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Pagastu dienā 
daudz tautas un prieka

Ventspils novada sieviešu biedrības “Spārni” aktīvistu rīkotā Pagastu diena šo-
reiz notika Reņķa dārzā, kur pilsēta satikās ar laukiem, kur sveikas viens otram 
māja sen nesatikti draugi un paziņas. Cilvēki pulcējās, lai baudītu dažādus gardu-
mus, priecētu acis ar mākslas izstrādājumiem, rokdarbiem, vērotu muzikantu un 
dejotāju uzstāšanos un arī paši laistos jautrā dejā. Liela piekrišana bija pēc sentēvu 
receptēm gatavotiem ēdieniem, saulītē vizuļoja zeltaini sklandrauši, rudzu maizīte, 
sīpolu un ķiploku virtenes, medus un rieksti, lielāki un mazāki tomāti. Varēja pa-
glaudīt lamu un alpaku, iegādāties ziedus un stādus, pavērot mazu trusīšu un cālē-
nu uzvedību, triālistu priekšnesumus. Ciemos bija ieradušies arī viesi, piemēram, 
no Jaunpils un Valmieras, uzstājās grupas “Zeļļi” vīri. Rokdarbnieces izrādīja dažā-
dus adījumus un tamborējumus, savus izstrādājumus piedāvāja kooperatīvs “Talsu 
novada garša”. Pagastu pārstāvji dižojās ar to, kas viņiem raksturīgs, un tie bija gan 
ēdieni, gan dzērieni, gan priekšnesumi, jo daudzviet novadā ir braši dejotāji. 

Anita Krūmiņa bija atbraukusi no Kuldīgas, par Ventspilī organizēto pasākumu 
viņa uzzinājusi, klausoties radio. Viešņa bija patīkami pārsteigta par redzēto un 
dzirdēto: “Nedomāju, ka nonākšu tādā vietā, kur sabraukuši visi pagasti, kur var 
nogaršot dažādas zupas un biezputras, nopirkt kūpinātu sieru. Tas gan bija labs! 
Katrā ziņā esmu priecīga par šeit pavadīto dienu. Nezinu, kas rīkoja šo pasākumu, 
bet pasakiet no manis organizatoriem lielu paldies!” 

Ventspils novada 
pedagogu sanāksme 
“Izglītības darba 
aktualitātes 2019./2020. 
gadā” Tārgales pamatskolā 
noritēja ieinteresētā 
un draudzīgā gaisotnē. 
Klātesošos uzrunāja domes 
priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks, Izglītības 
pārvaldes vadītāja Aina 
Klimoviča un domes 
priekšsēdētāja pirmais 
vietnieks Guntis Mačtams.

Aina Klimoviča pievērsa uz-
manību ieteicamajiem soļiem, 
gatavojoties mācību satura izmai-
ņām, piemēram, izvirzīt konkrētu 
mērķi skolēnu mācību sasniegumu 
uzlabošanā, organizēt mērķtiecī-
gas un regulāras skolotāju tikšanās 
reizes. Nepieciešamās izmaiņas 
skolēnu mācību sasniegumu vēr-
tēšanā paredz pārskatīt vērtēšanas 
praksi skolā un komunikācijas uz-
labošanu ar audzēkņu vecākiem, 
lai viņi zinātu, ko, kā un kad vērtē. 
Lai skolotāji varētu darboties sek-

Tārgales pamatskolas pedagoģe Daiga Kņaza saņēma 
apbalvojumu par ieguldījumu un sasniegumiem 

audzināšanas, ārpusstundu un interešu izglītības darbā.

Divas “Gada skolotājas” – Puzes pamatskolas direktore 
Nellija Sileviča (pa kreisi) un Ugāles vidusskolas sociālā 
pedagoģe Gunita Ķirse.    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Novēl, lai bērni ir laimīgi

mīgi, viņiem nepieciešams atbalsts 
profesionālajā pilnveidē un digitālo 
prasmju apguvē, jānotiek mācību 
vides modernizācijai, darba novēr-

tēšanai, jābūt problēmu risināša-
nas iespējām. Šajā mācību gadā iz-
virzīts mērķis – sekmēt novada 
izglītības iestāžu darba kvalitāti un 

nodrošināt izglītības pakalpojumu 
daudzveidību, pilnveidojot peda-
gogu prasmi organizēt mūsdienīgu 
mācību un audzināšanas procesu, 

uzlabojot izglītojamo individuālās 
kompetences un mācību sasniegu-
mus. 

NOBEIGUMS 11. lpp.Pilteniece Zane Boitmane-Vāne vārīja brieža gaļas zupu.      MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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NO DOMES SĒDES

Ventspils novada pašvaldība pārtrauc apmaksāt 
komisijas maksu PNS iemaksām pašvaldības kon-
tā. Līdz ar to maksātājiem, kuri veic iemaksas PNS, 
turpmāk pašiem jāapmaksā komisijas maksa PNS 
atbilstoši Latvijas Pasta tarifiem.

Ventspils novada pašvaldība slēdz norēķinu 
kontu LV39LPNS0003603155612, līdz ar to turp-
māk naudas iemaksām norādīt Ventspils novada 
pašvaldības kontu Nr.LV43HABA0551025783880. 

Aldis Āķis 

2019. gada 23. augustā 

Valsts prezidentam Egilam Levitam,

Ministru prezidentam  
Krišjānim Kariņam,

Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdētājam Gintam Kaminskim,

Latvijas Zinātņu akadēmijas 
HSZN konsīlijam, Humanitāro un 
sociālo zinātņu nodaļas padomes 
priekšsēdētājai Raitai Karnītei,

LR Saeimas frakcijām

Par lūgumu apturēt teritoriālās 
reformas virzību pēc pašreiz  
izstrādātā modeļa 

Jelgavas novada pašvaldība, Daugavpils novada 
pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Rēzeknes 
novada pašvaldība aicina Valsts prezidentu, Ministru 
prezidentu un LR Saeimu apturēt teritoriālās refor-
mas virzību pašreizējā Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas izstrādātajā izpildījumā. 
Pārstāvot četras administratīvi teritoriālas vienības, 
kas aptver lauku teritorijas bez pilsētām un veiksmīgi 
pierādījušas savu attīstību un ekonomisko izaugsmi, 
iestājamies par secīgu, nesasteigtu un demokrātisku 
taktiku teritoriālās reformas modeļa ieviešanā. At-
balstām tādas administratīvi teritoriālas reformas īs-
tenošanu, kur tās pirmsākumos noteiktas konkrētas 
darbības šobrīd pieaugošu reģionālu atšķirību mazi-
nāšanai.

Teritoriālās reformas īstenošana ir viens no valsts 
ekonomiskās izaugsmes ilgtermiņa instrumentiem, 
tajā nepieciešams pārdomāti un stratēģiski ietvert 
gan līdzšinējās teritoriālās reformas izvērtējumu, gan 
kompleksu un detalizētu aprēķinu un gaidāmo iegu-
vumu prognozes. Turklāt teritoriālā reforma skar ne 
tikai administratīvu vienību robežu maiņu vai ad-
ministratīvā aparāta sloga samazināšanos. Diemžēl 
jāatzīst, ka pašreiz izstrādātā teritoriālās reformas 
modeļa ieviešana norit vienas ministrijas paspārnē, 
atrauti no citām nozarēm. Tai iztrūkst padziļināta, 
kompleksa un vienota skatījuma uz būtiskiem aspek-
tiem, kas iestāsies ikdienā “pēc reformas”. Jāatzīmē, 
ka reforma var tikt aizsākta tikai tad, kad ir skaidri 
zināmi aspekti, kādi konkrēti iepriekšējās reformas 
mērķi vai rezultatīvie rādītāji nav sasniegti. 

VARAM informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai 
apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā ie-
dalījuma modeli” kopsavilkumā minēts, ka “teritori-
ālai reformai 1998. gadā uzstādītie mērķi – izveidot 
ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās terito-
rijas ar vietējām pašvaldībām, kas nodrošinātu kva-
litatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem – nav 
pilnvērtīgi sasniegti”.

Vispirms aicinām atklāt un prezentēt pašvaldī-
bām detalizētu analīzi jeb novērtējumu par līdzšinē-
jās teritoriālās reformas ieguvumiem un trūkumiem 
– attiecīgi lielāko pilsētu pašvaldību grupā, lielo no-
vadu grupā un mazo novadu pašvaldību grupā. Ja 
kādā no šīm grupām pašvaldības līdz ar 1998. gada 
teritoriālo reformu nav sasniegušas rezultatīvus rā-
dītājus, tad tiem līdz ar visu iepriekšējās reformas 
izvērtējumu ir jābūt publiski pieejamiem, izmērā-
miem, salīdzināmiem un izdiskutētiem, pirms tiek 
formulēts jauns mērķis attiecībā uz jaunu reformu. Ja 
VARAM sadarbībā ar pētnieku grupām, analītiķiem, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniekiem ir izstrā-

dāts līdzšinējās teritoriālās reformas izvērtējums, 
aicinām ar to iepazīstināt pašvaldības, kas ir tiesīgas 
pārliecināties par trūkumiem to līdzšinējā teritorijas 
attīstībā un pakalpojumos. Savukārt, ja pašreizē-
jais teritoriālās reformas vienīgais “izvērtējums” ir 
VARAM informatīvais ziņojums “Par sabiedriskai 
apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā ie-
dalījuma modeli”, tad ir pamats apgalvojumam, ka 
pašlaik vienas ministrijas ideja par administratīvi te-
ritoriālo reformu ir nepamatota, un nav pieņemami, 
ka valstij tik būtiski pārmaiņu procesi var noritēt bez 
citu nozaru iesaistes.

Otrkārt, Eiropas Padomes Ministru komitejas re-
komendācijās (REC 2004) 12 dalībvalstīm par vietējo 
un reģionālo iestāžu robežu un/vai struktūras refor-
mu procesiem minēts, ka “priekšroka jādod reformai, 
kas pamatojas uz to, ka vietējās vai reģionālās paš-
valdības to vēlas pašas, nevis augstākstāvoša iestāde 
izmanto savas pilnvaras pret attiecīgo pašvaldību 
gribu”. Līdz ar to lūdzam atbalstīt brīvprātības prin-
cipu ievērošanu teritoriālās reformas koncepta īste-
nošanā, nosakot kritērijus, pēc kuriem pašvaldības 
apvienojas vai veido apvienotu teritoriju administra-
tīvas vienības, vai saglabā līdzšinējās administratīvās 
robežas, ja tās saskan un atbilst piedāvātajiem ekono-
miskās izaugsmes progresa aprēķiniem.

Treškārt, būtiska administratīvās teritorijas iz-
augsme ir atkarīga no pieejamiem finanšu resursiem.  
Mainot nosacījumus kritērijiem, pēc kuriem pašval-
dības varēs pretendēt uz šiem līdzekļiem, tiek izmai-
nīti jebkuri administratīvās teritorijas attīstības plāni 
un investīciju projekti. Eiropas Savienības finanšu 
resursu piesaistes un pārdales nosacījumi līdz šim 
lauku teritoriju novadiem ļāva līdzsvaroti piesaistīt 
finansējumu savu teritoriju infrastruktūrai. VARAM 
nav prezentējusi jaunu redzējumu, kas viestu pārlie-
cību, ka apvienota lauku un pilsētas teritorija spēs 
nodrošināt sistemātisku un līdzsvarotu līdzekļu pār-
dali. Reformas mērķiem attiecībā uz ES finansējuma 
pārdali vai pretendēšanu uz tiem būtu jābūt skaidri 
definētiem pirms reformas ieviešanas.

Atsaucoties uz Pasaules Bankas pārstāvjiem pub-
liskajā telpā, viens no teritoriju attīstības nosacīju-
miem, izaugsmes potenciāliem ir decentralizēta in-
frastruktūra. Iedzīvotāju migrācija, uzņēmējdarbības 
attīstība balstās uz izklaidus sakārtotu infrastruktūru 
un nodrošinātiem pakalpojumiem, nevis mākslīgi 
stimulētu un veicinātu urbanizāciju. Pašreizējais teri-
toriālās reformas modelis paredz iedzīvotāju stimu-
lēšanu izmantot pilsētvides nodrošinājumu. Latvijas 
tautsaimniecības izaugsme ir plānojama kontekstā ar 
lauku teritoriju izaugsmi un tām nav vienādu nosacī-
jumu ar pilsētvides vajadzībām. 

Savu iedzīvotāju interešu vārdā aicinām respek-
tēt augstākminēto pašvaldību solidāru redzējumu un 
aicinām:

1) nepieļaut sasteigtu, nepamatotu teritoriālās re-
formas modeļa virzību;

2) iesaistīt reformas izstrādē visas ministrijas;
3) teritoriālās reformas īstenošanā ievērot brīv-

prātības principu.

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs
 ZIEDONIS CAUNE

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs 
ARVĪDS KUCINS

Ventspils novada domes priekšsēdētājs
AIVARS MUCENIEKS

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs 
MONVĪDS ŠVARCS

Augusta domes sēdēs
l Lai nodrošinātu valsts pārvaldes principu, pašvaldību tiesību ievē-

rošanu, īstenojot valstij nozīmīgas reformas, ņemot vērā Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas viedokli un rīcību, īstenojot admi-
nistratīvi teritoriālo reformu, un Saeimas 2019. gada 21. marta lēmumu 
“Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”, pamatojoties uz 
Eiropas Vietējo pašvaldību hartas, Eiropas Padomes Ministru komitejas 
ieteikumiem dalībvalstīm par vietējo un reģionālo iestāžu robežu un/vai 
struktūras reformu procesiem, “Valsts pārvaldes iekārtas likumu”, deputā-
ti nolēma apstiprināt publiskas vēstules par administratīvi teritoriālo re-
formu tekstu un atbalstīt vēstules nosūtīšanu LR Saeimai (tās frakcijām), 
Latvijas Valsts prezidentam, LR Ministru kabinetam, Latvijas Zinātņu 
akadēmijai, Pašvaldību savienībai, medijiem (skatīt  2. lpp.).

l Ventspils novada pašvaldība izsludināja konkursu uz Ventspils 
novada Piltenes vidusskolas direktora amatu. Noteiktajā termiņā tika 
saņemti trīs pretendentu pieteikumi. Konkursa dalībnieku vērtēšana 
notika divās kārtās saskaņā ar Ventspils novada Piltenes vidusskolas 
direktora amata konkursa nolikumu: iesniegto dokumentu izvērtēšana 
atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem un darba intervijas ar amata 
pretendentiem. Pēc darba pārrunām un abu konkursa kārtu rezultātu 
apkopojuma amata konkursa pretendentu atlases komisija par Vents-
pils novada Piltenes vidusskolas direktora amata konkursa uzvarētāju ar 
31,4 punktiem (maksimālais – 38,5 punkti) atzina Andu Priedīti. Viņai 
ir nepārtraukts 10 gadu pedagoģiskā darba stāžs, nav izglītības vadības 
darba pieredzes, bet aktīvi kā kuratore piedalās nodibinājuma “Iespē-
jamā misija” programmā, kā eksperte iesaistījusies LU Starpnozaru iz-
glītības inovāciju centra projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 
realizācijā, LU iegūst doktora grādu programmā “Pedagoģija”. Pamato-
joties uz komisijas lēmumu, deputāti iecēla Andu Priedīti par Ventspils 
novada Piltenes vidusskolas direktori no 2019. gada 1. septembra.

l Domes sēdē, ņemot vērā ēdināšanas izmaksu tāmes aprēķinus 
un lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu izpildi par uztura nor-
mām izglītības iestāžu izglītojamiem, no 2019. gada 1. septembra notei-
ca Ugāles vidusskolā šādas skolēnu ēdināšanas cenas: 1.–4. klasei – 1,95 
eiro (bija 1,91), 5.–12. klasei – 2,09 eiro (bija 2,06).

l Apstiprināja saistošo noteikumu grozījumus par Ventspils novada 
pašvaldības pabalstiem un sociālās palīdzības pabalstu veidiem.

l Lai realizētu ERAF līdzfinansētajā projektā “Pakalpojumu infra-
struktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanā” plānoto 
dzīvojamās mājas kopīpašuma daļas pārbūvi un labiekārtošanu, par ser-
tificēta vērtētāja noteikto tirgus cenu 3500 eiro novada pašvaldība iegā-
dājās dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas ielā 6, Ugālē. 

l Dome nolēma atsavināt atklātā izsolē dzīvokļu īpašumus “Ban-
gas”-1, “Bangas”-5, “Krāces”-16, Užavas pagastā (skatīt 12. lpp.).

l Atbalstīja Iva Igora Pēča iesniegumu ar lūgumu izslēgt viņu no 
Dzīvokļu komisijas sastāva no 31. augusta, ieceļot komisijā par locekli 
SIA “VNK serviss” nekustamā īpašuma speciālisti Ivetu Birziņu.

l Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jas atzinumu, veica grozījumus saistošajos noteikumos par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību (skatīt 6. lpp.).

l Nodeva bezatlīdzības lietošanā novada pašvaldības kustamo un 
nekustamo mantu SIA “VNK serviss”, lai tā Puzes pagasta Stiklu ciema 
iedzīvotājiem varētu sniegt ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgā-
des sabiedriskos pakalpojumus.

l Vēl domes sēdē veica grozījumus novada bibliotēku nolikumos 
saistībā ar esošajiem normatīvajiem aktiem par personas datu aizsar-
dzību, īpašumā bez atlīdzības nodeva dzīvokļu īpašumam piekrītošā ze-
mesgabala domājamās daļas Usmas pagastā, atsavināja nekustamos īpa-
šumus Tārgales pagastā, atsavināja dzīvokļu īpašumus Užavas, Ugāles 
un Vārves pagastā, kā arī lēma par piekrišanu Krievijas pilsoņiem iegūt 
īpašumā zemesgabalus Vārves un Ugāles pagastā.

l Izdarīja grozījumus Ventspils novada domes 25. jūlija sēdes lēmu-
mā par pakalpojumu tarifiem, kas stāsies spēkā no 1. novembra, izsakot 
1. punkta 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

Nr. Pagasts/ciems/
pilsēta

Juridiskām personām 
(Aprēķinātais tarifs)

Fiziskām personām un 
3. p. minētajām personām 

(Piemērojamais tarifs)
eiro/Mwh  
(bez PVN)

eiro/mēnesī  
(bez PVN)

eiro/Mwh  
(bez PVN)

eiro/mēnesī 
(bez PVN)

1.4. Puze, Blāzmas 
ciems

64,33 4,00 eiro/m3 60,58 4,00 eiro/m3

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv 
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 

Informācija Pasta norēķinu sistēmas (PNS) lietotājiem
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Četru novadu – Jelgavas, 
Daugavpils, Ventspils 
un Rēzeknes – domes 
deputāti balsojuši par 
atbalstu publiskas vēstules 
nosūtīšanai gan Valsts 
prezidentam Egilam Levitam 
un Ministru prezidentam 
Arturam Krišjānim 
Kariņam, gan Latvijas 
Pašvaldību savienībai, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas 
HSZN konsīlijam un LR 
Saeimai ar aicinājumu 
apturēt teritoriālās 
reformas virzību Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 
izstrādātajā izpildījumā. 
Četras administratīvi 
teritoriālas vienības, kas 
aptver lauku teritorijas 
bez pilsētām un veiksmīgi 
pierādījušas savu attīstību 
un ekonomisko izaugsmi, 
vēlas demokrātisku un 
nesasteigtu reformas 
īstenošanu, ievērojot 
trīs priekšnoteikumus: 
brīvprātības principu, 
izvērtējumu līdzšinējās 
reformas izpildītajam un 
neizpildītajam novadu 
grupās un skaidru 
redzējumu par finansējuma 
piesaistes kritērijiem brīdī 
pēc reformas.  

