jūrkalnē vēroja jūru,
bibliotēkā atbraucējas pārsteigušas
enerģiskās “Maģo suitu” dziedātājas. Daugavpils novada kultūras
darbinieces ar interesi ieklausījušās stāstījumā par saudzējamo
suitu kultūru un uzzinājušas, ka
bibliotēkas otrajā stāvā var mācīties aust, turklāt aušana pagastā
notikusi, pateicoties dalībai vairākos projektos un pašu jūrkalnieču
iniciatīvai. Viņām ir vēlme apgūt
dažādus rokdarbu veidus, tādēļ tas
tiek darīts bez īpaša pamudinājuma. Jūrkalnes tautas namā viešņas
sagaidīja Ventspils novada kultū-

Daugavpils novada kultūras darbinieces nupat apskatījušas Amatu māju.
ras darbinieces, un notika sarunas
par kultūras darba norisēm abos
novados.
Otrajā dienā Daugavpils novada kultūras darbinieces apskatīja
Ventspili, priecājoties ne tikai par
sakopto pilsētu, bet arī atzinīgi
novērtējot Galvenās un Pārventas
bibliotēkas sniegto pakalpojumu
klāstu un ēku dizainu. Teātra namā

INFORMĀCIJA

Par “3+ Ģimenes karšu”
jauno izsniegšanas kārtību

“Jūras vārti” uzzināts, kā darbojas
“Kurzemes filharmonija”, secinot,
ka šeit var baudīt augstas klases
profesionāļu piedāvātos mākslas
priekšnesumus. Amatu mājā viesus sagaidīja suvenīru salona “Ventiņpūrlād” vadītāja Astrīda Kinne,
kura pastāstīja par veiksmīgo sabiedriskās organizācijas “Spārni”
un novada pašvaldības sadarbību,

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

organizējot Pagastu dienu, kura
notikusi jau piecpadsmit reizes un
vienmēr ir labi apmeklēta.
Zane Pamše atceras, ka kolēģi
no Daugavpils novada ar redzēto
un dzirdēto Ventspils novadā un
pilsētā bijuši ļoti apmierināti: “Šādi
pieredzes apmaiņas braucieni ir
vērtīgi, jo tad var ne tikai novērtēt kultūras iestādes iekārtojumu,

bet arī saturisko piepildījumu,
uzzinot, kādi pasākumi tiek rīkoti
un kāda ir to mērķauditorija. Visi
kopā secinājām, ka cilvēku skaits
laukos samazinās, tādēļ kultūras
darbiniekiem jāmeklē jaunas darba formas, lai ieinteresētu pagasta
iedzīvotājus apmeklēt pasākumus.”
Marlena Zvaigzne

Noslēgusies “Vētru muzeja”
ierīkošana

“3+ Ģimenes kartes” turpmāk izsniegs arī bērniem un jauniešiem, kas mācās. To nosaka Ministru kabinetā pieņemtie
grozījumi noteikumos Valsts atbalsta programmā “Latvijas
Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte””.
Turpmāk vecākam būs tiesības lūgt minēto karti piešķirt arī bērniem,
kuri ir sasnieguši septiņu gadu vecumu, un pilngadīgajām personām, kas
turpina iegūt izglītību, bet vēl nav sasniegušas 24 gadu vecumu. Vienlaikus
noteikts, ka bērns, lietojot “3+ Ģimenes karti”, personu apliecinoša dokumenta vietā var uzrādīt skolēna apliecību. Kartes izsniedz Sabiedrības
integrācijas fonds.
Papildināti arī “3+ Ģimenes kartes” piešķiršanas kritēriji. Lai
aizsargātu bērna tiesības un veicinātu vecāku pienākumu pildīšanu –
bērna nodrošināšanu ar uzturlīdzekļiem –, noteikts, ka turpmāk būs
jāpārbauda, vai vecāki nav reģistrēti kā parādnieki Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas parādnieku reģistrā. Ja vecāks ir reģistrēts kā
parādnieks, kartes izsniegšana tiek atteikta. Izņēmums ir tad, ja vecāks ir
cilvēks ar invaliditāti vai pārejošas darbnespējas gadījumos, kā arī tad, ja
parādnieks ir noslēdzis vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fondu par
uzturlīdzekļu maksājumu veikšanas kārtību un šo vienošanos pilda.
Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota
atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas kalpo arī kā apliecinošs
dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas līdz 24 gadiem, ja tās iegūst
vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja saņemt dažādas atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā
valsts, pašvaldību iestādes un privātie uzņēmumi Latvijā.
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja
Aiga Ozoliņa

Pavisam drīz arī apmeklētāji
varēs apskatīt šo ekspozīciju.
GUNTARA REĶA ARHĪVA FOTO

Jūrkalnē projekta “Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā
mantojuma ekspozīcijas “Vētru muzejs” ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana” Nr. 16-08-FL04-F043.0203-000003
gaitā tautas nama otrajā stāvā ir izveidota unikāla kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcija. Tajā ietilpst liecības par
Baltijas jūras stihijas upuriem, ko papildina pludmalē atrastas un no dzelmes izceltas senlietas. Ekspozīcija ir veidota
no privātkolekcijām, kuras piedāvā Zemūdens arheoloģijas
centra pārstāvis Voldemārs Rains un viņa biedri, Latvijas
Nirēju kluba pārstāvji, akvalangisti, piekrastes zvejnieki un

vēstures pētnieki. Ekspozīcijā ietilpst nirēju ekipējums un
atribūtika, foto un video materiāli no jūras dzelmes, zemūdens atradumi. Pie muzeja ierīkots arī auto stāvlaukums.
Projekta kopējās izmaksas ir 39 704,63 eiro, 35 734,17
eiro ir Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums, bet 3970,46 eiro – Ventspils novada pašvaldības
finansējums.
Aicinām sekot līdzi informācijai par muzeja atklāšanas pasākumu, kas plānots novembra beigās!
Evita Roģe
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“RETROUT” partneri
tiekas projekta sanāksmē

Ventspils novada pašvaldība ir viena no 14 projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un
ilgtspējīga pārvaldība” jeb “RETROUT” (Nr. R065) partneriem. No Latvijas projektā piedalās arī Kurzemes Plānošanas reģions un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”. Ventspils
novada pašvaldība projektā īstenos demonstrēšanas projektu Jūrkalnes
pagasta Rīvas upē, kur tiks veidots zivju ceļš taimiņu, zušu un nēģu populācijas atjaunošanās nodrošināšanai.
Lai sekmīgi īstenotu projekta aktivitātes, 25. oktobrī Rīgā, Kurzemes
Plānošanas reģiona telpās, notika Latvijas partneru tikšanās, piedaloties
Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājam Guntaram Reķim, pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītājai Evitai Roģei, kā arī “BIOR” pārstāvjiem
(Jānis Birzaks, Kaspars Abersons, Ance Fokerote) un Kurzemes Plānošanas
reģiona pārstāvjiem (Edvīns Drigins, Zane Gaile, Aiga Petkēvica). Partneri
diskutēja par projektā veicamajām aktivitātēm un riskiem to īstenošanā.
Tā kā Rīvas upe un tajā esošais aizsprosts ir populārs tūrisma galamērķis,
Ventspils novada pašvaldības pārstāvji uzsvēra nepieciešamību veicamo
darbu ietvaros maksimāli saglabāt esošo infrastruktūru. “BIOR” pārstāvji
atzina, ka Rīvas upe ir piederīga foreļupju saimei, un uzskata, ka tā varētu
kļūt par izcilu taimiņu, lašu un nēģu nārsta upi. Diemžēl šim mērķim īstenoties traucē bijušās papes fabrikas aizsprosts. Jānis Birzaks uzsver, ka
gadījumā, ja izdotos demontēt fabrikas aizsprostu upes lejtecē, Rīva varētu kļūt par otru Salacu. Guntars Reķis apgalvo, ka arī pašlaik aizsprosts
nav nepārvarams šķērslis – taimiņiem un lašiem tas ir pārvarams, turklāt
atvere zem aizsprosta nodrošina zivju migrāciju. Lai šajā situācijā rastu
kompromisu, nepieciešama pareiza zivju rampas izbūve, kas ir šī projekta Latvijas partneru galvenais uzdevums. Lai to īstenotu, partneri ķersies
klāt pie pirmā darba projektā – būvprojekta darba uzdevuma izstrādes.
Līdzīgus demonstrācijas projektus plānots īstenot arī Lietuvā un Igaunijā. Projekta noslēgumā labās prakses paraugi tiks apkopoti un sadarbībā
ar zinātniskās pētniecības institūcijām un izglītības iestādēm tiks izdotas
rekomendācijas upju restaurācijas darbiem un vides risinājumiem.
Sīkāka informācija par projektu:
Evita Roģe
Skolas iela 4, Ventspils
+371 29295234
+371 63629449
evita.roge@ventspilsnd.lv

IZGLĪTĪBA

Lai spēcinātu piederības sajūtu
un valstisko identitāti, Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem
valsts garantētās izglītības iegūšanas
ietvaros tiek radīta iespēja klātienē
pieredzēt Latviju, izzināt, iepazīt
un izjust Latvijas vēstures, dabas un
kultūras vērtības, inovācijas un veiksmes stāstus. Sākot ar 2018./2019.
mācību gadu, skolēniem pavērsies
jaunas iespējas iesaistīties dinamiskās un jēgpilnās darbībās, apmeklējot izrādes, koncertus, izstādes,
tiekoties ar nozīmīgiem cilvēkiem,
piedaloties un līdzveidojot notikumus, kas palīdz izprast un stāstīt tālāk Latvijas stāstu. Izstrādāts
principu kopums, uz kuriem balstās
projekta ieviešana: līdztiesīgums
norišu pieejamībā, tradicionālā un

Pasniegti Pateicības raksti
barikāžu dalībniekiem
26. oktobrī Ventspils novada
domē 1991. gada barikāžu dalībnieku Apbalvošanas komisijas pārstāvis Andris Jaunsleinis
pasniedza Pateicības rakstus
par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991.
gadā. Līdz šim Ventspils novadā
un pilsētā bija apbalvoti 798 barikāžu dalībnieki.
Saņemt Saeimas izsniegtos Pateicības rakstus bija aicināti Agris
Emsiņš (Ugāle), Dailonis Kraulis
(Puze), Imants Bertāns (Vārve), Aldis Grīnvalds (Ugāle), Juris Kandis
(Ance), Aivars Mucenieks (Užava),
Uldis Pīlups (Ziras) un ventspilnieki Arturs Bože, Vilnis Klints, Dairis
Kuzmickis, Vilnis Ozoliņš, Mārīte
Paegle un Arvils Štrāls.
Savā uzrunā Andris Jaunsleinis
atzina, ka neviens cilvēks nedevās uz
barikādēm, lai pēc tam saņemtu apbalvojumu, tomēr aicināja pieņemt
Pateicības rakstus ar cieņu: “Lai tie
paliek bērniem un mazbērniem, ko
parādīt, un varētu pastāstīt, ka jūs
piedalījāties vēsturiskajos procesos.
Ar katru dienu mēs attālināmies no
to dienu notikumiem. Visiem tiem,
kas bija Rīgā, tā bija liela drosme,
jo neviens nezināja, ar ko tas beigsies. Aicinu nepazaudēt ticību, kāda
mums bija toreiz, kad gājām kailām
rokām, bet ar spēcīgu ieroci – pārliecību un ticību par to, ka gribam
dzīvot savā valstī, paši šeit saimniekot. Toreiz nebaidījāmies no bruņotā spēka, kas atradās mūsu valstī un
kaimiņvalstīs. Pateicoties jums, izveidojās Latvijas valsts, tāpēc jūs droši
varat sevi uzskatīt par tās atjaunotājiem. Un stāstiet jaunajiem, kas toreiz
notika, jo viņiem tā ir vēsture – tāpat
kā mums Ulmaņlaiki.”
Zirenieks Uldis Pīlups atceras,
ka pirmo reizi no pagasta uz Rīgu
braucis lielais kolhoza autobuss, kurā
pieticis vietas 32 cilvēkiem, bet otrajā
reizē ceļā devies mikriņš ar deviņiem

Andris Jaunsleinis pasniedzis Pateicības rakstu ugālniekam Agrim Emsiņam (pa kreisi). DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
pasažieriem. “Pirmajā reizē dežurējām Doma laukuma apkārtnē, otrajā –
krastmalā. Toreiz biju pulka jaunāks,
man bija 34 gadi, tad jau tā nedomāju
par bailēm, lai gan sapratām, ka lieta ir
nopietna. Tur, kur bijām mēs, zirenieki, joki skanēja maz. Valdīja nopietns
noskaņojums. Atceros, kā pieticīgi
ģērbta krievu tautības sieviete gados
atnesa mums mazu katliņu zupas un
četras cigaretes. Mums jau nekā netrūka, bet nevarēja neņemt, ja dod.
Uzskatu, ka tiem krieviem, kas atbalstīja barikāžu dalībniekus, noteikti vajadzēja iedot pilsonību.”
Uldis nepiktojas uz mūsdienu
valdību, jo apzinās, ka mēs paši to
esam ievēlējuši, tādēļ nav jēgas vainot Saeimā strādājošos cilvēkus: “Ja
grib, vainot var visus, bet katram
vajadzētu sākt pašam ar sevi. Var
jau riet valdību, bet ko tu pats esi
darījis, lai būtu labāk?”
Barikāžu laiku notikumos piedalījās arī novada domes priekšsēdētājs
Aivars Mucenieks. Viņam toreiz bija
25 gadi. “Tajā laikā mēs visi ļoti vēlējāmies brīvu Latviju un gribējām
savā valstī runāt latviski. Biju audzināts latviskā garā, man šīs lietas bija
saprotamas jau kopš agras jaunības,

jo mans tēvs Alfrēds bija izsūtīts, tādēļ bija spilgti nacionāli noskaņots.
Savukārt, kad ciemojos pie vectēva
un vecāsmātes Mazirbē, nebija tāda
vakara, kad mēs nemēģinātu uztvert
un klausīties “Amerikas balsi”. Tā pamazām manī veidojās pārliecība, ka
Latvijai vajadzētu izstāties no PSRS.
Jāsaka godīgi – kad biju uz barikādēm, man pat gribējās kādu konfliktu
ar krievu armijas pārstāvjiem. Tiesa,
kad parādījās ziņas par upuriem, sāku
domāt savādāk, bet jaunības maksimālisms ir jaunības maksimālisms.”
Užavnieki 1991. gada janvārī uz
barikādēm devās divas reizes, Aivars Rīgā pavadīja vienu diennakti,
uzturoties Doma laukumā. “Tur bija
uzstādīta skatuve, līdz trijiem naktī
notika koncerti, un man bija izdevība
noklausīties vienu no mīļākajām grupām – “Pērkonu”. Pastaigājām arī pa
Vecrīgu, kādā pagrabiņā cienājāmies
ar maizītēm. Esmu priecīgs, ka nu jau
daudzus gadus mums atkal ir sava
valsts un varam runāt latviski – šis
lielais barikāžu mērķis ir piepildījies.
1991. gadā par valsts ekonomisko
izaugsmi nedomāju, svarīgākais bija
nacionālās pašapziņas jautājums.”
Marlena Zvaigzne

Iesaistīšanās vērtīgā kultūras projektā

laikmetīgā satura līdzsvars, saikne
ar tiešo mācību procesu, lai sekmētu
nacionālā izglītības standarta mērķu
sasniegšanu, izglītības un kultūras
iestāžu saskaņota darbība valstiskās piederības apziņas veicināšanai.
Būtiska ir projekta “Latvijas skolas soma” sasaiste ar Latvijas valsts
simtgades svinībām, sniedzot ilgtspējīgu ieguldījumu brīvas, radošas
un atbildīgas sabiedrības tapšanā,
kuras iedzīvotāji ciena savu valsti un
vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu
un vairotu.
Šajā mācību gadā Ventspils novads kļuvis par vienu no četriem
Latvijas valsts simtgades ietvaros
veidotās iniciatīvas “Latvijas skolas
soma” pilotprojekta īstenotājiem.
Dalībai pieteikušās Ances, Popes,

Užavas, Zūru pamatskolas un Piltenes vidusskola.
Praktiski šis pilotprojekts aptver
neilgu laika posmu no 1. novembra
līdz 15. decembrim.
Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas ““Latvijas skolas
somas” satura veidošana” atbalstu ir
izveidotas jaunas izrādes, koncerti
un radošās darbnīcas, kas ļauj radošiem kolektīviem viesoties Latvijas
skolās, savukārt Kultūras ministrija
piešķīrusi finanses, lai pašvaldības
varētu nodrošināt šo norišu pieejamību skolēniem.
No Kultūras ministrijas Latvijas
valsts simtgades biroja piedāvājuma
pilotprojekta īstenošanai mūsu novadā esam izvēlējušies trīs izrādes
dažādām vecuma grupām.
24. novembrī filmu studija “Animācijas brigāde” 2.–4. klašu skolēniem piedāvā kinolektoriju “Iepazīsties – leļļu kino” – kultūrizglītojošu
pasākumu, kurā bērni uzzinās, kā

top leļļu animācijas filmas, satiks
to veidotājus; būs iespēja redzēt un
saprast, ko dara režisors, operators,
animators, kā top dažādas skaņas un
dialogi. Notiks divas izrādes – Zūru
pamatskolā un Piltenes vidusskolā.
Ances, Popes un Užavas skolēni pievienosies kā viesi.
30. novembrī biedrība “Savienojums” 5.–6. klašu audzēkņiem
piedāvās izrādi “Lidojošais šķīvītis”
– zinātnieki aicinās skolēnus ceļojumā, lai meklētu citas dzīvas būtnes
plašajā kosmosā… Kosmodromi būs
ierīkoti Popes un Zūru pamatskolās.
11. decembrī Popes kultūras
namā pulcēsies visu pilotprojektā iesaistīto skolu 7.–9. klašu skolēni, lai
noskatītos un pat piedalītos kultūras
biedrības “Spektrs” koncertizrādē
“Vārds un mūzika”, kas iepazīstinās
ar vienu no savdabīgākajiem laikmetīgās mākslas virzieniem – dadaismu, kas radies 20. gadsimta sākumā
kā protests pret tolaik pastāvošo

estētiku mākslā un Pirmā pasaules
kara šausmām. Koncertizrādē piedalīsies vokālā grupa “Putni”, pianiste Līga Kārkliņa, režisors un aktieris
Varis Klausītājs. Izrāde veidota tā, lai
skolēni varētu paši iesaistīties izrādes gaitā, pildot praktiskus uzdevumus un piedaloties improvizācijās.
Piedāvājumi solās būt interesanti un saistoši, tomēr ar noskatīšanos
vien nepietiks; skolās mācību procesā būs jāizmanto iegūtās zināšanas,
iespaidos publikāciju un atsauksmju
veidā būs jādalās ar citiem, pilotprojektā neiesaistītajiem skolēniem.
“Latvijas skolas soma” ir lielākā
valsts simtgades dāvana mūsu valsts
skolēniem, saturiski iedzīvinot pieeju “Par visu, kas Latviju padara par
LATVIJU”.
Informācija vietnē: http://
lv100.lv./programma/latvijas-skolas-soma.
Pilotprojekta koordinatore
Tamāra Kuciņa
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31. oktobrī zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs darba vizītē apmeklēja Ventspils
novadu un tikās ar lauksaimniekiem, lai pārrunātu
šāgada rudens lietavu nelabvēlīgo ietekmi uz lauksaimniecību un šo problēmu risinājumus.
Lai redzētu, kā lielais nokrišņu daudzums ietekmējis laukus,
ministrs apmeklēja lopkopības un
graudkopības saimniecību SIA
“Jāņlejas” Ances pagastā un graudkopības saimniecību SIA “Jaunpope” Popes pagastā.
Jāatgādina, ka novada domes
deputāti ārkārtas sēdē 16. oktobrī
vienojās par ārkārtējas situācijas
izsludināšanu
lauksaimniecībā
Ventspils novadā, jo saskaņā ar
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem oktobra 1. dekādē nokrišņu daudzums
Vičakos, Ances pagastā, sasniedza
123,1 milimetru, divas reizes pārsniedzot mēneša normu, jeb 460%
no oktobra 1. dekādes normas, tādēļ pilnīgi vai daļēji appludinātas
lielas lauksaimniecības zemju platības. Ventspils novada pašvaldībā
tika saņemti novada lauksaimnieku iesniegumi ar lūgumu izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā. Uzmanību šim jautājumam
pievērsa arī “Jāņlejās” saimniekojošā Kuģenieku ģimene. Tiekoties
ar to, ministrs norādīja, ka Latgalē
lietavas radījušas daudz būtiskākus postījumus: “Mani veda ar
lielu traktoru, un mēs braucām
pa ūdeni, ja gribat, varat to saukt
par ezeru vai jūru – man vienalga,
kāds vārds tiek lietots. Es prasīju šoferim, vai viņš zina, kur mēs
braucam, un man tika atbildēts:
“Nu, šite apmēram bija ceļš.” Cilvēki peldējās applūdušajos laukos,
brauca ar ūdens motociklu, bet es
teicu, ka uz citu nelaimes nevajag
taisīt šovus. Tā nav godīgi.”
“Jāņlejās” neviens šovu netaisīja, bet saimnieki lielo lietavu periodā bija nofilmējuši, kā traktors
stieg ūdenī un dubļos, īsti netiekot
uz priekšu. Tādējādi lauksaimnieki
nevarēja novākt kukurūzu. Kuģenieki ir daudz darījuši, lai iztīrītu
grāvjus un liekais ūdens aizplūstu
prom, bet šoruden lija tik stipri, ka cilvēku paveiktais nespēja

aizkavēt ražas noslīkšanu. Jānis
Dūklavs lika lauksaimniekiem aiz
auss, ka sējumi ir jāapdrošina. Vācijā to dara 70% sējumu īpašnieku,
Latvijā – 10%. Ministrs pieskārās
arī tādai sāpīgai tēmai kā Latvijas
lauksaimnieku privilēģijas. Lielai
iedzīvotāju daļai nav skaidrs,
kādēļ zemniekiem tiek maksājumi
un kompensācijas, bet citiem
uzņēmējiem pašiem jātiek galā
ar dažādiem riskiem: “Pavasaris,
ziema, rudens, vasara, un lauksaimniekiem ir visādas nelaimes,
bet valdībai par to jāmaksā nauda.
Par dabas katastrofām, protams,
ir jāmaksā, bet tad, ja līst lietus
vai spīd saule, nevajadzētu gan.
Lauksaimniekiem jārēķinās, ka tas
nebūs mūžīgi – tikko būs kāda nelaime, tā valdība dos naudu.” Antra
Kuģeniece uzskata, ka visu Eiropas
Savienības dalībvalstu pārstāvjiem
jāsaņem vienādi maksājumi. Ministrs atgādināja, ka sarunas par
vienlīdzību notiek jau ilgi, un arī
viņš iestājas par to, tomēr tas ir
komplicēts jautājums.
Zemnieku saimniecības “Stepnieki” īpašnieks Aigo Gūtmanis
atcerējās, ka šogad bija vēls pavasaris, līdz ar to kulšana sākās divas
nedēļas vēlāk, nekā tas ir parasti:
“Mēs ar saviem kombainiem uz
lauka pirmo reizi izgājām 8. augustā, tāpēc sezona ievilkās. Ziemājus
iesākām sēt septembra beigās, beidzām 3. oktobrī. No 3. līdz 10. oktobrim mums nolija 125 milimetri.
Tajā brīdī, kad grauds bija zemē un
nebija vēl sadīdzis, tas mitrumā
vienkārši sapuva. Un neviens apdrošinātājs, pirms tu neesi atrādījis
lauku, kuru apdrošini, nav gatavs
apdrošināt, jo tev nav, ko uzrādīt,
– lauks ir melns tajā brīdī.”
Uzklausījis lauksaimnieku replikas, ministrs ieteica viņiem padomāt par citām saimniekošanas metodēm: “Varbūt jāmeklē jaunas un
agrākas graudu šķirnes! Es jau arī
neesmu viszinis, kas var pateikt,
kas jādara, bet varianti ir jāmeklē.”
Dodoties apskatīt ūdenī grimstošo aramzemi, ministrs ar klātesošajiem runāja arī par meliorāciju, secinot, ka arī šajā jomā nekas
nav izdarāms gada vai divu laikā, jo
“nauda ir tik, cik ir”.
SIA “Jaunpope” valdes priekšsēdētāja Ligita Indriksone izrādīja
arī savas saimniecības laukus, pie-

Iesaka domāt par jaunām
saimniekošanas metodēm

“Jāņleju” applūdušais lauks Ances pagastā, kurā bija iestādīta kukurūza, bet lielās
lietavas liedza novākt visu ražu.

SIA “Jaunpope” valdes priekšsēdētāja Ligita
Indriksone atceras, ka ļoti spēcīgas lietavas,
kas traucējušas lauksaimniekiem novākt ražu,
bijušas arī 1978. gadā.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

vēršot uzmanību, ka nav izdevies
nokult 46 hektārus miežu un trīs
hektārus auzu, savukārt daļa rudenī iesēto ziemāju būs jāpārsēj, jo
iesētie graudi sapūs.
Ministru darba vizītē Ventspils novadā pavadīja arī ministrijas
valsts sekretāra vietniece Rigonda
Krieviņa, Lauku atbalsta dienesta direktore Anna Vītola-Helviga,

Uzklausījis lauksaimnieku replikas, ministrs ieteica viņiem padomāt par citām saimniekošanas
metodēm: “Varbūt jāmeklē jaunas
un agrākas graudu šķirnes!”

