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1. lpp.
Kultūras ministrijas balvu piešķir 

par īpašiem sasniegumiem starp-
tautiskos konkursos iepriekšējā 
gadā. Rēzija Marta šo apbalvojumu 
saņems par iegūto Sudraba godalgu 
pasaules bērnu zīmējumu konkursā 
Japānā, kurā kopumā tika iesniegti 
26 288 darbi no 77 pasaules val-
stīm. Uz Japānu Rēzijas mākslas 
skolotāja aizsūtīja darbu, kurā 
skolniece tušas tehnikā attēlojusi 
ainu no lauku dzīves – stalli ar 
mājdzīvniekiem (Rēzijas darbiņu 
pērn, kad tika paziņoti konkursa 
uzvarētāji, publicējām arī mūsu 
laikrakstā).

Rēzija atzīst, ka pirms balvas 

pasniegšanas jūtas patīkami saviļ-
ņota. Jauniete vairākkārt ieguvusi 
godalgotas vietas vizuālās mākslas 
un mājturības olimpiādēs, kā arī ir 
vairāku konkursu laureāte, taču Ja-
pānas konkursu viņa uzskata par 
augstāko sasniegumu. Rēzijas sko-
lotāja un arī klases audzinātāja 
Andersone ir gandarīta par audzēk-
nes panākumu un arī to, ka mazās 
Popes pamatskolas vārds jau trešo 
gadu ierakstīts līdzās labākajām 
profesionālās ievirzes skolām Lat-
vijā. 2015. gadā Kultūras ministrijas 
balvu saņēma Andersones audzēkņi 
Niks Lagzdiņš un Lelde Bērziņa, bet 
pērn šo apbalvojumu ieguva Marta 
Sāmīte. Skolotāja Andersone uz šo 

faktu skatās arī no citas puses. Vi-
ņasprāt, salīdzinot ar mūziķiem, 
mākslā pat izcilam darbam lielā 
mērā nepieciešama arī veiksme, 
savukārt mūziķu panākumi kaldi-
nāmi sūrā ikdienas darbā. Vēl, 
norāda pedagoģe, bērni, kas mācās 
profesionālās ievirzes mūzikas un 
mākslas skolās, jau ir nopietni iz-
vēlējušies mākslas vai mūzikas 
ceļu, kamēr darbs interešu pulciņā 
nereti tiek uzskatīts par vienkāršu 
laika pavadīšanas veidu. Rēzijai 
Martai, kas šogad beigs Popes pa-
matskolu, gan ir nopietni nodomi 
– viņa vasarā kārtos iestājeksāme-
nus Rīgas Dizaina un mākslas vi-
dusskolā, kā arī PIKC Nacionālā 

Trešo gadu saņem prestižu balvu
Mākslu vidusskola (Jaņa Rozentāla 
Mākslas skola).

Tam, ka Popes pamatskolas no-
saukums jau trešo gadu ir laureātu 
sarakstā, ir savs skaidrojums, pār-
liecināta skolas direktore Ligita 
Lukševica: «Tā pamatā ir skolotā-
jas neatlaidīgs un grūts darbs, ko 
viņa mēģina ieaudzināt arī saviem 
audzēkņiem.» Interešu izglītībai 
Popes pamatskolā vispār tiek pie-
vērsta gana liela uzmanība, stāsta 
direktore. Gandrīz katrs no 68 
skolas audzēkņiem iesaistīts kādā 
ārpusskolas pulciņā – zīmē, sporto, 
dzied, darbojas velopulciņā vai 
papildus apgūst amatniecības pras-
mes. 