Jelgavas novada domes priekš-

sēdētājs Ziedonis Caune, komen-
tējot situāciju, saka: “Pašreiz no-
vērojamā situācija liek secināt, ka 
VARAM kā buldozers iet uz priek-
šu sava modeļa īstenošanā – nav 
pārdomāti nedz kritēriji, nedz ana-
lītisks redzējums citu nozaru grie-
zumā attiecībā uz apvienotiem no-
vadiem. Ministrija “tēlo” visu pušu 
iesaisti diskusijā, lai gan šādas dis-
kusijas nav. Fakts, ka ik pa brīdim 
ministrijas modelī uzrodas kāds 
jauns novads, kas it kā ir izpelnījies 
tiesības būt atsevišķi, liek secināt, 
ka šis reformas modelis ir absolūti 
nepilnīgs savā darba stadijā. Esam 
četri teritoriāli lieli novadi, kas 
līdz šim administratīvi pastāvējuši 
bez pilsētām, pat padomju laikā 
šīs teritorijas ir bijušas atsevišķi. 
Pagaidām neviens no ministrijas 
nav nedz uzklausījis argumentus, 
kāpēc mēs kā lauku teritorijas 
saredzam riskus attīstībā, tiekot 
pievienoti pie pilsētām, nedz snie-
dzis konstruktīvu redzējumu, kā 
tiek plānota resursu pārdale starp 
nozarēm, lai viestu pārliecību, ka 
par to ir diskutēts un domāts. Visu 
četru novadu domes ir vienisprātis 
par to, ka nepieciešams uzrunāt 
prezidentu un Saeimu un lūgt ne-
sasteigt reformu un pārtraukt tie-
ši šī modeļa virzību un ieviešanu. 
Uzsveram – neesam pret refor-
mu, bet esam pret tās izpildījumu 
pašreiz izvēlētajā VARAM izpil-
dījumā.” Ventspils novada domes 

priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 
atgādina, ka ir pagājuši tikai desmit 
gadi kopš iepriekšējās administra-
tīvi teritoriālās reformas: “Šajos 
gados esam pārliecinājušies, ka šīs 
reformas rezultāti bijuši veiksmī-
gi. Par pozitīvu var uzskatīt četru 
lielo novadu – Jelgavas, Rēzeknes, 
Daugavpils un Ventspils – izveidi, 
kas sevi ir pierādījuši kā novadus, 
kas nodrošina vienmērīgu teri-
torijas attīstību, pilda pašvaldībai 
uzticētās funkcijas un sniedz ie-
dzīvotājiem kvalitatīvus pakalpo-
jumus. Tagad gribas uzdot būtisku 
jautājumu valsts varas pārstāvjiem 
– kāpēc ir jāizjauc sistēma tajās 
pašvaldībās, kuras labi strādā, kā-
pēc tas jādara laikā, kad valstī ir 
simtiem nesakārtotu lietu? Vai tās 
ir atsevišķu Rīgā dzīvojošu cilvēku 
ambīcijas? Tādu cilvēku, kuri nesa-
prot, kas notiek lauku novados, kā 
tie tiek uzturēti, kādas investīcijas 
ir piesaistītas un cik veiksmīgi pro-
jekti ir īstenoti?”

Daugavpils novada dome 
16. augustā nosūtīja vēstuli Latvi-
jas Republikas Saeimai, VARAM 
un Latvijas Pašvaldību savienībai 
par sabiedriskai apspriešanai iz-
virzīto administratīvi teritoriālā 
iedalījuma modeli, norādot, ka 
VARAM piedāvātais informa-
tīvais ziņojums, kas aptver visu 
Latvijas pašvaldību pašreizējās 
situācijas raksturojumu un ieskicē 
to dzīvi nākotnē, ir tendenciozs 

un vienpusējs. Daugavpils nova-
da domes priekšsēdētājs Arvīds 
Kucins norāda: “Iezīmējot jauna-
jā kartē Daugavpils novadu kopā 
ar pilsētu un Ilūkstes novadu, 
VARAM informatīvajā ziņojumā 
Daugavpils novada profils satur 
neprecīzu informāciju un vien-
pusīgus datus. Līdz ar to rodas 
iespaids, ka nekāda attīstība šo 
novada pastāvēšanas gadu laikā 
nav notikusi, taču tā nav. Kopš 
2009. gada esam piesaistījuši diez-
gan lielu finansējumu. Vērtējot 
administratīvi teritoriālās refor-
mas ietekmi uz kopējo Latvijas 
ģeopolitisko izvietojumu, jāņem 
vērā, ka gandrīz puse no Daugav-
pils novada teritorijas robežas ir 
Latvijas valsts robeža. Pēc jaunā 
modeļa, Daugavpils novads būtu 
otrais lielākais novads valstī. Uz-
skatu, ka tik lielām pilsētām, kas 
ir nacionālas nozīmes centri, ir jā-
attīstās savā plāksnē. Mūsu funk-
cijas, varētu teikt, ir vienādas, bet 
pilsētas funkciju realizācija no 
novada atšķiras. Daugavpils no-
vada teritorija ir pietiekami liela, 
iedzīvotāju skaits arī, tādēļ uzska-
tām, ka piedāvātais administratīvi 
teritoriālais ieskicējums attiecībā 
uz Daugavpils novadu nav pieņe-
mams, un vēlamies palikt savās 
robežās tāpat kā līdz šim. Svarīgi 
ir zināt, kādus instrumentus dos 
valsts tālākai attīstībai. Gaidām 
un ceram saņemt atbildi uz mūsu 

vēstuli. Lai mūsu priekšlikumi un 
iebildumi detalizēti tiek ņemti par 
pamatu. Mēs, Daugavpils novads, 
Rēzeknes novads, Ventspils no-
vads un Jelgavas novads, kas esam 
teritoriāli lielākie valstī, vēlamies 
būt atsevišķi no lielajām pilsētām, 
jo arī vēsturiski administratīvi 
esam pastāvējuši bez pilsētām.”

Monvīds Švarcs, Rēzeknes no-
vada domes priekšsēdētājs, pauž 
šādu uzskatu: 

“Latvijas administratīvi terito-
riālais veidols ir kā trauks, kuram 
jāatbilst tam, kādu saturu un cik 
daudz tajā gribam turēt. Sapro-
tam, ka ir objektīvs pamatojums 
reformas īstenošanai tieši šobrīd, 
jo pašvaldības gan pēc teritorijas 
lieluma, gan iedzīvotāju skaita, 
gan spējas ar salīdzināmu funk-
cionālu un finansiālu efektivitāti 
realizēt savus uzdevumus kra-
si atšķiras. Manuprāt, uzsāktais 
process ir nepilnīgs un virspusējs, 
un kaut kādā mērā tas atgādina 
kartes zīmēšanu un iekrāsošanu, 
neanalizējot “trauka atbilstību tā 
saturam”. Mūsu aicinājums nav 
emocionāli politiska akcija, bet 
gan vēlme jau pirmsākumā iesais-
tīt visus kopīga mērķa sasniegša-
nā, kas ir efektīva valsts pārvaldes 
modeļa izveide pašvaldību līmenī, 
radot nosacījumus kvalitatīvai 
dzīves videi neatkarīgi no “pasta 
indeksa”. ”

Marlena Zvaigzne 

Apvienojas aicinājumā apturēt VARAM 
reformas modeļa īstenošanu

Jau vairākus gadus 
Apvienotie Kurzemes fondi, 
kurus vada organizācija 
“Kurzemes bruņniecība” 
Vācijā, ir snieguši palīdzību 
baznīcām mūsu novadā. Ar 
Vācijas valdības atbalstu ir 
īstenoti projekti, kuros veikts 
jumta remonts Landzes, 
Užavas un Popes baznīcā. 
Popes baznīcā gan vēl visi 
darbi nav galā, jo remontu 
gaida baznīcas torņa jumts. 
Šogad, pateicoties fonda 
projektam, jaunu jumtu 
ieguva Aizputes Sv. Jāņa 
luterāņu baznīca.

Organizācija “Kurzemes bruņ-
niecība” ir viena no apvienības 
“Baltijas bruņniecība” četrām sa-
stāvdaļām, un vēsturiski viena 
no tās tradīcijām ir bijusi dažādu 
fondu veidošana un vadīšana. Tā 
19.  gs. beigās darbojās 24 fondi, 
līdz šodienai palikuši divi, kurus 
veidoja baronese Ada fon Man-
teifele (Adda Baronin von Man-
teuffel), dzimusi grāfiene Apraksi-
na (Apraxin), 1914. gadā un barons 

Ulrihs von der Osten-Zakens (Ul-
rich Baron von der Osten-Sacken) 
1927. gadā. Abus fondus pārvalda 
“Kurzemes bruņniecība”, un 1979. 
gadā tie kļuva par Apvienotajiem 
Kurzemes fondiem (Vereinigte 
Kurländische Stiftungen) ar centru 
Minhenē. 

Apvienotie Kurzemes fondi 
palīdz grūtībās nonākušiem Kur-
zemes bruņniecības dalībniekiem 
visā pasaulē, īsteno Kurzemē vēs-
turisku ēku saglabāšanas projek-
tus, atbalsta jauniešu aktivitātes un 
izglītošanu, dodot iespēju darbo-
ties arī viņu senču zemē, sagatavo 
publikācijas un organizē Kurze-
mes vēsturei veltītus pasākumus, 
sniedz humāno palīdzību kristīga-
jām draudzēm Kurzemē.

Popē pabija Apvienoto Kur-
zemes fondu vadošie darbinieki, 
prezidents Heinrihs fon Štakel-
bergs (Heinrich von Stackelberg), 
izpilddirektors Andreas fon Bēti-
hers (Andreas von Boetticher) un 
ilggadējais projektu vadītājs Pēteris 
fon der Hovens (Peter Baron von 
der Hoven). Kopā ar Baznīcēku 

atjaunošanas fonda būvinženie-
ri Edgaru Bukavu viņi iepazinās 
ar paredzamo darbu apjomu un 
nepieciešamajām izmaksām. Pēc 
viņu domām, viena gada laikā ne-
būs iespējams iegūt nepieciešamos 
līdzekļus, lai veiktu Popes baznīcas 
torņa jumta remontu, jo Vācijas val-
dībai rakstīto projektu finansējums 
ir ierobežots un plānotās darbu iz-
maksas Popē ir ļoti augstas. Kurze-
mes baznīcu jumtu remontu vai no-
maiņu Apvienotie Kurzemes fondi 
atbalsta kopš deviņdesmito gadu 
vidus un zina, cik lielā mērā pieaug 
šo darbu izmaksas. Padzirdot, kāda 
ir būvprojekta summa, viņi bija sa-
pratuši, ka par šo naudu jau būs pa-
veikti kādi konkrēti būvdarbi.

Visi trīs kungi viesojās arī 
Ancē, kur Rindas baznīcā strādāja 
viņu fonda atbalstītie jaunieši, ap-
skatīja Rindas mācītājmāju un An-
ces muižu, bet no sklandraušu cep-
šanas gan izvairījās un ar humoru 
skaidroja, ka nedrīkstot ko jaunu 
apgūt, citādi vēl kundzes mājās lik-
šot viņiem cept sklandraušus.

Atliek vien brīnīties un prie-

cāties, ka ir cilvēki, kas ziedo savu 
brīvo laiku un līdzekļus, lai raks-
tītu projektus, sekotu līdzi to īs-
tenošanai un pēc tam vēl veiktu 
pamatīgu atskaiti par šo darbu. Tas 
viss veltīts senču zemei, ar cieņu 
pret senču veikumu, jo zinām, cik 
daudz vēsturisku celtņu vācbalti 
ir uzcēluši Kurzemē, tomēr fon-
da galvenais uzdevums ir saglābt 
Kurzemes baznīcas. Pagājušajā 
gadā biju Berlīnē, piedalījos Vāci-

jas Iekšlietu ministrijas organizētā 
seminārā, un vienā no ziņojumiem 
par Vācijas valdības atbalstu Aus-
trumeiropas zemēm tika stāstīts 
par projektiem, kas īstenoti Vents-
pils novadā, minot konkrētos pie-
mērus kā apliecinājumu, ka Apvie-
noto Kurzemes fondu projekti ir 
kvalitatīvs veikums. Vēlam viņiem 
veiksmi arī nākamajos projektos, 
jo tie visi taču veltīti Kurzemei.

Māra Kraule

Vācijas draugu atbalsts

Popē (no kreisās) Heinrihs fon Štakelbergs, Edgars 
Bukavs, Andreas fon Bētihers, Pēteris fon der Hovens.

MĀRAS KRAULES FOTO
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NOVADS
17. septembrī plkst. 11 Vents-

pilī kultūras darbinieku seminārs. 

PILTENE
29. septembrī Miķeļdienas 

tirgus.
5. oktobrī pasākums Ventspils 

novada senioriem. 
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls un 

stends “Bibliotēkas kalendārs sep-
tembrī”.

l Tematiska literatūras izstā-
de lasītavā “Tētis – kāds, uz kuru 
skatīties augšup”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2018. gads”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Savas zemes rakstnieks” 
– rakstniekam Ernestam Aistaram 
120.

l Pasaules tūrisma dienai 
27. septembrī veltīta literatūras iz-
stāde “Ceļotāju stāsti”.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Kad dzeja satiek pasaku”.

l V. Klešnika melnbalto foto-
grāfiju izstāde bērnu nodaļā.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 59. kopa.

PASĀKUMI:
l 13. septembrī plkst. 18 

dzejas brīdī “Vēja pieskāriens” ar 
R. Tagores dzejprozu un M. Skores 
dzeju viesojas Ventspils VIB literā-
rais klubs “Dzirkstele”.

l 27. septembrī plkst. 15 ra-
doša nodarbība bērniem “Atradu 
ideju grāmatā”.

PUZE
Puzes kultūras nams
29. septembrī plkst. 10 zolītes 

turnīrs.
Septembrī – oktobrī Puzes 

kultūras nama mazajā zālē apskatā-
ma fotoizstāde “Dzīve kā košums”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Informatīva izstāde “Sargā-

jiet savu valsti, izkopiet to, jo zināt 
– ja nebūs Latvijas, nebūsit arī jūs” 
– Latvijas Valsts pirmajam prezi-
dentam Jānim Čakstem 160.

l Novadpētniecības materiālu 
izstāde “Pagasta stāsti – Nīcciems”.

l Bibliotēkas apmeklētāju bēr-
nības dzejoļu un skolas fotogrāfiju 
izstāde “Skolas zvans”.

l Literatūras izstāde “Mēs arī 
esam pasaulē” – rakstniecei Mir-
dzai Kļavai 95.

l Literatūras izstāde “Rau-
dāšana arī ir kaut kāda dvēseles 
attīrīšanās” – rakstniecei Norai 
Ikstenai 50.

PASĀKUMI:
l 9.–13. septembrī Dzejas 

dienu pasākumi.

l Septembrī (precizēta infor-
mācija sekos informatīvajā stendā) 
– noslēguma pasākums projektam 
“NĀKAMAIS SOLIS Puzes pa-
gasta vēsturisko vietu sakopšanā, 
vēstures materiālu apkopošanā un 
digitalizācijā”.

l 30. septembrī – 4. oktob-
rī radošas darbnīcas bērniem un 
jauniešiem “Dekoratīvie magnēti-
ņi” – darbs ar stikla akmentiņiem, 
magnētiem un karsto līmi.