Pārtikas un veterinārā dienesta
ģenerāldirektors Māris Balodis un
Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone. Novada domes priekšsēdētāja Aivara
Mucenieka aicināti, uz tikšanos ar
viņiem ieradās lauksaimnieki, kuri
uzzināja par Lauku attīstības programmas aktualitātēm, kas paredzētas lauksaimniecības un uzņēmēj-

darbības attīstībai lauku apvidos.
Kā norādīja Anna Vītola-Helviga,
plūdu skartos laukus apzināt palīdzējušas arī modernās tehnoloģijas
– droni un satelītattēli. Zaudējumu
apjoms Latvijā ir apzināts, bet Jānis
Dūklavs nesolīja Ventspils novada
zemniekiem kompensācijas.
Marlena Zvaigzne

Biedrības “Ziemeļkurzemes
biznesa asociācija” paziņojums
Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” nosaka
beigu termiņu atklāta konkursa projektu iesniegumu nepārtrauktai pieņemšanai Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs:
43.02.1. “Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un
43.02.2. “Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās
jūras ekonomikas nozarēs”.
Projektu iesniegumu pieņemšanas beigu termiņš:
2017. gada 21. novembris.
Pieejamā projektu kopsumma: 246 968,08 eiro.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas

pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasts un Ventspils pilsēta.
Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājas
lapā: http://www.ziemelkurzeme.lv/projects/fisheries/ZKriteriji.
Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–
2020. gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus
papīra dokumenta formā biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrā
stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī, Skolas ielā 4
(Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).
Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas
lapā: www.ziemelkurzeme.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD)
mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktpersonas:
Koordinatore Gunta Abaja –
tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
Konsultante Evita Roģe –
tel.29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv.
Projekta pieteikumus var iesniegt arī elektroniski LAD
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un
apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā
noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu:
lad@lad.gov.lv.
Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
koordinatore Gunta Abaja
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Deputāti sāk pieņemt iedzīvotājus

Tārgalē labiekārtota
paaudžu tikšanās vieta

Sākot no novembra, deputāti pieņem iedzīvotājus pagastos. Šajā sarakstā var uzzināt, kad
un kurā vietā var satikt deputātu, kuram varat uzdot jautājumus, izteikt savus iebildumus un
ierosinājumus.
Deputāts
Aivars Mucenieks
Guntis Mačtams
Māris Dadzis
Aigars Azis
Artis Fetlers
Aigars Matisons
Artis Kuģenieks
Ilva Cērpa
Andris Jaunsleinis
Ints Apsītis
Aivars Čaklis
Andis Zariņš
Dace Vašuka
Gaidis Bože
Andris Vārpiņš

Pieņemšanas laiks
14.00–18.00
8.00–12.00
16.30–17.30
8.00–12.00
9.00–10.00
14.00–18.00
8.00–12.00
15.00–16.00
10.00–12.00
15.00–17.00
13.00–15.00
16.00–17.00
14.00–16.00
12.00–13.00
11.00–12.00
17.00–18.00
17.30–18.30
10.00–12.00
13.00–14.00
16.00–18.00
16.00–18.00
18.00–19.00
18.00–19.00
19.00–20.00

Nedēļas diena
Pieņemšanas vieta
Pirmdienās (1., 3., 4. nedēļa)
Ventspils novada dome
Piektdienās
Ventspils novada dome
Mēneša otrā pirmdiena
Užavas pagasta pārvalde
Piektdienās
Ventspils novada dome
Mēneša pirmā trešdiena
Ugāles pagasta pārvalde
Pirmdienās
Ventspils novada dome
Piektdienās
Ventspils novada dome
Mēneša pirmā piektdiena
Jūrkalnes pagasta pārvalde
Mēneša pēdējā piektdiena
Usmas pagasta pārvalde
Mēneša otrā otrdiena
Piltenes pilsētas, pagasta pārvalde
Mēneša pēdējā trešdiena
Piltenes pilsētas, pagasta pārvalde
Mēneša pēdējā pirmdiena
Ances pagasta pārvalde
Mēneša pirmā pirmdiena
Ugāles “Mežrūpnieki”,
ārsta prakse
Mēneša pēdējā ceturtdiena
Ventspils novada dome
Mēneša pēdējā piektdiena
Puzes pagasta pārvalde
Mēneša pēdējā piektdiena Zūru psk. sporta skolotāja kabinets
Mēneša pēdējā pirmdiena
Tārgales pagasta pārvalde
Mēneša pēdējā otrdiena
Popes pagasta pārvalde
Mēneša pēdējā otrdiena
Ugāles pagasta pārvalde
Mēneša pēdējā pirmdiena
Ziru pagasta pārvalde
Mēneša otrā pirmdiena
Zlēku pagasta pārvalde
Mēneša pēdējā otrdiena
Vārves bērnudārzs
Mēneša pēdējā ceturtdiena
Zūras-7, ēkas 1. stāvā
Mēneša pēdējā ceturtdiena Vārves pagasta pārvalde Ventavā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 1. punktu

PAR VENTSPILS NOVADA DOMES
2009. GADA 24. SEPTEMBRA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 15 “PAR
DETĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMAJAM
ĪPAŠUMAM “SĀMĪŠI/MATĪŠI”
APSTIPRINĀŠANU”

Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils
novada domes 2009. gada 24. septembra
saistošos noteikumus Nr. 15 “Par detālplānojuma
nekustamajam īpašumam “Sāmīši/Matīši”
apstiprināšanu”.

ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

2017. gada 26. oktobrī
Nr. 12 (protokols Nr.9, 10.§)

“GROZĪJUMI VENTSPILS
NOVADA DOMES
2013. GADA 12. SEPTEMBRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 19
“VENTSPILS NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
Izdarīt Ventspils novada domes 2013. gada
12. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19
“Ventspils novada pašvaldības nolikums” šādu
grozījumu: aizstāt saistošo noteikumu 4. punkta
4.4. apakšpunktā skaitli “5” ar skaitli “7”.
Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ventspils novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 12
“Grozījumi 2013. gada 12. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19
“Ventspils novada pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Saistošo noteikumu
nepieciešamības pamatojums

Īss saistošo noteikumu satura
izklāsts

Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Norādāmā informācija
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 24. panta pirmo daļu, pašvaldības
nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes un darba
organizāciju. Grozījumu Ventspils novada domes 2013. gada 12. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 19 “Ventspils novada pašvaldības nolikums” mērķis
ir Ventspils novada pašvaldības funkciju, kas saistīti ar nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas un uzturēšanas, ūdensapgādes un citu pakalpojumu
sniegšanu iedzīvotājiem, teritorijas labiekārtošanas, infrastruktūras attīstības
u.tml. jautājumiem, izpildes efektivitātes uzlabošana.
Ar saistošajiem noteikumiem, ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 54. panta
otrās daļas nosacījumus par tiesiski pieļaujamo komitejas locekļu kopskaitu,
izdarīti grozījumi Ventspils novada domes 2013. gada 12. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 19 “Ventspils novada pašvaldības nolikums“ 4.4. apakšpunkta
redakcijā, nosakot Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo
jautājumu komitejas skaitlisko sastāvu – 7 locekļi.
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas
darbības finansiālajam nodrošinājumam tiks izmantoti kārtējā saimnieciskajā
gadā šim mērķim jau paredzētie līdzekļi, līdz ar ko izmaiņas pašvaldības budžetā
nav nepieciešamas.
Nav attiecināms.

Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par administratīvajām Nav attiecināms.
procedūrām
Informācija par konsultācijām ar Konsultācijas nav notikušas.
privātpersonām

Paaudžu tikšanās vietā uzstādītas arī rotaļu iekārtas.

MĀRČA LAKSBERGA FOTO

Projekta “Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē” Nr.16-08-AL17A019.2202-000006, ko līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), gaitā Tārgales ciemā Tārgales parka teritorijā un tā tuvējā
apkārtnē veikti labiekārtošanas darbi. Izbūvēti gājēju celiņi nepilnu 200 metru
garumā un izbūvēts tiltiņš jeb laipa. Parkā izvietoti četri soliņi ar atkritumu
urnām. Iedzīvotāju ērtībām uzstādītas 12 laternas un viens informatīvais
stends. Būtiskus uzlabojumus ieguvis arī bērnu rotaļu laukums – tam atjaunots ne tikai segums, bet arī uzstādītas trīs jaunas rotaļu iekārtas, smilšu kaste
un rotaļu māja. Viena rotaļu iekārta ir atjaunota, bet vecāku ērtībām uzstādīts
soliņš.
Projekta kopējās izmaksas 114 359,91 eiro, no kuriem 79 005,30 eiro
finansē Ventspils novada pašvaldība, bet atlikušie 35 354,61 eiro ir Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļi.
Evita Roģe

Izdota grāmata
“Gribu būt tētis”

Ar šo projektu iecerēts izglītot Latvijas novadu iedzīvotājus par
mātes un tēva veselību
ceļā uz bērna piedzimšanu. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot
Latvijas demogrāfisko
situāciju, panākot zīdaiņu mirstības samazināšanos, kas Latvijā ir
viena no augstākajām
Eiropas Savienībā. Grāmata “Gribu būt tētis”
tiek izdota Roche Akadēmijas sociālās atbildības projekta “Izglābsim 100 bērnus” gaitā.
Kaut arī dzimstība
Grāmata “Gribu būt tētis” ir
mūsu valstī pēdējos gados
aicinājums arī tētiem uzņemties
nedaudz pieaug, dzimsatbildību par savu veselību.
tības koeficients uz vienu
sievieti veido 1,74%. 2016. gada statistikas dati liecina, ka pagājušajā gadā miruši 28 580 iedzīvotāju, bet piedzimuši 22 096 mazuļi.
Grāmata “Gribu būt tētis” ir aicinājums arī tētiem uzņemties atbildību
par savu veselību, no kā ir atkarīga grūtniecības iestāšanās un veselīga mazuļa attīstība. Izdevumā ir apkopota noderīga informācija, kas palīdzēs topošajiem tētiem aktīvāk iesaistīties grūtniecības, dzemdību un mazuļa aprūpes
procesā, turklāt tajā ir ietvertas arī intervijas ar Latvijā pazīstamiem tētiem,
ļaujot lasītājam caur konkrētiem dzīvesstāstiem uzzināt, ko vīrietim nozīmē
kļūt par tēvu. Savā tētu pieredzē dalījušies Raimonds Bergmanis, Kaspars Simanovičs, Jānis Holšteins-Upmanis, Jānis Sprukts, Kaspars Zlidnis, Haralds
Plaudis, Gatis Kokins.
Grāmata “Gribu būt tētis” ir tapusi sadarbībā ar Latvijas vecāku organizāciju “Mammamuntetiem.lv”, savus padomus snieguši vairāki speciālisti – ginekoloģe Daiga Baranovska, andrologi Juris Ērenpreiss un Jurijs Fiļins, psiholoģe un
ģimenes psihoterapeite Vita Kalniņa, zīdīšanas konsultante Sandra Lase, vecmāte Dina Ceple, dūla Ilze Kuduliņa un fizioterapeite Jekaterina Bovtramoviča.
Grāmatu var saņemt Dzimtsarakstu nodaļā, novada bibliotēkās, par to
var jautāt Sociālā dienesta darbiniekiem.
Marlena Zvaigzne
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INFORMĀCIJA
Aptuveni pirms pusgada
jau raudzījām, kā LEADER
projektos veicies Vārves pagasta ļaudīm 2008.–2014. gada
plānošanas periodā, pieminot arī divus iesāktus un vienu pabeigtu projektu jaunajā
periodā. Pa šo laiku vārvenieki Lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam
pavisam īstenojuši piecus
jaunus projektus. Par tiem
Ventavas ciemā pagasta pārvaldes ēkā pastāstīja Vārves
pagasta pārvaldes vadītāja
Gunita Ansone un biedrības
“Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vāruve”” pārstāve Dace
Limberga, sarunā piedaloties
arī “Ziemeļkurzemes biznesa
asociācijas”
koordinatorei
Guntai Abajai.
“Vārves pagasta Zūru stadiona jaunbūve Ventavas ciemā”.
Projekta iesniedzējs: Ventspils novada pašvaldība un Vārves pagasts.
Attiecināmās izmaksas – 39 563
eiro, publiskais finansējums –
35 606 eiro.
Ventavas ciemā esošā Zūru pamatskola ir gluži vai apskaužama –
tajā ir 170 skolēnu! Ja sportu māca
tik rosīgs skolotājs kā Aivars Čaklis,
tad skaidrs, ka audzēkņi ir nadzīgi
uz sportiskām nodarbēm. Fiziskās
aktivitātes iecienījuši arī cita gadagājuma ciema iedzīvotāji, tāpēc
vajadzība atjaunot veco sporta laukumu, pa kuru pat nebija iespējams
noskriet vienu stadiona apli, bija
sena un pamatota. Tagad darbi ir
pabeigti, un par tiem G. Ansone
slavē SIA “Ostas celtnieks” vīrus,
kas vasarā ātri un labi visu paveikuši. Nu stadionā var skriet pilnu apli,
skrejceļam ir jauns sintētiskais gumijas iesegums. No jauna izveidota
tāllēkšanas bedre, lodes grūšanas
sektors, apgaismojums, skatītāju
tribīnes, taciņas. Sakārtots basketbola laukums, tāpat te var spēlēt
volejbolu un futbolu, ir jauni futbola vārti, kā arī zālājs ar drenāžas

sistēmu. Visu apmeklētāju ērtībām
būs arī pārvietojamā tualete. Stadions labi iekļaujas ainavā, atstāti
vecie koki.
Pagasta pārvaldes vadītāja atzīst, ka papildu rūpes jau būs. Segums jākopj, lai nekrātos ūdens, zāli
pēc pļaušanas vajadzēs novākt. Par
nesaudzīgu attieksmi no cieminieku puses īpašu bažu neesot. Ir gan
iecere pie stadiona izvietot kārtības
noteikumus, kā arī uzstādīt videonovērošanas kameru, turklāt skolas
sargs arī ik palaikam uzmet aci stadionam.
“Tautas tērpu izgatavošana
vidējās paaudzes deju kolektīvam
“Vāruve””. Projekta iesniedzējs:
biedrība “Vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Vāruve””, Vārves pagasts.
Attiecināmās izmaksas – 10 788
eiro, publiskais finansējums – 9709
eiro.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
Ventavā darbojas no 2015. gada
februāra, bet līdz pagājušā gada
vasarai... bez tērpiem. Kā tas vispār
iespējams? Ja ir atsaucīgi kolēģi citos kolektīvos, kas tērpus aizdod,
tad kādu laiku var. Saprotams, tas
ļoti apgrūtina dzīvi. Mēģinājumos
vēl nekas, bet koncertā, līdzko vieni
beidz, tā otri rauj zābakus nost...
Dace Limberga, viena no dejotājām un arī biedrības pārstāve,
tērpu vajadzību ietērpa projekta
veidolā, un kopš aizvadītās vasaras
“Vāruves” dejotājiem ir 12 jauki
Ziemeļkurzemes tautastērpu komplekti sievām un tikpat – vīriem.
Turklāt Ventspils novada pašvaldības piešķirtais papildfinansējums
ļāva uzšūt tieši tādus pašus tērpus
mazajiem dejotājiem. Ar jaunajiem
tērpiem “Vāruves” dancotāji uzstājušies gan pašu mājās, gan Kabilē,
gan Rīgā. Nākampavasar vēl gaida
skates un cīņa par tiesībām piedalīties lielajos Dziesmu un deju svētkos.
Palūdzam, lai Dace arī nodemonstrē jauno tautastērpu. Smuks,
ka bail, un der kā uzliets! Dace gan
uzbilst, ka “vīrietim tad jāpielaiko

Vārvē projekti turpinās
vīru kārta”. Tas mērķēts man, bet
es izliekos nesaprotam. Sievas šajā
pusē tautas dejas ir ļoti iecienījušas,
bet vīru kolektīvā tā tik vien pietiek. Ja nu pēc tādas pielaikošanas
sāk pierunāt... Lai deju raksti paliek
“Vāruves” vīriem, es labāk rakstīšu
rakstu par projektiem!
Tērpu izvēlei dejotāji piegājuši
nopietni – braukuši konsultēties
uz Kurzemes Tautastērpu informācijas centru, kas izveidots Liepājas
muzeja paspārnē. Tur sapratuši, ka
īstie Vārves tērpi nav tik koši, kā
gribētos, tāpēc izvēlējušies Ziemeļkurzemes tērpu ar raksturīgajiem
violetajiem toņiem. Jauki! Lai raits
solis, uzstājoties gan tepat, sabiedriskajā centrā, gan vietējā skolā, pie
pagastmājas pavasara gadatirgū un
Zūru kultūras namā, gan tuvākos
un tālākos ciemos!
“Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Vārves ciemā”.
Projekta iesniedzējs: Ventspils novada pašvaldība un Vārves pagasts.
Attiecināmās izmaksas – 15 000
eiro, publiskais finansējums 13 500
eiro.
Vietējie to īsuma labad sauc
par skeitparka projektu, jo tāda ir
tā būtība. Biedrība “Vāzūve” Daces
Limbergas personā uzsāka projektu, pēc tam to pārņēma pašvaldība. Gunta Abaja paskaidro, ka tā ir
pareiza lieta. Ierosme nāk no cilvēkiem, vietējās sabiedrības, savukārt
pašvaldība, kam pieder zeme, uz
kuras paredzēts izveidot jauno objektu, ideju uztver un turpina. “Būtībā tas apliecina labu sadarbību.
Paši aktīvie cilvēki arī vislabāk zina,
kādiem jābūt jaunās būves tehniskajiem nosacījumiem, jo viņi būs
lietotāji. Ieguvēji ir visi. Ja vēl vietējais uzņēmējs varētu to īstenot, tad
vispār būtu ideāli!” Šajā gadījumā
gan bija jāiesaista firma, kas nodarbojas tieši ar skeitparku būvniecību,
SIA “MK Dizains”.
Vajadzība pēc skeitparka bija
pamatota. Vārves jaunieši pat vākuši parakstus, lai piepildītu savu
sapni. Ventavā ir skeitparks, tikai

Zūru ciemā izveidota malkas ražotne, tajā tiek ražota kvalitatīva produkcija.

Dace Limberga uzvilkusi par projekta līdzekļiem iegādāto tērpu. AĻŅA AUZIŅA FOTO
mazāks, bet vadāt vārveniekus turpu šurpu nebūtu izdevīgi. G. Ansone ar prieku teic, ka tagad jauno
skeitparku jau izmēģinājuši Ventspils profesionāļi un atzinuši to par
labu esam. Vietējie pusaudži skatās
un mācās. Pie rampas ir novietoti
drošības noteikumi. Vienīgi žēl, ka
mūsu ierašanās laikā visu dienu līst,
tāpēc nevienu skeitotāju nesastopam.
“Malkas ražotnes izveide
Zūru ciemā”. Projekta iesniedzējs:
“Dālderi N” SIA, Vārves pagasts.
Attiecināmās izmaksas – 50 000
eiro, publiskais finansējums –
35 000 eiro.
Uzņēmēja Nila Šroma nolūks,
rakstot projektu, bija attīstīt rentablu uzņēmumu, lai nodrošinātu darba vietas vietējiem iedzīvotājiem
un ražotu kvalitatīvu produkciju,
kas būtu pieprasīta ne vien pašu un
tuvākajos pagastos, bet ar laiku arī
ārzemēs.
Mēs arī pārliecināmies, kā angārā novietotā malkas skaldīšanas
iekārta darbojas. Ārpusē nokrauti
malkas baļķi. Cilvēkam, kas apkalpo iekārtu, atliek nospiest slēdzi,
un viens baļķis noripo uz mašīnas
līnijas. Tas sāk virzīties uz priekšu,
un iekārta to sazāģē iepriekš iestatītā garumā, cik garus koka klučus
konstantīnus pasūtītājs izvēlējies
(mazākais var būt 28 centimetrus
garš, lielākais – 58 centimetrus,
pieprasītākie garumi – 30–35 centimetri), pēc tam to saskalda pagalēs, kuras konveijera lente aizvizina
dažus metrus augšup un izsviež uz
grīdas. Atliek vēlāk savākt un sapildīt maisos.
Riska nekāda! Līdzko atver ierīces vāku, tā kustība apstājas. Iekārtas operatoram vienīgā fiziskā piepūle rodas, ja vajag paregulēt kādu
neklausīgāku baļķēnu, kas nenoripo

taisni, bet šķībi. To pat grūti pateikt,
cik ļoti augusi darba ražība salīdzinājumā ar iepriekšējo, telpas stūrī
novietoto malkas skaldāmo aparātu, par skaldīšanu ar rokām nemaz
nerunājot. Ja malkcirtis Krišs no filmas “Pie bagātās kundzes” to būtu
redzējis! Jāpiebilst, ka kokmateriālu
iekraušanai un izkraušanai projektā
iegādāts arī hidromanipulators.
Malku pieprasa daudzi, sākot ar
vietējo pašvaldību, Sociālo dienestu
un beidzot ar privātajiem, turklāt
ne vien no tuvējām saimniecībām
vien. Uzņēmums malku aizved līdz
klienta šķūnītim, un vests ir pat uz
Popi un Usmu.
“Veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšana Ventspils
novadā”. Projekta iesniedzējs: Ilze
Felša, Vārves pagasts. Attiecināmās
izmaksas – 7986 eiro, publiskais finansējums – 5590 eiro.
Šī projekta mērķis ir uzsākt ko
jaunu – vismaz šai pusē nebijušus
veterinārmedicīnas pakalpojumus,
iegādājoties pārvietojamu ultrasonogrāfijas iekārtu, kas paredzēta
tieši dzīvnieku izmeklēšanai. Pēc
projekta apstiprināšanas Ilze Felša atvērusi jaunu uzņēmumu ar
specializāciju veterinārmedicīnas
pakalpojumos, t.sk. diagnostikā,
izmantojot ultrasonogrāfijas aprīkojumu, lai veiktu izmeklējumus
arī iedzīvotāju dzīvesvietā, aptverot
visu Ventspils novadu. Tiešie klienti, saprotams, ir mājdzīvnieki, arī
zirgi, un lielākais ieguvums ir tas,
ka projektā dabūtais mūsdienīgais
aprīkojums ļauj speciālistam ātri
ierasties pie klientiem to turēšanas
vietā un nepieciešamajā laikā.
Biedrības “Ziemeļkurzemes
biznesa asociācijas” sabiedrisko
attiecību speciālists
Alnis Auziņš
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Būt tautas brīvības durvīs

JŪRKALNE

Masku konkurss

Jaunie jūrkalnieki kopā ar Kristīni, ietērpušies dažādās maskās.
25. oktobrī Jūrkalnes bērnu un
jauniešu teātris “Jampadracis” aicināja uz spocīgi jocīgu pasākumu.
Apmeklētājiem bija jāizpilda dažādi veiklības un prāta uzdevumi.
Kliedzienā jānopūš svece, jāsaliek
skeleta puzle, jāparāda sava brauk-

šanas prasme ar slotu, jātiek cauri
zirnekļu tīkla labirintam, jāatbild
uz dažādiem āķīgiem jautājumiem
un jāveic citi uzdevumi. Pasākuma noslēgumā tika noskaidrots
mošķīgākās maskas īpašnieks, 1.
vietu masku konkursā ieguva Nikija

INFORMĀCIJA
Piltenē

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā
īpašuma Lielajā ielā 33A, kadastra numurs 98130010308,
ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas, adrese: Lielā iela
33A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā
4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā: www.
ventspilsnovads.lv; īpašums apskatāms darbadienās līdz 19.
decembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Piltenes pilsētas,
pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības vadītāju, tālr.
26820888.
Izsoles objektu sākumcena un nodrošinājums:
kopīpašuma 165/2653 domājamās daļas (Lielā iela 33A–
4, Piltene) – izsoles sākumcena – 169 eiro, nodrošinājums
– 17 eiro, izsoles solis – 10 eiro;
kopīpašuma 163/2653 domājamās daļas (Lielā iela 33A–
6, Piltene) – izsoles sākumcena – 167 eiro, nodrošinājums
– 17 eiro, izsoles solis – 10 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods
HABALV22. Samaksa par nosolīto īpašumu veicama pilnā
apmērā vai uz nomaksu līdz 1 (vienam) gadam.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 19. decembrim plkst. 17.00, izsoles sākums 2017. gada 20. decembrī
plkst. 14.00 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

Usmā
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu
“Elki”, kadastra Nr. 9874 006 0163, nosaukums: “Elki”, Usmas
pagasts, Ventspils novads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā
4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā: www.
ventspilsnovads.lv; īpašums apskatāms darbadienās līdz 19.

KRISTĪNES SKRULLES ARHĪVA FOTO

Ozola, 2. vietu – Laura Pūpoliņa un
trešo vietu – Alise Ozola. Skaļākā
baiļu kliedziena konkursā laurus
plūca Jūlija Šeiko. Par izpildītajiem
darbiem katrs dalībnieks saņēma
diplomu un mazu saldu spociņu.
Kristīne Skrulle

Ar ko mums sākās Atmoda? Ik pa brīdim uzzinām, ka
atkal kāds bijis pie tās šūpuļa.
Tajā sabiedrībā, kurā es tolaik
dzīvoju, skatu uz brīvību pavēra
Māra Zālīte ar mīlestības dzeju
Latvijai. Tēvzemes mīlestība arī
turpmākajos gados bijusi viņas
daiļrades galvenais motīvs, tādēļ
kupls lasītāju pulks bija pulcējies
Jūrkalnes bibliotēkā, lai tiktos ar
visu cienīto un mīlēto literāti.
Kā jau tas pie mums parasti
notiek, tikšanās sākās ar “Maģo
suitu” sievu sirsnīgu suminājumu un pateicību par lielo darbu,
kas tiek veikts ar Dieva dotu
gudrībiņu. Izskanēja rosinājums, ka nākamo grāmatu varētu pabeigt arī Jūrkalnē. Kamēr
vēl nebija ieradušies apmeklētāji, bibliotekāre Ligita Kalniņa
viešņu iepazīstināja ar bibliotēku, novadpētniecības kambarīti
un paveiktajiem darbiem.
Tikšanās ievadā Māra Zālīte
atbildēja uz lasītāju iesūtītajiem
jautājumiem. Viņa atzina, ka
reizēm dzirdot pārmetumus, ka
rakstot tikai par latviešu dzīvi.
Atbilde ir – par ko citu lai latviešu rakstniece rakstītu? Te nu mēs
Jūrkalnes bibliotēkā uzstājās
visi piekritām, ka tā ir. Sirsnīga
Māra Zālīte.
atsaucība bija autores lasītajiem
LIGITAS KALNIŅAS ARHĪVA FOTO
daiļrades fragmentiem.
Noslēgumā teicām paldies par to, ka tieši viņa ar savu dzeju pavēra
durvis uz mūsu ticību brīvībai, par to, ka joprojām sargā ne tikai savas
ģimenes durvis, bet arī ar savu daiļradi sargā Latvijas brīvības durvis, lai
tās neaizvērtos.
Paldies Mārai Zālītei par darbu Latvijas un ģimenes vērtību godināšanā, par atsaucību tikties ar tik mazas pagasta bibliotēkas lasītājiem!
Marija Janvāre

Izsola nekustamo īpašumu
decembrim, iepriekš saskaņojot ar Usmas pagasta pārvaldes
vadītāju, tālr. 29287631.
Izsoles sākumcena – 14 200 eiro, nodrošinājums –
1420 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods
HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 19. decembrim plkst. 17.00, izsoles sākums 2017. gada 20. decembrī plkst. 13.15 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā
4, Ventspilī.

Vārvē
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu
“Laivnieki”, kadastra Nr. 9884 007 0216, nosaukums: “Laivnieki”, Vārves pagasts, Ventspils novads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā
4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā: www.
ventspilsnovads.lv; īpašums apskatāms darbadienās līdz 19.
decembrim, iepriekš saskaņojot ar Vārves pagasta pārvaldes
vadītāju, tālr. 29394653.
Izsoles sākumcena – 6500 eiro, nodrošinājums – 650
eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods
HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 19. decembrim plkst. 17.00, izsoles sākums 2017. gada 20. decembrī plkst. 13.00 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā
4, Ventspilī.

Usmā
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu
“Vecā skola”, kadastra Nr. 9874 006 0169, nosaukums: “Vecā

skola”, Usmas pagasts, Ventspils novads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā
4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā: www.
ventspilsnovads.lv; īpašums apskatāms darbadienās līdz 19.
decembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Usmas pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29287631.
Izsoles sākumcena – 52 300 eiro, nodrošinājums 5230
eiro, izsoles solis 100 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods
HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 19. decembrim plkst. 17.00, izsoles sākums 2017. gada 20. decembrī plkst. 13.30 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā
4, Ventspilī.