Apstrīdēja 
konkursa rezultātus

Vairāku Latvijas mediju pārstāvji 
vērsušies ar atklātu vēstuli pie Mi-
nistru prezidenta Māra Kučinska 
(ZZS) un kultūras ministres Daces 
Melbārdes (TB-VL/LNNK) ar lūgu-
mu anulēt pirmā konkursa Atbalsts 
medijiem sabiedriski nozīmīga satu-
ra veidošanai un nacionālās kultūr-
telpas stiprināšanai latviešu valodā 
rezultātus. Vēstules autori norāda uz 
vairākām nepilnībām konkursa nori-
sē un lūdz anulēt tā rezultātus, izslu-
dināt jaunu konkursu, veikt izmaiņas 
vērtēšanas komisijas locekļu sastāvā, 
kā arī atcelt no amata Valsts Kultūr-
kapitāla fonda vadītājus Edgaru 
Vērpi un Sigitu Kušneri «kā uzticību 
zaudējušus, piešķirot 490 000 eiro 
valsts budžeta finansējumu šaurai 
pietuvināto pretendentu grupai». 
Vēstuli parakstījuši vairāk nekā 10 
mediju pārstāvji, tai skaitā arī Ventas 
Balss vārdā – redaktore direktore 
Gundega Mertena.

Maina segumu 
Uzsākta jauna gumijas seguma 

ieklāšana Bērnu pilsētiņas daļā, kura 
atrodas pa labi no J. Poruka un Pē-
tera ielas krustojuma ieejas. Šajā 
laukuma daļā pēc gumijas seguma 
ieklāšanas paredzēts uzstādīt jaunu 
bērnu iemīļoto rotējošo pedāļu ka-
ruseli un jaunas šūpoles bērniem ar 
īpašām vajadzībām. 

Trešā Baltijā
Baltijas valstu ostās šogad pirma-

jos trijos mēnešos saņēma un nosū-
tīja kopumā gandrīz 40 miljonus 
tonnu kravu, kas ir par 5% jeb 1,9 
milj. tonnu vairāk nekā 2016. gada 
attiecīgajā laika periodā. No Baltijas 
valstu ostās apkalpotajām kravām 
šā gada pirmajos trijos mēnešos 
46,3% kravu pārkrauts Latvijas 
ostās, 31,2% – Lietuvas, bet 22,5% 
– Igaunijas. Visvairāk kravu pār-
krauts Klaipēdas ostā – 10,3 milj. 
tonnu, kas ir par 2,8% vairāk nekā 
2016. gada attiecīgajā laikā. Otrajā 
vietā ir Rīgas osta, kurā pārkrauts 
9,3 milj. tonnu kravu, kas ir pieau-
gums par 2,1%, savukārt trešajā 
vietā ir Ventspils osta, kurā pār-
krauts 7,1 milj. tonnu kravu, kas ir 
par 16,7% vairāk.

Pasniegs Ministru 
kabineta atzinību

Valdība vakar atbalstīja Ministru 
kabineta Atzinības raksta pasnieg-
šanu sešiem cilvēkiem, tostarp arī 
vienam ventspilniekam. Atzinības 
rakstu par sevišķiem nopelniem un 
nozīmīgu ieguldījumu Valsts robež-
sardzes stiprināšanā un attīstībā 
piešķirs Valsts robežsardzes Vents-
pils pārvaldes priekšnieka vietnie-
kam jūras jautājumos pulkvežleit-
nantam Raimondam Garajam.

Koku stādīšanas talka
6. maijā ikgadējā koku stādīšanas 

talka notiks Bērzu ielā un Kurzemes 
ielā. Plānojot Bērzu ielas posma no 
Zvaigžņu ielas līdz Ganību ielai 
seguma renovācijas darbus, kas tiks 
īstenoti tuvākajos gados, šogad 
veikts darbu pirmais posms – izņem-
ti vecie un bīstamie koki. Talkas 
laikā paredzēts iestādīt 14 Himalaju 
baltmizas bērzus, kas īpaši tika 
piemeklēti nozāģēto vietā. Savukārt 
Kurzemes ielas posmā no Siguldas 
ielas līdz Rūjienas ielai tiks turpinā-
ti esošie koku stādījumi. 

Megija Zakalovska

Ventspils Augstskolā, sadar-
bojoties ar Kremsas Lietišķo 
zinātņu universitāti Austrijā, 
otro gadu tiek realizēta dubultā 
diploma maģistra studiju prog-
ramma Starptautiskais bizness 
un eksporta menedžments.