TĀRGALE
Lībiešu zvejnieku sēta
13. septembrī plkst. 18 kuli-

nārijas pēcpusdiena interesentiem, 
kuri vēlēsies darboties kulinārijas 
klubiņā. Gatavosim latviešu nacio-
nālo ēdienu – taukšķētos zirņus. 
Pasākumu ar dziesmām un rota-
ļām kuplinās kopa “Kāndla”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde ““Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijas” grāma-
tas”.

l Literatūras izstāde “Atce-
roties latviešu teātra zvaigzni Viju 
Artmani”.

l Literatūras izstāde “Jaunumi 
bērniem”.

l Literatūras izstāde “Kad cie-
mos atnāk dzejolis”.

l Literatūras izstāde “Latviešu 
pasaku un teiku vācējam Ansim 
Lerham-Puškaitim 160”.

l Literatūras izstāde, veltīta 
Miķeļdienai – “Rudentiņš bagāts 
vīrs” (no 17. septembra).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 63. kopa.

PASĀKUMI:
l 19. septembrī “Iepazīšanās 

ar Bērnu žūrijas grāmatām” jaunā-
ko klašu skolēniem.

JŪRKALNE  
Jūrkalnes Ugunspļava
21. septembrī plkst. 12 “Ābo-

lu balle ar kaimiņ’ būšen’”. Visi 
tiek gaidīti rudens svētkos. Šoreiz 
svinēsim kopā ar tuvākiem un tā-
lākiem kaimiņiem, izbaudīsim ne 
tikai suitu virtuvi, bet iepazīsim arī 
citu pagastu un novadu kulināro 
mantojumu.

Bibliotēka 
l Izmaiņas darba laikā: 18. 

un 19. septembrī bibliotēka slēgta 
sakarā ar novadpētniecības konfe-
renci Jēkabpilī.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Tēva 

diena”.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Andrim Akmentiņam 
50”.

l Literatūras izstāde “Ceļo ar 
grāmatas starpniecību!”.

l Literatūras izstāde “Tevi gai-

da jaunas grāmatas “Bērnu, jaunie-
šu un vecāku žūrijā 2019”!”.

l Literatūras izstāde bērniem 
un jauniešiem “Grāmata lietainām 
dienām”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 57. kopa.

PASĀKUMI:
l 27. septembrī plkst. 14 Pa-

saules tūrisma dienai veltīts pasā-
kums par ceļojumiem ar grāmatas 
starpniecību.

UŽAVA
Užavas tautas nams
14. septembrī plkst. 10 

Ventspils novada kultūras projekta 
pasākums “Brīvdienas ķermenim 
un garam”. Būs iespēja piedalīties 
šādās meistarklasēs: defilē, akse-
suāru gatavošana no lakatiem un 
māla darbnīca. Nobeigumā bau-
dīsim brāļu Grinbergu ģimeņu 
sniegto koncertu.

27. septembrī plkst. 19 Uža-
vas pašdarbnieku “oficiālais” se-
zonas atsākšanas pasākums “Kāds 
cilvēks – tāda cepure”. Ikviens 
pašdarbnieks gaidīts pasākumā ar 
savu orģinālo galvassegu. 

5. oktobrī rudens ieskaņas 
balle “Nāk rudentiņš”. Muzikants 
M. Lembers. Ieejas maksa 3 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ne-

pareizi pareizais Akmentiņš” – 
rakstniekam Andrim Akmenti-
ņam 50.

l Literatūras izstāde “Tevi gai-
da jaunas grāmatas “Bērnu, jaunie-
šu un vecāku žūrijā 2019”!”. 

l Literatūras izstāde “Miķel-
diena – rudens saulgrieži”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 62. kopa.

PASĀKUMI:
l 20. septembrī plkst. 10 

pasākums pirmsskolas bērniem 
“Krāsainā bibliotēka. Izvēlies, iz-
drukā, izkrāso!”.

l 30. septembrī plkst. 18 te-
matiska pēcpusdiena “Atrast kat-
ram savu Gruziju”. Iesāksim stāstu 
un bilžu sēriju “Apkārt pasaulei”, 
un pirmā ar ceļojuma iespaidiem 
dalīsies Līva Latiša.

ANCE
Kultūras nams
21.–30. septembrī dārzeņu 

un ziedu izstāde.
Ances muiža
13. septembrī dzejas pēcpus-

diena.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pasaki 

pasaku!” – latviešu pasaku un teiku 
vācējam Ansim Lerham-Puškaitim 
160.

l Rudens labumu izstāde “Kas 
aug tavā dārziņā?” (no 26. septem-
bra).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 58. kopa.

PASĀKUMI:
l 10. un 17. septembrī plkst. 

10 “Pasakas par bruņinieku, ku-
ram sāpēja zobi” lasījums bērnu-
dārza audzēkņiem pasākumu ciklā 
“Lasām Bērnu žūrijas grāmatas”.

l 12. septembrī plkst. 13 
Dzejas dienu pasākums “No dzejo-
ļa līdz dziesmai”. 

l 27. septembrī plkst. 14 la-
sītāju interešu klubiņa “Dažādības” 
pasākums “Rudens raksti”.

UGĀLE
Ugāles tirgus laukums
28. septembrī plkst. 8 “Mi-

ķeļdienas gadatirgus” (tirgotājiem 
pieteikties pa tālr. 28827705).

Ugāles pag. “Mežrūpnieki”
20. septembrī plkst. 19 disko-

tēka.
4. oktobrī plkst. 20 “Vakars 

vienos priekos un niekos” – kino, 
galda spēles, tējošana, smiekli u.c.

Ugāles Mūzikas un mākslas 
skola

14. septembrī plkst. 13 Gun-
tara Sviķa gleznu izstādes “Doma. 
Griba. Prāts.” atklāšana.

Bibliotēka
Izstādes:
l Fotoizstāde “Ugāle laikmeta 

ceļos”.
l Literatūras izstāde “Latvijas 

armijai 100”.
l Ventspils bibliotēkas rotējo-

šā fonda 65. kopa.
l Literatūras izstāde “Ieliec 

vasaru burciņā”.
l Literatūras izstāde bērniem 

“Muminu un troļļu māmiņa Tūve 
Jānsone”.

PASĀKUMI:
19. septembrī jauno grāmatu 

diena.

POPE
Popes kultūras nams
29. septembrī plkst. 13 Ķirbju 

balle kopā ar folkloras kopu “Pūni-
ka” un Ventspils AT, kurš izrāda  
Z. Pamšes komēdiju “Vīrietis”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mana 

pirmā skolas diena”.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Andrim Akmentiņam 50”.
l Pasaules tūrisma dienai 27. 

septembrī veltīta literatūras iz-
stāde “Apceļosim Kurzemi” (no 
24. septembra).

l Literatūras izstāde “Miķeļ-
diena” (no 26. septembra).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 64. kopa.

ZIRAS
Ziru tautas nams
Plānots 27. septembrī senio-

riem organizēt autobusu uz Ri-
kardiona, Annas Dribas, Ainara 
Bumbiera koncertu Kuldīgas Kul-
tūras centrā. Biļešu cena uz kon-
certu – 12 eiro. Biļetes jāpērk lai-
kus! To var izdarīt pie tautas nama 
vadītājas, kā arī nopirkt internetā 
vietnē “Biļešu serviss”. Autobuss ir 
par brīvu. 

14. septembrī plkst. 18 jubi-
lejas pasākums un koncerts “Saul-
grieži 30”. Ieeja bez maksas. Plkst. 
21 balle kopā ar R2. Ieeja 3 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde bērniem 

“Skolas zvans”.
l Literatūras izstāde “Tu esi 

mans tētis”.
l Literatūras izstāde “Zemeņu 

blūzs” – rakstniekam Andrim Ak-
mentiņam 50.

l Literatūras izstāde “Raibā 
vasara” – rakstniecei Mirdzai Kļa-
vai 95.

PASĀKUMI:
l Septembrī Starptautiskajai 

rakstpratības dienai veltītas no-
darbības glītrakstīšanā, sacensības 
vērībā un veiklībā.

l 12. septembrī plkst. 16 da-
tornodarbība “Mācīsimies pildīt 
japāņu mīklas tiešsaistē”.

l 19. septembrī plkst. 16 da-
tornodarbība “Burtu jūkļi, krust-
vārdu mīklu veidošana internetā”.

l 27. septembrī rudens velšu 
kopizstāde “Rudentiņš bagāts vīrs”.

ZLĒKAS
Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: 18. 

un 19. septembrī bibliotēka slēgta 
sakarā ar novadpētniecības konfe-
renci Jēkabpilī.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Romāna 

“Skolotāji” autoram Andrim Ak-
mentiņam 50”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 60. kopa.

PASĀKUMI:
l 26. septembrī bibliotēka or-

ganizē Valmieras teātra viesizrādes 
“Kaķis uz nokaitēta skārda jumta” 
apmeklējumu Kuldīgas Kultūras 
centrā.

l 27. septembrī bibliotēkas 
dāmu klubiņa pasākums “Septem-
bris – Dzejas dienu mēnesis”.

USMA
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras un fotogrāfiju iz-

stāde “Baltijas ceļam 30”.

Ventspils novada pasākumu afiša
10. septembris – 15. oktobris
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Par tradīciju jau kļuvuši 
novada bibliotekāru 
vasaras pieredzes braucieni 
uz tuvākām un tālākām 
bibliotēkām. Pateicoties 
Ventspils novada pašvaldības 
atbalstam un Usmas 
pagastam, kas nodrošināja 
transportu, šogad jaunas 
idejas darbam braucām 
smelties pie kolēģiem Saldus 
novadā un Lietuvā.

Pirmais mūsu apmeklējuma 
mērķis bija Saldus pagasta biblio-
tēka, kas atrodas Druvā, vien 6 km 
pirms Saldus. Bibliotēka izvietota 
pagasta pārvaldes ēkas 3. stāvā. Ie-
nākot bibliotēkā, mūsu uzmanību 
uzreiz piesaistīja novadpētniecības 
izstāde. Tā bija viena no ceļojošām 
izstādēm, ko veidojis Saldus muzejs. 
Veiksmīgi sadarbojoties Saldus no-
vada bibliotēkai un muzejam, šādas 
izstādes ik gadu apceļo visas pagas-
tu bibliotēkas. Bibliotēkas vadītāja 
Ilze Lāma pastāstīja, ka šīs izstādes 
kalpo arī kā skolas vēstures mācī-
bu stundu papildinājums. Pateico-
ties saulainajam laikam, mums bija 
iespēja iziet uz bibliotēkas jumta 
seguma un redzēt Druvas ciema 
panorāmu, tālumā saskatot arī glez-
notāja Jaņa Rozentāla dzimto māju 
aprises. 

Otrs mūsu apskates objekts bija 
Saldus novada Kursīšu pagasta bib-
liotēka – informācijas centrs. Par 
bibliotēkas vadītāja Mārtiņa Lagz-
dona aktīvo darbību jau daudzkārt 
bijām dzirdējušas konferencēs un 
radošajās nometnēs. Nu arī klātienē 
varējām vērtēt nelielā Kursīšu ciema 
gaismas pili. Bibliotēka ir moderni 
iekārtota padomju laika veikala ēkā. 
Tajā ir padomāts par visiem lasītā-
jiem – gan pēc to gadiem, gan pēc 
vajadzībām un gaumes. Katrs var 
sev atrast kādu mājīgu stūrīti un in-
teresēm atbilstošu informāciju vai 
nodarbi. Plašā prezentācijā Mārtiņš 
mums pastāstīja par saviem projek-
tiem, sadarbības partneriem, bib-
liotēkā notikušajiem pasākumiem. 
Katra no mums guva kādu ideju vai 
ierosmi darbam.

Lietuva mūs saņēma ar karstu 
saulīti un patīkamu pārsteigumu. 
Mažeiķu novada Galvenās bibliotē-
kas darbiniece Janīna mūs sagaidīja, 
runājot latviešu valodā. Mažeiķu 
bibliotēka dibināta 1922.  gadā, tā 
bijusi viena no pirmajām Lietuvā, 
vēl pirms Viļņas Nacionālās bib-
liotēkas. Iesākumā tās krājumā bi-
jušas 193 grāmatas. Tagadējā ēkā 
bibliotēka atrodas no 1975.  gada. 
Pirms trim gadiem ēka renovēta 
un var lepoties ar oriģināliem logu 
rotājumiem, gaišām telpām un mē-
belēm, krājumā ir ap 66 tūkstošiem 
izdevumu. Atsaucīgās un atraktīvās 
darbinieces mūs iepazīstināja ar 
inovācijām bibliotēkā. Mūsu ap-
meklējuma laikā mācību klase bija 
pilna ar pusaudžiem, kuri pie dato-
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riem apguva robotiku. Uz jumta te-
rases bibliotēkas darbinieces šogad 
veic eksperimentu – audzē tomātus 
un gurķus, kas jau nes ražu. Iekšpa-
galmā apmeklētāju priekam ierīkota 
baskāju taka. Atsveicinoties vēl ap-
lūkojām instalāciju no metāla bur-
tiem, kuru renovētajai bibliotēkai 
dāvinājis vietējais mākslinieks. Tajā 
apslēpts vārds “žodis” (latviešu valo-
dā – vārds), tādējādi slavinot vārda 
spēku. Šī mākslinieka instalācijas 
atrodas arī citur pilsētā.

Jonišķu bibliotēka mūs sagaidīja 
ar krāšņiem ziediem puķu kastēs, 
kas rotāja senās ēkas pirmā stāva pa-
lodzes. Mūsu apmeklējuma laikā se-
najos logos pilsētiņas iedzīvotāji un 
viesi varēja aplūkot modernus grafi-
kas darbus, un līdzīgi kontrasti pali-
ka atmiņā, arī aplūkojot pašu biblio-
tēku. Otrajā stāvā memoriāls stūrītis 
bibliotēkas vārda devējam – izcila-
jam rakstniekam Jonam Avīžum, kā 
arī citu lietuviešu rakstnieku un kul-
tūras darbinieku dāvināto grāmatu 
plaukti, bet turpat blakus – valsts 
projektā saņemtie robotikas kom-
plekti, 3D printeris, ierīce, ar kuru 
digitalizēt un pārveidot zīmējumu 
vai gleznu, drons. Ar šo tehniku bib-
liotekāra vadībā darbojas bērni un 
jaunieši. Savukārt bērnu nodaļā da-
žādas, pašu bibliotekāru radītas lel-
les un atkal tehnikas brīnumi zīmē-
šanai, citām radošām izpausmēm. 
Ļoti patika tas, kā lietuviešu kolēģi 
bibliotēkās un valstī kopumā lepojas 
ar savu vēsturi un kultūru, dara visu, 
lai jaunā paaudze to iepazītu, pār-
zinātu un novērtētu. Tam domātas 
grāmatu sērijas par Lietuvas vēsturi, 
izcilām personībām, tajā skaitā pat 
bilžu grāmatas pašiem mazākajiem, 
izstādes par kultūras darbiniekiem, 
garīdzniekiem un arī vietējo aris-
tokrātiju. Novadpētniecības darbs, 
kas apvieno klasiskus piemiņas stū-
rīšus katrā bibliotēkā ar modernām 
digitālajām tehnoloģijām, cieņa pret 
kultūras vērtībām un patriotiskā au-
dzināšana šī vārda labākajā nozīmē 
bija otrs spilgtākais iespaids Lietuvā. 
Vēl var piebilst, ka Jonišķi ir sena, 

skaista pilsētiņa Žemaitijas līdzenu-
mā un tajā šobrīd ir apmēram devi-
ņi tūkstoši iedzīvotāju. Ļoti skaista 
baznīca un divas restaurētas sinago-
gas, ko Jonišķu bibliotēka izmanto 
lielākiem pasākumiem. 

Netālu no Jonišķiem skaistā 
un sakoptā  vietā atrodas viesnīca 
“Audruvis”, kur nakšņojām. Vakarē-
šanas laikā varējām apskatīt zirgus, 
jo tieši blakus viesnīcai ir jāšanas 
skola “Audruvis”. 

Biržu pašvaldības publiskā bib-
liotēka atrodas Biržu cietokšņa pilī 
kopš 1987. gada. Baltā, graciozā ēka 
mūs sagaidīja majestātiski, netālu 
pļavā atradās šaha laukums ar lielām 
figūrām. Telpas, kā jau pilī – augsti 
griesti, kamīns un skaistas, senlai-
cīgas lustras. Bibliotēka izvietota 
trīs stāvos: pirmajā – bērnu nodaļa, 
otrajā – lasītava un abonements, 
trešajā – administrācijas telpas. 
Bibliotēka nosaukta Jurģa Bielina 
vārdā, un plašajā lasītavas telpā ierī-
kots viņam veltīts piemiņas stūrītis. 
Jurģis Bielinis bija viens no galvena-
jiem nelegālās grāmatu kontraban-
das  organizētājiem  Lietuvas preses 
aizlieguma laikā. Lietuvas centrālajā 
un rietumu daļā viņš izveidoja  tīk-
lu aizliegtas preses izplatīšanai, tajā 
ietilpa arī Latgale. Beidzis vācu pa-
matskolu  Rīgā. Biržos no 10  000 
iedzīvotāju bibliotēkas pakalpoju-
mus izmanto ap 1000, no tiem 550 
ir bērni un jaunieši. Bērni labprāt 
darbojas bibliotēkas veidotajās leļļu 
izrādēs, ēnu teātros un smilšu man-
dalu veidošanā. Mūsu apmeklējuma 
laikā bija skatāma keramikas zaķu 
izstāde, kura veidota pēc lietuviešu 
pasakas motīviem, tā tapusi, sadar-
bojoties ar mākslas skolas audzēk-
ņiem.