Ugālē
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, trešā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod uz nomaksu līdz
5 (pieciem) gadiem nekustamo īpašumu – 3 istabu dzīvokli
Rūpnīcas ielā 3–55, kadastra Nr. 9870 900 0257, adrese: Rūpnīcas iela 3–55, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā
4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā: www.
ventspilsnovads.lv; īpašums apskatāms darbadienās līdz 19.
decembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 63662612, 29506686.
Izsoles sākumcena – 480 eiro, nodrošinājums – 48 eiro,
izsoles solis – 30 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības
kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods
HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 19. de
cembra plkst. 17.00, izsoles sākums 2017. gada 20. decembrī
plkst. 13.45 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.
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Palīdz darbs un ticība Dievam

“Cik man būs gadu? 55!
Pag, kaut kas nav tā, kā vajag.
Man būs 95,” saka popeniece
Marija Višķere, kura dzimšanas dienu svinēs 22. novembrī.
Pie topošās jubilāres ierodamies kopā ar vedeklu Lienīti un
mazmeitu Lindu. Uz krāsns, laiski
izgūlies, atpūšas Marijas mīlulis –
runcis Čips. “Grundmaņos” ūdeni
nes no akas, malku – no šķūnīša,
bet ilgdzīvotājai ir palīgi, kas atved
arī pārtiku, turklāt gaļas produktus
tirgotājs Desciemā pieved pie mājām, atliek vien izvēlēties.
“Visu mūžu esmu bijis popiņš
un kolhoznieks,” smaidot saka Marija. “Grundmaņos” viņa ieprecējās, kopā ar vīru Frici nodzīvojot
41 gadu. Jaunie iepazinās ballē,
apdomīgajai Marijai paticis izdarīgais un valodīgais draugs, tādēļ
izveidota Višķeru ģimene, kurā izauga dēli Laimonis un Arturs. Fricis kolhozā strādājis par seglinieku, traktoristu un galdnieku, viņa
sievai uzticēts darbs laukbrigādē.

Marija izauga sešu bērnu
ģimenē. Dievs viņai devis
ilgu mūžu.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

“Viegli nebija. Strādājām arī lielā
aukstumā. Atceros, kā Kamārcē
bija jākrauj vezumā salijuši un sasaluši salmi. Vācām bietes un kartupeļus.” Savā ģimenē Marija jutās
labi, vīrs viņu saprata un atbalstīja
arī tad, ka avārijā pēkšņi gāja bojā
vecākais dēls Laimonis. Stiprinājumu sniedza arī ticība Dievam.
Jaunākais dēls Arturs tagad dzīvo

Rīgā, bet, būdams pensionārs, bieži atbrauc ciemos pie māmiņas un
veic dažādus darbos. “Šovasar dēls
palīdzēja īpaši, jo man zudis spēks.
Vairs nevaru pļaut, bet te ļoti aug
zāle. Arturs uztaisīja remontu.
Viņš ir labs dēls, bet nezinu, kā
būtu, ja mēs dzīvotu katru dienu
kopā. Mums, vecajiem, jau gribas
citus pamācīt, bet vai tas vienmēr
ir vajadzīgs?”
Lienītes un Laimoņa kopdzīvei
nebija lemts ilgs mūžs. Kad vīrs
aizgāja bojā, viņu meitiņai Lindai
bija pusgadiņš. Pēc kāda laika Lienīte apprecējās otrreiz, un pirmā
vīramāte pieņēma arī viņas otrajā
laulībā dzimušās meitas. Tādējādi
Marijai ir četri mazbērni un pieci mazmazbērni. Kad popeniece
bija jaunāka, viņa labprāt adīja un
daudz lasīja, mūža laikā izdzīvoti daudzu romānu varoņu likteņi.
Marijai patika arī ceļojumu apraksti un fotoalbumi. “Tagad slikti
redzu, nu vairs nevaru lasīt. Klausos radio un televizoru. Ar maniem apgriezieniem diena man tagad ir par īsu – visu daru lēni, lēni,

lēni… Jāpagatavo ēst, jāiekurina
krāsns, jāuzkopj māja. Garlaicīgi
man nav. Ziemā gan tā grūtāk, kad
slikts laiks un nevar iziet laukā, bet
vasarās vēl rosos pa dārzu.”
Linda uzslavē vecmāmiņu par
labo atmiņu, bet Lienīte piebilst,
ka vīramātei patīk runāt pa telefonu; kad viņa aizbrauc uz pagasta
centru, saziņai ar ārzemēs dzīvojošajiem mazbērniem tiek izmantots pat “Skaips”. Linda bērnībā
bieži uzturējās “Grundmaņos”, un
omamma tad vienmēr pie mūrīša
sasildījusi naktskreklu, lai mazmeitiņai siltāka gulēšana, un lasījusi priekšā pasakas. Ziemas rītos
Linda skrējusi sildīties pie plīts, apsēdusies uz maza beņķīša un gaidījusi, kad vecmāmiņa cels galdā
olu kulteni ar žāvēto gaļu. Atmiņā
palikušas arī siena talkas. Kad Marija bija spēka gados, saimniecībā
bija govis, aitas, zirgs, cūkas. “No
omammas laikam esmu aizguvusi
kārtības mīlestību. Man vienmēr
mājās ir kārtība,” saka Linda.
Vaicāta, kā 95 gadu vecumā
izdodas saglabāt tik skaidru prātu

un labu veselību, jubilāre saka: “Es
domāju, ka darbs man līdz, turklāt
es esmu ticīga. Diezgan daudzus
gadus atpakaļ sāku rītos gultā vingrot. Izliekos, ka braucu ar riteni,
paceļu kājas augšā un masēju tās.
Tad uz kājām jūtos drusku drošāka. Man trīc rokas – tur neko nevar līdzēt. Es neko nesūdzos, ka
esmu tik ilgi nodzīvojusi, bet 100
gadus laikam negribētu sagaidīt.
Cilvēks tomēr paliek vecs…”
Marija šķelmīgi atzīst, ka viņai
garšo ne tikai piena produkti, bet
arī upeņu balzams un “Moka” –
šie dzērieni tiek lietoti zāļu tiesai,
katru dienu paceļot mazu biķerīti.
Dzīves rūgtajā biķerī Marija ieskatījās ne tikai tad, kad avārijā aizgāja
bojā dēls, bet arī tad, kad šādā pašā
veidā mūžībā tika aizsaukts vīrs
Fricis. Toreiz automašīnā atradās
arī dēls Arturs, bet viņš izdzīvoja.
“Man vairs nav draudzenīšu.
Mana gadagājuma cilvēki jau guļ
kapos. Tuva ir māsas meita Ieviņa,
kura dzīvo tepat Popē un kuras ģimene man palīdz, ja vajag.”
Marlena Zvaigzne

Uzdāvina pirmklasniekiem
spilvenus
“Adīsim spilventiņus no diegu galiem un dāvināsim pirmklasniekiem!” – tā nolēma Ugāles senioru klubiņa “Bārbele”
čaklās adītājas. Rosība ilga veselu mēnesi, un tapa raibu raibi
26 spilventiņi: gan adīti, gan tamborēti, gan šūti no mīkstām
šallēm un izšūti.
Kāt ir 13. oktobris, un Ugāles vidusskolā skolēnu saimē svinīgi uzņēma 19 pirmklasniekus. Viņi tika sveikti ar skaistiem vārdiem un dziesmām
ar humora pieskaņu. Pie pirmklasniekiem ar divām lielām kastēm, piepildītām ar spilveniem, bija ieradušās seniores un dāvināja tos pirmklasniekiem, noskaidrojot arī to, vai bērni zina, kas ir seniori, no cik gadiem cilvēku varētu saukt par senioru. Bet galvenais – ko pirmklasnieki skolā var
darīt ar šiem košajiem spilventiņiem: gan atpūsties, gan paspēlēties, gan
pasēdēt, gan pastāstīt stāstu par savu spilventiņu latviešu valodas stundās
un risināt uzdevumus matemātikas stundās.
Audzinātāja Daira kopā ar bērniem bija ļoti priecīga par tik neparastu
dāvanu. Varbūt senioru klubiņš varētu būt par krustvecākiem šai klasītei?

Spilventiņi tiek pārbaudīti, samīļoti un atzīti par derīgiem.

IRĒNAS LAKŠES FOTO

Ugāles senioru klubiņa “Bārbeles” pārstāve Irēna Lakše

Ugāles un Užavas seniori brauca uz Stokholmu Zelta rudens baudījums
No 2. līdz 4. oktobrim Ugāles un Užavas seniori baudīja
izklaides uz prāmja “Izabelle”.
Prāmja komanda šo braucienu veltīja Senioru dienai.
Uz prāmja ieradāmies ļoti laicīgi, lai iepazītos ar prāmja 11 klājiem:
kur gulēsim, kur ēdīsim, kur izklaidēsimies. Kad divu stundu laikā bijām visu apskatījuši un pa īstam sapratuši, kur uz 5. un 6. klāja atrodas
mūsu kajītes, devāmies uz 7. klāja
plašo kafejnīcu, lai kuģa priekšgalā
ieņemtu labākās vietas pie galdiņiem un izbraucot vērotu, kāda Rīga
izskatās no Daugavas puses, vienlaicīgi baudot garšīgās kūciņas. Mēs
taču svinam savus svētkus!
Drīz vien kafejnīcā sākās līnijdejas divu stundu garumā, ko vadīja līnijdeju uzsācēja Latvijā Dzintra
Rozīte. Mūsējie bija gan vērotāji, gan
aizrautīgi dejotāji. Šova zālē notika
aizraujoša “Bingo” spēle visiem vecumiem, bija vakara svinīgā atklāša-

na, notika “Lustīgā blūmīzera” jautrās dziesmas, dejošana, šova izrādes
trīs daļās, lielā loterija (dažiem mūsējiem laimējās), bet bārā – karaoke.
Vienlaicīgi tika sveikti jubilāri un arī
kāds senioru pāris, kuri “jā” vārdu
bija devuši tieši uz kuģa.
Uz kajītēm devāmies vēlu, bet
vējiņš bija nolēmis mūs kārtīgi izšūpināt, līdz sasniedzām šēras. Neskatoties uz slikto dūšu, humora
dzirksts nepazuda.
No rīta baudījām zviedru galda brokastis un pa logiem vērojām
brīnumainas lielas un mazas salas,
skaistas mājiņas, klintis un mieru.
Un tad Stokholma bija klāt! Gatavojāmies piecu stundu ekskursijai pa
pilsētu. Kafejnīcas ļaudis bija sagatavojuši līdzi pusdienmaizītes, un tas
bija mums liels pārsteigums.
Ostā mēs izvietojāmies četros
lielos autobusos atkarībā no tā, kādā
valodā runājošu gidu vēlējāmies.
Mūsu autobusā bija gide, kura runāja latviski un dzīvo Stokholmā. Iepa-

zinām majestātiskās baznīcas, Stokholmas ievērojamākās celtnes un
vietas, uzzinājām, kā dzīvo un strādā
zviedri un tur dzīvojošie latvieši, vērojām sardzes maiņu pie karaļpils un
devāmies pastaigā pa suvenīru ieliņu.
Ap plkst. 17 atgriezāmies uz kuģa, lai
dotos atpakaļceļā un atkal baudītu
līnijdejas, “Lustīgo blūmīzeru”, šova
izrādes, loteriju, bulgāru ansambļa
brīnišķīgo muzicēšanu. Šovakar
vējiņš sadomājis mūs sākt šūpināt
krietni agrāk, tas pabojāja izpriecas
un pierima tikai tad, kad iebraucām
Rīgas jūras līcī.
Ap plkst. 11 piestājām Rīgas ostā,
kur mūs sagaidīja šoferītis Edvīns, lai
atgrieztos Ugālē un Užavā. Jutāmies
apmierināti ar braucienu, jo kuģa
komanda bija ļoti parūpējusies par
to, lai visi seniori justos labi. Nu, vienīgi ar vēju bija aizmirsuši vienoties.
Mēs visi sakām paldies novada pašvaldībai par transportu!
Ugāles senioru klubiņa “Bārbeles” pārstāve Irēna Lakše

Atnācis rudens apgleznot Latviju, tāpēc bija pienācis
laiks papriecāties par krāšņo rudens rotu. Jūrkalnes seniori
jau pavasarī ieplānoja skaistumu baudīt Siguldā. 7. oktobrī
devāmies ceļā. Vispirms piestājām “Cinevillā”. Tagad, skato
ties latviešu filmas, varēsim priecāties par to, cik viss dabīgi
izskatās uz ekrāna.
Nākamā pietura bija Salaspils Botāniskais dārzs, kurā galvenais
mērķis bija oranžērijas apmeklējums. Iepriekšējā gadā tajā netikām.
Toreiz braucām iepazīties ar dārzu, bet galvenokārt pajūsmot par
dālijām. Šogad izbaudījām abus priekus, jo arī dālijas vēl bija pilnos
ziedos. Todien dārzā bija stādu tirgus, kurā dažs no mums patukšoja
arī savu maciņu.
Galamērķi Siguldu un Turaidu gan mums visiem nebija pa spēkam
pilnībā izbaudīt. Ar sāpošajām kājām skaistumu var redzēt tikai daļēji.
Bet nekas! Citreiz brauksim citur! Pārbraucām ar labu garastāvokli, jo
tikai kopībā varam tā smieties un jautroties, atceroties piedzīvoto mūža
garumā.
Visi kārtējo reizi sakām paldies mūsu sirsnīgajam un atsaucīgajam
šoferim Vilnim no Zlēkām.
Esam atsākuši ikmēneša tikšanos, kā parasti – mēneša pēdējā
pirmdienā. Jau sākām plānot nākamos darbus. Nākamā gada maijā
Kristīne Skrulle mums apsolīja noorganizēt lielo ekskursiju uz Lietuvu.
Var jau sākt pieteikties. Nesēdēsim mājās, kamēr varam kustēt, un
priecāsimies par dzīvi visi kopā!
Marija Janvāre

| 13

2017. gada 14. novembris

SENIORI
Dodoties apciemot Ziru
pagasta seniorus, nenojautu,
ka satikšu tik dzīvespriecīgus
cilvēkus. Zināju, ka viņi nav
čīkstētāji, bet zirenieki pārsteidza ar veselīgu optimismu.
Pagasta senioru koordinatore ir Mudīte Šrēdere (65). “Pirmkārt mums jāpateicas pašvaldībai
par to, ka, sastādot budžetu, tā
domā arī par senioriem, līdz ar
to var notikt sporta spēles, pasākums “Sudrabotās melodijas” un
saiets, turklāt mums tiek nodrošināts transports, lai mēs varētu
aizbraukt tur, kur notiek šie sarīkojumi. Tāpat tiek domāts arī
par to, lai katra pagasta pārstāvji
varētu doties ekskursijā. Pateicībā
par to, ka tiekam atbalstīti, nolēmām, ka mēs, Ziru seniori, varētu
izdarīt kaut ko labu savā pagastā.
Pagājušajā gadā pie pārvaldes ēkas
izveidojām rožu dobi. Stādus gan
iedeva pagasta pārvalde, bet mēs
savedām zemi un iedēstījām rozes. Savukārt šogad ceļa malā, kurš
ved uz Užavu, iestādījām kļavas,
jo tās rudenī skaisti sārtojas. Koku
stādiņus izrakām parkā,” stāsta
Mudīte, piesakot, ka tiekot domāts
arī par to, kā seniori ar savu
devumu varētu godināt Latvijas
simtgadi. Kad zirenieki dodas ekskursijās, autobusā parasti ir 20 pasažieru, aktīvāk darbojas 10 cilvēku. Viņi netiekas regulāri, bet, kad
tas ir vajadzīgs. Piemēram, oktobra beigās notika senioru balle, kurā

Seniori – īpaši aktīva sabiedrības daļa
piedalījās vienaudži arī no Užavas
pagasta. Pirms šī pasākuma aktīvisti vairākkārt sanāca kopā, lai
pārrunātu tā norisi un viss notiktu
godam.
Visvaldis Roze (67), būdams
pensionārs, atpūtu bauda ar pilnu
krūti. Kolhoza laikos viņš bija sagādnieks, mehāniķis, pēc tam strādāja
degvielas uzpildes stacijā un gaterī.
“Dzīvoju dzīvoklī, bet ir mazdārziņš, tur šis un tas jāpadara. Patīk
makšķerēt, esmu aizrāvies ar sudoku mīklām un šaha spēlēšanu klēpjdatorā. Pensija, salīdzinot ar citiem
cilvēkiem, man ir diezgan liela, tādēļ
nevaru sūdzēties un rāt valdību, lai
gan to jau visi rāj. Jāsaprot tas, ka visiem nekad neizdabāsi un arī valdības vīri kļūdās – neviens nav ideāls,
tāpēc tiek pieņemti aplami lēmumi,
bet cieš jau tie mazākie, cieš jau
tauta. Gribētos, lai Latvijā ir vairāk
darba vietu, tad cilvēki nemuktu ārā
no valsts, un lai būtu lielākas algas,”
spriež Visvaldis. Astrīda Stepanova
(65) esot zirenieku ideju ģeneratore. “Ja man ienāk prātā kāda doma,
padalos ar to, reizēm lasu, un kaut
kas iešaujas galvā. Idejas rodas, sarunājoties ar klasesbiedriem – mēs
joprojām turamies kopā,” stāsta bijusī slaucēja Astrīda. Viņa visu mūžu
veikusi smagus darbus, tādēļ tagad
labprāt atpūšas, nedaudz tomēr
piestrādājot. Brīvajā laikā zireniece labprāt lasa un skatās televīzijas
pārraides, piedalās dažādos pasākumos. Astrīdai ir pieci bērni un seši
mazbērni. Divi bērni dzīvo ārzemēs,

Aktīvo Ziru senioru daļa – Mudīte (pa kreisi), Astrīda, Visvaldis, Daiga un Nora.
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tādēļ mamma palaikam aizbrauc pie
viņiem ciemos. Ja ģimenes locekļiem ir labi, arī Astrīda jūtas labi, jo
svarīgākais ir tas, lai katram patiktu
tas, ko viņš dara.
Bijušajai mediķei Norai Braučai
(60) redzes problēmu dēļ bija jāpārtrauc strādāt. Tas, protams, radīja
diskomfortu, bet cik ilgi skumsi?
“Man visa ģimene ir tur (norāda uz
debesīm – M. Z.), tāpēc nekas cits
neatliek, tāpēc iesaistos dažādos
pasākumos, lai nebūtu vientulīgi,
turklāt es visu mūžu esmu bijusi ak-

POPE

Tapusi videofilma “100 Popes muižas kadri”
Iespējams, ne viens vien
ir pamanījis, ka šovasar vairums ļaužu Popi uzlūkoja
caur videokameras objektīvu.
Ne velti, jo biedrība “Popes
muiža” realizējusi projektu
“Popes muižas filmas”, kas
tika īstenots projektu konkursa “Iesaisties Kurzemē!”
gaitā, kuru finansē Latvijas
Republikas Kultūras ministrija un administrē “Kurzemes
NVO atbalsta centrs”.
Projekta laikā notika vairākas
aktivitātes. Viena no tām bija jau-

niešu īsfilmu konkurss, kurā bija
iespēja piedalīties Popes pamatskolas audzēkņiem. Lai skolēnus
ieinteresētu iesaistīties filmu veidošanā, projekta laikā Popes skolā
tika veidota īpaša mācību stunda.
Informatīvo stundu skolā par to,
kā veiksmīgāk un vienkāršāk sagatavot filmas, vadīja mūsu vietējā
šīs jomas lietpratēja Māra Šlikaite.
Otra projekta aktivitāte bija seno
video kadru digitalizācija, lai tos
varētu skatīt ar mūsdienīgu aprīkojumu. Projekta laikā tika apzinātas vairākas senas kinolentes ar
agrāko laiku Popes skatiem un cil-

vēkiem – nu tās būs pieejamas un
skatāmas ikvienam. Trešā projekta
aktivitāte bija jaunas videofilmas
izveide. Jaunā videofilma “100 Popes muižas kadri” ir tapusi! Filmā
redzami galvenokārt šodienas Popes redzamākās personas, tie ir
kadri, kas veido un palīdz tapt Popes stāstam!
Jaunizveidoto videofilmu bez
maksas plānots demonstrēt 17.
novembra pasākumā Popes muižā,
kur plkst. 18 pulcēsimies svinīgā
mirklī – dienu un gadu pirms lielajiem Latvijas svētkiem!
Roberts Grīnbergs

Popes parkā būs jauni soliņi
Biedrība “Popes muiža” ar
Ventspils novada pašvaldības
atbalstu turpina rūpēties par
Popes muižas parku un dārzu. Popes iedzīvotāji parkā
jau vairākkārt rīkojuši sakopšanas talkas, kuru laikā izzāģēti vecie un liekie koki un
krūmi un atjaunoti vēsturiskie akmens krāvuma tiltiņi.
Popes parka atjaunošanas darbi nav beigušies, un sadarbība ar
Ventspils novada pašvaldību tur-

pinās. Turpmākā iecere ir atjaunot
arī parka celiņus, vairojot tā pieejamību sabiedrībai. Lai patīkamāk būtu baudīt parka skaistumu,
tapuši un uzstādīti arī trīs soliņi.
Vasaras periodā tos paredzēts izvietot parkā, bet, lai koka soliņu
kalpošanas mūžs būtu garāks, ziemas laikā tie atradīsies Popes muižas iekštelpās.
Popes muižas parks ir pašvaldības īpašums, un par soliņu uzturēšanu gādās Ventspils novada
domes Popes pagasta pārvalde. Lai

Popes parka ainava tiktu atjaunota
un veidota atbilstoši parka ainaviskajai, kultūras un vides vērtībai,
22. septembrī Popes muižā notika
parku un ainavu ekspertes Māras
Ilzes Janelis lekcija par tēmu “Popes muižas apstādījumu īpatnības”.
Tā laikā tika prezentēts arī projekta “Pašvaldību labie darbi parkos
Latvijas 100-gadei” rezultāts: solu
izgatavošana un uzstādīšana Popes
muižas parkā. Līdzfinansējums soliņu izgatavošanai ir 400 eiro.
Dace Vašuka

tīva. Pie tā ir ļoti pierasts. Kad Zirās
bija Dinas Bānes vadītais ansamblis,
mēs daudz uzstājāmies, savukārt
tagad ar Mudīti braucam uz Ventspili un dziedam korī Ziemeļzvaigzne. Daudzus gadus esmu spēlējusi
Ziru amatierteātrī. Tagad paņēmu
pauzi, bet dziedāt gan man ļoti patīk. Kad izdziedos, paliek vieglāk.
Es varētu dziedāt un dziedāt! Vēl es
ņemos pa mazdārziņu – marinēju,
konservēju, vāru un šmorēju,” saka
Nora. Viņasprāt, seniori Zirās ir
viena no aktīvākajām sabiedrības
daļām. Piemēram, pagasta svētkos
viņi pirmie atnāk un pēdējie aiziet,
ja notiek dejas, tiek dancots tik ilgi,
līdz sāk sāpēt kājas. Daiga Salmiņa
senioru pulkā ir visjaunākā, viņai ir
52 gadi. Uzzinājusi, ka senioriem
var pievienoties tie, kas sasnieguši
50 gadu vecumu, zireniece nolēma
iesaistīties šajā kustībā. Pērn viņa
apmeklēja pagastā rīkoto senioru
atpūtas vakaru: “Esmu tāds cilvēks,

kurš iet visur, kur viņu aicina. Es
labprāt strādātu, bet darba iespēju
Zirās nav, tādēļ auklēju mazbērnus.
Viņi man ir trīs, bet bērni – pieci.
15 gadus spēlēju amatierteātrī, bet
tagad, tāpat kā Mudīte un Nora, paņēmu pauzi. Vislielāko prieku man
dod mazbērni un tikšanās ar aktīvajiem senioriem. Šovasar mums bija
ļoti skaista ekskursija, apskatījām
Latgali,” atceras Daiga.
Nora teica, ka teorētiski jau
varētu žēloties par dzīvi, bet negribas, turklāt novada pašvaldība
tik ļoti atbalsta seniorus, ka būtu
grēks sūdzēties: “Ko tad mēs vēl
varam gribēt – lai mums prēmijas
maksā?!” Norai ļoti patika šoruden
Popē rīkotais saiets, kurā baudīta
laba kultūras programma, kas vēl
tagad palikusi atmiņā, bet būs jau
vēl citi pasākumi, kuros aktīvie zirenieki atkal būs klāt un priecāsies
līdz rīta gaismai.
Marlena Zvaigzne

INFORMĀCIJA
Ekspluatācijā nodoti grants
ceļi Piltenes pagastā
Ventspils novadā turpinās pašvaldības grants ceļu pārbūve, bet četri
grants ceļi Piltenes pagastā – ceļš P–01 “Lodes–Gaiļkalna kapi”, P–10 “Zūru
pagrieziens–Ūdrandes darbnīcas–Baloži”, P–04 “Gaiļkalnu kapi–Vecmuižciems” un P–03 “Gārzde–Ūdrandes darbnīcas” – ir nodoti ekspluatācijā.
Būvatļaujas šo ceļu pārbūvei saņemtas 2017. gada 13. martā, bet akts
par objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīts 4. oktobrī. Grants ceļu posmu kopējais garums ir 6,9 kilometri. Projekta gaitā atjaunots ceļu segums,
nomainītas caurtekas, vietām tīrīti grāvji un uzstādītas jaunas ceļazīmes.
Kopējais objektu finansējums ir 236 876,68 eiro, no tiem publiskais finansējums – 193 213,77 eiro, bet pārējo summu finansē pašvaldība. Tagad būvniecības darbi notiek Popē, Ugālē, Usmā un Zlēkās.
Tiks slēgti līgumi būvdarbu uzsākšanai Tārgalē, Vārvē, Užavā, Zirās un
Puzē. Objektu pārbūve notiek saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un apstiprinātajiem teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi.
Kristīne Strika
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Vēsture – stāsts par pagātni