Tā ir pilna laika studiju program-
ma, kas ilgst četrus semestrus, līdz 
ar to šogad tiks sveikti pirmie tās 
absolventi, bet rudenī – uzņemta 
trešā grupa. «Šī programma ir uni-
kāla. Līdzīga pirms vairākiem ga-
diem tika izveidota Kremsas Lietiš-
ķo zinātņu universitātē, taču pie 
mums pieejamā ir citāda,» norāda 
VeA rektora vietas izpildītājs un 
programmas direktors Kārlis Krēs-
liņš. Programma veidota pēc modu-
ļu principa, proti, katrs kurss ilgst 
divas līdz četras dienas. Turklāt 
studijas veidotas tā, lai arī strādājo-
šie varētu studēt. Pašlaik lekcijas 
notiek ceturtdienās, piektdienās un 
sestdienās, taču iecerēts, ka no sep-
tembra tās varētu būt piektdienās, 
sestdienās un svētdienās. Piesaistīti 
ārzemju mācībspēki, tostarp Krem-
sas universitātes pasniedzēji. Stu-
dentiem arī ir iespēja doties uz 
Kremsas universitāti, kur paredzētas 
nodarbības ar lektoriem un studen-

Var mācīties no lektoriem un komandas

tiem no dažādām pasaules valstīm. 
«Tā ir lieliska iespēja nodibināt 
jaunus kontaktus,» sacīja Krēsliņš. 
Studiju programma augstu novērtē-
ta no darba devēju puses dažādās 
pasaules valstīs. Programmā studen-
ti apgūst stratēģisko vadību un 
plānošanu, korporatīvās stratēģijas, 

biznesa un projektu pārvaldību, 
eksporta menedžmentu, kā arī citus 
studiju kursus, kas uzlabo viņu 
prasmes starptautiskajā biznesa 
vidē.

Gandarīts par savu izvēli studēt 
šajā programmā ir tās otrā un vien-
laikus pēdējā kursa students, pašval-

Iespēja mācīties gan no pieredzējušiem lektoriem, gan no studiju 
biedriem – tā par VeA dubultā diploma maģistra studiju programmu 
saka otrā kursa students Atis Mertens.

dības SIA Ventspils siltums valdes 
loceklis Atis Mertens. Viņš akcentē 
piecus iemeslus, kāpēc izvēlēties 
apgūt šo studiju programmu. Pirm-
kārt, tā ir ērta – var studēt arī pilna 
laika darbinieks, jo studiju dēļ nav 
ievērojami jākavē darbs, tās ir trīs 
līdz četras dienas mēnesī. Kā otru 
iemeslu Mertens norāda augstvērtī-
gos lektorus. Viņš studējis arī Rīgas 
Biznesa skolā, tādēļ ir iespēja studi-
ju programmas salīdzināt. Viņš uz-
sver, ka VeA programmā ir pasnie-
dzēji ar pieredzi darba vidē. 
«Piemēram, apgūstot ārējo tirdznie-
cību, mums pasniedza investīciju 
baņķieris, kurš šajā jomā vairākus 
gadus strādājis. Tā bija lieliska pie-
redze – uzklausīt cilvēku, kas nav to 
iemācījies no grāmatām, bet tiešām 
pats darījis,» norādīja Mertens. 
Tāpat viņš uzsver arī iespēju mācī-
ties no studiju biedriem, no kuriem 
katrs ir ar pieredzi un zināšanām 
savā jomā, tostarp žurnālistikā, lo-
ģistikā un citās. Bet kā ceturto ie-
meslu studēt šajā programmā Mer-
tens norādīja iespēju veidot savu 
kontaktu tīklu un iepazīt cilvēkus, 
kuri veido atkal jaunus kontaktus, 
kas biznesa vidē ir gana nozīmīgi. 
Kā piekto, taču ne mazāk svarīgu 
iemeslu viņš minēja studiju intensi-
tāti, kas ir izaicinoša, taču vienlaikus 
aizraujoša. 

Jeļena Naruševiča

Martā gaiss Ventspilī iesila 
vairāk nekā februārī, tādēļ arī 
ventspilnieku patērētā siltuma 
apjomi pagājušajā mēnesī ievē-
rojami samazinājušies. Līdz ar 
siltuma tarifa samazinājumu 
tas ietekmējis arī saņemtos 
marta rēķinus.