Pirms došanās mājup mūs vēl 
gaidīja pārsteigumiem bagāta eks-
kursija pa Biržu reģionālo parku. Tā 
sākās ar ekspozīcijas “Grimstošās 
zemes novads” iepazīšanu parka 
apmeklētāju centrā. Biržu novads 
ir slavens ar karsta kritenēm, iegru-
vumiem un interesantiem ģeoloģis-
kiem procesiem. Apmeklētāju cen-

trā ierīkotā ekspozīcija, interaktīvie 
stendi un saistošais gida Ķestuta 
Barona stāstījums (latviešu valodā!) 
palīdzēja izprast šīs dabas parādī-
bas. Pazemes ūdeņi šķīdina ģipšak-
mens iežus, tādējādi radot zemes 
iegruvumus – noslēpumainās kri-
tenes. Dažas no tām ir sausas, pie-
mēram, slavenā Govs ala, kurā var 
redzēt augsnes slāņu uzbūvi, citas 
savukārt pārvērtušās par maziem 
ezeriņiem. Nedaudz tikām iepazīs-
tinātas ar Biržu pilsētas vēsturi un 
tās arhitektūras pērlēm – pili, baznī-
cām, Astravas muižu, muižas ēkām 
un parku, uzzinājām interesantus 
faktus par Širvēnas ezeru, pirmo 
mākslīgo ezeru Lietuvā, kā arī par 
linu pārstrādes un Biržu alus brū-
vēšanas tradīcijām. Tālāk braucām 
uz 2015. gadā uzbūvēto gandrīz 32 
metrus augsto skatu torni, no kura 
paveras Kirkilu karsta ezeru ainava, 
ko veido ar ūdeni piepildījušās 30 
dažāda vecuma un lieluma kritenes. 
Dodoties pastaigā pa laipu, ar neap-
bruņotu aci ūdenī iespējams saskatīt 
sēra baktēriju kolonijas. Pēc uzkāp-
šanas tornī un pastaigas pa laipām 
sekoja brauciens pa ceļu, kura abās 
pusēs redzamas ar kokiem un krū-
miem aizaugušas dažāda lieluma 
kritenes. Redzēto papildināja gida 
stāsti par pēkšņi “pazudušu” kāpos-
tu ražu, zirgu Pupsi, kurš, zemei ie-
grūstot, gājis bojā. Savām acīm ska-
tījām vēl apdzīvotu ēku, kurai daļa 
jau iegruvusi. Ar “Ģeologu bedri” 
sākas ap 700 metru garā ģeoloģiskā 
izziņas taka, kuru izejot iespējams 
apskatīt gan “Lapsas alu”, gan “Āpša 
alu” un arī pavisam jaunu kriteni, 
kurai dots Ventspils vārds. Izrādās, 
tā atvērusies dienā, kad parkā vieso-
jušies skolēni no Ventspils. Pēdējais 
apskates objekts “Govs ala” ir piltuv-
veida karsta kritene ar apakšzemes 
telpu izkusušā ģipša vietā. Vēl ko-
pīgs foto pie Lietuvas kolēģu stādīta 
ozoliņa, tad ceļš atpakaļ uz mājām. 
Ineses Rumpas, Baibas Mantejas, 

Antras Budres, Lindas Misiņas 
un Ilzes Spriņķes vērojumus 

apkopoja Sandra Picalcelma 

Pie tuviem un tāliem kolēģiem

Ventspils novada bibliotēku darbinieces vizītē Mažeiķos.  INESES RUMPAS FOTO

l Literatūras izstāde “Folklo-
ristam, rakstniekam Ansim Ler-
ham-Puškaitim 160”.

l Literatūras izstāde “Dzejnie-
cei Mārai Misiņai 70”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 64. kopa.

PASĀKUMI:
l No 10. septembra izstāžu 

telpā ziedu izstāde “Rudens ziedu 
ugunskurs”.

VĀRVE
Sporta un kultūras centrs 

“Zūras”
l 13. septembrī plkst. 19 pie 

Zūru muzeja ratnīcas (sliktos laika 
apstākļos Sporta un kultūras cen-
tra “Zūras” mazajā zālē) “Muižas 
stāsti”. Koncerts un sarunas pie 
vīna glāzes. Dziedās Uldis Sils un 
Annija Spruģevica. Ieeja bez mak-
sas.

l 29. septembrī plkst. 13 
Rūķu darbnīcā Miķeļdiena. Cep-
sim ābolmaizi, gatavosim rudens 
dekorācijas, iesim rotaļās, minē-
sim mīklas.

l Līdz 26. oktobrim izstāde 
“PASTALAS. Kādas tās ir?”. Agri-
ta Krieviņa. “Tradicionālo pastalu 
pētniecība un atdarinājumi”.

Zūru novadpētniecības eks-
pozīcija

11. oktobrī plkst. 10 Sporta 
un kultūras centrā “Zūras” saiets 
“Mazais stāstnieks”.

Bērnu centrs “Tīne”
23.–30. septembrī Miķeļdie-

nas izstāde.
l 30. septembrī plkst. 18 

“Tīnei” dzimšanas dienas ballīte.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Uzma-

nību, Vanaga Acs!” – rakstnie-
kam Uldim Plotniekam 95 (līdz 
10. septembrim).

l Literatūras izstāde “Vāve-
rēns Toms un viņa draugi” – rakst-
niecei Mirdzai Kļavai 95 (no 11. 
līdz 20. septembrim). 

l Miķeļdienai veltīta rudens 
ziedu izstāde (no 21. septembra).

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Skolas tēmai veltīta litera-

tūras izstāde “Grāmata ir recepte 
jaunu noslēpumu atklāšanai” (līdz 
10. septembrim). 

l Literatūras izstāde “Latvie-
šu dižgars Jānis Čakste” – Latvi-
jas Valsts pirmajam prezidentam 
Jānim Čakstem 160 (no 11. līdz 
20. septembrim).

l Literatūras izstāde “26. sep-
tembris – Eiropas valodu diena” 
(no 20. septembra).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 61. kopa.

PASĀKUMI:
l 27. septembrī radoša darb-

nīca un rudens velšu izstāde “Kad 
atnāca Miķeļdiena, sviežu slotu 
sētmalā...”.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.4
Ventspils novadā

2019. gada  27. jūnijā
(protokols Nr.45, 11.§),

precizēti 29.08.2019. (protokols Nr.48, 20.§)

“PAR DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS 
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS  
UN UZSKAITES KĀRTĪBU VENTSPILS 
NOVADA PAŠVALDĪBĀ”

Izdoti saskaņā ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu, 

Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu 
Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā 
jomā;

1.2. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;
1.3. decentralizēto kanalizāciju sistēmu, kuras nav 

pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma 
sniedzēja centralizētai kanalizācijas sistēmai, kontroles un 
uzraudzības kārtību;

1.4. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai 
no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (septiķi, krājtvertnes 
un rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuru 
kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī un kuri attīrītos 
notekūdeņus novada vidē), ņemot vērā būvju veidu, ūdens patēriņu 
konkrētajā īpašumā un iekārtu tilpumu (turpmāk – asenizācija);

1.5. prasību minimumu personām, kuras sniedz 
decentralizētās kanalizācijas izvešanas pakalpojumus (turpmāk – 
asenizators);

1.6. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai 

valdītāju (turpmāk – īpašnieks) pienākumus;
1.8. administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
2. Saistošo noteikumu mērķis:
2.1. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu 

attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Ventspils novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.2. noteikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzkrāto 
notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, 
savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, 
lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides 
aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem.

3. Saistošie noteikumi attiecas uz decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām Ventspils novada Piltenes pilsētas un 
Ventspils novada ciemu teritorijās (1. pielikums), kurās saskaņā ar 
Ventspils novada pašvaldības teritorijas plānojumu ir/tiek izbūvēti 
centralizētās kanalizācijas tīkli, kuras nav pievienotas sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētai 
kanalizācijas sistēmai.

4. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un 
juridiskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

5. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst 
normatīvajos aktos un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 
jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.

II. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

6. Ventspils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība):
6.1. veic asenizatoru reģistrāciju, reģistra uzturēšanu 

un aktualizēšanu, nodrošinot reģistra publisku pieejamību 
pašvaldības mājaslapā interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv;

6.2. budžetā paredz finansējumu decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistra izveidei un uzturēšanai, decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu kontrolei un uzraudzībai;

6.3. slēdz līgumu ar pašvaldības administratīvajā teritorijā 
reģistrētu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju 
par šo noteikumu 7. punktā minēto funkciju veikšanu.

7. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs:
7.1. veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi 

un uzturēšanu;
7.2. slēdz līgumus ar reģistrētiem asenizatoriem par 

notekūdeņu pieņemšanu sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;

7.3. veic decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto 
notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un 
uzraudzību;

7.4. veic decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas 
un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli;

7.5. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu 
izvešanas kārtību, decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanu apliecinošu dokumentāciju uzglabāšanu.

III. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas 
kārtība

8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, kura 

īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav 
reģistrēta, iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra 
uzturētājam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

9. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve 
vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētai kanalizācijas 
sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, 
deklarēto vai fiziski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, 
bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma 
iegādes vai izmaiņām šo noteikumu 8. punktā norādītais 
apliecinājums jāiesniedz personiski, jānosūta pa pastu vai 
elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par elektronisko dokumentu noformēšanu.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un 
uzraudzības kārtība

10. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveides 
ietvaros sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs 
sagatavo sarakstu ar īpašumiem, kuri atrodas šo noteikumu 
1. pielikumā minētajos ciemos un kuru kanalizācijas sistēma 
nav pieslēgta centralizētās kanalizācijas tīkliem, kā arī informē 
īpašniekus par pienākumu reģistrēt decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11. Sabiedrisko ūdenssaimniecību pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs:

11.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;

11.2. saskaņojot ar īpašnieku, piekļūt decentralizētai 
kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un 
apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

11.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā 
ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā 
nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes 
rezultātiem;

11.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu 
no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem 
asenizatoriem;

11.5. ja radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību 
normatīvo aktu regulējumam, rakstiski pieprasīt decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašniekam:

11.5.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētai kanalizācijas 
sistēmai tās darbības pārbaudei;

11.5.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas 
specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu 
par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai 
ekspluatācijai;

11.5.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
notekūdeņu paraugu analīzes akreditētā institūcijā, kas veic 
notekūdeņu paraugu pārbaudi. Izdevumus, kas saistīti ar 
notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz:

11.5.3.1. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējs, ja notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas 
vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā saskaņā ar Ventspils novada domes 2017. gada 
26. maija saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību 
Ventspils novadā” un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas 
nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās;

11.5.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, 
ja notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras 
aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā 
ar Ventspils novada domes 2017. gada 26. maija saistošajiem 
noteikumiem Nr.7 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ventspils novadā”.

11.5.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi 
vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi, lai 
novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par 
pieslēgšanos centralizētai kanalizācijas sistēmai.

V. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu 
izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

12. Decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrātie 
notekūdeņi un nosēdumi no 1. pielikumā minētajām teritorijām 
jāizved uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas norādītas 
Ventspils novada domes 2017. gada 26. maija saistošajos 
noteikumos Nr.7 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ventspils novadā”.

13. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai ir 
noteikts šo noteikumu 3. pielikumā.

VI. Prasību minimums asenizatoriem
14. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs 

sniegt asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām 
prasībām un ir reģistrējies pašvaldībā.

15. Prasību minimums asenizatoram:
15.1. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku 
par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu 
un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

15.2. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātos 
notekūdeņus un nosēdumus izvest uz komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā 
speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām;

15.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās 
savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu 
transportlīdzekli;

15.4. veikt Ventspils novada teritorijā esošajās 
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un 
nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

15.5. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanas attaisnojošo dokumentu izsniegšanu īpašniekiem 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

15.6. nodrošināt visus nepieciešamos pasākumus un 
darbības, lai decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto 
notekūdeņu novadīšanas rezultātā nepieļautu:

15.6.1. centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu;
15.6.2. bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos 

aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

15.7. reizi ceturksnī – līdz nākamā mēneša 15. datumam – 
iesniegt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam 
deklarāciju par iepriekšējā ceturksnī izvesto notekūdeņu un 
nosēdumu apjomu (4. pielikums) rakstiskā veidā un elektroniski 
(Microsoft Word, Excel);

15.8. tiesības atteikt sniegt asenizācijas pakalpojumu, ja tiek 
konstatēta piesārņojošu vielu klātbūtne, vienlaikus informējot 
pašvaldības kontrolējošo institūciju.

VII. Asenizatoru reģistrācijas kārtība
16. Asenizators reģistrācijai pašvaldībā iesniedz rakstveida 

pieteikumu (5. pielikums), iesniedzot to personīgi, nosūtot 
pa pastu, elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko 
dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

17. Reģistrācijas veikšanai asenizators šo saistošo noteikumu 
16. punktā minētajam iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, 
kas apliecina, ka:

17.1. ir reģistrēts Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu 
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs un nodokļu maksātājs 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

17.2. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai 
pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, 
ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot 
asenizācijas mucu;

17.3.  iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā 
nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā nepārsniedz 150 euro;

17.4. nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta 
saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

17.5. īpašumā vai valdījumā ir lietošanas kārtībā esošs(-i) 
asenizācijas transportlīdzeklis(-ļi), ar kuru faktiski tiks sniegti 
asenizācijas pakalpojumi, kurš(-i) aprīkots(-i) ar globālās 
pozicionēšanas kontroles sistēmu (GPS);

17.6. noslēgts līgums ar pašvaldības norādīto notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu 
īpašnieku/-iem.

18. Iesniegumam pievieno citas dokumentu kopijas, kas 
noteiktas šo saistošo noteikumu 5. pielikumā.

19. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo 
noteikumu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus, 
un pēc to izvērtēšanas pašvaldība ir atzinusi, ka asenizators 
atbilst šajos saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

20. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) 
darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums 
tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi šajos 
saistošajos noteikumos norādītie dokumenti.

21. Pašvaldība trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 
publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora 
reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas 
neveikšanas gadījumā pašvaldība nosūta rakstveida informāciju 
asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas 
iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. 
Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, 
asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu 
un saņemtie dokumenti tiek atdoti asenizatoram.

22. Mainoties pieteikumā norādītajai informācijai, asenizators 
iesniedz pašvaldībā atkārtotu pieteikumu.

23. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu 
pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 
jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu 
saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības 
jomu, pašvaldība anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas faktu, 
nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas 
pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora 
pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas 
dienas iesniegt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējam šo noteikumu 15.7. apakšpunktā noteikto informāciju 
par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

24. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas 
faktu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma 
saņemšanas iesniedzot rakstveida iesniegumu pašvaldībā, kurā 
tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā 
ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta 
apstrīdēšana neaptur noteikumu 22. punktā norādītā paziņojuma 
darbību un neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 22. punktā 
paredzētās informācijas iesniegšanas.

25. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek 
atjaunotas, pamatojoties uz domes lēmumu, ar kuru atcelts 
reģistrācijas anulēšanas fakts.
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26. Ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz 
apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta 
kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas 
administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek 
atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, 
kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un 
licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

27. Ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina 
pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un 
valdītāju pienākumi

28. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai 
valdītāja pienākumi: 

28.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu 
ekspluatācijā nodotajā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;

28.2. segt izmaksas sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzējam, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu 
analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek 
konstatētas vielas, kuras neatbilst Ventspils novada domes 2017. 
gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr.7 “Par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību 
Ventspils novadā” noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijas 
normām, pēc to faktiskajām izmaksām saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

28.3. nodrošināt sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzēja pārstāvim piekļuvi decentralizētajai 
kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un 
ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības 
pārbaudei;

28.4. līdz kārtējā gada 1. februārim sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam iesniegt faktisko 
ūdens patēriņu par pēdējo gadu, ja īpašumā ūdensapgādei tiek 
izmantota lokālā ūdensapgādes sistēma, kurā ir uzstādīts ūdens 
patēriņa skaitītājs;

28.5. līdz kārtējā gada 1. februārim sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam iesniegt atbilstoša 
komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par 
tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās 
ekspluatācijai, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas 
rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras 
attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka 
par 5m3/diennaktī;

28.6. uzrādīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējam decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu 
pierādošos dokumentus, noslēgto līgumu par decentralizētajā 
kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu 
attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas 
darījumu apliecinošu attaisnojuma dokumentu, kurā uzrādīta 
pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu 
daudzumu, darījuma (pakalpojuma) summa, pakalpojumu 
sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

IX. Atbildība par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites pārkāpumiem

29. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt 
administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas 
šādas amatpersonas:

29.1. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja 
amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu tām 
noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos;

29.2. Ventspils novada būvvaldes amatpersonas.
30. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu:
30.1. fiziskām personām – līdz 350 euro; 
30.2. juridiskām personām – līdz 1400 euro.
31. Administratīvā pārkāpuma lietas par saistošo noteikumu 

pārkāpumiem izskata Ventspils novada domes Administratīvā 
komisija.

32. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju 
neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no 

pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
X. Noslēguma jautājumi
33. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai 

valdītājs līdz 2020. gada 1. jūlijam iesniedz decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pirmreizējo 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu 
saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu (2. pielikums). 

34. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma 
neatbilst šajos saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos 
izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo 
noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021. 
gada 31. decembrim.

35. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ventspils 
Novadnieks”.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

1. pielikums Ventspils novada domes
2019. gada 27. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.4

VENTSPILS NOVADA TERITORIJAS, UZ 
KURĀM ATTIECAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Piltenes pilsēta;
Ances pagasts – Ance;
Jūrkalnes pagasts – Jūrkalne;
Popes pagasts – Pope;
Puzes pagasts – Blāzma, Stikli;
Tārgales pagasts – Tārgale, Dokupe;
Ugāles pagasts – Ugāle;
Usmas pagasts – Usma;
Užavas pagasts – Užava;
Vārves pagasts – Vārve, Zūras, Ventava;
Zlēku pagasts – Zlēkas;
Ziru pagasts – Ziras.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ventspils novada domes 2019. gada 27. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par decentralizētās 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ventspils novada pašvaldībā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā. Saistošie noteikumi nepieciešami, 
lai noteiktu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, 
veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, nodrošinātu vides 
aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija 
noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu 
un reģistrēšanu” 6. punktu.
2.2. Saistošie noteikumi nosaka:
2.2.1. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;
2.2.2. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;
2.2.3. decentralizēto kanalizāciju sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;
2.2.4. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām;
2.2.5. prasību minimumu personām, kuras sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas 
pakalpojumus;
2.2.6. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
2.2.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju pienākumus;
2.2.8. administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetā būs jāparedz finansējums asenizatoru reģistra un decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistra izveidei, uzturēšanai, aktualizācijai, kā arī decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības procesa nodrošināšanai.

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4.1. Mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, 
ir Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu īpašnieki un valdītāji Ventspils novada Piltenes pilsētas un Ventspils 
novada ciemu teritorijās, kurās saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu ir/tiek 
izbūvēti centralizētās kanalizācijas tīkli.
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu nodrošinās 
vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu 
pieejamību u.c.

5. Informācija 
par adminis-
tratīvajām 
procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu ievērošanu savas kompetences robežās kontrolēs:
5.1.1. pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja amatpersonas;
5.1.2. pašvaldības būvvaldes amatpersonas;
5.2. Saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz:
5.2.1. asenizatoru reģistrēšanu var vērsties Ventspils novada pašvaldības Klientu 
apkalpošanas centrā;
5.2.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmu, reģistrāciju un kontroli var vērsties pie 
pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja.
5.3. Saistošie noteikumi tiks izskatīti un apstiprināti Ventspils novada domes sēdē, 
nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, publicēti Ventspils novada 
informatīvajā izdevumā “Ventspils Novadnieks”, pieejami Ventspils novada domē, 
Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  Ventspils novada pašvaldības mājaslapā 
interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

NOBEIGUMS. SĀKUMS 6. lpp.

Ventspils novada pašvaldība ir viena no 14 projekta “Baltijas jūras 
reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicinā-
šana un ilgtspējīga pārvaldība” jeb RETROUT (Nr. R065) partneriem. 
Paredzēts, ka projekta gaitā Jūrkalnes pagasta Rīvas upē izbūvēs ziv-
ju ceļu, lai nodrošinātu zivju migrāciju pāri bijušās papes rūpnīcas 
vajadzībām izbūvētajam dambim. Ir uzsākta zivju ceļa būvprojekta 
izstrāde. 

Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku risinājumu, kas uzla-
botu lašveidīgo zivju migrācijas iespējas, kā arī tiktu saglabāta Rī-
vas upes tilta un tā apkārtnes kā iecienīta tūrisma galamērķa aina-
va, 2019. gada 14. augustā Ventspils novada Jūrkalnes pagastā zivju 
ceļa izbūves vietā pie Rīvas upes tilta notika pašvaldības pārstāvju 
un tās pieaicināto ekspertu no Kurzemes plānošanas reģiona un SIA 
“Meliorprojects”, kas izstrādās zivju ceļa izbūves projektu, tikšanās. 
Sanāksmes laikā notika objekta apskate, tika apspriests iespējamais 
tehniskais risinājums. Tika apskatīti tādi jautājumi kā darbu izpildes 
termiņi, būves iespējamie tehniskie parametri, darba organizācijas 
plānošanas aspekti, būvdarbu laikā paredzamie ierobežojumi, kā arī 
pieļaujamie izmantojamie materiāli un citi jautājumi.

Paredzams, ka būvprojektu izstrādās tuvāko četru mēnešu laikā, 
pēc tam pašvaldība uzsāks būvdarbu iepirkumu. Objekta būvniecību 
iecerēts pabeigt līdz 2020. gada vasarai, kad tiek plānota visu projekta 
partneru, tajā skaitā Zviedrijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas speciā-
listu, vizīte un jaunbūvētā zivju ceļa pie Rīvas upes tilta apskate dabā. 

Evita Roģe,
Skolas ielā 4, Ventspilī,

tālr. 29295234 un 63629449,
evita.roge@ventspilsnd.lv.  

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils novada 
pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma 

par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Uzsāk Rīvas upes zivju 
ceļa būvprojekta izstrādi
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SPORTS

Vairākas sacensības Eiropā 
aizvadījuši triāla kluba “Karters” 
sportisti. No 9. līdz 11.  augustam 
Polijā notika Starptautiskās ri-
teņbraukšanas federācijas (UCI) jau-
niešu spēles velotriālā. Startēja 158 
sportisti vecumā līdz 17 gadiem no 
16 valstīm. Dalībnieku ziņā tās bija 
plašākās starptautiskās sacensības. 
Sacensību formāts paredz veikt pie-
cas dažādas kontroles sekcijas, katru 
divas reizes. Par veiksmīgi veiktiem 
vārtiem tiek saņemti punkti. Latviju 
pārstāvēja pieci sportisti no Ventspils 
novada un Rīgas. Šoreiz nevienam 
no viņiem neizdevās iekļūt labāko 
divpadsmitniekā. Vistuvāk fināla 
braucienam (14. vietā pusfinālā) šo-
reiz bija Roberts Anderšmits.

Komanda tālāk devās uz netālo 

Kramolinas pilsētu Čehijā, kur mo-
tokrosa trases teritorijā risinājās 
Starptautiskās velotriāla federāci-
jas (BIU) pasaules čempionāta divi 
posmi. Pārējiem “Kartera” sportis-
tiem piebiedrojās Arvis Dermaks un 
Mārcis Meiers. Ansis gan nevarēja 
startēt traumas dēļ, tādēļ trasē asis-
tēja brālim Arvim. 

Jaunākie sportisti godalgoto sa-
rakstā nespēja iekļūt, tomēr daļai 
izdevās uzrādīt ļoti labus rezultātus 
un iekļūt top-3 pirmajā aplī, bet citi 
braucēji spēja labāk veikt sacensību 
otro daļu un aizvirzījās priekšā.

Ļoti labs starts BIU pasaules 
čempionāta pirmajā posmā pade-
vās Mārcim Meieram, kurš kāpa 
uz goda pjedestāla trešā pakāpiena, 
atpaliekot no Čehijas un Kataloni-

31. augustā Piltenē bija īsti skrieša-
nas svētki, jo notika “Piltenes skrējiens 
2019” – Ventspils novada čempionāts 10 
km distancē (trase sertificēta) un 5,1 km 
distancē, aizrautīgas cīņas bērnu skrējie-
nos, bet 5,1 km distancē nūjotāji cīnījās 
par Ventspils novada čempionāta kau-
siem. Pasākuma dienā bija vasarīgi laika 
apstākļi, svētkus izbaudīja vairāk nekā 
500 dalībnieku. Otro gadu pēc kārtas 
Piltenes skrējienā piedalījās arī viena no 
titulētākajām skrējējām Jeļena Čelnova-
Prokopčuka. Tas ir liels pagodinājums, 
ka tāda pasaules mēroga zvaigzne at-
brauc pie mums ciemos! Paldies visiem, 
kas piedalījās pasākumā un jo liela patei-
cība pasākuma atbalstītājiem!

 
10 km distance 
Sievietes 
1. vieta Jeļena Čelnova-Prokopčuka, rez. 
36:03 
2. vieta Dace Almane, rez. 37:59 
3. vieta Jeļena Ābele, rez. 38:19 
4. vieta Viktorija Bogdanova, rez. 39:47 
5. vieta Gunta Holštroma, rez. 40:06 
6. vieta Gundega Heidingere, rez. 40:26 
Vīrieši 
1. vieta Reinis Hartmanis, rez. 32:16 
2. vieta Kristaps Bērziņš, rez. 32:55 
3. vieta Dainis Stepe, rez. 33:54 
4. vieta Aigars Feteris, rez. 34:04 
5. vieta Māris Ābele, rez. 34:26 
6. vieta Arnis Ozoliņš, rez. 34:32

10 km distance (grupas) 
VNJ 
1. vieta Mareks Ņikiforovs, rez.42:10 
2. vieta Oskars Eglītis, rez. 43:51 
3. vieta Rūdis Liepiņš, rez. 45:24 
SNJ 
1. vieta Viktorija Bogdanova, rez. 39:47 
2. vieta Amanda Valtasa, rez. 40:27 
3. vieta Emīlija Upmale, rez. 45:32 
VN20 
1. vieta Reinis Hartmanis, rez. 32:16 
2. vieta Kristaps Bērziņš, rez. 32:55 
3. vieta Aigars Feteris, rez. 34:04 

SN20 
1. vieta Dace Almane, rez. 37:59 
2. vieta Gunta Holštroma, rez. 40:06 
3. vieta Lauma Rudzīte, rez. 55:21 
VN30 
1. vieta Dainis Stepe, rez. 33:54 
2. vieta Arnis Ozoliņš, rez. 34:32 
3. vieta Artūrs Caics, rez. 35:35 
SN30 
1. vieta Jeļena Ābele, rez. 38:19 
2. vieta Gundega Heidingere, rez. 40:28 
3. vieta Ginta Valtere, rez. 40:49 
VN40 
1. vieta Māris Ābele, rez. 35:26 
2. vieta Valdis Ņilovs, rez. 35:45 
3. vieta Guntis Grīnvalds, rez.35:52 
SN40 
1. vieta Jeļena Čelnova-Prokopčuka, rez. 
36:03 
2. vieta Egija Tamsone, rez. 45:11 
3. vieta Inga Kronberga, rez. 45:20 
VN50 
1. vieta Kaspars Tūbelis, rez. 36:36 
2. vieta Gundars Būmanis, rez. 41:48 
3. vieta Guntis Grīnfelds, rez. 42:19 
SN50 
1. vieta Ludmila Joce, rez. 47:36 
2. vieta Lilija Grundmane, rez. 49:48 
3. vieta Džanita Freija, rez. 49:49 
VN60 
1. vieta Vilnis Liepiņš, rez. 47:33 
2. vieta Jānis Caics, rez. 47:50 
3. vieta Arvīds Šefanovskis, rez. 48:27 
5 km distance  (grupas) 
VTB 
1. vieta Emīls Matiass Reinfelds, rez. 18:44 
2. vieta Emīls Edvards Vegnanis, rez. 19:03 
3. vieta Gabriels Kvecko, rez. 20:06 
STB 
1. vieta Izabella Bogdanova, rez. 21:20 
2. vieta Marta Luīze Pētersone, rez. 22:02 
3. vieta Anna Frolova, rez. 22:42 
VTA 
1. vieta Daniils Staruks, rez. 18:26 
2. vieta Ralfs Roga, rez. 18:33 
3. vieta Rūdolfs Fišers, rez. 19:12 
STA 
1. vieta Līva Skoreja, rez. 22:37 

2. vieta Laura Kazāka, rez. 25:26 
3. vieta Betija Grabovska, rez. 27:10 
VT 
1. vieta Flavio Nunes, rez. 17:36 
2. vieta Mareks Zālītis, rez. 18:16 
3. vieta Valdis Devjatņikovs, rez. 20:19 
ST 
1. vieta Signe Birkenberga, rez. 21:16 
2. vieta Laura Pētersone, rez. 21:39 
3.v ieta Irina Latve-Slesarenoka, rez. 22:23 
5 km nūjotāji 
Sievietes 
1. vieta Linda Eizenbārde, rez. 37:50 
2. vieta Eva Lindenblate, rez. 38:17 
3. vieta Ruta Dīce, rez. 38:42 
Vīrieši 
1. vieta Ilgvars Bebrišs, rez. 31:57 
2. vieta Reno Eizenbārds, rez. 32:30 
3. vieta Uldis Dīcis, rez. 35:04 
Bērnu grupas 
SB1 
1. vieta Santa Kāpiņa 
2. vieta Gabriela Švarce 
3. vieta Adrija Pudiņa  
VB1 
1. vieta Mārtiņš Āboliņš  
2. vieta Kārlis Ļaudams 

3. vieta Markuss Zālītis  
SB2 
1. vieta Rasa Bondare  
2. vieta Anna Linde  
3. vieta Adrija Ramola  
VB2 
1. vieta Ernests Stefaņuks  
2. vieta Kristers Salna 
3. vieta Markus Āboliņš  
SB3 
1. vieta Ieva Miķelsone 
2. vieta Annika Zālīte  
3. vieta Ance Miltiņa 
VB3 
1. vieta Jēkabs Graudiņš  
2. vieta Hermanis Valtas  
3. vieta Roberts Pūlmanis 
SB4 
1. vieta Dita Siliņa 
2. vieta Melānija Zālīte  
3. vieta Anna Fokerota Šimane  
VB4 
1. vieta Matīss Siliņš 
2. vieta Armands Zāle  
3. vieta Daniels Lagzdiņš 
Apsveicam visus godalgoto vietu ieguvējus!

Aigars Matisons 

Skriešanas svētkos vairāk nekā 500 dalībnieku

Skrējēji ir azartiski cilvēki, 
uz priekšu dzen cīņas spars. 
SINTIJAS GREDZENAS FOTO

jas sportistiem. Šis ir viņa pirmais 
starptautiskais panākums. Otrajā 
posmā Mārcis bija ceturtais, arī kop-
vērtējumā ceturtais savā grupā.

Par labāko Latvijas sportistu re-
zultātu parūpējās nesen šīgada Latvi-
jas čempiona titulu ieguvušais Arvis 
Dermaks. Arvis jau vairākus gadus 
startē “Elites” jeb absolūti spēcīgāko 
grupā. Šoreiz Arvim pirmajā pos-
mā bija otrā vieta, bet otrajā posmā 
augstāk vairs nebija kur – Arvis bija 
pirmais! Velotriālists par sacensībām 
saka:  “Pēdējā laikā treniņos jutos īpa-
ši labi, un kaut kāda nojauta bija, ka 
varētu labi nobraukt, bet tas viss gan 
tādā nojautas līmenī. Ieraugot dalīb-
nieku sarakstu, nedaudz sabijos, jo 
vārdi bija gana prestiži. 

Runājot par sacensībām, mans 
braukšanas līmenis ir pietiekami 
augsts, lai spētu labi nostartēt un 
pievarēt sekcijas, kuras bija ļoti 
dažādas savā sarežģītībā un garumā. 
Kopumā esmu patīkami pārsteigts 
par rezultātu, taču arī nedaudz vīlies, 
ka kopvērtējumā neesmu pirmais.” 

Sasniegts vēsturisks rezultāts, un 
Arvim pietrūka pavisam nedaudz, 
lai triumfētu absolūtajā vērtējumā 
pašu spēcīgāko braucēju grupā. 

Arvis Dermaks pēc lieliski aiz-
vadītām sacensībām Čehijā kopā ar 
komandas biedriem devās uz UCI 
Pasaules kausa 2.  posma norises 
vietu Itālijā, Val di Sole, kas ir zinā-
ma kā populāra Alpu kūrortvieta. 
Sacensībās piedalījās 128 dalībnieki 
– sievietes, “Elites 20” un “Elites 26” 
grupas atlēti no septiņpadsmit gadu 
vecuma.

Priekšsacīkstēs Arvis bija vienā 
grupā ar Mārci Meieru (Ugāle). Ar-
vim padevās ļoti veiksmīgs starts, 
rezultātā – izcīnīta trešā vieta apakš-
grupā. Otro reizi karjerā nopelnīta 
vieta pusfinālā, tātad labāko divde-
smitpiecniekā. Mārcis pusfinālā 
spēja sapelnīt 320 punktus, kas 
priekšbraucienā deva desmito vietu, 
pusfināla sasniegšanai vēl jāaudzē 
muskuļi. Gala rezultātā “Elites 20“ 
grupā Mārcim Meieram 43. vieta 61 
braucēja konkurencē.

Pusfinālā Arvim trijās no desmit 
trasēm neizdevās nopelnīt punktus. 
Iespējams, tieši tas traucēja sasniegt 
UCI Pasaules kausa izcīņas labāko 
rezultātu. Sacensības Arvis beidza 
22.  vietā. Šajā posmā uzvarēja ie-
priekšējā gada pasaules čempions 
austrietis Tomass Peharčeks. Ansis 
Dermaks vēl nebija atlabis no vasarā 
gūtās traumas, bet startēja “Elites 
26” priekšbraucienā. Trasēs iegū-
tie 170 punkti kopvērtējumā deva 
47. vietu 48 braucēju konkurencē. 