PUZE
Ir svarīgi apzināt un apkopot dzimtā pagasta vēsturi, lai
tā saglabātos nākamajām paaudzēm. Mēs, pužiņi, gribam
dzīvot pa īstam – gan sakopjot kultūrvēsturiskās vietas
pagastā, gan apzinot dažādus
faktus par šīm vietām, gan
apkopotos materiālus digitalizējot, lai jebkurš interesents
varētu iepazīties ar Puzes pagasta vēsturi. Pie šāda slēdziena pavasarī nonāca vairāki
Puzes pagasta aktīvisti, tādēļ
tika uzrakstīts projekts “Pirmais solis Puzes pagasta vēsturisko vietu sakopšanā, vēstures materiālu apkopošanā
un digitalizācijā”, iesniedzot
to Ventspils novada pašvaldības izsludinātajā konkursā
“Mēs savā novadā 2017” un saņemot 100% atbalstu.
Šis projekts pavēra iespēju
sakopt kādu no Puzes pagasta vēsturiskajām vietām. Kā pirmā tika
izvēlēta Puzenieku muižas esošā
teritorija – parks, kurā atrodas
arī barona Grothusa dzimtas kapi
un Puzenieku skolas ēka. Projekta
laikā tika izveidots informatīvais
stends, lai jebkurš ceļotājs zinātu, ka tur atrodas viena no Puzes
pagasta vēsturiskajām vietām.
Vēstures digitalizācija jau ir sena
iecere, jo mūsdienu tehnoloģiju
jaunā paaudze labprātāk lasa, izmantojot datorus, planšetes un telefonus – tas veicinās gan interesi
par saviem senčiem, gan arī patriotiskas jūtas. Ar šī projekta palīdzību radās iespēja spert pirmo soli

Sakoptā barona Grothusa dzimtas kapu vieta.
digitalizācijas procesā – izzināt
apdzīvotās vietas Puzenieki vēsturi, padziļināti pievēršot uzmanību
Puzenieku muižai.
Projekts jau ir noslēdzies, bet
ir patiess prieks par paveikto:
cieņā pret kultūrvēsturisko
mantojumu sakopta Puzenieku

ANDAS LEJNIECES ARHĪVA FOTO

senā kapsēta – izzāģēti bīstamie
koki, sakopta teritorija un atjaunoti apstādījumi – sastādītas tūjas.
Sakopta arī Puzenieku skolas ēkas
teritorija un iztīrītas ēkas telpas;
sistematizēti un atlasīti Puzes
bibliotēkā esošie novadpētniecības
materiāli par Puzenieku muižu, kā

Draugos ar Lupatiņiem

arī apkopoti jauniegūtie fakti;
izveidots informatīvais stends
par Puzenieku muižu, kas uzstādīts ceļotājiem redzamā vietā;
sperts pirmais solis vēsturisko
materiālu digitalizēšanā, apkopotie
materiāli visiem interesentiem būs
pieejami sociālajos tīklos, pašvaldības un skolas mājas lapās, kā arī
Puzes bibliotēkā, tādējādi veicinot
interesi par Puzes pagasta vēsturi
jauniešu un bērnu vidū. (Jāpiebilst
gan, ka materiālu digitalizācija vēl
ir procesā.)
Projekts noslēdzās ar jauku
pasākumu Puzenieku skolā, kur
pie tases siltas tējas pasākuma
apmeklētāji varēja aplūkot apkopotos materiālus, dalīties atmiņās

un vienkārši pabūt kopā, kas tik
ļoti nepieciešams šajā steidzīgajā
ikdienā.
Bet vēstures pētīšana neapstājas! Ja tava dzīve rit vai ir ritējusi
Puzeniekos, vai kā citādi esi vai esi
bijis saistīts ar Puzeniekiem, lūdzu,
padalies ar savām atmiņām, fotogrāfijām vai citiem vēsturiskiem
materiāliem gan par muižu un
skolu, gan par Puzenieku mājām
un cilvēkiem. Jebkurus materiālus
ļoti gaidīs Puzes bibliotēkā – saglabāsim savu pagātni nākotnei!
Nākamgad spersim otro soli!
Projekta vadītāja
Anda Lejniece
un Puzes attīstības veicināšanas biedrība “Niedre”

Runčiem
vajadzīgas
mājas

Inese Zandere stāsta klausītājiem par saviem darbiem.
2. oktobrī ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu projektā “Rakstnieks
lauku bibliotēkā” Puzes bibliotēkas
jaunākajiem apmeklētājiem bija iespēja tikties ar ļoti jauku cilvēku – latviešu dzejnieci un grāmatu redaktori,
bērnu literatūras autori un izdevēju
Inesi Zanderi. Dzejniece ir radījusi
ļoti daudz dzejoļu bērniem, kas pār-

ņem ar savu vienkāršību un sirsnību.
Kā viena no populārākajām grāmatiņām ir stāsti par Lupatiņiem, par
četriem auduma bērniņiem – Zeķīti,
Cimdiņu, Lakatiņu un Spilventiņu,
kuri dzīvo skaistā audumu mājiņā un
iepazīst pasauli. Šie stāsti spēj aizraut
gan bērnus, gan viņu vecākus. Puzes
pamatskolas un pirmsskolas grupas

ANDAS LEJNIECES FOTO

bērniem bija iespēja ne tikai klausīties Ineses Zanderes dzejolīšus, bet
arī skatīties multiplikācijas filmiņu
par Lupatiņiem. Paldies dzejniecei
par šo mīļo pasākumu, un ar nepacietību gaidām nākamo grāmatu par
Lupatiņiem.
Puzes bibliotēkas vadītāja
Anda Lejniece

“Mums nav vairs māju, mums
nav vairs siltuma, jo mūsu cilvēki
devās viņsaulē… Varbūt tu būsi
mūsu jaunais cilvēks, kas dāvās
mums mājas, siltumu un mīlestību?!” Visticamāk, tā par savu šī brīža likteņa pavērsienu stāstītu četri
runčuki no Puzes pagasta Stiklu
ciema. Četri bēdu brāļi – pieauguši runči – palikuši bez mājām.
Vēl septembrī minkām tās bija,
bet nu abi saimnieki devušies tālu
prom, no kurienes vairs nepārnāk.
Nāk ziema, bet kaķīšiem nav kur
patverties, visi četri pieraduši pie
cilvēku mīlestības un ļoti, ļoti alkst
pēc tās. Diemžēl divi no runcīšiem
jauno apstākļu dēļ ir palikuši bai-

Arī šis runčuks palicis
bez mājām.
līgi, bet, nokļūstot jaunajās mājās,
bailes pāries. Pārējie divi veras katrā garāmgājējā ar jautājošu skatu –
vai tev neatrastos kāds kaktiņš tavā
mājā un tavā sirdī?
Visi, kas lasa šīs rindas, apdomājiet – varbūt kādam paziņam,
kādam draugam, kādam radiņam
ir iespēja izmitināt kādu no runcīšiem, kas raduši dzīvot gan telpās,
gan laukā. Mājās runčuki dosies
kastrēti. Ja tev ir kāds variants, zvani 29645429 Dzīvnieku aizsardzības
biedrībai “Minku parks”.
“Minku parks”
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PUZE

Uzbūvēta smilšu
kaste “Kuģītis”
Daudzdzīvokļu māju “Noras” un “Avoti” iekšpagalmā
jau vairākus gadus bērniem
nebija pieejams rotaļu laukums. Uzzinot, ka izsludināts
ikgadējais Ventspils novada
projektu konkurss “Mēs savā
novadā”, vecāki nolēma sasparoties, šo situāciju vērst
par labu un, piesaistot pašvaldības atbalstu, atkal atdzīvināt rotaļu laukumu, kurā
būtu interesanti darboties
dažāda vecuma ķipariem.
Ideju bija daudz, tās bija dažādas, lai tās realizētu, nolēmām
katru gadu izveidot kādu jaunu
rotaļu objektu, tādēļ tuvākajā nākotnē bērni iegūtu rotaļu laukumu

ar smilšu kasti, dažādiem rotaļu
elementiem no koka un virvēm,
vairāku veidu šūpolēm un pat rotaļu namiņu.
Šajā gadā tika nolemts sākt ar
smilšu kasti, jo tā ir vieta, kur iepazīties un sadraudzēties gan skolas
vecuma bērniem, būvējot mājas,
pilis un auto trases, gan pavisam
mazajiem, cepot smilšu kūkas. Sagatavojām projekta pieteikumu, un
projekts tika atbalstīts, ieguvām
500 eiro no Ventspils novada pašvaldības – kā līdzfinansējumu projekta realizācijā.
Virsvadību par projekta īstenošanu, objekta uzturēšanu un
apsaimniekošanu ir uzņēmusies
biedrība “Noras nams”, kas ir mājas
“Noras” apsaimniekotājs. Priecāja-

Oktobris Stiklu skolā

Bērni piedalās radošajās darbnīcās “Rudens brīnumi”.

ĒRIKA PRENCLAVA FOTO

05.10. – Skolēni piedalījās rudens krosā Ventspilī. Sandis Zamuelis savā vecuma grupā izcīnīja
3. vietu. Pēcpusdienā skolā notika
triāla kluba “Karters” dalībnieku paraugdemonstrējumi. Paldies trenerim U. Skudram par iespēju mūsu
skolēniem redzēt paraugdemonstrējumus, kā arī paldies sportistiem.
06.10. – Arodapmācības skolotājs A. Apsītis ar skolēniem, topošajiem galdnieka palīgiem, apmeklēja
starptautisko mēbeļu izstādi Rīgā.
12.10. – Skolēni, kuri mācās
galdnieka palīga arodu, apgūst mācību priekšmetu “Vides aizsardzība”,
tādēļ skolotāju K. Šteinbergas un
M. Pētersones vadībā notika mācību
ekskursija uz atkritumu pārstrādes
uzņēmumu “Janvāri” Talsu novadā.
14.10. – Skolēni apmeklēja volejbola spēli Ventspilī, lai atbalstītu
savu komandu – “VK Ventspils”
–, kuras sastāvā ir arī mūsu skolas
sporta skolotājs A. Anderšmits.
17.10. – Skolā notika mākslas
terapijas nodarbības.
Pēcpusdienā skolēni piedalījās radošajās darbnīcās “Rudens brīnumi”.
Pasākuma mērķis bija atklāt un attīstīt skolēnu radošās spējas praktiskās
darbnīcās, iepazīt dabas materiālu
daudzveidīgo pielietojumu, estētiski

noformēt skolas iekštelpas ar saviem
darbiem. Šāda veida pasākumi mūsu
skolā ieguvuši lielu atsaucību gan no
skolēniem, gan skolotājiem, tādēļ
vislielākais gandarījums bija vērot
pasākuma dalībnieku aizrautību,
disciplinētību un lielo interesi. Vecāko klašu audzēkņi palīdzēja mazākajiem, kā arī bija vērojama skolotāju
līdzdarbošanās un atsaucība.
18.10. – Atkalredzēšanās ar saviem draugiem suņiem, jo notika
kanisterapijas nodarbības. Mūsu
skolēni apmeklēja Jūras spēku orķestra koncertu Puzes pamatskolā.
19.10. – Vecāko klašu skolēni
Ruslans Tatarinovičs un Rasmus
Anševics skolotājas K. Karņickas vadībā Rīgā apmeklēja konferenci “Par
drošu interneta lietošanu”.
20.10. – “C” klašu skolēniem
pasākums “Esi sveicināts, rudens!”,
kurā audzēkņi mācījās atpazīt kokus
un krūmus pēc to lapām, sagrupēt
augļus un dārzeņus, arī putnus nometniekos un gājputnos, kā arī pēc
taustes atpazīt augļus un dārzeņus.
Protams, notika arī rotaļas.
26.10. – Brīvlaikā arodapmācības skolotājiem notika pieredzes
apmaiņas brauciens uz Lielplatones
internātpamatskolu.
Ērika Bite

Vīri strādā, lai izveidotu interesantu smilšu kasti.
mies, ka aktīvi projekta realizācijā
piedalījās arī blakus esošās mājas
“Avoti” iedzīvotāji.
Galvenā mērķauditorija ir šo
abu māju iedzīvotāju bērni un

“NORAS NAMA” DALĪBNIEKU ARHĪVA FOTO

mazbērni, bet smilšu kaste ir pieejama ikvienam pagasta iedzīvotājam un viesim.
Projekts ir realizēts, smilšu
kaste “Kuģītis” ir uzbūvēta. Esam

spēruši pirmo soli rotaļu laukuma
izveidē un sakārtotas vides radīšanā, lai bērniem tajā būtu patīkami
pavadīt brīvo laiku.
Biedrība “Noras nams”

“Sītavas” paldies
visiem sveicējiem
Pavisam nejauši kādā sarunā
dzirdēju vienu kundzi sakām: “Ai,
tas bija ļoti sen, pirms trīsdesmit
gadiem.” To dzirdot, iedomājos
par folkloras kopu “Sītava”, kas
14. oktobrī svinēja savu 30 gadu
jubileju. Par kopas dibināšanas
laiku varu vien teikt, ka tas notika
sen, un tajā pašā brīdī piebilst, ka
šie trīsdesmit gadi ir aizskrējuši
ātri, nesot sev līdzi ļoti daudz
iespaidu un lielisku emociju. Līdzdalība gan vietējos, gan reģionālos, gan valsts mēroga pasākumos
ir atstājusi neizdzēšamas atmiņas
un devusi spēku ikdienas darbiem
un rūpēm. Spēku no tautasdziesmām smeļot, brīvdabas koncertos esam izturējuši daudz ko,
rūdījušies karstā vasaras saulē un

veldzējušies lietū, bet neesam zaudējuši dziedātprieku. Trīsdemit
gadu laikā esam ieguvuši daudzus
labus draugus, un mūsu svētku
koncerts, draugu apsveikumu
pildīts, bija ļoti skaists. Paldies visiem daudzajiem mūsu sveicējiem,
kas mēroja tuvākus un tālākus
ceļus, lai būtu kopā ar mums šajā
svētku reizē! Īpašs paldies kapelai
“Talsu trimiš”, kas palīdzēja visiem
ielocīt kājas jautros dančos!
Paldies mūsu novada pašvaldības vadībai par finansiālo atbalstu
jubilejas pasākuma organizēšanā,
bet vislielākais paldies Ventspils
novada domes priekšsēdētājam
Aivaram Muceniekam un Kultūras nodaļas vadītājai Zanei Pamšei
par personīgo klātbūtni mūsu

svētkos un sirsnīgajiem apsveikuma vārdiem! Paldies Līgai, kura
vienmēr rūpējas par mums un palīdz ar savu radošumu, un Santai
par neklātienes sveicieniem! Liels
paldies Skaidrītei, kas tik jauki ar
pužiņu mēles skanējumu vadīja
šo koncertu, piešķirot tam ļoti
sirsnīgu gaisotni. Paldies Gaidim
Božem par interesanto dāvanu
jubilejā.
Priecājāmies, ka jubileju varējām atzīmēt kopā ar iepriekšējo
kopas vadītāju Vizmu un Lienīti,
kura tagad vada mūsu folkloras
kopu. Paldies viņām par ieguldīto darbu, pacietību un sapratni
daudzu gadu garumā!
Māra Kraule

Folkloras kopa “Sītava” ar vadītāju Lienīti (ceturtā no labās) un bijušo vadītāju Vizmu
(trešā no labās).
MĀRAS KRAULES FOTO
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Ventspils
novada dome,
Piltenes pilsētas
un pagastu
pārvaldes
sveic
novembra
jubilārus!
Tek saulīte vakarā,
Iet māmiņa vecumā;
Steidziet, bērni, jautājiet
No māmiņas padomiņu.

JŪRKALNĒ
Anna Parinova –
Herta Bērziņa –

92
85

PILTENĒ
Elizabete Auza –
Mirdza Boitmane –
Vladimirs Aleksandrovs –
Aivars Griķis –

99
80
70
70

POPĒ
Marija Višķere –
Ella Reinfelde –
Jānis Dubenlāže –
Gita Olga Jaunķierpe –

95
90
80
80

PUZĒ
Velga Karņicka –

75

TĀRGALĒ
Irma Glaudāne –
Velta Ausma Grasmane –
Rolands Ernestovskis –

91
91
80

UGĀLĒ
Ļubova Žežele –
Monta Indriksone –
Zigurds Brūns –
Indulis Lasmanis –
Janina Šveicere –
Jānis Priekulis –
Ivans Morozs –
Rasma Ostrovska –

85
85
80
80
80
75
70
70

UŽAVĀ
Aldis Plūdums –
Uldis Pumpurs –

70
70

VĀRVĒ
Anna Jablonska –
Edgars Rēbuks –

80
75

ZLĒKĀS
Kārlis Bože –
Gunārs Zariņš –

80
75

INFORMĀCIJA

Pašvaldība iesaistās sadarbības
programmas projektā “RETROUT”
Projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība jeb
“RETROUT” (Nr. R065) mērķis ir attīstīt un
popularizēt Baltijas jūras reģionu kā piekrastes
makšķerēšanas tūrisma galamērķi, fokusējoties
uz jūras taimiņu kā piekrastes makšķerēšanas
tūrisma produktu, attīstot ilgtspējīgas un efektīvas apsaimniekošanas vadības metodes, kas
orientētas uz jūras taimiņiem, kā arī stiprināt
Baltijas jūras reģiona makšķerēšanas tūrisma
pārvaldības ietvaru.
Projektu īstenos no 2017. gada 2. oktobra
līdz 2020. gada 30. septembrim.
Projektā piedalās 14 partneri no sešām valstīm: Stokholmas reģiona administratīvā pārvalde (Zviedrija), Karaliskais Tehnoloģiju institūts
(Zviedrija), Haninges pašvaldība (Zviedrija),
Baltijas Vides forums (Igaunija), Tartu Universitāte (Igaunija), biedrība “Igaunijas makšķerēšanas tūrisms” (Igaunija), Kurzemes Plānošanas
reģions (Latvija), Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
(Latvija), Ventspils novada pašvaldība (Latvija),
Klaipēdas Universitāte (Lietuva), Zivsaimniecības pakalpojumi pie Lietuvas Lauksaimniecības
ministrijas (Lietuva), Nacionālais jūras zvejniecības pētniecības institūts (Polija), Tūrisma
asociācijas “Ziemeļu Kašubija” vietējā tūrisma
organizācija (Polija), Baltijas Jūras vides aizsardzības komisija HELCOM (Somija).
Projekta gaitā plānotas šādas aktivitātes:
I Piekrastes makšķerēšanas tūrisma galamērķu attīstīšana un veicināšana:
nodrošināt galamērķu attīstības procesu, lai
saprastu un radītu priekšnoteikumus ilgtspējīgai to attīstībai un eksportam;
izstrādāt galamērķu stratēģijas, lai panāktu
maksimālu izaugsmi un efektivitāti;
nodrošināt MVU un piekrastes pašvaldības
ar plašākām uzņēmējdarbības un stratēģiskās

Par pašpatēriņa zveju
Baltijas jūras piekrastē
Ventspils novada
pašvaldība aicina pieteikties
2018. gada rūpnieciskās
zvejas tiesību nomai –
nepieciešamajam zvejas
rīku skaitam zvejošanai

INFORMĀCIJA PAR VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU
NODAĻĀ REĢISTRĒTAJIEM JAUNDZIMUŠAJIEM
2017. GADA OKTOBRĪ
Jānītim bērns piedzima,
Pēterītis nokrustīja,
Anniņ’ bija auklētāja,
Jēkabs maizes devējiņš.
Tārgales pagastā
ANDRIS ŠERMUKSĪTS, dzimis 2017. gada 26. septembrī,
vecāki – A. Šermuksīts un I. Teberniece
Zlēku pagastā
ESTERE VOLDEMĀRE, dzimusi 2017. gada 5. oktobrī,
vecāki – Z. Voldemārs un Z. D. Lapire
Vārves pagastā
KITIJA BRĀLĪTE, dzimusi 2017. gada 19. oktobrī,
vecāki – A. Brālītis un I. Jaunbelzēja
Piltenē

attīstības zināšanām;
nodrošināt pilnvērtīgu galamērķu darbību;
attīstīt sadarbību starp dalībniekiem.
II Jaunu ekomarķējuma koncepciju un
interneta portālu tiešsaistes tirdzniecībai un
rezervēšanai izstrāde un ieviešana, lai uzlabotu piekrastes zvejas tūrisma galamērķi
raksturojošo zvejas rīku tīkla darbību:
tiks izveidotas mācību programmas galamērķa attīstības vadīšanai un stratēģiskās
vadlīnijas, modelēti partnerības mehānismi
(piemēram, klasteri un treneri, PPP saprašanās
memorandi) un definēti tūrisma produkti, tirgus pakalpojumi un IKT risinājumi;
palielināta partneru spēja kopīgi plānot pasākumus, kurus līdzfinansē Eiropas investīciju
programmas;
uzlabota organizatoriskā struktūra un piedāvāti IKT risinājumi, kas ļauj apvienot resursus kopīgām mārketinga un rezervēšanas
pakalpojumiem, kopīgi plānojot, izveidojot un
pilotējot starptautiskus Galamērķa pārvaldības
pakalpojumus (DMS);
tiks sniegtas zināšanas piekrastes reģioniem, nodrošinot piekļuvi dokumentētiem mācību pieredzes demonstrējumu projektiem un
izglītības produktiem.
III Politiku pilnveidošana un dialoga veidošana
Darba mērķis ir nodrošināt trūkstošo starpvalstu diskusiju platformu un pamatdatus politiskā dialoga veicināšanai. Konkrēti tas nozīmē
novērtēt nepieciešamību rīkoties, lai pielāgotu
politikas instrumentus, noteikumus un stratēģiskas darbības, lai pārvarētu šķēršļus nozares
izaugsmei. Partnerības mērķis ir ierosināt uzlabotu politiku un regulējumu, pamatojoties
uz kopīgiem zinātniskiem datiem, un ietekmēt
lēmumu pieņemšanu attiecīgajos politikas līmeņos.
Informācijas apmaiņas, izpētes un diskusiju

EMĪLIJA ĀLĪTE, dzimusi 2017. gada 29. oktobrī,
vecāki – J. Ālītis un L. Ālīte

Baltijas jūras piekrastes
ūdeņos Ventspils novada
administratīvajā teritorijā.
Iesniegumus lūdzam
iesniegt līdz 2017. gada 1.
decembrim.
Iesnieguma veidlapas
varat saņemt Ventspils
novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas
centrā Ventspilī, Skolas ielā
4 (1. stāvā), vai pagastu
pārvaldēs, tālrunis uzziņām –
63628461 vai 22029846.
Veidlapa ievietota arī
Ventspils novada
pašvaldības mājas lapā:
www.ventspilsnovads.lv
sadaļā Pakalpojumi/
Uzņēmējdarbība/Ūdeņi un
meži/Rūpnieciskās zvejas
tiesību noma Baltijas jūras
piekrastes ūdeņos/Veidlapa.
Ar citiem piekrastes
rūpnieciskās zvejas
noteikumiem var iepazīties
www.ventspilsnovads.
lv sadaļā: Pakalpojumi/
Uzņēmējdarbība.
Ivita Meinarde

pamatā būs trīs tematiskās jomas:
a) fiksēti administratīvie šķēršļi zvejas ceļvežiem,
b) izstrādāts ētiskais rīcības kodekss,
c) novērtēts piekrastes zvejas tūrisma ieguldījums reģionālajā ekonomikā.
IV Iespēju izvērtēšana jūras taimiņa nārsta ceļu atjaunošanai piekrastes upēs
1. Tiks izstrādāta kopīga, standartizēta biotopu monitoringa un elektrozvejas metodoloģija.
2. Tiks veikta attīstības scenāriju izpēte, tajā
skaitā:
a) atpūtas zvejas ietekmes novērtējums,
b) jūras foreļu upju un krājumu statusa novērtējums,
c) dažādu pārvaldības iespēju salīdzinājums.
3. Tiks novērtēti pabeigtie atjaunošanas
projekti, lai noteiktu veiksmes faktorus.
4. Demonstrēti efektīvi upju atjaunošanas
pasākumi un īstenošanas metodes (demonstrējumu projekti).
5. Izstrādāti ieteikumi upju restaurācijai, ko
izmantos Baltijas mērogā, kā arī vietējās, reģionālās un valsts iestādes.
Ventspils novada pašvaldība piedalās projekta ceturtajā darba pakā, īstenojot demonstrēšanas projektu Jūrkalnes pagasta Rīvas upē,
kur tiks veidots zivju ceļš taimiņu, zušu un
nēģu populācijas atjaunošanās nodrošināšanai.
Šim mērķim pašvaldībai ir atvēlēti 150 tūkstoši
eiro, no kuriem 22 500 eiro ir pašvaldības, bet
127 500 eiro – Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) līdzekļi.
Sīkāka informācija par projektu:
Evita Roģe
Skolas iela 4, Ventspils
+371 29295234
+371 63629449
evita.roge@ventspilsnd.lv

INFORMĀCIJA PAR VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU
NODAĻĀ REĢISTRĒTAJIEM MIRŠANAS GADĪJUMIEM
2017. GADA OKTOBRĪ
Uz ūdens uziedams,
Mirstamo kreklu vilku:
Te miršana, dzīvošana
Man apakš kājiņām.
Ugāles pagastā
Ziru pagastā
Vārves pagastā
Ances pagastā
Zlēku pagastā
Jūrkalnes pagastā
Piltenē

Ārijs Škoļnijs (18.06.1953.–03.10.2017.)
Visvaldis Čače (16.03.1942.–12.10.2017.)
Mihails Amons (03.02.1977.–12.10.2017.)
Gunta Pole (05.01.1951.–16.10.2017.)
Oksana Gaņina (22.11.1971.–10.10.2017.)
Milda Grīnberga (17.07.1927.–17.10.2017.)
Mihails Bibļivs (14.11.1944.–23.10.2017.)
Džina Brīvniece (03.04.1941.–22.10.2017.)
Mirdza Feldmane (29.07.1928.–31.10.2017.)

Adrese: Skolas iela 4
Tālrunis: 25427257, 29478085
Izdevējs: Ventspils novada dome
Redaktore: Marlena Zvaigzne
E-pasts:
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv
Tirāža: 5000 eks.
Tipogrāfija: “Kurzemes Vārds”
Bezmaksas informatīvajā
izdevumā “Ventspils Novadnieks”
publicētie materiāli ne vienmēr
atspoguļo Ventspils novada domes
viedokli. Par faktu, personu un
vietvārdu precizitāti atbild autors.

NOVADA IEDZĪVOTĀJU
IEVĒRĪBAI!

Novada domes informatīvajā
izdevumā “Ventspils Novadnieks”
netiek publicēti privātpersonu un
novada domei nesaistītu institūciju
sludinājumi vai reklāma.
Domes informatīvais izdevums
iznāk vienu reizi mēnesī.
Materiālu pēdējais iesniegšanas
termiņš “Ventspils Novadnieka”
nākamajam numuram –
trešdien, 22. novembrī.
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UZŅĒMĒJDARBĪBA

Iekārto atvērto lauku sētu
Bijusī ventspilniece Agnese Pirjajeva ar ģimeni pirms
trim gadiem sāka dzīvot Tārgales pagasta Elkšķenes ciemā, pamazām pievēršoties
putnkopībai. Tārgalniece veido atvērto lauku sētu, kurā
varēs apskatīt dažādu šķirņu
vistas.
“Kad aizgājām uz laukiem,
mums bija divi bērni, bet tad pieteicās trešais. Mēs ar meitiņu bijām
mājās, tādēļ radās doma paņemt
vairākas vistiņas, lai uzturā varētu lietot veselīgas olas. Sākām ar
dažiem putniem, bet tad iegājām
azartā. Interesējos par šķirnēm un
iegādājos dažādas vistas,” stāsta
Agnese.
Viņa godīgi atzīst, ka, uzsākot
saimniekošanu, zināšanu par to, ko
un kā darīt, nav bijis, bet Agnese
ir aizrautīgs un enerģisks cilvēks,
tādēļ ātri vien aptvērusi, kā attīstīt putnkopību. “Mans vīrs Andris
nāk no laukiem, tādēļ arī es piekritu dzīvot Elkšķenē, jo tur ir svaigs
gaiss, bērniem ir, kur izskrieties,
turklāt viņi redz, kā es darbojos,
un strādā kopā ar mani. Esam patrioti, un bērni apmeklē Tārgales
pamatskolu. Kristers mācās 6. klasē, Marta – pirmajā, bet Elizabetei
ir divi gadi, viņa iet dārziņā.”