Pēc Latvijas meteoroloģijas cen-
tra informācijas, martā gaisa vidējā 
temperatūra Ventspilī bija +2,5ºC 
– par 2,8ºC augstāka nekā februārī, 
kad gaisa vidējā temperatūra bija 
-0,7ºC. Laikam kļūstot siltākam, 
samazinājies arī siltuma patēriņš par 
25,17%, salīdzinot ar februāri, in-
formē PSIA Ventspils siltums. Ņe-
mot vērā, ka martā Ventspilī par 
5,8% samazinājās arī siltumapgādes 
tarifs, ventspilniekiem vajadzēs par 
siltumu maksāt ievērojami mazāk 

Samazinās siltuma patēriņš
nekā ziemas mēnešos.

Pašvaldības uzņēmums Ventspils 
siltums atgādina, ka kopējais siltuma 
patēriņš pilsētā neatspoguļo patēri-
ņu katrā daudzdzīvokļu mājā, kur 
šis rādītājs ir atkarīgs ne tikai no 
gaisa temperatūras, bet arī no nore-
gulēta siltummezgla režīma, ēkas 
tehniskā stāvokļa, iedzīvotāju iera-
dumiem un karstā ūdens patēriņa. 
Lai izmantotu siltumenerģiju saprā-
tīgi un nepārmaksātu par siltumu, 
uzņēmums iesaka izvēlēties visop-
timālāko silummezgla darba režīmu. 
Pēc iedzīvotāju vēlmēm var noregu-
lēt gaisa vidējo temperatūru dzīvok-
ļos, kā arī norādīt parametrus, kad, 
piemēram, naktī vai dienā, siltuma 
patēriņu var samazināt vai – tieši 
otrādi – palielināt. Pareizs siltum-
mezgla darba režīms nodrošinās 
iedzīvotājiem komforta apstākļus un 
ekonomisku siltuma patēriņu, uz-
skata Ventspils siltums. Savukārt 

tajās dzīvojamās mājās, kur ir veik-
ta siltināšana, siltuma patēriņš ir uz 
pusi jeb vidēji par 52% mazāks, 
salīdzinot ar nesiltinātām mājām.

Pilsētas pašvaldība pēdējos gados 
veikusi grandiozas pārmaiņas siltum-
apgādes sistēmā, kas palīdzējušas 
samazināt siltuma tarifu kopumā par 
13%. Darbs turpinās, un patlaban tiek 
uzkrāta informācija un pieredze, lai 
nodrošinātu vēl lielāku Ventspils 
enerģētisko neatkarību un vienlaikus 
atrisinātu citus svarīgus uzdevumus 
– sakārtot pilsētas vidi, samazināt 
ietekmi uz apkārtējo vidi u.c.

Pašvaldība un Ventspils siltums 
pēta kaimiņvalstu pieredzi, izman-
tojot siltumenerģijas nodrošināšanai 
no atkritumiem iegūto kurināmo 
(NAIK). Ventspilnieki jau iepriekš 
apmeklējuši katlumājas Somijā un 
Itālijā, kur tiek dedzināts NAIK. Bet 
nesen Ventspils siltuma valdes 
priekšsēdētājs Arnis Uzaris atgrie-

zās no komandējuma Čehijā.
«Mēs gribam uzkrāt pēc iespējas 

lielāku pieredzi un salīdzināt dažādu 
valstu panākumus,» norādīja Uzaris. 
Čehijā viņš iepazinās ar katlumājas 
darbību nelielā pilsētiņā Česka Tr-
šebova, kur NAIK tiek izmantots kā 
sertificētais kurināmais, kā arī ap-
meklēja rūpnīcas, kur tiek ražoti 
tādam kurināmajam paredzēti katli. 
Česka Tršebova katlumājā tiek iz-
mantota verdošo smilšu slāņa tehno-
loģija – tāda pati kā vienā no Vents-
pils katlumājām. Diemžēl Latvijā 
NAIK izmantošanas pieredzes jop-
rojām nav, un, iespējams, Ventspils 
kļūs par pirmatklājēju. No atkritu-
miem iegūtā kurināmā izmantošana 
katlumājās aktualizējas arī tādēļ, ka 
tuvākajos gados dabas resursu no-
doklis par katru poligonā nodoto 
atkrituma tonnu pieaugs, bet atkri-
tumu izvešana un uzglabāšana – 
sadārdzināsies, norādīja Uzaris. 