Savukārt Grobiņā, “Viking trial” 
parkā, risinājās LRF Latvijas kausa 
velotriālā pirmspēdējais posms. “Eli-
tes” grupā uzvara Miķelim Lukšam 
(Rīga), kurš bija par 2 punktiem 
labāks nekā Žanis Rībens (Piņķi). 
Ekspertu grupā uzvara Markusam 
Karņickim (Puze), otrais Ričards 
Vrakins (Ugāle). Trešais šajā grupā 
Daniels Žuburs (Pope). “Inter” grupā 
uzvarēja Lauris Žuburs, bet iesācēju 
grupā – Natālija Žubure (abi Pope).

“Kartera” prezidents 
Kristaps Skudra

Lielisks velotriālista starts Čehijā
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24. augustā Popes pagasta atpūtas bāzē norisi-
nājās pludmales volejbola turnīrs sievietēm. Turnīrā 
tika izspēlēta viena apļa sistēma, kur četras labākās 
komandas kvalificējas play-off izspēlei. Par turnīra 
uzvarētājām kļuva Anita Žeimunde un Elza Ozoli-
ņa, 2. vietā – Anete Černuho un Krista Rozenberga, 

3. vietā – Inta Ozola un Anita Indāne. Paldies mūsu 
atbalstītājiem: SIA “ARB Pope”, “Mājai un dārzam”, 
Ventspils novada pašvaldībai, “Fans Ventspils”, bied-
rībai “Popes muiža”, Popes pagasta pārvaldei, z/s 
“Bērziņi”, volejbola klubam “Pope”.

Sandris Jankevičus 

31. augustā Tārgalē notika 
pludmales volejbola turnīrs, 
kurā piedalījās piecas koman-
das no Tārgales, Ventavas un 
Ventspils. “Tārgale”, “Ventava”, 
“Dzintars”, “Pludmales čaļi” un 
“Kāmji” izspēlēja vienu apli un 
vienu spēli līdz divu setu uzva-
rai. Pirmo vietu izcīnīja duets 
no Ventavas – Ando Bože un 
Nauris Mizovskis. 2. vietā ko-
manda “Dzintars” no Ventspils 
– Einārs Barkāns un Andris 
Heidemanis. 3. vietā “Tārgale” 
– Uldis Valdmanis un Andris 
Ignātovs. Paldies turnīra orga-
nizētājiem Uldim Valdmanim 
un Sandim Veļicko.

Valdis Ziemelis

Dundagas novadā 
norisinājās “Pāces kauss 
“Kalēji” 2019”, kurā piedalījās 
vairāki vadošie Latvijas 
jāšanas sporta klubi, viens 
no spēcīgākajiem Lietuvas 
klubiem “Audruvis” un JSK 
“Demora” seši sportiskie pāri.

Otrās dienas galvenajā ātruma 
maršrutā amatieriem ar šķēršļu aug-
stumu 105 cm, ar džokeri 115 cm 
uzvara Undai Egendorfai ar Lēdiju, 
otrā vieta arī Undai ar zirgu Red 
Grace. Undai ar Red Grace uzvara 
arī atvērtajā ātruma maršrutā līdz 
100 cm, Alise Lūse ar poniju Džo-
anu šajā maršrutā ceturtā un Anna 
Čakstiņa ar Chikitu sestā. Ātruma 
maršrutā ar džokeri bērniem līdz 
16 gadu vecumam Annai ar Chiki-
tu augstā 3. vieta. Pirmās dienas at-
vērtajā ātruma maršrutā ar šķēršļu 
augstumu 100 cm Undai ar Lēdiju 
4. vieta, Annai ar Chikitu 5. vieta.

Lieliski rezultāti arī pārējiem 
“Demoras” sportistiem – vadības 
maršrutu ar vērtējumu “teicami” 
veica Marta Hermansone ar Dūju 
un Antuanete Prince ar Feju, abi 
dueti startēja arī maršrutā “ideālais 
laiks” ar 70 cm augstiem šķēršļiem. 
Te 4. vieta Alisei Lūsei ar Džoanu.

Sacensības “Pāces kauss “Kalēji” 
2019” ir vienas no retajām, kur ļoti 
piedomāts par noformējumu – ne 
tikai uz rozetēm “Kalēju” logo, bet 
arī krūzītes ar konfektēm dalībnie-

kiem, krekliņi organizatoriem ar 
“Kalēju” logo, galveno maršrutu uz-
varētājiem zirgu segas un jātniekiem 
plecu lentes ar logo, brīnišķīgi ziedu 
pušķi, diplomi un teicama sacensību 
organizācija, kā arī paprāvs balvu 
fonds, kura dēļ bija ieradušies spēcī-
gākie sportisti. Visi vadības maršru-
ta dalībnieki saņēma zirgu tīrīšanas 
birstīšu komplektu. Šādās sacensībās 
sportists jūtas gaidīts un novērtēts. 

JSK “Demora” sportistes pieda-
lījās arī “Baltic Jumping league” sa-
censībās Lietuvā. Divās dienās tika 
iegūtas vairākas godalgotas vietas, 
tostarp pirmā, startējot dažāda aug-
stuma un stila maršrutos. “Demoru” 
pārstāvēja Gelinta Apse un Unda 
Egendorfa ar zirgiem Lēdija un Red 
Grace. “Lai gan ceļā pavadītas septi-
ņas stundas, sacensību norises vietā 
vienmēr ir prieks atgriezties. Mūs-
dienīga, moderna sporta bāze ar 
perfektu laukuma segumu, plašiem 
zirgu boksiem un atsaucīgiem orga-
nizatoriem,” saka Unda Egendorfa.

Savukārt astoņi “Demoras” pār-
stāvji ar sešiem zirgiem un ponijiem 
devās uz Mārupes kausu Tīraines 
staļļos, lai piedalīties gandrīz visos 
dienas maršrutos. Vadības mar-
šrutu ar vērtējumu “teicami” veica 
Anete Heniņa ar Feju un Marta 
Antonova ar Dūju. Maršrutā ar 
šķēršļu augstumu 60 cm, ievērojot 
ideālā laika normu, Marta Herman-
sone ar Dūju distanci veica bez soda 

SPORTS

punktiem, bet Antuanete Prince ar 
poniju Feja ieguva 5. vietu starp 60 
konkurējošiem sportiskiem pāriem. 
Maršrutā divās fāzēs ar šķēršļu aug-
stumu 80 cm Annai Čakstiņai ar 
Veto 2. vieta, Zojai Krisko ar Dūju 
5.  vieta un Sofijai Nikolajenko ar 
Loidu maršruts veikts bez soda 
punktiem starp 65 jātniekiem. Die-
nas ceturtajā, atvērtajā maršrutā ar 
šķēršļu augstumu 100 cm, kurš bija 
jāveic uz atzīmi, nevis uz ātrumu, 
vislabāk veicās Undai Egendorfai ar 
Red Grace, ieņemot septīto vietu ar 
vērtējumu 6,93. Labu sniegumu uz-
rādīja arī Anna Čakstiņa ar Chikitu, 
vērtējums 6,6, un Sofija Nikolajenko 
ar Loidu, atzīme 6,4. Anna ar Chi-
kitu startēja starp bērniem līdz 16 
gadu vecumam divu fāžu sacensībās 
ar šķēršļu augstumu 110 cm, viņai 
divi gāzti šķēršļi maršrutā, Undai ar 
Redu viens gāzts šķērslis 110 cm at-
vērtajā maršrutā. 

JSK “Demora” valdes 
priekšsēdētāja Gelinta Apse

Turnīrs pludmales volejbolā

“Demorai” uzvara 
Pāces kausā  un Lietuvā

No kreisās: Unda, Anna un Alise kopā ar treneri Gelintu.  

Turnīrā uzvar Anita un Elza

Pludmales volejbola turnīra dalībnieki.    VALDA ZIEMEĻA ARHĪVA FOTO  

POPE

Ventspils novada pašvaldībā ir noslēgusies projekta Nr. 17-08-AL17-
A019.2203-000009 “Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūve” īstenošana, 
kuras laikā veikta pulcēšanās un publisku pasākumu norises vietas “Estrāde 
Vecais pilskalns” pārbūve Ventspils novada Popes pagastā, nodrošinot sa-
biedrības virzītas iniciatīvas īstenošanu, kultūras mantojuma saglabāšanu 
un popularizēšanu visām novada iedzīvotāju grupām, kā arī novada apmek-
lētājiem. Projekta gaitā veikta Popes estrādes skatītāju zonas pārbūve, celiņu 
atjaunošana un apgaismojuma ierīkošana. 

Būvprojektu izstrādāja, autoruzraudzības pakalpojumus sniedza un 
būvdarbus veica SIA “Ventbetons  V”, bet būvuzraudzības pakalpojumus 
nodrošināja SIA “SNB projekti” darbinieki. 

Projekta kopējās izmaksas, kurās iekļauta būvprojekta izstrāde, autor-
uzraudzība, būvuzraudzība, būvprojekta ekspertīze, ģeotehniskā izpēte un 
būvtehniskā atzinuma saņemšana, ir 393 541,32 eiro, no tiem 348 541,32 
eiro ir Ventspils novada pašvaldības līdzekļi, bet 45 000 eiro finansē Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Atklājot atjaunoto estrādes skatītāju zonu, Popē piektdien uzstājās 
Ventspils novada folkloras kopas “Pūnika”, “Sītava”, “Kāndla”, “Urdava”, “Pill 
tīn” un etnogrāfiskā ansambļa “Maģie suiti” dziedātāji, bet pēc tam uz ska-
tuves kāpa rokgrupa “Pērkons”. Emocionālais pasākums atsauca atmiņā tos 
laikus, kad Popes estrādē bieži skanēja dziesmas, cilvēki dejoja un priecājās. 
Pamazām tiek darīts viss iespējamais, lai šī teritorija būtu piemērota dažādu 
svētku un koncertu rīkošanai.

Marlena Zvaigzne

Atjaunota Popes 
estrādes skatītāju zona

“Pērkona” dziedātājos ieklausījās ap 1000 koncerta 
apmeklētāju, brīvdabas estrādē valdīja patiess prieks.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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POPE

Pavasarī pirms trīs 
gadiem Popes kalnā satikās 
spīganas. Divas no Popes, 
divas no Liepājas. Un lēma 
augusta pilnmēnesī tolaik vēl 
aizaugušajā brīvdabas estrādē 
vērt VĀRTUS. Dziesminieku 
VĀRTUS Kurzemē. Un tā 
arī notika – tautā pazīstami 
un arī mazāk zināmi 
dziesminieki 2016. gada 
18. augusta vakarā atvēra 
sevi notikšanai, kurai arī 
turpmākajos gados būs vēlēts 
Popes kalnā pulcēt ļaudis.

““Kāpnes ir apsūnojušas, 
gluži kā šis laiks,” – viņa 
nodomāja, skatienam slīdot 
pāri Popes muižas gala sienā 
manāmajām aizmūrēto 
durvju aprisēm. Aizverot 
acis, sapnis atkal kļuva dzīvs: 
veranda, smalkie pirkti 
pieskaras taustiņiem un 
spēlē... spēlē, spēlē un spēlē. 
Tēvs stāv pie loga un klausās. 
Pienāk māsas un apsēžas 
blakus. Četru rokas spēlē... 
spēlē, spēlē un spēlē.”

2018. gada augusts
Trešajos VĀRTOS Lielvārdē 

dzīvojošās mākslinieces Santa-
goras zīmētā VĀRTU zvaigzne 
pārvērtusies rotā. Arī manā saujā 
guļ mākslinieka Aivara Vamža da-
rināts brīnums. Ņemu to, ieveru 
vilnas pavedienā un, uzvilkusi siltu 
džemperi, kāpju kalnā. Lai arī līst, 
šurp brauc fotogrāfe Santa Atte. Se-
nākajā muižas celtnē, medību na-
miņā, bildēsim rakstnieces Lauras 
Vinogradovas Popei veltītā stāstu 
krājuma vāku. Katarse, vērojot no-
tiekošo. Ēkā, kura padomju gados 
paguvusi būt gan kapliča, gan kar-
tupeļu pagrabs, uz pirkstu galiem 
dejo meitene. MADE by POPE, 
LOVE and HOPE.

2018. gada oktobris
Gari svēruši un mērījuši, pēdējā 

brīdī ar biedrības “Popes muiža” ko-
lēģiem – Daci, Imantu un Mārtiņu – 
pieņemam impulsīvu lēmumu ozolu 

birzi ar 2015. gada rudenī popiņu 
sēto zīļu stādiem veidot blakus es-
trādei. Iztēlē jau uzzīmējam ainu, ka 
turp varētu pārvietot arī lielo akme-
ni, uz kura, kā vēsta vietējo nostāsti, 
meitas reiz pasaulē laidušas bērnus. 
Ierakstu to arī preses relīzē, un… 
sākas. Par svētakmens iespējamo 
pārvietošanu spriež ne tikai vietējie, 
savā redzējumā dalās arī tālāki Po-
pes kalna draugi. Ar vieniem domas 
sapas. Tā ir sajūta, ka arī mūsdienās 
drīkstam un spējam radīt sakrālas 
vietas. Sajūta, ka akmenim, kurš pēc 
“Kurzemes loka” veiktajiem darbiem 
guļ dubļos tieši zem elektrolīnijas, 
varam dot jaunu dzīvi. Otri vaicā, 
vai mums nav bail no seno burvju 
lāstiem. Uzrunājam vienu no Latvi-
jas lielākajām būvkompānijām. Viņi 
sola apdomāt, vai akmens pārvieto-
šana maz tehniski iespējama, un mēs 
nolemjam ļauties. Ja akmenim būs 
lemts pārcelties, tas notiks. Tad, kad 
tam būs jānotiek.

2018. gada decembris
Nauda. Mūsu mutēs tā atkal 

un vēlreiz tiek saukta par šķērsli, 
lai kaut kas notiktu. Idejai savākt pa 
mazumiņam no Ventspils novada 
pašvaldības un mūspuses uzņēmē-
jiem, lai būtu pietiekami Lauras Vi-
nogradovas “Lāču kalna” izdošanai, 
jāturpinās 2019.  gadā. Bet sajūtas 
saka – šogad. Piezvanu vienam no 
festivāla VĀRTI lielākajiem atbals-
tītājiem – Popē dzimušajam uzņē-
mējam Viesturam Tīlem. Viņa “jā” 
nozīmē dažu dienu laikā sagatavo-
tu maketu un grāmatas atvēršanas 
svētkus Popes muižā Otrajos Zie-
massvētkos. Ar ieņēmumiem no 
grāmatas pārdošanas reiz vērsim 
Saullēkta durvis – atjaunosim pa-
domju gados aizmūrēto Popes mui-
žas austrumu ieeju. 

2019. gada janvāris
Pope, VĀRTI februāra sākumā 

pošas uz Rīgu – uz starptautisko 
izstādi gadatirgu “Balttour”. Sūtu 
Dacei foto ar hipijbusiņu, sakot, ka 
mazā meita ar to vien spēlējas. Dace 
atbild: “Mana Anna ar!” Saulespuķe 

no Santagoras zīmētā un mūsu iz-
dotā 2015. gada indiāņu kalendāra 
“Viss ir viens” datorgrafiķa Aiga-
ra Milča prasmīgajās rokās sakūst 
ar hipijbusiņu un vārdspēli POPE 
HOPE LOVE. Vēl nenojaušam, ka 
ceturtajos VĀRTOS tas viss kļūs 
dzīvs pa īstam – koncerta vadītāju, 
dziesminieku tērpos, festivāla vidē 
un mūsu sirdīs. #atbrauciemīlēties

2019. gada aprīlis
Atzīstos, martā pa īstam dus-

mojos uz plāngriezi, kurš neļāva 
Teātra dienā tikt līdz Liepājai, lai 
klātienē izrādē “Meklējam aktierus” 
dzirdētu Maijas “Spēļu vilciņu”. To-
mēr tad, kad 30. aprīļa vakarā visas 
trīs VĀRTU spīganas esam Liepājas 
teātra zālē un klausāmies ceturtajā, 
esmu mierā ar dzīvi. Aktieru pašu 
radītā koncertstāsta papildizrāde 
izpārdota līdz pēdējam beņķim. 
Laimīgs, domāju, ir arī Liepājas te-
ātra direktors – rudenī izsludinātas 
jaunas papildizrādes.

2019. gada maijs
Kopš februāra esmu auklējusi 

sevī domu par VĀRTU videostās-
tiem. Priecīgs ir mirklis, kad mūsu 
gatavotos sižetus savā ēterā piekrīt 
izvietot kanāla “Re:TV” vadība. Lai 
arī reklāmas budžets šogad ir lielāks 
nekā jebkad, savos izmēros tas jop-
rojām ir mazs.