Laukos iejusties
palīdzēja putni
Pēc Agneses teiktā, ierodoties
jaunajā mājvietā, ģimene daudz
pūļu veltījusi apkārtnes sakopšanai, tā turpinās arī tagad, jo darbu
netrūkst un ne vienmēr visu var
pagūt izdarīt tā, kā iecerēts. Pirjajeviem pieder 14,8 ha aizaugušas

lauksaimniecības zemes, bet tā
pamazām tiek apstrādāta, lai varētu iekārtot laukus, kuros sēt un
stādīt, lai izaugtu gan pašiem, gan
putniem nepieciešamās saknes un
garšaugi. Agnese cenšas ieinteresēt arī savus bērnus, parādot, kā
mazs cālēns kļūst par lielu vistu
vai gaili. “Tagad man smaidot jāatceras, kā sākumā biju pret dzīvi
laukos, bet tieši putni bija tie, kas
palīdzēja labāk iejusties jaunajos
apstākļos, jo man vienmēr ir patikusi dzīvā radība. Pirmajā gadā
dārzeņus pirkām, bet tad sapratām, ka varam tos audzēt paši –
arī vistām nepieciešamās lopbarības bietes.”
Tagad Agneses saimniecībā
ir aptuveni 300 mājputnu, lielākā
daļa no tiem ir cāļi un jaunputni.
Ganāmpulkā ietilpst pīļu ģimene
un dažas zosis, arī 50 šķirnes truši. Tie nopirkti tādēļ, lai bērniem
tiktu kvalitatīva gaļa. Agnese var
salīdzināt, ka dēls un vecākā meita,
kad ģimene vēl nedzīvoja laukos,
palaikam slimoja, bet Elizabete,
kurai tiek pašaudzētie labumi, ir
veselīga.

Audzē arī medību
fazānus
Ar olu tirdzniecību tārgalniece
vēl nenodarbojas, jo daudzas no
tām tiek liktas inkubatorā, lai izšķiltos cālīši. Agnese uzslavē vīru,
kurš palīdz veikt dažādus saimnieciskus darbus, piemēram, izgatavo
trušu būdas un veido kūtī nodalījumus, lai dažādu šķirņu vistas
netīšām nesatiktos. Putni tiek laisti
arī brīvā dabā, nožogojums netiek
izmantots. “Mums ir laimīgās vis-

tas, kuras var iet, kur tām patīk, un
uzlasīt to, kas organismam nepieciešams. Kāda puķe, protams, tādējādi arī tiek apskādēta, bet visu
nevar gribēt.”
Pavasarī, kad bija Putnu dienas, Agnese ar saviem cāļiem un
olām devās uz Tārgales pamatskolu un stāstīja bērniem par mājputnu ieradumiem. Daudzi skolēni
bijuši iepriecināti un izbrīnīti, jo
līdz šim neesot zinājuši, ka cālēni
izšķiļas arī inkubatorā, un neesot
apjautuši, cik liela atbildība gulstas
uz putnu audzētāju pleciem.
Jaunums Agneses saimniecībā
ir 50 medību fazāni. Šie savvaļas
putni, kuriem patīk lidot, dzīvo
kūtsaugšā. Tos ir iecerēts pārdot
medniekiem, jo pieprasījums pēc
fazāniem ir liels, bet piedāvājums
mazs, tādēļ mednieki tos lielākoties iegādājas citās valstīs. “Fazānus nopirkām diennakti vecus.
Atvedām tos no Lietuvas. Tas bija
liels pārbaudījums, jo esmu pieradusi audzēt mājputnus, bet te pēkšņi savvaļas putni! Ja tos ir nodoms
izmantot medībām, apskatei viņus
rādīt nevar. Esmu sēdējusi un ar
šķērītēm griezusi zāli, lai fazāniem
būtu, ko uzknābt.”

Saņem pašvaldības
atbalstu
Vēloties iegādāties vistu mājas
atvērtās lauku sētas iekārtošanai,
tārgalniece piedalījās novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā uzņēmējdarbības atbalstam “Solis 2017”, saņemot 1000 eiro. “Man
bija doma rādīt tiem, kas atbrauc
uz mūsu sētu, putnu daudzveidību, bet, lai to darītu, vajadzīgas at-

Atvestas uzņēmumā “Ventkoksne” izgatavotās putnu mājiņas.

Enerģiskā Agnese vēlas pilsētniekiem parādīt, kas notiek laukos.
sevišķas mājiņas, lai katrā no tām
iemitinātu dažādu šķirņu putnus.
Barā tos, pirmkārt, nedrīkst laist,
otrkārt, ja visas vistas būs vienkopus, nevarēs īsti atšķirt, kuras
šķirnes pārstāvis ir redzams. Mēs
iegādājāmies piecas koka mājiņas,
tās mums izgatavoja uzņēmumā
“Ventkoksne”, paldies Miķelim Biziļjam, kurš ļoti piedomāja pie tā,
lai mājiņas būtu tādas, kādas es
gribēju. Putnu pilsētiņu atvērsim
pavasarī, kad būs labs laiks un viesi
varēs ierasties pie mums, lai apskatītu putnus.”

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO UN NO AGNESES PIRJAJEVAS ARHĪVA

Novērtē izglītošanās
iespējas

Agnese ir piedalījusies Lauku
konsultāciju un izglītības centra
Ventspils nodaļas rīkotajā piecu
dienu bezmaksas mācību programmā “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Viņa
ir startējusi arī Lauku konsultāciju
un izglītības centra organizētajā
biznesa ideju konkursā “Laukiem
būt!”. “Gribu pateikt paldies centra
darbiniecēm, arī Īrisai Rozei-Posumai, jo es no nulles uzzināju, kā top
biznesa plāns. Tas ir ļoti noderīgi. Ja
arī citiem jauniešiem ir interese par
iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, pavisam noteikti iesaku izmantot iespēju piedalīties mācībās “Laukiem
būt!”, jo tās patiešām ir vērtīgas. Es
savu biznesa plānu par lauku sētas
izveidi aizstāvēju Ventspilī, bet pēc
tam – Kurzemes mērogā Kuldīgā.
Nebraucu turp pēc uzvaras, bet
pieredzes apmaiņas nolūkos. Es gribētu pilsētas cilvēkiem parādīt, kā
notiek dzīve laukos, – kādi izskatās
putni un truši, ko nozīmē kartupeļu
talka vai zemeņu lasīšana. Skaidrs,
ka bērniem pēc darba būtu jāpiedāvā arī kopīga atpūta.”
Agnese atzīst, ka tas, ko viņa
dara, sniedz gandarījumu, un tas
nekas, ja puse vasaras pavadīta uz
lauka strādājot. Rudenī, novērtējot
ražu, ir prieks par paveikto. Saimniecei jārēķinās ar zvēru un dzīvnieku apciemojumu, reizēm atnāk
briedis, citreiz ierodas lapsa vai
atlido vanags – kā jau lauku sētā.
Marlena Zvaigzne
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USMA
Dievs usmeniekiem un
viņu viesiem, kuri svinēja Pateicības dienas dievkalpojumu, deva īpaši skaistu laiku.
Saulīte rotājās koku galos, bet
cilvēki pateicās Visaugstākajam par to, ka Usmā pirms 25
gadiem notika pirmais dievkalpojums, tika pieminēts tas,
ka pirms 20 gadiem uzsākta
baznīcas celtniecība un pirms
desmit gadiem veikta dievnama iesvētīšana.
Dievkalpojumu 15. oktobrī
vadīja Liepājas diecēzes bīskaps
Hanss Martins Jensons, Piltenes iecirkņa prāvests Kārlis Irbe, Usmas
draudzes mācītājs Ainārs Kostanda
un bijušais Usmas draudzes mācītājs Uģis Brūklene. Pēc tam draudzes priekšniece Elana Jurgena un
mācītājs Ainārs Kostanda pateicās
cilvēkiem, kuri vai nu veicinājuši
draudzes izaugsmi, vai arī palīdzējuši tai kādā citā veidā. Savukārt
viesi sveica mājiniekus, vēlot draudzei Dieva svētību. Tautas namā
Pateicības dienas dalībnieki baudīja
zupu, ieklausījās Rīgas Gospelkora
dalībnieku priekšnesumā un, skatoties video, atcerējās, kā notika baznīcas celtniecība.
Daudzos Latvijas pagastos ir
dievnami, bet Usmā tāda nebija.
Nebija arī draudzes, vien pulciņš
gados vecāku cilvēku, kuri kristību
vai iesvētību bija saņēmuši Ulmaņlaikos. Bet Usmā dzīvoja jauniete
ar karstu sirdi – Harina Kreislere.
Pirms 25 gadiem viņa pieņēma Jēzu
kā savu glābēju un juta aicinājumu
dibināt draudzi. Pirmais mācītājs
Usmā bija Viesturs Pirro, bet, tā
kā viņa pārziņā tolaik bija septiņas
draudzes, Ziemassvētku dievkalpojums pagastā svinēts nevis Kristus

Nemitīgs garīgās izaugsmes ceļš
dzimšanas dienā, bet gan 14. decembrī. Usmas evaņģēliski luteriskā draudze reģistrēta 1993. gada
15. aprīlī, pēc tam notika pirmās
kristības un iesvētības. Draudzei
pievienojās jaunieši, kuri lūdza par
garīgo atmodu pagastā, savukārt
Harina no Dieva saņēma atklāsmi, ka Usmā vajadzīgs dievnams.
Sākotnēji tika domāts, ka pagastā
varētu uzstādīt Rendā esošo Usmas
baznīcu, tomēr ar laiku radās atziņa, ka tas būs sarežģītāk un dārgāk,
tādēļ tika nolemts celt jaunu baznīcu. 1997. gadā pagastā pie tautas
nama izveidoja būvlaukumu. Kad
pietrūka naudas dievnama pamatu
pabeigšanai, Harina pārdeva savu
mīļo žigulīti, un 18. oktobrī baznīcas pamatus iesvētīja. Arhitekte
Svetlana Sizasa pabeidza jaunās
baznīcas projektu, bet 1999. gadā
sākās akcija “Trīs priedes Usmas
dievnamam”; aicinājumam ziedot
kokus atsaucās 43 saimniecības.
Harinas mamma Santa nopirka gateri, notika kokmateriālu zāģēšana.
Kā svētkos atcerējās mācītājs Uģis,
cilvēkiem pašiem šie darbi nebūtu
pa spēkam, bet usmenieki visu laiku lūdzās, lai Dievs viņiem parāda
īsto ceļu, kas ejams, lai viss izdotos,
kā iecerēts: “Arī jūs paši kā dzīvi akmeņi tiekat uzcelti par garīgu namu
– tā saka Svētie raksti. Un Usmā
tiešām notika tā, ka, darot Dievam
tīkamu darbu, cilvēki paši tika garīgi uzcelti. Usmas draudze reāli
izauga no bērniem un jauniešiem.
Es pats uz šo pagastu no Kandavas
pārcēlos 1994. gadā. Viena no mūsu
lūgšanām bija: “Kungs, dod mums
mācītāju, kurš varētu te kalpot pilnu laiku!” Izrādījās, ka man pašam
jākļūst par mācītāju. Dievs aicina,
un mēs bieži vien, atmetot loģiku,
sakām Viņam: “Jā!” Ja Viņš aicina,

ANCE

Iepazīst valodu,
kas līdzās
Valuod priekš viss Latvijs tout i kuopig mant.
Kā cilvēks erāds, tā viš rune un tād dziesam dzied.
(Citāts no M. Treimaņa grāmatas “Latviski soli pa solim”)
20. septembrī Ances kultūras namā notika otrs kultūras
projekta “Gausais nazis” pasākums. To sākām ar Ances pagasta
iedzīvotājas Ainas Beikes gleznu izstādes atklāšanu.
Pēc gleznu apskates un ziedu pasniegšanas māksliniecei vakaru turpināja H. Dorbes muzeja vadītāja Inese Aide, ventiņu stāstnieces Ārija
Klēvere un Līga Reitere, kā arī Tārgales pagasta folkloras kopas “Kāndla”
vadītāja Ilga Porniece.
Inese Aide stāstīja par tāmnieku dialekta gramatikas īpatnībām un
Herberta Dorbes muzeja rīkotajiem konkursiem literāro darbu radīšanai
tāmnieku dialektā. Ventiņu stāstnieces Ārija Klēvere un Līga Reitere demonstrēja dialekta skanējumu. Līga Reitere arī stāstīja par vārda spēku, cik
skanīga ir mūsu valoda. Savukārt Ilga ļāva ieklausīties līvu tautasdziesmās.
Pasākuma laikā kopā tika izdziedātas gan latviešu gan lībiešu tautasdziesmas, gan iets rotaļās.
Tika pavadīts skaists piektdienas vakars, kurā iepazinām brīnišķīgus
cilvēkus, kas dzīvo tepat starp mums, vairāk iepazinām arī savu valodu.
Ances kultūras nama vadītāja Vita Auziņa

Harina un Uģis Brūklenes – cilvēki, kuri ne tikai daudz
lūguši, bet arī praktiski darbojušies, lai Usmā būtu
dievnams.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
tātad Viņš arī būs darītājs. Ja Dievs
ir kopā ar mums, mums nav, no kā
baidīties, ir jāiet uz priekšu. Usmas
baznīca tika uzcelta arī tāpēc, ka
cilvēki gāja un darīja, nevis gaidīja,
un Dievs pavēra ceļu, lai viss izdotos.”
2000. gada 6. augustā topošajā baznīcā, kurai vēl nebija jumta,
notika pirmais dievkalpojums un
laulības. Draudzes mācītājs Uģis
precējās ar draudzes priekšnieci
Harinu. Baznīcas celtniecība pamazām turpinājās, un 2001. gada rudenī SIA “Kurekss” ziedoja kokmateriālus jumtam, kas bija gatavs pēc
diviem gadiem (ziedojumus veica
arī citi uzņēmēji un privātperso-

nas). Dievnama iekārtošana vēl nebija pabeigta, bet ēkā notika dievkalpojumi. 2004. gadā baznīcā sāka
likt apsildāmu grīdu. Ziemassvētkos pie dievnama uzstādīja baznīcas zvanu, 2007. gadā grīdas ieklāšana bija pabeigta, tika sarūpēti visi
nepieciešamie akmens kalumi, tapa
baznīcas kancele. Nu dievnams bija
gatavs desmit gadu jubilejai un iesvētīšanai! To paveica toreizējais
Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils
Brūvers. Baznīcai tika dots Krustus
stūrakmens nosaukums.
Usmas draudzes mācītājs Ainārs kalpo arī Spārē un Stendē.
Mūsu novadā viņš sāka sludināt
pirms pusotra gada: “Šajā draudzē

jūtos labi. Man ir prieks, ka cilvēkiem ir nepieciešams tas, ko mācītājs viņiem var dot. Tie ir ne tikai
sakramenti, bet arī lūgšanas un sarunas. Es te spēju būt noderīgs. Par
to man ir gandarījums. Cilvēki šeit
ir atvērti un mīļi. Jūtos kā vienā lielā
ģimenē.”
Usmas draudzi bieži apmeklē ventspilniece Edīte Didrihsone.
Viņa šurp brauc ne tikai tādēļ, ka
Harinas un Uģa dēls Hariss ir viņas
krustbērns, bet arī tādēļ, ka Usmā
var saņemt mīlestību, te ir īpaši
sirsnīga gaisotne: “Es atceros arī
to, kā tapa Usmas baznīca, un varu
teikt, ka usmeniekiem bija liela pārliecība un vēlēšanās paveikt to, ko
viņi bija nodomājuši, un Dievs viņus svētīja.”
Kad Usmas draudze tika dibināta, tajā bija desmit, tagad – ap
60 kristiešu. Dievkalpojumus regulāri apmeklē aptuveni puse no visiem baznīcēniem, stāsta draudzes
priekšniece Elana: “Mūsu draudze
ir dzīva, neesam sastinguši, bet degoši un atvērti – gribam tādi būt un
palikt. Kad ielēja baznīcas pamatus,
man bija desmit gadu, bet draudzē
esmu kopš 2003. gada. Baznīcas
uzcelšana bija liels darbs, tādēļ saku
paldies visiem, kas atbalstīja dievnama tapšanu, jo īpaši Harinai un
viņas ģimenei. Var teikt, ka baznīcas celtniecība turpinās, jo draudze
atrodas nemitīgā garīgās izaugsmes
ceļā.”
Harina ar Uģi pagaidām dzīvo Rīgā, bet, iespējams, nākamgad
viņi atgriezīsies Usmā, lai veidotu
pagastā ģimeņu centru. Tas būs
domāts, lai cilvēki varētu saņemt
ne tikai garīgu, bet arī fizisku stiprinājumu un mediķu pavadībā atveseļotos.
Marlena Zvaigzne

Kultūras projekta “Gausais nazis” noslēguma
pasākums
Laimdota
(pa kreisi),
Arnis
un Laima.

Ar skaistu noslēguma pasākumu ir noslēdzies Ventspils novada pašvaldības atbalstītais kultūras projekts
“Gausais nazis”.
Trīs tikšanās reizēs Ances iedzīvotājiem bija iespējams iepazīt
Ventspils literātus, stāstniekus, gleznotājus, mūziķus. Iepazīt ne tikai
viņu darbus, bet arī tikties ar šiem
cilvēkiem.
Šoreiz Laimdota Sēle stāstīja gan
par savām grāmatām, gan par to, kā
pievērsusies rakstniecībai. Pazīstama ir arī rakstnieces aizraušanās
ar vēsturi, un šoreiz saruna bija par
grāmatu “Zlēkas. Laiki un likteņi”,
kā arī par jaunajiem darbiem, kuros
notikumi risinās Ventspilī dažādos
gadsimtos. Pasākuma otrajā daļā
dziedāja Laima un Arnis Miltiņi. Arnis – allaž ieraugāms un dzirdams
Austrasbērnu sastāvā, spēlējot un
dziedot Imanta Kalniņa dziesmas.
Piedalījies Dziesminieku vārtos
Popē. Lai arī Arnis ir dzimis rīdzinieks, bērnībā vasaras viņš pavadījis
Lonastē, “Jaunpuros”, un Ventspilī.

VITAS AUZIŅAS FOTO

Pēdējais pasākums bija kā saldais ēdiens šim projektam, kuru varēja pavadīt nesteidzīgi un ar baudu.
Paldies visiem dalībniekiem, kas
piekrita dalībai šai projektā.
Paldies Ances bibliotēkas vadītājai Baibai Mantejai, kura piekrita
izveidot Dagnijas Zigmontes darbu
izstādi bibliotēkā.
Īpašu paldies gribu teikt Vents

pils novada pašvaldībai, kas atbalstīja
šo projektu, un Herberta Dorbes
muzeja “Senču putekļi” vadītājai
Inesei Aidei.
Šī projekta laikā esmu iepazinusi
fantastiskus cilvēkus un ceru, ka arī
nākamgad varēsim turpināt iepazīt
cilvēkus, kuri ir tepat – mums līdzās.
Ances kultūras nama vadītāja
Vita Auziņa
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Dāvis – labākais jaunais arājs
26. oktobrī Tērvetes pagastā Valtera Brusa zemnieku saimniecībā
“Strazdi” notika lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības
“Latraps” organizētās aršanas sacensības un mācības. Pasākumā, kas jau
kļuvis par tradīciju, jo notika ceturto gadu, šoreiz piedalījās 200 dalībnieku un interesentu no visas Latvijas. Aršanas sacensībās piedalījās 13
esošie un topošie lauksaimnieki. Jauniešu grupā startēja Dāvis Bergs, kurš
mācās Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 3. kursā, iegūstot godpilno
1. vietu! Dāvis ir Zlēku pamatskolas 2015. gada absolvents. Pabeidzis 9.
klasi, puisis devās uz Kandavu mācīties Lauksaimniecības tehnikumā, apgūstot lauksaimniecību. Dāvis to dara ar lielu atbildības sajūtu par prieku
sev un vecākiem, godam nesot Zlēku pagasta un Ventspils novada vārdu
Latvijas mērogā. Lielu atbalstu audzēknim sniedz Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma pasniedzēji. Uzvara aršanas sacensībās, pēc Dāvja teiktā,
ir kopdarbs, viņš nespētu būt labākais, ja viņam ikdienā nepalīdzētu zinoši
cilvēki.
Marlena Zvaigzne

Dāvim patiess prieks par aršanas sacensībās iegūto pirmo vietu.

DĀVJA BERGA ARHĪVA FOTO

Zlēku bērni
mācās vārīt zapti
Zlēku pagasta Dienas un sociālo pakalpojumu centrā ir sācies rudens nodarbību cikls bērniem, kura laikā tiks gatavoti
ēdieni no rudens veltēm. Oktobra vidū notika pirmā nodarbība – “Kā vārīt zapti?”.

Bērni kopā ar Liesmu mizo ābolus.

Nodarbībā pulcējās dažāda vecuma bērni, lai piedalītos ābolu zaptes
vārīšanas procesā. Vispirms bērni izlasīja zaptes recepti, tad sasvēra vajadzīgās sastāvdaļas un turpināja rosīties virtuvē: mizoja ābolus, izņēma
serdes, sagrieza ābolus gabaliņos un bēra katlā. Kamēr zapte burbuļodama vārījās, tikmēr bērni nodarbojās ar prāta asināšanu un minēja mīklas
par dažādiem dārzeņiem. Laiks pagāja jautri, un zapte arī jau bija gatava.
Bērni kāri ķērās pie degustēšanas. Visiem garšoja, bet zapti atstāja arī nākamajai nodarbībai, lai rudens brīvlaikā kopīgi ceptu pankūkas. Pasākumu organizēja bērnu radošo aktivitāšu vadītāja Inita Vekmane, nodarbību
vadīja sociālā darbiniece Liesma Viļumsone.
Inita Vekmane

Aicinām uz kalendāra atklāšanas svētkiem
Šā gada pavasarī Kultūras
ministrijas finansētajā pro
jektu konkursā ieguvām ie
spēju Zlēkām izveidot savu
īpašo kalendāru, ar mērķi veicināt Zlēku pagasta iedzīvotāju
pilsonisko līdzdalību, iesaistot
viņus kalendāra izstrādē, stiprinot piederības sajūtu savam
pagastam un valstij. Vairāku
mēnešu garumā visi tika aicināti fotografēt Zlēkas un iesūtīt bildes projektam, lai kopīgi
izveidotu kalendāru.
Ik pa brīdim saņemam jautājumu: “Vai kalendārs jau gatavs?”
Apkārtējo izrādītā interese ir apstiprinājums, ka zlēceniekiem projekts ir saistošs. Kā nu ne! Četru
mēnešu laikā iedzīvotāji iesūtījuši
gandrīz trīssimt bilžu ar skatiem
no Zlēkām: dažādos gadalaikos fotografētu luterāņu baznīcu, Zlēku
muižas parku ar pilsdrupām, upes
Abavu un Ventu, Vella Dzirnavas,
Karātavkalnu ar vizbulītēm, bērnudārzu un citas Zlēku pagasta
dabas ainavas, cilvēkus un notikumus. Paldies par lielo atsaucību!
Projekta realizētājs – Zlēku
Attīstības fonds – augusta vidū
izvērtēja un izvēlējās kalendāram
piemērotākās fotogrāfijas, kurās

izcelts latviskums un patriotisms,
Zlēkām raksturīgas vietas un notikumi, tā godinot tuvojošos Latvijas
simtgadi.
Liels prieks par paveikto. Pirmo reizi mūsu pagastam savs
kalendārs! Iedzīvotāji gaidīti uz
kalendāra atklāšanas svētku pasākumu 18. novembrī plkst. 20.00
Zlēku kultūras namā. Pasākuma
laikā īpašu paldies teiksim iedzīvotājiem, kuri iesūtījuši fotogrāfijas,
līdzdarbojušies kalendāra tapšanā
un devuši ieguldījumu pagasta attīstībā. Pasākumā muzicēs Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņi,
vakara noslēgumā būs balle kopā
ar Artūru Bāni. Uz tikšanos 18.
novembrī, lai Latvijas dzimšanas
dienā dāvinātu sev pašu veidoto
kalendāru!
Projekta vadītāja
Inita Vekmane

Projekts “Zlēku pagasta
kalendārs” tiek īstenots
projektu konkursa
“Iesaisties Kurzemē!”
gaitā, kuru finansē
Kultūras ministrija
un administrē
“Kurzemes NVO
atbalsta centrs”.

Informācija

Pieņems
divreiz
nedēļā
Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūra (turpmāk
VTUA) informē: sakarā ar
cilvēkresursu komplektācijas
procesu aģentūras Kurzemes
reģiona nodaļā klientu
pieņemšana VTUA birojā
Ventspilī, Lielajā prospektā
68–57, notiks otrdienās
no plkst. 8.30 līdz 11.00
un no plkst. 15.00 līdz 18.00,
kā arī ceturtdienās no
plkst. 8.30 līdz 12.00. Par VTUA
pakalpojumiem, to saņemšanas
iespējām vai citiem neskaidrību
gadījumiem lūgums sazināties
ar inspektoriem VTUA
Kurzemes reģiona nodaļas
birojā Kuldīgā (Piltenes iela
28–44, tālr. 29920594 vai
29425676) vai arī interesēties
jebkurā citā VTUA birojā
www.vtua.gov.lv/lv/kontakti.
Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras
sabiedrisko attiecību
speciālists
Jānis Mergups–Kutraitis
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Būt kustībā – tas ir labi!

Ventspils novada
vieglatlētikas
sacensības daudzcīņā
19. oktobrī Tārgalē ieradās Ventspils novada BJSS audzēkņi
un sacentās vieglatlētikas sacensībās daudzcīņā četrās vecuma grupās. U12 un U14 grupā vieglatlētiem bija jāizpilda trīs
disciplīnas – 60 m, tāllēkšana un 600 m –, U16 un U18 grupā
jāpierāda savi spēki 60 m, tāllēkšanā, lodes grūšanā un 800 m
jaunietēm un 1000 m jauniešiem.