Kādu dienu paskatos uz savām 
sarkanajām vasaras sandalēm, uz 
kurām lasāms Joko Ono vārds, un 
sajūtās atgriežos ziemā. Dienā, 
kad parādījām Liepājas spīganām 
izstādei “Balttour” sagatavotos di-
zaina variantus, Maija, neko nezi-
nādama par VĀRTU hipijautobusu, 
bija klausījusies Vudstokas festivā-
la repertuāru, arī Džona Lenona 
“Imagine”. Atceroties Maijas teikto, 

dzimst ideja uzfilmēt Lenona dzies-
mas videoklipa Popes versiju. Dacei 
doma patīk, un ātri vien tiekam līdz 
vīzijai, ka pa Popi varētu pastaigā-
ties divi mūziķi no Austrasbērnu 
lielās ģimenes – Simona Rača un 
Jānis Rūcis. Viņi piekrīt, noliekam 
filmēšanas datumu – 2019. gada 17. 
jūnijs. Apskatos kalendārā – piln-
mēness. Tikām Maija, kuģīša “Hip-
poCampus” kapteiņa Daiņa Brieža 
aicināta, atbrauc muzicēt “Piekt-
dienas vakara pastaigā” Ventspilī. 
Uz koncertu atnāk arī ventspilniece 
Elīza Znotiņa, kura pēcāk mums 
uzraksta sociālajā vietnē “Face-
book”, sakot paldies par VĀRTIEM. 
Apmeklējot, gaidot. Savukārt mēs, 
uzzinājušas, ka arī Elīza raksta 
dziesmas un viņas repertuārā ir 
arī Lenona “Imagine”, aicinām viņu 
kāpt uz skatuves Popē 26. jūlija va-
karā – atjaunotās estrādes atklāša-
nas svētkos (tobrīd vēl nezinām, ka 
estrādes atklāšana notiks pusotru 
mēnesi vēlāk ar grupu “Pērkons”).

2019. gada jūnijs
Inese mani pieskata – vēl ne-

esot nomainīta informācija “Biļešu 
paradīzes” VĀRTU profilā, mā-
jaslapā labojams tas un tas. Esmu 
ļoti priecīga un pateicīga par viņas 
modro un nianses tverošo aci. Ska-
ņojam Austrasbērnu meistarklašu 
lietas. Popē nedēļu pirms VĀR-
TIEM atkal uz radošajām meistar-
klasēm saspietos ne vien brīvprātī-
gie palīgi, bet arī trīsdesmit mūziķi 
no visas Latvijas, kurus vienā lie-
lumā dēvē par Austrasbērniem, 
leģendārās dziesminieces Austras 
Pumpures audzēkņiem, ideju turpi-
nātājiem. Tā īsti joprojām nesapro-
tu, kā Inesei tas izdodas. Piesaistīt 
finansējumu un domubiedrus, lai 

radošajā telpā “Austras istaba” ik 
mēnesi notiktu dziesminieku kon-
certi, izveidot kopā ar Dzintaru un 
Lauru Vītoliem, Londonā mūzikas 
pasaules smalkumus izstudējušiem 
jauniešiem, Austras dzīvoklī ierak-
stu studiju. Auklēt mazo Eliasu. 
Un VĀRTIEM nākot tuvāk, arvien 
vairāk un vairāk laika atrast mūsu 
kopīgajai būšanai. Tomēr šķiet, ka 
Inese jau man un ikvienam, kurš 
noskatījās “Re:TV” demonstrētā 
VĀRTU stāsta sižetu ar viņu, atbil-
dēja ar dzejnieka Viktora Kalniņa 
vārdiem: “Kā to dzīvi vajag dzīvot, 
vai to nemīlot vai mīlot?”

2019. gada jūlijs
Vēl strādājam ar sponsoriem. 

Gaidām atbildes. Saruna Ventspils 
novada Kultūras nodaļas vadītājas 
kabinetā. Zanes Pamšes teiktais 
apstiprinās, un mirkli pirms VĀR-
TIEM saprotam, ka estrādē netik-
sim. Lietus, kalna avoti, tikko iesētā 
zālīte un būvdarbu pieņemšanas 
un nodošanas darbi ir pasaulīgie 
iemesli tam, ka savu gliemežnīcu, 
savu VĀRTU skatuvi liekam pļa-
viņā pie muižas. Šogad dziedāsim 
zem ozoliem. Dace raksta literā-
ru vēstījumu “Kalna stāsts”. Maiju 
kopā ar filmēšanas komandu apcie-
mojam Grobiņas baznīcā, kur no-
tiek VĀRTU noslēguma notikuma  
– pirmatskaņojuma “Laika šūpoles” 
–  mēģinājums. Pirms tam uz mir-
kli aizskrienam līdz Priekulei, kur 
rotkaļa Aivara Vamža darbnīcā top 
šāgada VĀRTU rotas “Domāšanas 
saullēkts”. Skices autore atkal ir Liel-
vārdē dzīvojošā Santagora.

Un tad jau nāk VĀRTI. Satikša-
nās. Būšana. Vēršana. Darbi. Stress. 
Šķietami labi attīstītā multidimen-
sionālā uztvere netur slodzi. Notie-
košo reģistrē un sijā kādas maņas, 
kurām ar apzināto prātu ir visai at-
tālas attiecības. Kosmoss. 

“Visa pasaule ir saplaukusi ķiršu 
ziedos. Visur, visur zied sakura un 
zaļā zālē pienenes. Ir gaiši zilas debe-
sis. Mūks ir pārtraucis spēlēt, skatās 
uz mums un laimīgi smejas. Man 
sāk traki dauzīties sirds. (..) Es pa-
veru savu plaukstu, un no tās izlido 
taurenis. Redzu tauriņus arī no jūsu 
plaukstām lidojam. Viss gaiss vienos 
tauriņos – mūsu sapņos dzīvos.”

Ilze Meiere

Piezīmju grāmatiņa VĀRTI. Ceturtie

Pirmatskaņojums “Laika šūpoles”.   

Dziesminieces Antas Eņģeles koncerts pie aizmūrētajām 
Saullēkta durvīm.  KRISTĪNES LOCIKAS, DAIŅA ROZENTĀLA, ĢIRTA DREIMAŅA FOTO

Austrasbērnu 
lielkoncerts. 
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Aina Klimoviča novēlēja, lai 
mācību gada noslēgumā būtu 
laimīgi bērni, apmierināti vecāki, 
gandarīti skolotāji un sabiedrība 
izprastu izglītības reformas jēgu. 

Guntis Mačtams pastāstīja 
par Izglītības un zinātnes minis-
trijas projektu skolu tīkla sakār-
tošanai pēc četru reģionu bloka 
modeļa, ņemot vērā minimālo 
skolēnu skaitu sākumskolas, pa-
matskolas un vidusskolas klasēs. 
Tas nozīmē, ka, prognozējot au-
dzēkņu skaitu turpmākajos ga-
dos, var izskaitļot, vai pagastā būs 
pamatskola vai vidusskola, vai arī 
varēs saglabāt tikai 1.–6. klasi. Ru-
nājot par pedagogu atalgojumu, 
viņš norādīja, ka no 1. septembra 
minimālās darba algas pieaugums 
būs no 710 līdz 750 eiro. Ugāles 
vidusskola var pamatoti lepoties 
ar vidusskolas obligāto centrali-
zēto eksāmenu rezultātiem, jo, 
piemēram, angļu valodā šī mācību 
iestāde ierindojās 9. vietā valstī. 

Ar lekciju “Digitālā bērnība: 
padomi digitālās paaudzes audzi-
nāšanā” sanāksmē uzstājās peda-
goģijas doktore Zanda Rubene, 
pēc tam notika “Gada skolotāju” 
apbalvošana, dziedātājas Zanes 

Dombrovskas un taustiņinstru-
mentālista Džuliana koncerts. 
Apbalvojumu “Gada skolotājs” 
saņēma astoņi pedagogi. Nomi-
nācijā “Par inovācijām izglītības 
procesā” sveica Tārgales pamat-
skolas pirmsskolas skolotāju Lailu 
Boži, nominācijā “Par ieguldījumu 
un sasniegumiem audzināšanas, 
ārpusstundu un interešu izglītības 
darbā” – Tārgales pamatskolas 
skolotāju Daigu Kņazu un Annahi-
tes pamatskolas skolotāju Arvi An-
deršmitu, nominācijā “Par mūsdie-
nīgu un kvalitatīvu izglītības darba 
organizēšanu un vadību” – Puzes 
pamatskolas direktori Nelliju Si-
leviču, nominācijā “Par ieguldī-
jumu un sasniegumiem atbalsta 
pasākumu nodrošināšanā izglīto-
jamajiem” – Tārgales pamatskolas 
skolotāju Evu Zeltzaķi un Ugāles 
vidusskolas sociālo pedagoģi Gu-
nitu Ķirsi, nominācijā “Par kva-
litatīvu, atbildīgu, radošu darbu, 
augstu kompetences līmeni, aktī-
vu sabiedrisko darbību izglītības 
jomā” – Popes pamatskolas skolo-
tāju Līgu Soju un Zūru pamatsko-
las skolotāju Ivetu Tindenovsku. 
Aina Klimoviča pasākumā iepazīs-
tināja ar jauno Ugāles vidusskolas 
direktori Danu Šimpermani.

Marlena Zvaigzne 

Novēl, lai bērni 
ir laimīgi
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Profesore 
Zanda Rubene:

– Digita-
lizācija mums 
visiem mājās jau 
ir iestājusies, 
piemēram, 
televizors ir 
digitāls, Latvijā 
ierīču ar interneta 
pieslēgumu 
ir vairāk nekā 

cilvēku, bet starptautiskā līmenī pētnieki saka, 
ka digitalizācija skolā tā pa īstam nekur vēl nav 
iestājusies. Tehnoloģiju ražotāji gan ir apmetuši loku 
un runā par postdigitālo ēru, proti, kā turēties ar abām 
kājām pie bezsaistes pasaules, digitālo izmantojot tikai 
kā līdzekli. Mūsdienās ir secinājums, ka bērni ir sociāls 
fenomens, kas kļūst problemātisks. Tas nenozīmē, 
ka mums ir problēmbērns, tomēr bērns kā parādība 
rada izaicinājumus skolotājiem, vecākiem, politikas 
veidotājiem, preču ražotājiem, jo digitalizācija ir 
izmainījusi cilvēku sociālos paradumus visos vecumos. 
2013. gadā pētnieki nāca klajā ar atziņu, ka interneta 
lietotājs ir jau trīs gadu vecumā. Kamēr nebija ieviesti 
skārienjutīgie ekrāni, interneta lietotājam bija seši 
gadi. 2015. gadā Eiropas Komisijas pētnieku grupa, 
kurā esmu iesaistīta arī es, paziņoja, ka interneta 
lietotājs ir kļuvis… nulle gadu vecs. Latvijā katrs 
otrais mazulis līdz divu gadu vecumam vismaz reizi 
dienā izmanto internetu, līdz ar to esam nonākuši 
pie atskaites punkta – 11 mēneši. Šajā vecumā 
bērns Eiropā paņem rokās skārienjutīgo ekrānu. Tas 
viņam tiek ielikts rokās, lai neizjauktu pieaugušo 
kārtību. Bērns ir problemātisks tāpēc, ka viņa vieta 
sociālajā hierarhijā ir pārvietojusies, bērns vairs 
“nestāv pie ratiem”. Viņš vairs nav zemākā pozīcijā 
par pieaugušajiem. Nu mēs veidojam bērncentrēto 
sabiedrību, viņi vairs nav perifērijā. Nesaku, ka tas 
ir labi vai slikti, bet saku, ka tas tā ir. Audzināšanas 
rezultāts ir panākt, lai pēc tam (pieaugot) bērni var 
iztikt bez mums – vecākiem un skolotājiem. Ja jau 
mēs domājam, ka Rietumu kultūrā visi esam pelnījuši 
laimi, rodas jautājums, kurš ir laimes formulas 
zinātājs. Vai es, pieaugušais, zinu, kas tev jādara, lai 
tu būtu laimīgs. Vai arī tu pats zini, kas tevi padara 

laimīgu, un es tev tikai palīdzu tādam būt. Tas ir viens 
no diskutabliem jautājumiem. Bērnu, kas var iztikt 
bez mums, sauc par sociāli rīcībspējīgu cilvēku, kurš 
pats tiek galā ar izaicinājumiem. Tagad pusaudži, 
īpaši pilsētās dzīvojošie, ir daudz nevarīgāki par mūsu 
paaudzi, kad tā bija šādā vecumā. Mūsdienās runājam 
par pāraprūpi un, protams, nepietiekamu aprūpi. 
Pāraprūpe padara bērnus sociāli bezpalīdzīgus, un 
tā ir īpaša digitālās kultūras aktualitāte. Bērns nav 
mudināms un aicināms sēdēt istabā pie datora. ASV 
veikts pētījums, ko bērni visbiežāk saka vecākiem, un 
viena no frāzēm ir: “Aizver, lūdzu, durvis!” Otra biežāk 
lietotā frāze: “Man ir garlaicīgi.” Bet garlaicīgi ir tad, 
ja nav pieejamas ierīces. Mēs, pieaugušie, bieži sakām: 
“Jā, viņš sēž istabā pie tās “kastes”, tas nav ļoti labi, 
bet bērns vismaz ir mājās, tātad drošībā, un es jūtos 
labs vecāks, ja izdaru viņa vietā daudzas lietas.” Tā 
mēs “štancējam” sociāli rīcībnespējīgus cilvēkus, līdz 
ar to patstāvībai ir pilnīgi cita jēga. Mīļie vecāki, es jūs 
aicinu – esiet slinkāki un vairāk domājiet par sevi! Tas, 
ja jūs būsiet pārlieku rūpīgi vecāki, jūsu bērniem nāks 
tikai par sliktu. Interesants jautājums – kad beidzas 
bērnība? No vienas puses, digitalizācija bērnību būtiski 
pagarina, no otras puses, būtiski saīsina. Bērns kļūst 
problemātisks, un bērnība kā sociāla konstrukcija kļūst 
problemātiska. Digitalizācija bērnību saīsina tādēļ, 
ka bērns ļoti agri var piekļūt tādai pašai informācijai, 
kādu var uzzināt pieaugušais. Mēs kā karstu kartupeli 
viļājam seksuālās audzināšanas jautājumu, bet no 
digitālās kultūras viedokļa atbilde ir ļoti vienkārša – 
ja jūs ļaujat bērnam piekļūt internetam, tātad viņš 
saņems informāciju, kuru absolūti nesapratīs, un viņam 
vajadzēs to, ko viņš redzēs ekrānā. Nu, iedomājieties, 
jūs iedodat cilvēkam nazi, bet nepaskaidrojat, kas ar to 
jādara! Pēdējos 100 gados audzināšana ir ļoti būtiski 
transformējusies. Centrā ir bērns un tas, ko viņš prot, 
nevis pieaugušais. Bērnam pieder vara – mēs varam 
mēģināt pretoties šim procesam, bet viņš ir piedzimis 
ģimenē, kurā kopš pirmajām dzīves dienām bērnu 
audzina kā īpašu, ieklausoties visās viņa vajadzībās. 
Savukārt mēs izaugām pēc Spoka, mēs esam paaudze, 
kas gulēja nevis tad, kad gribēja, bet tad, kad kāds cits 
izdomāja, ka mums ir jāguļ. Pētnieki ir secinājuši, ka 
20. gadsimta otrajā dekādē bērns paklausīgi nereaģē 
uz audzināšanu, tātad kādam var kļūt neērts. Mēs 
joprojām pie tā neesam pieraduši.

Bērns kā parādība rada izaicinājumus

Sieviešu biedrības “Spārni” 
vadītāja Zigrīda Krauze neslēpj, 
ka Pagastu dienas rīkošana Reņķa 
dārzā bijis izaicinājums, jo līdz šim 
svētki svinēti Piejūras brīvdabas 
muzejā. Tur viss bija zināms, bet 
jaunajā vietā bija jāpierod pie cita 
izvietojuma. Viņa stāsta: “Esam 
sapratušas, kas citugad jādara ci-
tādāk, ko organizatoriski var uzla-
bot, bet es domāju, ka kopumā pa-

sākums izdevās labi. To apliecināja 
arī satiktie cilvēki. Laiks bija labs, 
no pagastiem atbraukušajiem bija 
iespēja padižoties ar savām kuli-
nārajām, rokdarbu un citām pras-
mēm, un tas ir šo svētku galvenais 
uzdevums – parādīt pilsētniekiem, 
kas notiek laukos. Arī tirgotāju in-
terese šoreiz bija īpaši liela, man 
gan gribētos, lai viņi Pagastu dienu 
neuztver kā tirgu, kur var gūt mil-
zīgu peļņu. Šeit galvenais tomēr ir 
satikšanās prieks, tādēļ priekšroka 

tiek dota līgšanai un kaulēšanas ir 
pat apsveicama. Pēc mūsu aplē-
sēm, svētkus apmeklēja 4000 in-
teresentu. Paldies mūsu biedrības 
pārstāvēm un kultūras darbinie-
cēm, kuras palīdzēja visu sarīkot.”

Paldies par svētkiem, “Spār-
nu” dāmas! Jūs, kā vienmēr, da-
rījāt visu, lai Pagastu diena būtu 
atmiņā paliekoša un jau tagad 
būtu interese par to, kas notiks 
nākamgad.

Marlena Zvaigzne

Pagastu dienā daudz tautas un prieka
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Apmeklētājiem labi garšoja Inas Rutkovskas ceptās 
pankūkas.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO   

Zlēku stendā dažādus labumus piedāvāja Edgars un 
Kristīne Kauliņi. 