Baiba pagūst izdarīt visu, kas viņai patīk, arī apmeklēt mēģinājumus amatierteātrī.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Baiba Jaunzeme strādā
Užavas pamatskolā, bet viņas
mājas ir Zirās. Šajā pagastā
viņa aktīvi iesaistās kultūras
dzīvē, jo tas sniedz patiesu
prieku.
Baiba vēl studē, šis ir viņas pirmais gads skolotājas profesijā. Pabeidzot augstskolu, zireniece būs
pilntiesīga sākumskolas skolotāja
ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā. Kuru – to Baiba
vēl nav izlēmusi, domas svārstās
starp latviešu un angļu valodu. “Es
jau pēc vidusskolas gribēju studēt
pedagoģiju, bet toreiz nobijos.
Skolotājas profesija mani vienmēr
ir saistījusi, tādēļ prieks, ka tagad
esmu tur, kur gribēju būt. Pasniedzu dabaszinības un mājturību,
bet savai audzināmajai klasei – arī
matemātiku. 2. klasē, kurai esmu
audzinātāja, ir astoņi bērni, varu
aprunāties ar katru no viņiem, katram varu palīdzēt, ja skolēns kaut
ko nesaprot,” stāsta Baiba. Zirās
bijusī ventspilniece dzīvo sešus gadus. “Tobrīd mana galvenā doma
bija būt kopā ar vīru – vienalga
kur. Tikai pēc tam sāku iedziļināties, kas tās Ziras īsti ir un kas tur
notiek. Jā, aktivitāšu šajā pagastā

varētu būt vairāk, bet viss jau atkarīgs no mums, vietējiem iedzīvotājiem. Pasākumu piedāvājums ir,
bet daudzi tos neapmeklē, tomēr
apgalvo, ka nekas nenotiek… Bet
es esmu optimiste un ceru, ka arī
Zirās cilvēki varētu kļūt aktīvāki.”
Baiba ar pārtraukumiem ceturto gadu darbojas Anitas Pāvelsones vadītajā vietējā amatierteātrī.
Šajā kolektīvā viņa iesaistījās tādēļ,
ka gribēja saturīgi pavadīt brīvo
laiku. “Man ļoti patīk spēlēt teātri!
Varu radoši izpausties un iejusties
dažādās lomās – tas ir interesanti.
Es labprāt visu laiku atrastos kustībā, tādēļ nekas nebūtu pret, ja
Zirās būtu ansamblis. Vēlētos, lai
teātrī ir vairāk jauniešu, bet viņi tā
negribīgi iesaistās. Vienu brīdi pagastā bija atvērts angārs, kurā varēja sportot, bet apmeklētība bija
ļoti maza. Es pati esmu vadījusi
Zirās aerobikas nodarbības – arī
nebija liela atsaucība.”
Šovasar Baiba vērsās pie tautas nama vadītājas Vitas Dāves ar
saviem priekšlikumiem, kā varētu
bagātināt pagasta svētku programmu. Viņa ierosināja pasākuma laikā
izmantot fona mūziku un piedāvāja
bērniem piedalīties velobraukšanā.
Baiba uzņēmās zupas vārīšanu, lai

varētu pacienāt pagasta svētku dalībniekus. “Tas nemaz nebija grūti,
jo man patīk viss, ko daru. Cienāju
cilvēkus ar skābeņu zupu, viņi teica,
ka esot bijusi garšīga, un tas man
sagādāja prieku. Lai pagasta svētki
būtu izdevušies, katram vajadzētu
ierasties la
bā garastāvoklī, nevis
nākt ar vīpsnājošu domu, sak’ – kas
tad te nu atkal būs. Uzskatu arī, ka
svētkos vairāk vajadzētu iesaistīt
tieši vietējos iedzīvotājus, arī bērnus, kuri ir radoši, jo tie ir mūsu
svētki, tātad jāparāda, ko protam!”
Baibai ļoti patīk tautas namā
rīkotie karaokes vakari. Notikuši
jau trīs, pēdējā stāstītas arī anekdotes, un zireniece uzskata, ka karaokes vakariem vajadzētu kļūt par
labu tradīciju. Viņa saprot, ka viss
maksā, bet gribētos biežāk dejot
ballēs. Baibas vīra Edgara aizraušanās ir medības, ģimenē aug dēli
Kristers (8) un Toms (3). Puisēni
kopā ar māmiņu apmeklē teātra
mēģinājumus un izrādes, kurās
viņa uzstājas. Baiba teic, ka zēni
jau tagad esot sprigani, bet tas, ka
dēli vēro mammas aktivitātes, vēl
vairāk pārliecina viņus, ka būt kustībā – tas ir labi!
Marlena Zvaigzne

Izdevies anekdošu vakars
Zinātnieki pierādījuši, ka
bērns dienas laikā pasmaida
vairāk nekā simts reižu, bet
pieaugušie – vidēji tikai 15
reizes. Tas norāda uz to, ka
mēs, pieaugušie, esam aizmirsuši, kā tas ir – būt smaidīgiem.

Lai kaut mazliet turētos pretim
zinātnieku uzskatiem, ka pieaugušie smaida par maz, Zirās notika
anekdošu vakars ar karaoke dzie-

dāšanu un disko mūziku. Zirās tautas nama naktī rīkotais pasākums
tika aizvadīts smieklos un lielā jautrībā. Domāju, ka tiem, kuri ieradās
uz pasākumu, sejas muskuļi vēl nākamajā dienā sāpēja no smiešanās.
Anekdotes bija sagatavojuši Ziru
amatierteātra dalībnieki. Arī katram klātesošajam pasākuma dalībniekam bija iespēja iesaistīties un
pastāstīt savu anekdoti. Kāds lasīja,
izmantojot sagatavotos špikerus,
cits stāstīja smieklīgus atgadījumus

no savas dzīves.
Drosmīgākie uzdziedāja karaoke un iesaistīja arī malā sēdošos. Kopīgi tika dziedātas dažādas
dziesmas. Kārtīgi izsmējušies un
izdziedājušies, visi naski izlocīja
kājas deju ritmos. Pasākuma izskaņā atvadoties, vairākkārt izskanēja
frāze: “Šito vajag atkārtot!” Paldies
ikvienam, kurš iesaistījās pasākuma tapšanā un piedalījās tajā.
Ziru tautas nama vadītāja
Vita Dāve

Jaunākajā grupā U12 (2007./2008. g. dz.) 1. vietā – Estere Sietiņa (Tārgale), 807 punkti, un Armands Zāle (Piltene), 424 punkti, 2. vietā – Daniela Dāvida (Tārgale), 746 punkti, un Ardis Dalbiņš (Piltene), 306 punkti, 3.
vietā – Paula Liepājniece (Zūras), 708 punkti, un Martins Klestrovs (Zūras), 305 punkti.
U14 grupā (2005./2006. g. dz.) 1. vietā – Samanta Osiņa (Piltene),
1282 punkti, un Armands Bakanauskis (Pope), 698 punkti, 2. vietā – Nikola Punka (Piltene), 1215 punkti, un Jorens Lāže (Piltene), 664 punkti, 3.
vietā – Sana Rūmniece (Pope), 1081 punkti, un Gabriels Kvecko (Piltene),
586 punkti.
U16 grupā (2003./2004. g. dz.) 1. vietā – Marta Matisova (Piltene),
1809 punkti, un Niks Lagzdiņš (Pope), 1781 punkti, 2. vietā – Rūta Zāle
(Piltene), 1690 punkti, un Ralfs Kvecko (Piltene), 1718 punkti, 3. vietā –
Dinija Ozollapa (Piltene), 1439 punkti, un Klāvs Bogdanovs (Zūras), 1481
punkti.
U18 grupā (2001./2002. g. dz.) 1. vietā – Ketija Orlovska (Pope), 1712
punkti, un Kristaps Fiļipjonoks (Piltene), 2058 punkti, 2. vietā – Kārlis
Mihailovs (Piltene), 1983 punkti, un 3. vietā – Pēteris Mikuckis (Zūras),
1756 punkti.
Vieglatlētus sacensībām sagatavoja Ventspils novada BJSS treneri
Arno Kiršteins, Aivars Žeimunds, Agris Paipals, Aivars Čaklis, Reinis
Ziemelis.
Jolanta Ziemele

Sacensības rudens krosā

5. oktobrī Ventspilī, spītējot lietum un vējam, Ventspils novada BJSS un skolu audzēkņi sacentās izturībā rudens krosā.
Jaunākie dalībnieki startēja 500 m distancē un vecākie 800–
1500 m skrējienā.
2008. g. dz. grupā 500 m distancē 1. vietā – Guntars Bakanauskis
(Pope), Ieva Miķelsone (Piltene), 2. vietā – Reinis Zariņš (Puze), Keita
Žerdeva (Zūras), 3. vietā – Nikita Malisevs (Ugāle), Sabīne Ozoliņa (Piltene).
2007. g. dz. grupā 500 m distancē 1. vietā – Eduards Strelkovs (Pope),
Estere Stepe (Ugāle), 2. vietā – Aleksis Ūdris (Zūras), Paula Liepājniece
(Zūras), 3. vietā – Edmunds Reinvalds (Ugāle), Daniela Dāvida (Tārgale).
2006. g. dz. grupā zēniem 800 m, meitenēm 500 m 1. vietā – Ričards
Austers (Tārgale), Nikola Punka (Piltene), 2. vietā – Markuss Meiļuns
(Piltene), Sana Rūmniece (Pope), 3. vietā – Andis Ozoliņš (Tārgale), Karolina Karla Matisone (Piltene).
2005. g. dz. grupā 800 m distancē 1. vietā – Armands Bakanauskis
(Pope), Karīna Bernāne (Ugāle), 2. vietā – Gabriels Kvecko (Piltene), Samanta Osiņa (Piltene), 3. vietā – Nils Vents Cīrulis (Puze), Singa Rozentāle (Zūras).
2004. g. dz. grupā zēniem 1000 m, meitenēm 800 m 1. vietā – Ralfs
Kvecko (Piltene), Zane Hamstere (Zūras), 2. vietā – Krists Muižnieks
(Tārgale), Alise Elza Skricka (Ugāle), 3. vietā – Kaspars Plotnieks (Zūras),
Patricija Veinberga (Tārgale).
2003. g. dz. grupā 1000 m 1. vietā – Niks Lagzdiņš (Pope), Rūta Zāle
(Piltene), 2. vietā – Jēkabs Priekulis (Ugāle), Marta Bērzleja (Pope), 3. vietā
– Sanijs Strauss (Piltene), Patrīcija Martinsone (Tārgale).
2002. g. dz. grupā 1000 m 1. vietā – Kristaps Fiļipjonoks (Piltene),
Kristiāna Apsīte (Puze), 2. vietā – Fricis Cīrulis (Pope), Ketija Orlovska
(Pope), 3. vietā – Uģis Brensons (Zūras), Tija Freimane (Ugāle).
2001. g. dz. grupā jauniešiem 1500 m, jaunietēm 1000 m 1. vietā –
Pēteris Mikuckis (Zūras), Linda Lelde Līduma (Ugāle), 2. vietā – Rihards
Drullis (Piltene), 3. vietā – Sandis Zamuels (Stikli).
2000. g. dz. grupā jauniešiem 1500 m 1. vietā – Teodors Drazlovskis
(Ugāle), 2. vietā – Edgars Ziemelis (Piltene), 3. vietā – Jānis Pēteris Pečaks
(Ugāle). 2000. g. dz. grupā jaunietēm 1000 m 1. vietā – Anna Priekule (Ugāle).
Uzvarētāji saņēma medaļas un piemiņas uzlīmes, diplomus. Sportistus krosam sagatavoja Ventspils novada BJSS treneri un skolu sporta skolotāji A. Kiršteins, D. Lodiņš, A. Čaklis, A. Žeimunds, A. Paipals,
A. Anderšmits, S. Šteinbergs, R. Ziemelis.
Jolanta Ziemele
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VĀRVE
“Vārves pagasta Zūru stadiona jaunbūve
Ventavas ciemā” (Nr. 16-08-AL17-A019.2202-000005)

Atklāts Zūru stadions

Spēļu skatītājiem paredzētas tribīnes, objektā iekārtots arī automašīnu stāvlaukums
un velosipēdu novietne.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Jaunais stadions ir sporta skolotāja Aivara Čakļa lolojums, viņš par to sapņoja daudzus gadus.
20. oktobrī Vārves pagasta
Ventavas ciemā atklāja Zūru
stadionu. Sporta kompleksā
ierīkots skrejceļš, tāllēkšanas
bedre, futbola un volejbola
laukums, var spēlēt arī strītbolu, mest šķēpu un disku,
grūst lodi, iekārtotas sēdvietas
skatītājiem, ir auto stāvlaukums un velosipēdiem domāta
novietne. Līdzekļus projekta
īstenošanai piešķīra Eiropas
Lauksaimniecības fonds lau-

ku attīstībai. Projekta budžets
ir 394 967,92 eiro, pašvaldības
finansējums – 349 967,92 eiro.
Būvniecību veica SIA “Ostas
celtnieks” darbinieki, būvuzraudzība bija uzticēta SIA
“Lakalme&Akorda” speciālistiem.
Zūru stadionā varēs trenēties ne
tikai vietējās pamatskolas audzēkņi,
bet arī pagasta iedzīvotāji, te varēs
rīkot vietēja un reģionāla mēroga

sacensības. Ventspils novada domes
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks
atgādināja, ka 1. septembrī atklāja
Tārgales pamatskolas sporta laukumu: “Tārgalē, kad noņēma žogu,
bērni visu nakti uzturējās sporta
laukumā, jo nekas tāds līdz šim
pagastā nebija pieejams. Es domāju,
arī jums, skolēni, Zūru stadiona
atklāšana dos stimulu regulārāk sportot un jūs vairs tik bieži nesēdēsiet pie
datora. Izmantojiet visas tās iespējas,
kas ir šajā stadionā!”
Vārves pagasta pārvaldniece
Gunita Ansone teica, ka lepojas
par sakārtoto vidi, turklāt ir prieks,
ka, projektējot jauno objektu, ir
saglabāta zaļā zona un koki: “Viss
izskatās tik dabīgi, ka šķiet – stadions te ir bijis ilgi, ilgi. Tas ir mūsu
sporta skolotāja Aivara Čakļa lolojums, tādēļ sakām paldies arī viņam.”
SIA “Ostas celtnieks” pārstāvis

Romāns Šķesters pateicās visiem,
kuri iesaistījās projekta realizēšanā,
jo šie cilvēki redzēja vīziju un mērķi,
kādam jābūt jaunajam stadionam,
kurā ieklāts augstas klases segums.
Īpašs gandarījums par jaunā
objekta atklāšanu bija enerģiskajam
Zūru pamatskolas sporta skolotājam
Aivaram Čaklim, kurš šajā mācību
iestādē strādā 41 gadu, šī ir viņa
pirmā un vienīgā darba vieta. Aivars
Čaklis atcerējās, kā viņa darbības
laikā skolēni sportojuši dažādās
šai nodarbei nepiemērotās vietās,
trenēšanās apstākļi nebija tie labākie,
tādēļ pedagogs neslēpa prieku
par jauno stadionu. “Sākumā mēs
sportojām skolas priekšā, tur bija
tāllēkšanas bedre, skrejceļš gāja gar
skolas logiem, visi, kas sēdēja klasēs,
skatījās, kā mēs skrienam. Lielākā
daļa skolotāju nebija priecīgi par
mūsu sportošanu šajā vietā. Tad

Darbīgais rudens
Zūru pamatskolā

Aicinājums veidot
musturdeķi

Šis rudens Zūru pamatskolu iekrāsojis zeltainos
toņos un mudinājis uz aktīvu un radošu darbību.
Septembra izskaņā skolēni apmeklēja Atvērto durvju
dienu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un
Valsts robežsardzes Ventspils nodaļā, lai tuvāk iepazītos ar šo profesiju ikdienu un izglītības iegūšanas iespējām. Skolēni devās arī uz Democentru, lai piedalītos karjeras spēlē un atbildētu uz jautājumiem par
informācijas tehnoloģijām.
Skolotāju dienā devītklasnieki paši iejutās pedagogu
lomā, bet vēlāk aicināja uz svinīgo pasākumu “Limuzīns Skolotāju dienas krāsās”, kurā skolotājiem, izmantojot dažādus
rekvizītus, vajadzēja izspēlēt epizodes no labi zināmās latviešu mākslas filmas. Atraktīvi un radoši tika attēlotas spilgtākās
filmas situācijas, skolotājas iejutās Lāsmiņas, Olitas, Ērika,
Dagnijas, Uģa un Mirttantes tēlos. Pasākums izdevās jauks un
sirsnīgs.
Septembris jau tradicionāli Zūru pamatskolā ir Dzejas mēnesis, kad skolēni veic starpdisciplinārus uzdevumus, bet oktobrī pulcējas noslēguma pasākumā, lai klausītos un paši uzstātos
ar dzejas priekšnesumiem. Šogad Dzejas dienu moto bija P. Brūvera dzejolis, kas lika skolēniem domāt par to, kas viņi ir un kas
būs nākotnē.
Par savu nākotni, par karjeras izvēli 8. un 9. klases skolēnus
aicināja padomāt arī Ventspils domes deputāts, uzņēmējs un
Zūru pamatskolas absolvents Ģirts Valdis Kristovskis. Viņš mudināja jauniešus izvirzīt sev mērķus, rūpīgi pārdomāt profesijas
izvēli, nebaidīties no pārmaiņām un vienmēr būt gataviem mācīties un darīt kaut ko jaunu.
To, ka mērķtiecības jauniešiem netrūkst, pierāda jauno sportistu augstie sasniegumi dažādās Ventspils novada sacensībās.
Tagad jaunas iespējas pilnvērtīgi sportot ikvienam pagasta iedzīvotājam sniegs rekonstruētais skolas stadions, kas svinīgā pasā-

radās domas sportot aiz skolas, padomju laikā, izmantojot sabiedriskos
spēkus, izšķūrējām celiņu un grāvi,
te sabēra granti, bet skriešanai ceļš
nebija īsti domāts, šķēpu un bumbu
metām pļavā. Kādā brīdī pagasts
atrada naudu, grants ceļu nolīdzināja,
atveda vēl granti, uzlēja asfaltu, bet
man ienāca prātā, ka vajag iekārtot
arī basketbola laukumu, tādēļ asfalts
tika liets plānākā kārtā, lai pietiek
abiem objektiem. Tā nu mēs dau
dzus gadus skrējām pa asfalta celiņu
un pļavu. Ilgi mēģināju runāt par to,
ka Zūrās vajadzīgs stadions. Beidzot
tas ir gatavs, tādēļ paldies visiem, kuri
palīdzēja, lai šis darbs izdotos.”
Svinīgā pasākuma noslēgumā
Aivars
Čaklis
aicināja
gan
audzēkņus, gan viesus iziet goda apli
pa skrejceļu, tādējādi pārliecinoties
par tā labo kvalitāti.
Marlena Zvaigzne

Skolotāju dienas pasākumā uzstājas pedagoģe
Dzintra Vorotinska un direktore Santa Broša.
kumā, skanot laba vēlējumiem, tika atklāts 20. oktobrī.
Pēc labi padarītiem darbiem visi pelnījuši atpūtu. Skolēni pēdējā skolas dienā pirms brīvlaika atpūtās Rudens ballē, bet pēc
tam devās brīvdienās, lai novembrī turpinātu mācīties un nu jau
gatavotos valsts svētkiem.
Evita Kubinska

Sveiciens visām
radošajām, čaklajām
un darbīgajām
Vārves pagasta
rokdarbniecēm un
rokdarbniekiem!
Pavasara gadatirgū
popularizēju ideju
par Vārves pagasta
musturdeķa
darināšanu un tā
Kvadrātiņu izmēram
dāvāšanu savam
musturdeķa darināšanai
pagastam mūsu
jābūt 20X20 cm.
valsts 100-gadē.
INTAS MEIRES FOTO
Saprotot to, ka
pavasaris un vasara ir zemes darbu laiks un ne
visi sadzirdēja par šo ideju gadatirgus burzmā,
vēršos pie jums vēlreiz. Tātad ideja ir šāda: varam
adīt, tamborēt, filcēt, izšūt 20X20 cm izmērā zaļā,
zilā, bēšā, smilšu, dzeltenā vai brūnā krāsā. Būtu
labi, ja darbiņi nebūtu ļoti plāni, bet rokdarbiem
izmantotu ne mazākas par trešā vai ceturtā
numura tamboradatas, trešā numura adāmadatas.
Kvadrātiņu izmērs – 20X20 cm. Ja katra no
jums radītu vismaz trīs kvadrātiņus, mums būtu
patiešām skaists un liels musturdeķis, kuru varētu
izmantot kā dekoru dažādu pagasta pasākumu
noformēšanai. Gribētos, lai deķis ir gatavs līdz
2018. gada pavasara gadatirgum. Musturdeķis jau
top, pagaidām ir gatavi 56 kvadrātiņi, bet tā ir tikai
ceturtā daļa no nepieciešamā apjoma. Nu, ko – tad
uz priekšu, pagasta rokdarbnieces! Savus darbiņus
varat nest (sasaiņotus maisiņos, kuriem pievienots
jūsu vārds un uzvārds) uz pirmsskolas izglītības
iestādi Vārvē, Zūru bibliotēku un pirmsskolas
izglītības iestādi “Zīļuks” Ventavā vai nodot man
personīgi.
Cerībā uz radošu sadarbību idejas
popularizētāja Inta Meire
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Caur kastaņu un kļavu lapām
ILONAS NIEDOLIŅAS FOTO

Krāsainu kļavu lapu salūta
pavadīts, ir aizritējis oktobris
Užavas pamatskolā. Šajā laikā
skolā uz tikšanos ar skolēniem
bija ieradusies Užavā visiem
pazīstamā un iemīļotā med
māsa Inese Šuiskovska un
policijas pārstāve Ina Barbāne, kuras pārrunāja ar bērniem dažādas tēmas par veselību, drošību, uzvedību un
savstarpējām attiecībām.
Ar lielu sajūsmu tika gaidīts 18.
oktobris, jo skolā viesojās Mobilais
planetārijs. Kad skolas sporta zālē
tika uzstādīta lielā, kupolveidīgā telts,
skolēnu grupas aicināja uz nodarbībām, kuras bija ļoti interesantas,
izglītojošas un aizraujošas.
Jau vairākus gadus pirmsskolas un sākumskolas skolēni gatavo
priekšnesumus Labo darbu nedēļas
pasākumam “Mani darbi Latvijai”,
uz kuru tiek aicināti pagasta seniori. Arī šoreiz bērni bija sagatavojuši
jaukus priekšnesumus. Pasākuma
dalībnieki nedaudz ieskatījās arī
ventiņu valodas vārdu krājumā.
Pēc nelielā koncertiņa bija iespēja
darboties radošajās stacijās. Stacijā,
kurā par aktivitātēm gādāja užavniece Biruta Pāvelsone, bērni varēja
tīt dziju tītavās, darināt no dzijas
pīnītes un veikt citas interesantas
lietas. Ar aizraujošu un atraktīvu
darbošanos stacijā visus priecēja
jūrkalnieces Kristīne Skrulle un
Taiga Reķe. Viņas ne tikai pastāstīja par tautastērpu un tā valkāšanas
tradīcijām, bet arī aicināja katru
klātesošo ietērpties tajā. Arī nākamajā stacijā ar bērniem darbojās
viesi no Jūrkalnes. Ilonas Niedoliņas vadībā bērni varēja paši kom-

Jūrkalnieces aicināja ietērpties suitu tautastērpā.

Zēni izmēģina darbošanos ar koka rotaļlietām.

plektēt rotaļlietas no koka detaļām,
kas visiem šķita ļoti aizraujoši. Nākamajā stacijā pie skolotājas Ilzes
Gestes bērniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas ventiņu valodā.
Tas arī bija interesanti, jo viens otrs
vārds likās pat smieklīgs. Pasākuma
izskaņā apmierināti un priecīgi bija
ne tikai skolēni, bet arī viesi.
Vecāko klašu skolēni piedalījās novada skolu pasākumā Ugālē

ieskaņās skolā bija noorganizējuši skolēnu pašpārvaldes pārstāvji
kopā ar skolotāju Baibu Jaunzemi.
Gan skolas telpas tika pie atbilstošiem rotājumiem, gan skolēni
pie jaukām izdarībām. Pasākuma
izskaņā gandarīti bija gan skolēni,
gan skolotāji.
Brīvlaika nedēļā trīs sākumskolas audzēknes – Laura Ziemele,
Marta Beatrise Ikše un Alise Gai-

“Mūsu krāsas Latvijas simtgades
audeklā”. Mūsu skolas pārstāvji saņēma labus vārdus gan par jauko
dziedāšanu, gan par glīti izpildīto
mājas darbu. Paldies skolotājai Ilzei
Gestei par bērnu sagatavošanu šim
pasākumam! Paldies arī skolotājai
Karīnai Cimermanei, kura kopā
ar bērniem gatavoja skaistās latvju
rakstu zīmes!
Jauku pasākumu Helovīnu

Ar rudens vēju azotē
6. oktobrī, kad Ventspils
novada kultūras iestādēs notika klubu nakts, arī Užavā
ikviens varēja ierasties uz
kolhoznieku ballīti, kurā pulcējās pašdarbnieki, lai kopīgi
uzsāktu jauno sezonu.
14. oktobrī notika kultūras
projekta pasākums “Ar saknēm
dzimtajā zemē”. Šajā dienā tautas
namā tika gaidītas ģimenes, lai
kopīgi piedalītos fotosesijā, radošajās darbnīcās veidotu ozola lapas
no savām plaukstām, kuras ielikt
izveidotā koka zaros zālē. Piedalījāmies jautrās stafetēs, skatījāmies
H. Paukša izrādi “Kā Sarkangalvīte ar vilku spēlējās”, kuru izrādīja
Jūrkalnes bērni, un klausījāmies
Tārgales skolēnu skanīgajās balsīs.
Valsts svētkos visus priecēsim ar
fotoizstādi “Ar saknēm dzimtajā
zemē”, kuru veidosim no pasākuma dalībnieku attēliem.
20. oktobrī pulcējāmies tematiskā pasākumā “Neba maize viegli
nāca”, kurā iepazinām Užavas bibliotēkas grāmatas un žurnālus, kuros
bija stāsti, dzejoļi un receptes par
maizīti. Ieklausījāmies maizes cepējas

liša – piedalījās Usmā organizētajā
dienas nometnē “Fiziskā aktivitāte,
veselīgs uzturs, garīgā veselība”. Par
iespēju darboties nometnē un tajā
piedāvātajām aktivitātēm meitenes
izteicās ļoti pozitīvi.
Krāsainās kļavu lapas krītot
veido krāsainu paklāju zālē, bet piedzīvotais pasākumos veido jaukas
atmiņas visam mūžam.
Skolotāja Anita Pāvelsone

Pasākums
Ugālē
Mūsu skolas pārstāvjiem
bija iespēja piedalīties Ventspils novada skolu pasākumā
Ugālē “Mūsu krāsas Latvijas
simtgades audeklā”.

Sievas iejutušās kolhoznieču lomā.
jūrkalnieces Ingas Lastovskas stāstījumā par maizes cepšanu viņu mājās
jau no sendienām. Mielojāmies ar
gardu maizi, medu, sklandraušiem,

GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO

piedzerdami zāļu tēju.
28. oktobrī Užavas seniori viesojās pie ziriniekiem. Paldies kaimiņiem par silto uzņemšanu un

brīnišķīgi pavadīto laiku kopīgā
pasākumā.
Tautas nama vadītāja
Gita Vilgute

Mājās bija jāsagatavo latvju rakstu zīmes. Ar šo darbu tikt galā mums
palīdzēja skolotāja Karīna Cimermane, savukārt skolotāja Ilze Geste sagatavoja mūs dziedāšanai, apguvām
latviešu tautasdziesmu kanonu.
Kad ieradāmies Ugālē, mums
tika ierādīta vieta, kur apmesties. Ap
rokām tika apsietas krāsainas lentītes. Pēc priekšnesumiem mums bija
jāsadalās grupās pēc krāsu lentītēm,
un sākās dažādas aktivitātes. Varējām skatīties prezentāciju par latvju
zīmēm, zīmēt savu komandu caur
plēvi, izgatavot mazu kladīti.
Mums ļoti patika pasākums.
Ieguvām daudz jaunu draugu. Ļoti
patika seju apgleznošana. Noslēgumā visi varējām izdejoties diskotēkā. Mums ļoti gribētos vēl šādus
novada skolu kopīgos pasākumus.
Skolēnu pašpārvaldes
pārstāve, 8. klases audzēkne
Ērika Keita Baula
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Cenšas, lai visiem
būtu interesanti
Šajā mācību gadā Užavas
pamatskolā,
ziņojot
par
stundas sākumu un starpbrīdi,
neskan tradicionālais zvans,
bet mūzika. Tas patīk gan
skolotājiem, gan audzēkņiem
– arī skolēnu pašpārvaldes
pārstāvjiem. Lai uzzinātu, ko
Užavā dara pašpārvaldes pārstāvji, uzrunāju 8. klases skolēnus Beāti Mertenu, Kitiju
Priedoliņu un Rolandu Bēmeru un 9. klases audzēkni Jāni
Varkali, kurš ir pašpārvaldes
vadītājs. Sarunā piedalījās arī
viņu konsultante skolotāja
Baiba Jaunzeme.
Kitija uzskata, ka pašpārvaldes
uzdevums ir rīkot daudzveidīgus
pasākumus, lai izglītības iestāde
būtu ne tikai tā vieta, kurā iegūt
zināšanas, bet arī varētu saturīgi
atpūsties: “Uzskatu, ka darboties
pašpārvaldē ir interesanti. Man atliek laiks arī savām nodarbēm, nav
tā, ka es visu laiku domāju tikai par
pašpārvaldi. Es lasu arī grāmatas
un skatos televizoru.” Arī Rolands
teic, ka darbojas pašpārvaldē tādēļ, lai citiem skolas audzēkņiem
būtu jautrāk un interesantāk, un

viņš nenožēlo laiku, kas veltīts,
plānojot dažādas aktivitātes. Jānis
pašpārvaldē iesaistījies arī tādēļ,
ka tādējādi iegūst vērtīgu pieredzi,
kas noderēs turpmākajā dzīvē.
Skolotāja Baiba pašpārvaldes
pārstāvjus parasti aicina tikties garajā starpbrīdi, un tad arī tiek izspriests, ko darīt, kādus pasākumus
rīkot. Oktobra vidū užavnieki cītīgi gatavojās Helovīna nedēļai. Pēc
tam viņi veltīs uzmanību Mārtiņu
svinēšanai un Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienai, bet decembrī paredzēts organizēt ritmikas
dienu, kurā katras klases kolektīvs
izrādīs kādu priekšnesumu. Gan
Baiba, gan skolēni apgalvo, ka ideju
viņiem netrūkst, dažkārt to pat esot
tik daudz, ka visas vienā reizē nemaz nevar īstenot. Helovīnu nedēļas sākumā skolēni dekorēja klašu
telpas, bet piektdien uz skolu devās
maskās vai melnā apģērbā. Pēc mācību stundām audzēkņi iesaistījās
radošajās darbnīcās, piedalījās viktorīnā, apzīmēja sejas.
Pagājušajā gadā, kad Tārgales
pamatskolā notika novada skolu
pašpārvalžu dalībnieku tikšanās, tajā
piedalījās arī Jānis. Viņš ar interesi

TĀRGALE
Igaunijā katru gadu oktobrī
notiek somugru radu tautu svētku
dienas “Hõimupäevad”, tādējādi tiek
aktualizēta somugru tautu kultūras
mantojuma pētniecība, saglabāšana un kopšana. Šo dienu atzīmēšana sākās oktobrī pēc Somugru IV
kongresa lēmuma, kas notika 1931.
gadā Helsinkos. Tāds pats lēmums
tika pieņemts 2000. gadā Helsinkos
notikušajā somugru tautu trešajā
pasaules kongresā. Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados radu tautu
dienas Igaunijā plaši atzīmēja skolās
un pagastos, bet padomju periodā
šī tradīcija pārtrūka. 1988. gadā to
atjaunoja, bet kopš 1990. gada radu
tautu dienas Igaunijā tiek atzīmētas
ar pasākumiem nedēļas garumā.
Igaunijas radu tautu dienās gandrīz
katru gadu piedalās arī lībiešu pārstāvji.
Šie svētki Igaunijā ir ļoti nozīmīgi, festivāla noslēguma diena ir
Igaunijas valsts svētki, kuru laikā
tiek īpaši izcelts somugru radu tautu
kultūras mantojums.
Visām somugru valodām ir
strukturāla līdzība un pamatskaņas.
Tām nav vīriešu un sieviešu dzimtes
vārdu, abu dzimumu apzīmēšanai
tiek lietots viens vārds, proti, “viņš”.
Šogad Tārgales pagasta folkloras kopas “Kāndla” un “Piški kāndla”
bija uzaicinātas piedalīties radu tautu dienās Pērnavā un tās apriņķī.
Radu tautu svētku dienās mums bija
iespēja prezentēt mūsu vietējo tradi-

Jānim (pa kreisi) no mācību priekšmetiem vislabāk patīk sports, Beātei tā ir angļu
valoda, Rolandam – vizuālā māksla un sports, Kitijai – krievu valoda un matemātika.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

ieklausījās, kas notiek citās mācību
iestādēs, kādas ir pašpārvalžu darba
metodes. “Mums, kā jau minējām,
pašiem ir daudz ideju, bet labprāt
ieklausāmies arī skolotājas Baibas
teiktajā, jo viņa zina to, ko nezinām
mēs,” saka Rolands un Jānis.
Ko pašpārvaldes pārstāvji
domā par mazo lauku skolu likteni?
Jānis uzskata, ka jāskatās objektīvi
un tad, ja bērnu pagastā reāli nav,
nevar uzstāt, lai mācību iestādes
tiktu saglabātas. Šādos gadījumos
varbūt jādomā par mazāku klašu
skaitu, atstājot skolā, piemēram,

1.–4. vai 1.–6. klasi. Savukārt Rolands uzskata, ka mazajām lauku
skolām vajadzētu pastāvēt, jo tā ir
vieta, kur katram audzēknim atrod
individuālu pieeju. Puisis Užavā
mācās otro gadu, pirms tam viņš
izglītojās Ventspilī, tādēļ var salīdzināt, kāda attieksme ir pilsētas,
kāda lauku skolā: “Te visi ir vienādi, šeit jūtos pieņemtāks un saprastāks.” Jānis pēc Užavas pamatskolas
beigšanas
gribētu
mācīties
Ventspils Tehnikumā, kļūstot par
automehāniķi, bet Rolands šajā
pašā mācību iestādē vēlētos apgūt

kuģa pavāra profesiju. Arī Kitija
gribētu mācīties Ventspils Tehnikumā, bet pēc tam doties uz
Ameriku, lai strādātu policijā, turpretim Beāte paredz, ka mācīsies
Kandavas tehnikumā par traktoru
operatori. Skolēni atzīst, ka viņiem
ir labas attiecības ar pedagogiem,
bērni tiek uzklausīti un pieņemti tādi, kādi ir. Jānis domā, ka pēc
skolas absolvēšanas noteikti apciemos bijušos pedagogus, jo šī ir viņa
pirmā mācību iestāde, tādēļ gribēsies satikt savus skolotājus.
Marlena Zvaigzne

“Kāndla” un “Piški kāndla” Igaunijā

Koncertā “Apollo” centrā iekarinātā skatuvē. Solo dzied Andžela Posternaka.
cionālo kultūru, stāstīt par līvu ciemiem Kurzemes piekrastē, iepazīstināt klātesošos ar mūsu zaļi balti zilo
karogu, salīdzināt radniecisko tautu
valodas dziesmās, runās, atklāt kultūru līdzības un atšķirības.
Pirmajā dienā Igaunijā mūs sagaidīja Pērnavas kultūras biedrības
valdes priekšsēdētājs Hillars Talviks,
kurš laipni ierādīja mums somu ingeru biedrības nama telpas dzīvošanai.
Pirmā uzstāšanās mums bija
Pērnavā, “Apollo” centrā. Koncertā

piedalījāmies mēs un somu tautas
ansamblis “Kesäpelimannit”. Apgrūtināta bija uzstāšanās, jo atradāmies iekarinātā skatuvē, kur daži
no mums izjuta savādu līgošanos un
galvas reiboņus.
Vakarā braucām uz Pērnavas
apriņķa radu tautu dienu galveno koncertu Lavassārē – kultūras
namā, kur uzstājās gan iepriekšminētā somu grupa, gan mūsu Pērnavas draugi – folkgrupas “Kullero”
dalībnieki, kā arī citi mākslinieciskie
kolektīvi. Otrajā dienā devāmies uz

INAS AUSTERES FOTO

Igaunijas centrālo daļu, uz pilsētu
Tiri Jerves apriņķī. Tiri uzskata par
Igaunijas zaļāko pilsētu un Igaunijas
pavasara pilsētu.
Ļoti interesanti bija vērot dažādo somu-ugru tautu savdabīgos
priekšnesumus Tiri kultūras centrā.
Krāšņā koncertā varējām skatīt dažādus kolektīvus, kurus vienoja viena kopējā etniskā piederība, lai arī
bija atšķirīgas melodijas, valoda un
temperaments.
Piedalīšanās šajā festivālā, redzētais un dzirdētais, folkloras kopu

“Kāndla” un “Piški kāndla” dalībniekiem deva jaunus impulsus turpināt
apzināt savu senču kultūrvēsturisko
mantojumu. Kopā esot, jutāmies
stipri savā garā, lai pierādītu paši sev
un visai pasaulei, ka mēs spējam būt
laimīgi, darot savu darbu, un dāvāt
citiem prieku, saglabājot un nododot vērtības nākamajām paaudzēm.
Festivāla laikā saņēmām no klausītājiem daudz laba vēlējumus un apsveikumus.
Folkloras kopu vadītāja
Ilga Porniece
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Pasākumi, kas padara
ikdienu krāsaināku

Pelēkās rudens lietavas,
desmitās klases krāšņā iestāšanās vidusskolā, dažādās
mācību stundas un brīvlaiks,
kurā paspējām sailgoties pēc
skolas, jau ir vēsture. Kāds
īsti bija oktobris?
18. oktobrī Ugāles vidusskolas
skolēniem bija iespēja klausīties
Nacionālo bruņoto spēku bigbenda koncertu. Mākslinieki spēlēja
gan pazīstamas tautasdziesmas,
gan mums nepazīstamus skaņdarbus. Pareizi atbildot uz minikonkursu jautājumiem, kāds ieguva
balvas, bet – pats galvenais – varēja kopīgi muzicēt ar māksliniekiem.
Pirmās klases skolēnu svinīgā

uzņemšana sākumskolā. Lai svinības būtu krāsainākas un neparastākas, ciemos bija atnākusi Baravika. Skolasbiedri pirmklasniekiem
bija sagatavojuši koncertu un mazas dāvaniņas. Direktore izsniedza
Skolēnu apliecības. No pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” bija
atnākuši mīļi un gaidīti ciemiņi
– Ilva Rūmniece, Elīna Zaharova
un Dace Venškevica. Pārsteigumu
pirmklasniekiem sagādāja Ugāles
seniora klubiņa “Bārbele” dalībnieki – košus, mīļus, dažādas formas
spilvenus.
Trešās klases skolēni latviskā
manierē – radoši, svinīgi un jautri
– sagaidīja bagāto rudeni. Skolēni
veidoja krāšņas maskas, dažādus
uzdevumus, gāja rotaļās un dzie-

dāja dziesmas. Par ļoti svarīgu skolotājas Zentas Ķeizares audzēkņi
uzskata veselīgu dzīvesveidu, tāpēc pēcpusdienas mielastam bija
izvēlējušies tikai svaigus dārzeņus,
ogas un augļus.
Jaunums! Jauno žurnālistu iniciētā aktivitāte “Mēneša skolotājs”.
Atklātās anketās skolēni izteica
savu viedokli un balsoja par populārāko skolotāju. Sīvā konkurencē
uzvarēja talantīgais sporta un ekonomikas skolotājs Kaspars Gulbis.
Skolas avīzes “Krabis” galvenā redaktore Anda Ikše pasniedza skolotājam Paulas Lagzdiņas veidoto
oriģinālbalvu.
31. oktobrī sākās lekciju cikls
“Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pirmajā nodarbībā iepazināmies ar
“Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra” piedāvātajām apmācībām un pakalpojumiem, par
biznesa inkubatoru darbību un
valsts atbalsta programmu piedāvājumu lauku iedzīvotājiem.
Veicām arī radoši praktisku
darbu. Ar ierobežotiem līdzekļiem, ierobežotā laikā, strādājot
grupā, vajadzēja uzcelt izturīgu,
pēc iespējas augstāku torni. Paši
vērtējām, ka mums veicās vidēji
labi. Par atvieglojumu uzzinājām,
ka lielas grūtības veikt šo pašu
uzdevumu ir pieaugušajiem, bet
vislabāk to izdara pirmsskolas vecuma bērni.
Elīna Evelīna Silarāja un
Sandija Brūvere
Ievas Priekules un Megijas
Indriksones foto

Ugālē atrod akmens Uzņemšana vidusskolā jeb Fukšu balle
laikmeta cirvi
Ventspils muzejs
papildinājis
savu krājumu
ar interesantu
atradumu
– akmens
cirvi, kas
attiecināms
uz akmens
laikmeta beigām – bronzas laikmetu.
Lai gan cirvis
saglabājies
Erlings Vangs Matiasens savā laukā, apstrāfragmentāri,
dājot to, atrada bronzas laikmeta cirvi.
tas sniedz
būtisku informāciju par Ventspils novada apdzīvotību aizvēstures senākajos posmos.
Iespējams, šis atradums liecina par apmetnes pastāvēšanu atraduma
vietā vai arī tas ziedots senā laukā, izlūdzoties no pārdabiskiem spēkiem
labu ražu.
Cirvi Ventspils novada Ugāles pagasta Ameļciema laukos, arot lauku,
ir atradis dāņu fermeris Erlings Vangs Matiasens, kurš saimnieko
Ameļciema “Vecsinepēs”.
Muzeju par atradumu informēja un nozīmīgajai senlietai muzejā
nonākt palīdzēja māksliniece Laimdota Junkara. Izmantojot iespēju,
Ventspils muzejs izsaka pateicību gan atradējam, gan arī Laimdotai
Junkarai par apzinīgu attieksmi pret vēstures liecībām.
Ventspils muzejs

Laika posmā no 9. līdz 13. oktobrim notika mūsu, 10. klases
audzēkņu, uzņemšana vidusskolā.
Mums bija jādara daudz dažādu
lietu – sākot ar brokastīm un rīta
rosmi katru rītu, līdz pat tupēšanai
uz zirņiem un zvēresta nodošanai
12. klases skolēniem, kuri rīkoja mūsu uzņemšanu vidusskolā.
Mums bija jāievēro īpašs dreskods
visu nedēļu, katru dienu pārģērbāmies par dažādu profesiju pārstāvjiem – mūsu skolas skolotājiem,
pazīstamām mūzikas zvaigznēm,
sētniekiem utt. Garajos starpbrīžos devāmies uz pirmā stāva gaiteni, kur pildījām 12. klases uzdevumus. Dažas dienas bija jautrākas
un interesantākas par citām. Sākumā mēs pat nebijām tik aizrautīgi
un bijām nedaudz nobijušies par
to, ko viņi mums liks darīt. Bet,
kad viss bija beidzies, liela daļa no
mums bija bēdīgi un vēlējās šo nedēļu nedaudz pagarināt. Kopumā
šī nedēļa bija ļoti aizraujoša. Un
tagad ar drošu sirdi un prātu mēs
varam sevi saukt par pilntiesīgiem
vidusskolēniem.
Dārta Ditmane

Desmitajiem bija
jāveic arī šāds uzdevums.

ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO
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Jaunie mākslinieki
saņem atzinību
Par godu arhitekta Mihaila
Eizenšteina 150. jubilejai pavasarī Rīgas Jūgendstila centrs rīkoja
konkursu “Augu motīvi un skulpturālie tēli Rīgas jūgendstila arhitektūrā” Latvijas mākslas skolu
audzēkņiem. Konkursa rezultāts –
milzumdaudz skaistu jauno mākslinieku darbi, no kuriem 313 šoruden izstādīti Rīgas domē. Starp
tiem ir arī Ventspils novada Ugāles
Mūzikas un mākslas skolas (MMS)
grafiskie un tekstila darbi. Konkursā piedalījās 13 Ugāles MMS audzēkņi no 3. līdz 5. klasei. Žūrijas
atzinību saņēma Evelīna Blase, Lūkass Ozoliņš, Justīne Ieva Skricka
un Kristiāna Klinta Šteina. Latvijas
Nacionālā kultūras centra atzinību

saņēma Krista Biezā. Pateicība pelnīti tika arī skolotājai Larisai Zariņai, kas mazos ugālniekus iedvesmoja radoši izpausties jūgendstilā.
Uz izstādes atklāšanu un dalībnieku apbalvošanu, kura notika 24.
oktobrī, bija uzaicināti arī paši mākslinieki. Rīgas mākslinieciskās vērtības
iepazīt devās ne vien konkursa dalībnieki, bet arī viņu klasesbiedri un skolotāji. Vispirms jau, patīkami satraukti, devāmies uz Rīgas Biržu tikties
ar vienīgo Latvijā apskatāmo senās
Ēģiptes mūmiju. Izpētījām Austrumu
mākslas zāli, atsvaidzinot mākslas
skolā gūtās zināšanas par seno Ķīnu,
Japānu un Indiju. Redzējām arī slavenā impresionista Kloda Monē gleznu,
kā arī citus muzeja eksponātus. Pēc

Ugālnieki Rīgā apskatīja vairākus interesantus objektus.

ILZES BABRAS ARHĪVA FOTO

tam apmeklējām Rīgas Jūgendstila
centru, kurš mūs patīkami pārsteidza
ar bērnus uzrunājošu ekspozīciju un
mūsdienīgumu. Pastaigā pa Alberta
ielu varējām dzīvē apskatīt līdz šim
virtuāli izpētītos objektus, meklējot tos, kurus katrs izmantojis savā

P. S. Novembra beigās Ugāles
Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē visiem interesentiem būs
iespēja apskatīt Ventspils Mākslas
skolas audzēkņu darbu izstādi.
Ugāles MMS skolotājas
Ilze Babra un Larisa Zariņa

mākslas darbā.
Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde Rīgas domē
apskatāma bez maksas līdz 26.
novembrim. Pēc tam pašvaldībām
tiek piedāvāta iespēja izstādi eksponēt novados.

Ugālnieku nakts Tautas namā
Jau trešo gadu Ugāles Tautas namā oktobra pirmajā piektdienā notika Tautas
namu nakts. Kā katru reizi, arī šogad pasākumā piedalījās visi tautas nama amatierkolektīvi. “Ugāles drāma” rādīja savu jauno izrādi “Lauku gurķis”, kurā muzikālo piesitienu radīja pūtēju orķestris “Ugāle”, bet raito dejas soli demonstrēja deju
kolektīvs “Spiekstiņi” un līnijdeju grupa “Margrietiņas”. Par pasākuma otro daļu
rūpējās folkloras kopa “Urdava” un pūtēju orķestris. Kopīgi tika iets rotaļās un
dejoti danči. Varam teikt, ka šis pasākums bija kā sezonas atklāšanas pasākums.
Tautas nama vadītāja Kitija Šēniņa veltīja jaukus vārdus pašdarbniekiem, dāvināja
ziedus un gardumus, kopīgi tika malkots šampanietis. Sakām lielu paldies visiem,
kas piedalījās pasākumā, un vislielākais paldies tiem nedaudzajiem apmeklētājiem, kuri kopā ar amatierkolektīvu dalībniekiem patīkami pavadīja vakaru. Lai
mums visiem jauka, radoša un panākumiem pilna jaunā sezona!
Tautas nama menedžere Iveta Pete

Tautas namu naktī pasākuma dalībnieki arī dejoja.
ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Dziedāja tautasdziesmas,
veidoja latvju rakstus
20. oktobrī Ugāles vidusskolā
norisinājās pasākums “Mūsu krāsas Latvijas simtgades audeklā”.
Bija sabraukuši ciemiņi no Ventspils novada skolām. Pasākumu
atklāja mūsu skolas audzēkņi ar
skaistu un patriotisku montāžu,
kuru bija sagatavojušas skolotājas
Gunita Ķirse un Zanda Blumfelde.
Katrai skolai jau iepriekš bija uzdots mājasdarbs – sagatavot tautasdziesmu. Pie mājasdarbiem bija
ļoti piestrādāts, un tos ar prieku
klausījās, vēroja un baudīja katrs
klātesošais. Kad uzdotais bija atrādīts, visi dalībnieki tika sadalīti
krāsu komandās un devās uz stacijām.
Kopā bija sešas stacijas, kuras
vadīja skolas absolventi un skolotāji ar saviem palīgiem. Sindija
Mačtama sniedza ieskatu latvju
rakstu zīmēs un izskaidroja, kā tās
veidojas, ko tās nozīmē un kur tās
tiek izmantotas. Parasti jauniešiem
šādas lietas neinteresē, bet šoreiz
bija tik aizraujoši un interesanti,
ka nemaz nemanīja, kā paskrien
laiks. Citās darbnīcās varēja izveidot savu latvju zīmju grāmatiņu,
bija iespēja izgreznot jūras nogludinātos oļus, no koka izgatavot

īpašo rakstu zīmi un atsvaidzināt
zināšanas saistībā ar latviešu filmām, aktieriem un dzejniekiem.
Atmiņā paliekoša bija stacija, kurā
vienam komandas pārstāvim tika
dota iespēja parādīt savu mākslinieka talantu un uzzīmēt savus
grupas biedrus uz milzīgas plēves.
Rezultātā kāds bija ticis pie Lutauša lielajām ausīm, citam – zobi kā
zaķim, bet kāds bija ar savādāku
matu sakārtojumu.
Atgriežoties skolas aktu zālē,
visi kopā ievingrinājām balsis un izdziedājām Ventspils novada top15
tautasdziesmas. Pirmajā vietā šoreiz bija ierindojusies “Bēdu manu
lielu bēdu”, tā nu visi kopā, stāvot
kājās, skaļi un no visas sirds izdziedājām šo tautasdziesmu un skaisti
noslēdzām pasākuma svinīgo daļu.
Vēlāk sekoja neprātīga dejošana
visa vakara garumā. Valdīja tāda
jautrība, ka neviens nevēlējās
doties mājās. Šī bija lieliska iespēja
iegūt jaunus draugus un pilnveidot
zināšanas par savu tēvzemi. Paldies visām skolām un visiem pasākuma dalībniekiem, atbalstītājiem,
palīgiem un organizatoriem!
Elizabete Gulbe

INFORMĀCIJA

Ieguldījums lībiešu kultūras mantojuma saglabāšanā
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienestā apstiprināto
projektu “Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku
sēta)” Nr. 16-08-FL04-F043.0203-000002,
kura līdzfinansēšanai tiks izmantoti Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļi,
pašvaldībā turpina izstrādāt būvprojektu būvdarbu
otrajai kārtai, ko veic SIA “BM-projekts”. Objektā
Tārgales ciema centrā būvdarbu pirmās kārtas gaitā
par pašvaldības līdzekļiem jau ir veikta jauna sadzīves
kanalizācijas cauruļvada izbūve, esošo cauruļvadu
pārbūve, izveidots inženiertīklu pieslēgums, ierīkotas
drenāžu sistēmas, izbūvēts esošā atkritumu
šķirošanas un savākšanas laukuma nožogojums.
Otrās būvdarbu kārtas laikā turpinās ciema centra
labiekārtošanas darbus – tiks izbūvēti pievadceļi, auto
stāvvietas, gājēju celiņu tīkli, ierīkots un atjaunots
esošais apgaismojums, uzstādīta videonovērošana,
kā arī veikta “Lībiešu zvejnieku sētas” izbūve
materiālā un nemateriālā mantojuma saglabāšanai
un popularizēšanai viensētā “Bitnieki”. Ventspils
novada pašvaldības ziemeļu daļas teritorijai ir īpaša
kultūrvēsturiska iezīme – tā ir viena no pēdējām
lībiešu kompakti apdzīvotām teritorijām. Rakstītie
avoti par Kurzemes lībiešiem ziņas sniedz, sākot no
14. gadsimta. Vēsturiski vairākus gadsimtus Tārgale
administratīvi ir bijusi un arī šobrīd ir saistīta ar Baltijas
somugru, konkrēti lībiešu, kultūras telpu. Pagastā ar

pašvaldības atbalstu 40 gadus darbojas pieaugušo
folkloras kopa “Kāndla” (no lībiešu valodas – kokle),
bet 12 gadus – bērnu folkloras kopa “Piški kāndla” (no
lībiešu valodas – mazā kokle). Iesaistoties pārrobežu
projektos, šīs novada folkloras kopas izveidojušas
sadarbību ar Igaunijas folkloras kopām, tādējādi
stiprinot un popularizējot somugru kultūras mantojumu.
Izveidojot “Lībiešu zvejnieku sētu”, tiks
saglabātas un respektētas lībiešu piekrastes ciemu
ēku vēsturiskās proporcijas, nodrošinot lībiešu
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, radot sabiedrībai
pieejamu sētu ne tikai publisko pasākumu laikā.
Sētas apbūve plānota ar dzīvojamo māju, kurā būs
stacionārs saimes galds un soli, kūti, zivju kūpinātavu,
tīklu žāvētavu, pulcēšanās laukumu ar ugunskuru un
kāpu. Dzīvojamās mājas, kūts, zivju kūpinātavas un
tīklu žāvētavas apbūve plānota kā atklāta plānojuma
apbūve ar daļēja apjoma ārsienām. “Lībiešu zvejnieku
sētā” būs nodrošināta svētku tradicionālo maltīšu
gatavošanas vieta (zivju kūpinātavā) un vakarēšana
pie saimes galda (dzīvojamā mājā). Sēta tiks
labiekārtota ar mazās arhitektūras formām (karoga
masts ar lībiešu karogu, dārzeņu audzēšanas vieta
u.tml.). Pēc projekta īstenošanas plānots organizēt
plenēru, kura laikā taptu koka, metāla un akmens
mājlopu skulptūras, kuras paredzēts izvietot kūtī.
Evita Roģe

10

|

PIELIKUMS

2017. gada 14. novembris

Piedalās konkursos,
festivālos, apmeklē koncertus

PILTENE

Inta Vilne jubilejas koncertā uzstāsies arī duetā ar Ralfu Beijeru.
25. novembrī Tārgales pamatskolā izskanēs Piltenes
Mūzikas skolas 25. jubilejas
koncerts “Piena ceļš”. Šogad
iestādi apmeklē 51 audzēknis,
tostarp 22 Tārgales mācību
punktā. Skolā ir piecas nodaļas: klavieru, vokālā, vijoles spēles, flautas un ģitāras
spēles. Piltenes Mūzikas skolā
strādā desmit pedagogi.
1989. gadā Piltenē izveidoja
Ventspils Mūzikas skolas filiāli,
audzēkņi varēja apgūt akordeona
un klavierspēli, bet pēc diviem
gadiem ventspilnieki no šī projekta
atteicās. 1991. gadā Piltenes
muzicētāji meklēja sev citus sadarbības partnerus, un tā bija Ugāles
bērnu mūzikas skola, bet arī šī
sadarbība nebija ilgstoša. Toreizējā Piltenes vidusskolas direktore
Ināra Pučuka iestājās par to, ka pilteniekiem nepieciešama sava mūzikas skola. Par tās dzimšanas dienu uzskata 1992. gada 10. oktobri.
Pirmajā mācību gadā mūzikas skola pajumti atrada vidusskolā, nākamajā – līdzās esošajā internātā,
kur tā atrodas arī tagad. Sākotnēji
skolā bija 45 audzēkņi, kuri mācījās spēlēt akordeonu, klavieres,
vijoli un pūšamos instrumentus.
Pirmos 15 gadus Piltenes Mūzikas
skolas direktore bija Vēra Liekniņa. 2002. gada 17. oktobra “Ventas Balsī” teikts: “Vēras Liekniņas
mūžā mūzika ir visas dzīves piepildījums. Jaunības gados pašmācības ceļā apgūta akordeona spēle,
vēlāk viņa kļuvusi par diriģenti
un mūzikas skolotāju. Ar Piltenes
mūzikas skolas kolektīvu direktore
ir apmierināta. Kolēģi strādā radoši, cenšoties skolēniem sniegt pēc
iespējas vairāk zināšanu.”

Ne tikai profesija,
bet sirds aicinājums
Tagad mācību iestādes direktore ir Antra Šķēle, šo darbu viņa
veic desmit gadus, bet skolā strādā
kopš 1994. gada. Pirms nozīmīgās
jubilejas kādā trešdienas pēcpusdienā ierados skolā uz sarunu ar audzēkņiem un pedagogiem, satiekot
dzīvespriecīgus bērnus un pieaugušos. Ieklausos divos skaņdarbos,
kas izskanēs arī jubilejas koncertā,
un uzrunāju ģitārspēles skolotā-

ju Intu Vilni. Viņai patīk, ka skolā
notiek interesanti pasākumi un
saturīgi koncerti: “Šopavasar mēs
sadarbojāmies ar deju kolektīvu
“Kurzeme”, veidojot dejai instrumentālu pavadījumu, kurā skanēja
ne tikai ģitāra, bet arī flauta un klavieres. Ar priekšnesumiem iepriecinājām Landzes Sociālās aprūpes
centra iemītniekus.” Savus audzēkņus pedagoģe raksturo kā uzcītīgus
bērnus, kuri vēlas mācīties. Lai ieinteresētu skolēnu par ģitāras spēli,
Inta bieži spēlē pati un pastāsta par
skaņdarbiem, kas tiek izpildīti: “Ir
svarīgi rīkot un piedalīties koncertos, lai audzēkņi redz, kur viņi var
pielietot apgūtās prasmes. Bērniem
patīk uzstāties, tas viņus stimulē
cītīgāk vingrināties. Jārēķinās, ka
katrs audzēknis atšķiras gan pēc
temperamenta, gan attīstības, tādēļ
jāmeklē individuāla pieeja.” Skolotāja palīdz audzēkņiem izvēlēties
instrumentu, viņa dodas uz mūzikas veikalu un noskata piemērotu
ģitāru, bet, ja nepieciešams, Inta
aizdod bērniem arī savus instrumentus. Viņai ģitārspēles mācīšana
nav tikai profesija, bet arī sirds aicinājums. Arī Jānim Sproģim, kurš
pasniedz flautas spēli, patīk tas, ko
viņš dara. Jaunībā viņš domājis par
fagotu, tomēr izvēlējies flautu. Jānis, tāpat kā pārējie Piltenes Mūzikas skolas pedagogi, labprāt muzicē
kopā ar audzēkņiem: “Mans galvenais uzdevums ir iemācīt bērniem
mīlēt instrumentu. Viņiem patīk
spēlēt ne tikai solo, bet arī duetā,
trio un ansamblī. Stundās esmu gan
saprotošs, gan stingrs, reizēm vajag
arī pajokot. Jūtu, ka, darbojoties ar
bērniem, it kā kļūstu jaunāks, un tas
ir patīkami.”

Daudzpusīgi
attīstīti audzēkņi
Uzrunājot Piltenes Mūzikas
skolas audzēkņus, top skaidrs, ka
bērni ir vispusīgi attīstīti. Daudzi
no viņiem apgūst ne tikai muzicēšanu, bet arī apmeklē dažādus
pulciņus vispārizglītojošā skolā
un trenējas sporta skolā. Ralfs Beijers ir Piltenes vidusskolas piektās
klases audzēknis, kurš otro gadu
apgūst ģitāras spēli. Zēnam patīk
šī instrumenta skanējums, skatoties televīzijas pārraides, viņš
dzirdējis, kā tas skan profesionāļu

Skolēni muzicē kopā ar pedagogu Jāni Sproģi.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Direktore Antra Šķēle kopā ar ģitārspēles pasniedzēju
Reini Krūziņu.
izpildījumā, tādēļ arī pats nolēmis
mācīties spēlēt ģitāru. Ralfs ir ne
tikai mūzikas, bet arī sporta skolas
audzēknis, viņš iesaistījies dabaszinību pulciņā: “Es pagūstu visu, nav
grūti. Sekmes man ir labas. Mājās
regulāri vingrinos spēlēt ģitāru,
daru to vairākas reizes dienā. Arī

vecākiem patīk tas, ka es mācos
mūziku. Drīz man būs pašam sava
ģitāra. Gaidu to brīdi, kad tā tiks
nopirkta.”
Mūzikas skolā mācās arī Ralfa
māsa Elvīra, kura spēlē flautu, un viņas dvīņu brālis Ēvalds, kurš apgūst
ģitāras spēli. Elvīra atceras, ka reiz

Piltenes vidusskolā ieradušies mūzikas skolas pārstāvji, un viņu ieinteresējusi muzicēšana, tādēļ meitene
nolēmusi apmeklēt mūzikas skolu.
Beijeru ģimenē ir seši bērni, viņu
māmiņa Santa spēlē akordeonu, bet
vecākais brālis Viesturs – ģitāru. Elvīra stāsta, ka dzied skolas ansamblī,
apmeklē runas pulciņu, tajā iesaistījies arī viņas brālis Ēvalds. Skolotāja
Inta teic, ka šī ģimene varētu domāt
par kopīgu muzicēšanu, jo teju katrs
tās pārstāvis prot spēlēt kādu mūzikas instrumentu.
Mūziku apgūst arī māsiņas
Nikija Edīte un Nikola Lienīte
Kaģes. Nikija spēlē flautu: “Mans
brālis gribēja spēlēt saksofonu, un
es uzreiz izdomāju, ka gribu mācīties spēlēt flautu. Es vēl eju sporta
skolā, dziedu korī, darbojos runas
pulciņā.”
Nikola apgūst vijoles spēli, jo
viņai patīk instrumenta izskats
un skanējums. Piltenes vidusskolā
meitene apmeklē vokālo ansambli,
runas pulciņu un trenējas sporta
skolā. Jāzeps Imanuēls Ūdris apgūst ģitāras spēli, jo “ģitāra smuki
skan un arī izskatās smuka”.
NOBEIGUMS 11. lpp.
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Piedalījāmies konkursā
“Jūras zvaigzne”
19. oktobrī Ventspilī, Livonijas ordeņa pils kapelā jau ceturto
reizi norisinājās vokālās mūzikas
konkurss “Jūras zvaigzne”, veltīts
operdziedātājai Alīdai Vānei. Šoreiz tas pulcēja 81 dalībnieku no 18
Latvijas mūzikas skolām. Dziedātāji bija atbraukuši no Dundagas,
Talsiem, Liepājas, Jūrmalas, Sabiles, Vaiņodes, Lielvārdes, Ikšķiles,
Mārupes u.c. Latvijas vietām. Konkursa mērķis: attīstīt kora klašu
audzēkņu profesionālās prasmes,
uzstāšanās kultūru un koncertdarbību; attīstīt ansambļa dziedāšanas
iemaņas; veicināt audzēkņu apmācības procesa kvalitāti; atskaņojuma kultūras un mākslinieciskās
gaumes izkopšanu; popularizēt
latviešu komponistu dziesmas; ak-

tivizēt pedagogu pieredzes apmaiņu. Konkursā piedalījās Latvijas
mūzikas skolu audzēkņi vecumā
no 7 līdz 16 gadiem. Dalībniekiem
konkursā bija jāizpilda divas dažāda rakstura dziesmas, no kurām
viena ir latviešu tautasdziesma
a cappella.
No Piltenes Mūzikas skolas
konkursā piedalījās 4. kora klases
audzēknes Agate Bileskalne un
Justīne Ozoliņa solo un duetu kategorijā. Meitenes konkursam sagatavoja skolotāja Antra Ziemele un
koncertmeistare Irina Kušnirenko.
Konkursa dalībniekus vērtēja
žūrijas priekšsēdētājs vokālais pedagogs Aivars Krancmanis, Jāzepa
Mediņa 1. Mūzikas skolas vokālā
pedagoģe Evija Vanaga un Ventspils

Agate un Justīne pilī, kur notika mūzikas konkurss.
Mūzikas vidusskolas mācību daļas
vadītāja Maija Solovjova.
Meitenes guvušas lielisku pieredzi – pilnveidojušas vokālās prasmes, uzstāšanās kultūru un godam
pārstāvējušas Piltenes Mūzikas skolu

ar izteiksmīgiem priekšnesumiem
latviešu tautasdziesmās un komponistu S. Skrūzmanes un A. Altmaņa
kompozīcijās. Saņemtas pateicības
un īpaša balva no Ventspils Mūzikas
vidusskolas.

ANTRAS ŠĶĒLES FOTO

Konkursa diena bija ļoti gara un
nogurdinoša, tādēļ paldies mammām par atbalstu un līdzi jušanu,
kā arī direktorei Antrai Šķēlei.
Piltenes MS vokālās klases
skolotāja Antra Ziemele

Septembris un oktobris Piltenes vidusskolā
Septembris un oktobris
Piltenes vidusskolā bija bagāts ar dažādiem pasākumiem, tāpēc piedāvājam nelielu ieskatu dažos no tiem.
Skolotāju diena Piltenes vidusskolā notika 29. septembrī. Šo pasākumu organizēja 9. un 12. klase.
Katrai klasei bija trīs stundas, kuras
vadīja 9. un 12. klases skolēni. Klasēm bija uzdevums pārsteigt savu
klases audzinātāju un citus skolotājus ar pašu sagatavotiem priekšnesumiem. Savukārt skolotājiem
stundas vadīja 9. klases skolniece
Diāna un 12. klases skolnieks Roberts. Bija sagatavoti dažādi atjautības uzdevumi, skolotājiem bija
iespēja nofotografēties foto stūrītī. Pēc tam viņus aicināja piedalīties svinīgajā pasākumā, uz kuru
pedagogi ieradās kā Holivudas
zvaigznes – “pa sarkano paklāju”.
Skolotāju dienas pasākumā Piltenes vidusskolā vienmēr laipni
gaidīti ir arī pensionētie skolotāji,
kuri šogad bija ieradušies ļoti kuplā
skaitā. Par to viņiem liels paldies.
Katra klase parādīja sagatavoto
priekšnesumu un pēc tam apsveica klases audzinātāju un arī citus

Pedagogi priecīgi, jo Skolotāju dienā audzēkņi uzlaboja viņu omu.
skolotājus. Finālā tika demonstrēts
video apsveikums, kurā centāmies
pateikt pedagogiem visu to, ko nepasakām ikdienā. Galvenais – lielu

jo lielu paldies! Tas bija aizkustinošs mirklis un lika acīs sariesties
asarām gan skolotājiem, gan skolēniem.

NILA BLUMBERGA FOTO

19. oktobrī Skolēnu dome organizēja Helovīnu dienas gaidīšanas
masku balli. Balles laikā bija iespēja
apmeklēt dažādas aktivitātes. Vis-

populārākās bija foto stūris un mazā
šausmu istaba. Protams, apmeklētājiem patika arī pārējās aktivitātes:
spoku stāstu klausīšanās, spēļu spēlēšana, uzdevumu pildīšana. Labas
atsauksmes guva arī 5. klases pārstāvju ideja – nākotnes zīlēšana pie
zīlnieces. 5. klases audzēkņi Rūta
un Ralfs iejutās zīlnieku lomās un
paredzēja dažādas labas lietas apmeklētājiem. Par pasākumu esam
saņēmuši tikai labas atsauksmes.
Arī skolotāji mūsu darbu novērtēja un atzina, ka masku balle bijusi
labi noorganizēta un tā jāturpina arī
nākamajos pasākumos. Tas mums,
Skolēnu domes dalībniekiem, dod
lielu motivāciju un vēlmi turpināt
veidot jaunus pasākumus.
31.oktobrī Piltenes vidusskolā
notika kino vakars. Tajā tika rādīta
filma “Miss Peregrīnes nams brīnumbērniem”. Kino vakaru varēja
apmeklēt 5.–12. klases skolēni. Filmas pamatā ir fantastikas elementi, starp kuriem ir arī Helovīniem
atbilstošie šausmu elementi. Tā
bija iespēja visiem kopā labi pavadīt laiku.
Piltenes vidusskolas skolēnu
domes pārstāvji Anita Ziemele,
Andis Baikovskis, Ivo Lībis
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Motivē skolēnus,
iesaista vecākus
Skolas direktore Antra pasniedz klavierspēli un ar saviem
audzēkņiem regulāri piedalās
festivālā “Notici sev!” E. Vīgnera
Kuldīgas Mūzikas skolā. Antrai
patīk saspēlēties arī ar saviem kolēģiem, izveidojot instrumentālus
duetus un trio, ar kuriem ir iepriecināti klausītāji Skolotāju festivālos Ventspilī, Kuldīgā un Siguldā.

“Šajā laikā, kopš esmu direktore,
ir iegūta ļoti liela pieredze. Darot
ikdienas darbus, vienmēr rodas
jaunas idejas, gribas sarīkot
neparastākus un interesantākus
pasākumus.
Piemēram,
mēs
regulāri piedalāmies Ēnu dienās,
tādējādi rosinot audzēkņus iepazīt PIKC “Ventspils Mūzikas
vidusskola”, kurā var turpināt ne
tikai instrumenta apguves meistarību, bet arī iespējams iegūt zināšanas par perspektīvo mūzikas
tehnoloģiju jomu, piemēram, skaņu režisors-operators. Pirms gada

mani uzrunāja projekts “Labo darbu nedēļa”, mēs centāmies ar savu
muzicēšanu iepriecināt klausītājus
Sociālās aprūpes centrā “Landze”.
Klausītāji bija atsaucīgi. Kāda iemītniece teica, lai braucam biežāk
un izpildām tautasdziesmas, jo tad
cilvēki var dziedāt līdzi. Prieks, ka
mēs ar savu muzicēšanu varam citiem cilvēkiem sniegt gaišumu.”
Raksturīgi ir tas, ka skolu apmeklē vairāki vienas ģimenes pārstāvji – brāļi vai māsas. Gribētos
izveidot pasākumu, kurā viņi iesaistītos kopā ar vecākiem. Direktore

uzslavē savus audzēkņus, sakot, ka
viņi ir enerģiski, atraktīvi un interesanti, bet vēl lielāks akcents būtu
jāliek uz ikdienas vingrināšanos, lai
sasniegtu augstus rezultātus izvēlētā instrumenta apguvē. “Cenšamies
motivēt bērnus, aicinot viņus apmeklēt dažādus koncertus, mudinām doties līdzi arī vecākus, jo tad
mājās ir iespējams pārrunāt dzirdēto un redzēto. Piedalāmies dažādos
konkursos, festivālos un sadraudzības pasākumos Ventspilī, Kuldīgā,
Rojā, Mārupē, Grobiņā, Iecavā, Tukumā, Saldū.

Uzrunājot topošos skolas audzēkņus, direktore sadarbojas ar
Tārgales, Piltenes un Zlēku pirmsskolas izglītības iestādes vadītājiem, un šādai sadarbībai ir rezultāti. 25 gadu laikā skolu beiguši 100
audzēkņi.
Svinot skolas 25. jubileju, notiks koncerts “Piena ceļš”. Jubilejas reizē klausītāji varēs novērtēt
mācību gadā tapušos radošos
darbus – apgleznotās skaņu plates.
Būs arī divas dažādas fotoizstādes.
Marlena Zvaigzne
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Viena diena Jūrmalā

PILTENE

Āra izglītības diena

Notiek Āra izglītības dienas aktivitātes.
12. oktobrī tūkstošiem skolu
visā pasaulē piedalījās Āra izglītības dienā. Šajā pasaules mēroga
kampaņā iesaistījās arī Piltenes
vidusskolas skolēni un skolotāji.
Šajā dienā nodarbības tika vadītas
dabā, izmantojot iespēju pavadīt
dienu svaigā gaisā, radoši lietot
dabas resursus dažādu priekšmetu apguvē un vienlaikus stiprināt
saikni ar dabu. Āra nodarbības dod
iespēju skolēniem izmantot visas
maņas, līdz ar to viņiem ir personīga un nepastarpināta pieredze,
satiekot reālo pasauli.
Āra izglītības dienā veiksmīgi

iesaistījās dažāda vecuma mūsu
skolas audzēkņi. 1.–4. klašu skolēni pētīja augu sēklas, noskaidroja, kādi augi aug skolas apkārtnē.
Iegūtos datus viņi apkopoja darba
burtnīcās. 6. klases audzēkņi veidoja apļveida dobi, izvēlējās mērogu un attēloja to plānā. 7. klases
nodarbība bija K. Skalbes pasakas
“Milzis” attēlojums dabā – ceļš uz
skolu. 8. klases skolēni, izmantojot
kokus skolas apkārtnē, apguva statistikas metodes.
Ekopadomes vides
korespondente Rūta Zāle

Veselīgs dzīvesveids

Šoruden no 20. līdz 22.
oktobrim pirmo reizi notika
Jūrmalas Klasiskās ģitāras
festivāls. Festivālu organizēja
Jūrmalas Mūzikas vidusskola
sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes
profesionālās, interešu un
tālākizglītības nodaļu. Festivāla idejas autors un mākslinieciskais vadītājs – Jūrmalas
Mūzikas vidusskolas ģitārspēles pasniedzējs Vladimirs
Kudrins.
Mēs, Piltenes mūzikas skolas
pārstāvji, arī piedalījāmies šajā
nozīmīgajā pasākumā. Lauris Bakanauskis (4. kl.) atklāja Latvijas
mūzikas skolu ģitārspēles konkursa laureātu koncertu ar Roberta
de Vizē skaņdarbu “Menuets”. Laureātu koncerts izskanēja 21. oktobrī, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas
lielajā zālē. Koncertā piedalījās
jaunie ģitāristi no Piltenes, Jūrmalas, Alsungas, Salaspils, Rīgas,
Jelgavas, Daugavpils un Liepājas,
kuri 2016. un 2017. gadā bija ieguvuši godalgotas vietas ģitārspēles
konkursos. Uzstājās arī talantīgie
un pazīstamie jaunie mūziķi Miks
Akots un Kristens Kupčs no Lie-
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Oktobrī Ekoskolas izglītības
gai
tā Piltenes vidusskolas sākumskolas klasēm tika rīkota pēcpusdiena “Veselīgs Dzīvesveids”. 4. klases
skolēni stāstīja, ka veselīgs dzīvesveids ir pareiza sapratne par dzīvošanu, atpūtu, ēšanu, sportošanu un
komunicēšanu ar cilvēkiem. Veselība ir viena no svarīgākajām dzīves
pamata vērtībām.
Svarīgi ir arī iepzīt un izzināt savus maņu orgānus, īpaši tausti. Tāpēc sākumskolas skolotājas, skolēni
un vecāki bija sagādājuši dažādus
dabas materiālus, lai varētu skolas
iekštelpās izveidot mobilu sajūtu

taku. Tajā tika izmantoti kastaņi, čiekuri, skaidas, oļi u.c. dabas materiāli.
Izveidojot taku, tika popularizēts veselīgs un aktīvs dzīvesveids, skolēni
tika motivēti pievērsties fiziskām
aktivitātēm. Sajūtu taka veicina stājas, runas un dažādu maņu attīstību.
Tā sniedz skolēniem daudz dažādu
sajūtu, un tās, kā noskaidrojām, bija
pozitīvas – sākotnēji pēdām, vēlāk
vairāk garam. Pavasarī, kad laiks kļūs
siltāks, taku mēģinās izveidot skolas
pagalmā.
Piltenes vidusskolas
vides koordinatore
Edīte Dzirniece

TATJANAS MUSINAS FOTO

pājas Mūzikas, mākslas un dizaina
vidusskolas.
Savukārt meistarklasē pie
profesora Juliusa Kurauska Lauris
atskaņoja latviešu tautasdziesmu
Andra Grīnberga apdarē “Upe

INFORMĀCIJA

Usmā notika projekta
partneru tikšanās
8. un 9. novembrī Usmas pagastā “SPA Hotel Usma” notika
projekta “UNIGREEN” partneru tikšanās, tika apspriestas
projektā plānotās aktivitātes,
līdzšinējais veikums, kā arī
darba grupu vizītes uz Vasenieku purva laipu, Usmas ezeru
un Kuldīgu. Ventspils novada
pašvaldību sanāksmē pārstāvēja Usmas pagasta pārvaldes
vadītājs Gendrihs Šķesters.

Skolēni izbauda sajūtu takas iespējas.

Lauris atklāja Latvijas mūzikas skolu ģitārspēles konkursa laureātu koncertu.

nesa ozoliņu”. Julius Kurausks
ar spilgtiem piemēriem no savas
dzīves un zināmu humoru paskaidroja meistarklases dalībniekiem,
kur ir paslēpusies katra audzēkņa
problēma ģitāras spēlē. Tas bija
ļoti vērtīgi arī mums, jo Lauris grib
saistīt savu dzīvi ar mūziku.
Jūrmalas Klasiskās ģitāras
festivālā otrās dienas noslēgumā izskanēja brīnišķīgs koncerts
ar viesiem no Krievijas. Pirmajā
daļā uzstājās Dmitrijs Kudrjavcevs, kurš ir viens no jaunās paaudzes ģitāristu pārstāvjiem, daudzu
starptautisku festivālu un konkursu laureāts. Otrajā daļā muzicēja
virtuozu duets – Jevgēņija Markova (domra) un Vladimirs Kirasirovs (ģitāra). Viņi ir Pēterburgas Rimska-Korsakova mūzikas
akadēmijas absolventi, kuri 2010.
gadā izveidoja duetu. Jevgēņija un
Vladimirs veido savas aranžijas,
atskaņo renesanses un baroka, impresionisma, kā arī latīņamerikāņu
mūziku. Vladimirs Kudrins apsolīja, ka Klasiskās ģitāras festivāls
notiks pēc diviem gadiem. Gaidīsim un noteikti brauksim vēl!
Piltenes MS ģitāras spēles
skolotāja Tatjana Musina

Projekta mērķis ir ar INTERREG Latvijas–Lietuvas sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam
atbalstu veicināt dabas tūrisma
attīstību Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūras un tūrisma produktus,
tajā skaitā pielāgojot tos cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām.
Pateicoties dabas daudzveidībai, ainavām, tīrai un drošai videi,
Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem raksturīgs labs tūrisma attīstības potenciāls. Lai to izmantotu
pierobežas reģionu attīstības veicināšanai, tajā skaitā uzņēmējdarbības attīstībai, ir uzsākta projekta
“Dabas tūrisms visiem (UniGreen)”
LLI-010 īstenošana, lai sekmētu
ilgtspējīgu tūrisma attīstību, palielinot apmeklētāju un nakšņošanas
skaitu reģionos.
Projekta vadošais partneris ir
Kurzemes plānošanas reģions. Tajā

piedalās sešas Kurzemes novada
pašvaldības (Durbes novada pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība,
Rojas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Skrundas novada
pašvaldība un Ventspils novada pašvaldība), viena Lietuvas rajona pašvaldība (Kretingas rajona pašvaldības administrācija) un trīs Lietuvas
nacionālie un reģionālie parki (Aukštaitijas Nacionālā parka un Labanoras Reģionālā parka direkcija, Biržu
Reģionālā parka direkcija un Žemaitijas Nacionālā parka direkcija).
Projekta realizācijā paredzētas
divas galvenās komponentes – dabas objektu infrastruktūras attīstības
pasākumi (celtniecība, rekonstrukcija, labiekārtošana) un kompetences
pilnveides un mārketinga pasākumi
(vides gidu un tūrisma speciālistu
apmācības, semināru un konferenču organizēšana par dabas objektu
infrastruktūras un tūrisma produktu pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, mārketinga aktivitātes
informācijas izplatīšanai par dabas
tūrisma iespējām gan vietējiem, gan
ārvalstu ceļotājiem, t.sk. cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām).

Projekta īstenošanas rezultātā
divu gadu laikā Ventspils novada
Usmas pagastā tiks izveidota dabas
taka pie Usmas ezera, kā arī uzstādīts apmeklētāju skaitītājs. Ierasti
dabas tūrismu ar dabas skatu baudīšanu asociējam ar aktīvu darbību
– iešanu, kāpšanu, velobraukšanu,
laivošanu u.tml. Šim mērķim tiek ierīkotas dabas takas un tiek veikti citi
teritorijas labiekārtošanas darbi, kas
lielākoties ir vērsti uz dabas objektu
vispārējas pieejamības nodrošināšanu aktīvajiem ceļotājiem, nereti
aizmirstot par cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Tādējādi dabas objektu
pieejamība šai sabiedrības daļai ir
ierobežota. Tūrisma industrija mūsdienās saskaras ar izaicinājumu, kā
pielāgot dabas tūrismu cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām un kā veicināt
šo sabiedrības daļu iesaistīties dabas
tūrisma aktivitātēs. Līdz ar to īpaši
jāakcentē, ka nozīmīga daļa projekta aktivitāšu vērsta uz dabas objektu
infrastruktūras un tūrisma produktu
pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un to iesaistes veicināšanu
dabas tūrisma aktivitātēs.
Evita Roģe