Koncertā uzstājās vairāki vidējās paaudzes deju kolektīvi, te – ančiņi.   
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UGĀLE

No Ukrainas, no Kolomijas un Kirovogradas, pie mums 
viesojās ukraiņu kultūras kolektīvi. Šo vienreizēji skaisto 
pasākumu vēl ilgi atcerēsies ikviens, kurš 9. augusta 
vakarpusē, par spīti negantiem laika apstākļiem, tomēr 
ieradās Ugāles “Mežrūpniekos”.

Oriģināli priekšnesumi, horeogrāfija, sinhronitāte, emocijas un profe-
sionālisms pāri visam. Katra nākamā deja, katra dziesma bija atkal jaunos 
un lieliski pieskaņotos tērpos. Visa “Mežrūpnieku” zāle bija pārpilna ar 
emocijām un dinamiku. Un to visu spēja radīt apmēram 50 viesmākslinieki: 
Kolomijas vokālais ansamblis “Serpanok”, kura dāmas ar savām spēcīgajām 
balsīm un graciozitāti spēja apburt ikvienu klātesošo, Kirovogradas horeo-
grāfiskais ansamblis “Rosinka”, kura jaunieši rādīja patiešām augstas klases 
priekšnesumus, ukraiņu dziesmu izpildītāja Liene Nesteroviča ar liriski ro-
mantisko izpildījumu ģitāras pavadījumā, kā arī lieliskie vakara vadītāji.

Skatītāju rindās virmoja emocijas no patriotisma līdz pat smiekliem, il-
gām un sajūsmai. Divas koncerta stundas pazuda kā viens mirklis. Pasāku-
ma noslēgumā ugālnieki ar izsaucienu “Борщ в студию!” (Boršču studijā!) 
cēla galdā ukraiņu boršču un citas uzkodas. Neformālā un brīvā gaisotnē visi 
pasākuma apmeklētāji un viesmākslinieki dalījās ar emocijām, dibināja kon-
taktus, draudzīgi tērzēja un mielojās. Pasākumā apmeklētāji varēja aplūkot 
dažādas ukraiņu nacionālās rotaslietas, keramikas izstrādājumus un tērpus.

Liels paldies projekta “Ukraiņu kultūras dienas” koordinatorei Marijai 
Antonovai no Ventspils Ukraiņu kultūras biedrības “Kobzar” par iespēju 
uzņemt Ugālē Ukrainas māksliniekus. Pateicamies kolektīviem un to vadītā-
jiem par entuziasmu ierasties Latvijā, lai dalītos ar savu talantu. Un, protams, 
paldies arī visiem ugālniekiem, kuri nodrošināja pasākumu ar tehniskajām 
lietām, sagādāja pārtiku un ar savu klātbūtni gādāja par jauku atmosfēru.

Ugāles tautas nama vadītāja Liene Rodionova

Lai dzīvo teātris!
29.  jūnijs Ugāles amatierteātrim “Ugāles drāma” 

bija īpaša diena – tika svinēta teātra 15 gadu jubileja. 
Neskatoties uz slikto laiku, pēcpusdienā par godu te-
ātrim uzspīdēja saulīte un Jāņkalniņā skatītāju netrū-
ka. Kolektīvs rādīja nesen iestudēto Danskovītes lugu 
“Sievasmātes bizness”. Lugas sižets ir ļoti mūsdienīgs 
un attēlo cilvēku dzīvi laukos. Darbu sākotnēji bija ie-
cerēts iestudēt latgaļu valodā, jo arī pati luga ir tapusi 
Latgalē, bet ar autores palīdzību lugu rādījām mūsu, 
kurzemnieku, izloksnē, jo sapratām, ka latgaļu valo-
du mēs nespēsim apgūt. Pēc izrādes bija arī draugu 
apsveikumi – liels prieks bija satikt ne tikai viesus no 
mūsu novada, vietējos amatierkolektīvus, bet arī teāt-
ru dalībniekus no Madonas novada Sarkaņiem, Slam-
pes, Mērsraga. Tā ka ballē varējām jautri izlustēties 
kuplā draugu pulkā kopā ar muzikantiem – brāļiem 
Rozentāliem. Liels paldies Sandim Prūsim un Dzin-
taram Indriksonam par iespēju atpūsties Jāņkalniņā. 

Paldies pagasta darbiniekiem Sandim, Mārtiņam, 
Andrim, Igoram, Rutai, Initai, Antoņinai, “Ugāles drā-
mas” dalībniekiem par palīdzību teritorijas iekārtoša-
nā un nokopšanā. Paldies alus brūvētājiem un sagād-
niecei Anitai par gardo “Sievasmātes” alu.              

Svētki ir pagājuši, bet darbs turpinās. Jau 3.  au-
gustā “Ugāles drāma” devās viesizrādē uz Rīgu, kur 
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā notika Latvijas maz-
pilsētu un lauku amatierteātru svētki. Šogad bija ļoti 
daudz skatītāju, un tas liecina, ka cilvēkiem patīk ne 
tikai profesionāli teātri, bet arī amatiermāksla. 

Septembrī sākam jaunu sezonu, un priecāsimies 
par katru jaunu dalībnieku. Ja domājat, ka maz lai-
ka tādām lietām kā teātris, uzklausiet mūsu aktrises 
Gunas Ūrmanes teikto Latvijas TV intervijā: “Lai cik 
grūti dienā ir gājis, lai kāds ir bijis darbs, kādas bi-
jušas nepatikšanas, aizejot uz mēģinājumu, tas viss 
pazūd. Laiku tas prasa daudz, bet kur gan mēs to ne-
tērējam.” Tāpēc  padomājiet un nāciet mūs pulciņā!

Režisore Iveta Pete

UŽAVĀ
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Užavā, 
Užavas pag., Ventspils nov.:

l divistabu dzīvokli “Bangas”-1, kadastra Nr. 98789000054, 
izsoles sākumcena – 970 eiro, nodrošinājums – 97 eiro, izsoles 
solis – 90 eiro; izsoles sākums 16. oktobrī plkst. 13.15;

l divistabu dzīvokli “Bangas”-5, kadastra Nr. 98789000052, 
izsoles sākumcena – 970 eiro, nodrošinājums – 97 eiro, izsoles 
solis – 90 eiro; izsoles sākums 16. oktobrī plkst. 13.30;

l trīsistabu dzīvokli “Krāces”-16, kadastra Nr. 
98789000053, izsoles sākumcena – 1200 eiro, nodrošinājums 
– 120 eiro, izsoles solis – 100 eiro; izsoles sākums 16. oktobrī 
plkst. 13.45.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 
15. oktobrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Užavas pagasta 
pārvaldes vadītāju pa tālruni 28371752.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 15. oktobrim 
plkst. 17, izsoles vieta: Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

ZIRĀS 
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ausekļi”-3, 
kadastra Nr. 98909000042, adrese: “Ausekļi”-3, Ziras, Ziru 
pagasts, Ventspils novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
15. oktobrim, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA “VNK serviss” 
pārstāvi pa tālruni 25431808.

Izsoles sākumcena – 360 eiro, nodrošinājums – 36 eiro, 
izsoles solis – 30 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 15. oktobrim 
plkst. 17, izsoles sākums 16. oktobrī plkst. 13.00 Ventspils 
novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

UGĀLĒ 
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 
“Arāju katlumāja”, kadastra Nr. 98700040180, adrese: 
Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils 
novada pašvaldības interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv, 
īpašums apskatāms darbadienās līdz 17. septembrim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 
29506686.

Izsoles sākumcena – 20 800 eiro, nodrošinājums –  
2080 eiro, izsoles solis – 200 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 17. 
septembrim plkst. 17, izsoles sākums 18. septembrī plkst. 13 
Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Piemuiža”, 
kadastra Nr. 98700040215, adrese: Ugāles pagasts, Ventspils 
novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē www.
ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 17. 
septembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes 
vadītāju pa tālruni 29506686.

Izsoles sākumcena – 1800 eiro, nodrošinājums – 180 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 17. 
septembrim plkst. 17, izsoles sākums 18. septembrī plkst. 
13.30 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pienotava”, 
kadastra Nr. 98700040207, adrese: Ugāle, Ugāles pag., Ventspils 
nov. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē  
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz  
17. septembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta 
pārvaldes vadītāju pa tālruni 29506686.

Izsoles sākumcena – 9700 eiro, nodrošinājums – 970 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 17. 
septembrim plkst. 17, izsoles sākums 18. septembrī plkst. 
13.15 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Puzuri”, 
kadastra Nr. 98700080035, adrese: Ugāles pagasts, Ventspils 
novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē www.
ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 17. 
septembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes 
vadītāju pa tālruni 29506686.

Izsoles sākumcena – 7800 eiro, nodrošinājums – 780 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 17. 
septembrim plkst. 17, izsoles sākums 18. septembrī plkst. 
13.45 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

INFORMĀCIJA Izsola nekustamo īpašumu

No Ukrainas Ugālē

ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Skatītāji varēja vērot Ukrainas dejotāju atraktīvo uzstāšanos.  

Skats no izrādes “Sievasmātes bizness”.   IVETAS PETES ARHĪVA FOTO
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Šovasar Ugālē viesojās 
kristīgie baikeri “CMA Latvija” 
(“Christian Motorcyclists 
Association Latvia”), kuri  
pārstāv 39 valstu kristiešus 
motobraucējus. Zigmārs 
Atvars ir asociācijas pārstāvis 
Latvijā.

Tusiņš iesākās ar pulcēšanos pie 
Ugāles pasta, lai arī vietējie moto-
braucēji varētu pievienoties baikeru 
braucienam cauri Ugālei. Atsaucās 
četri vietējie motobraucēji, divi mo-
tobraucēji bija no Ventspils.

Triāla trasē uz tusiņu pulcējās 
ciema ļaudis, lai satiktos ar baike-
riem. Bija sarūpēta soļanka. Mie-
lojoties klausījāmies motobraucēju 
dzīvesstāstus, kā Dievs iedod jēgu 
dzīvei un virza augšup, palīdz at-
brīvoties no dažādām atkarībām, 
kas izposta dzīvi. Uz jautājumu, 
kāpēc jāiet baznīcā, viens no baike-
riem atbildēja: “Man patīk, ka man 
izskalo galvu no visa, kas nedēļas 

UGĀLE

Augusta pilnbriedā 
ugālnieki, arī daži viesi 
un kaimiņi pavadīja trīs 
neaizmirstamas dienas, 
mācoties un izmēģinot 
kaut ko pavisam jaunu – 
vairāk nekā 30 cilvēku vides 
dizainera, lektora Jāņa 
Ķīnasta vadībā mācījās 
kopīgi vietradīt Ugāli. 

No 19. līdz 21. augustam Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolas telpās 
notika seminārs “Ugāle vakar, šo-
dien, rīt – ideju tilts,” ko organizēja 
biedrība “Ugāles attīstība”. Semi-
nārs tika realizēts Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
finansētās Latvijas lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
apakšprogrammā “Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju”.

Biedrības iecere bija saaicināt 
kopā pēc iespējas vairāk vietējo ie-
dzīvotāju, lai, uzklausot dažādus 
viedokļus, kopīgi vienotos par da-
rāmajiem darbiem sava pagasta iz-
augsmei. Tika pieaicināts modera-
tors – dizainers Jānis Ķīnasts, kurš 
Latvijā ieviesis citur pasaulē pazīs-
tamo konceptu – vietrade. Kas tad 
slēpjas aiz šī skaistā, tomēr svešādā 
vārda? Jāņa Ķīnasta pārstāvētās di-
zaina komandas “Nēbetjā” mājas-
lapā lasāms, ka “vietrade ir dizaina 
pieeja, kas ļauj objektīvi paraudzīties 
uz ilgtspējas dimensiju apguves un 
realizēšanas komplekso procesu, 
un ir izmantojama jebkura dizaina 
projekta konceptualizēšanā, ievie-
šanā, uzturēšanā un novērtēšanā”. 
Trīs intensīva darba pilnās dienās arī 

ugālnieki un viņu draugi ievingrināja 
prātus un rokas, izmēģinot vietrades 
dizaina pieeju Ugāles attīstīšanā. 

Pēc rūpīgām sarunām un iedzi-
ļināšanās lektors secināja, ka par 
galveno semināra mērķi jāizvirza 
komunikācijas un sadarbības pras-
mju uzlabošana starp bieži vien tik 
dažādi domājošiem vietējās kopie-
nas locekļiem. Semināra laikā ne-
bija neviena, kurš tikai pasīvi klau-
sītos – ikviens tika aicināts paust 
savu viedokli, kā arī mudināts cieņ-
pilni izturēties pret citu uzskatiem. 

Kādas tad bija biežāk izteiktās 
ugālnieku vajadzības un vēlmes? Ne-
pieciešams atjaunot kultūras nama 
ēku. Ugālē ir vairāki vecie “centri”, 
kuri iegrimuši aizmirstībā un dru-
pās. Nav ērtu pastaigu taku – Ugāle 
sadrumstalota, būtu jāatjauno “artē-
rijas”, kas to reiz vienojušas, kā arī jā-
veido jaunas – veloceliņi, nūjošanas 
takas. Ar šīm takām varētu iedzīvi-
nāt un popularizēt pagasta vēsturi. 
Ugālei nav savas vienotas identitā-
tes. Lai arī pa Ventspils–Rīgas šoseju 
pagastam cauri izbrauc liels skaits 
automašīnu, nav padomāts par to, 
lai ceļinieki šeit gribētu apstāties un 
uzkavēties. Ir jauna tirgus ēka, taču 
tā funkcionē tikai dažas stundas ne-
dēļā; tajā pašā laikā ir daudz mājra-
žotāju, kuru preces varētu realizēt 
arī ārpus Ugāles. Nav estrādes. Ugā-
lē būs jauna sporta manēža, bet būtu 
jāpadomā par stadiona atjaunošanu 
un vispusīga sporta centra attīstīša-
nu. Ugālē nav viesu izmitināšanas 
iespēju, arī sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumi varētu būt patērētājam 
draudzīgāki. 

Kad individuālās vēlmes bija iz-
skanējušas, sākās darbs četrās gru-
pās, kurās dalībniekiem vajadzēja 
vienoties par risinājumu meklēšanu 
vienai problēmai. Uzsvars tika likts 
uz to, lai ikviens spētu un gribētu 
pats iesaistīties attiecīgajā vietrades 
projektā. Kāds tad, lektoraprāt, ir 
labs vietrades projekts? Tas ir tāds, 
kura izstrādes laikā tiek analizēts 
konteksts. Projekta rezultāts no-
teikti nav tikai dekoratīvs, tas ir paš-
pietiekams un var eksistēt bez tālā-
kām dotācijām. Ilgtspējīgs projekts 
ir dinamisks laikā un telpā – to var 
adaptēt un advancēt. Pats galvenais, 
tas veido harmoniskas attiecības, 
nevis sistēmas, rada zināšanas un 
prasmes, veicina vietējo iedzīvotāju 
iesaisti un rūpes par savu vidi. Lek-
tors aicināja uz savu vietu skatīties 
kā uz dārzu, kas jākultivē, un pie-
dāvāja analoģiju ar bišu saimi, kura 
ļoti intensīvi iedarbojas uz vidi, to-
mēr aiz sevis neatstāj postažu. 

Semināra trešās dienas pēc-
pusdienā visas četras darba grupas 
prezentēja izstrādātos projektus. 
Komanda, kurā sadarbojās vairāki 
ar Ugāles vidusskolu saistīti cilvē-
ki – skolēnu pašpārvaldes pārstāv-
ji, skolotāji, arī direktore un citi –, 

iedziļinājās jautājumā par sporta 
infrastruktūras attīstību Ugālē. Pir-
mais posms ir koka konstrukcijas 
“Zaļais namiņš” izveide pie vidus-
skolas, ko paredzēts realizēt līdz 
2020. gada pavasarim. 

Komanda, kura pievērsās 
daudz izskanējušajam jautājumam 
par pastaigu takām, jau semināra 
laikā devās ekspedīcijā, lai pētītu 
Ugāles vēsturiskās pastaigu vietas 
– gravas ap pilskalnu, bērzu aleju 
gar dzelzceļa sliedēm un ūdens-
torni. Arī pēc semināra darbs pie 
šī projekta turpinās, sadarbojoties 
ar Ugāles pagasta pārvaldi un te-
ritorijas īpašniekiem. Trešā darba 
grupa meklēja inovatīvus veidus 
Ugāles identitātes veidošanai un 
pagasta tēla uzlabošanai, apsverot 
iespēju caurbraucējiem iepazīt šo 
vietu caur skaņām. Ugālei raksturī-
gas ir ērģeļu bazūnes, briežu bauri, 
motorzāģa rūkšana un citas skaņas. 
Ļoti nopietnu biznesa ideju piedā-
vāja ceturtā komanda, kura izstrā-
dāja Ugāles ekoveikala jeb kluba 
koncepciju. Projekts paredz kopīgi 
realizēt vietējo mājražotāju pro-
dukciju, piedāvājot arī šaipusei rak-
sturīgos ēdienus Ugāles ciemiņiem. 

Seminārs noslēdzies, tomēr tā 

laikā radītās iestrādes malā netiek 
noliktas. Arī jaundibinātie kontakti 
nes augļus. Biedrība “Ugāles attīstī-
ba” palīdz koordinēt darbu, domā-
jot par projektu realizēšanu, tāpēc  
20. septembrī pulksten 17 Ugāles 
pagasta pārvaldes zālē visas četras 
darba grupas prezentēs savas idejas 
plašākai sabiedrībai, cerot uz cieņpil-
nu kritiku, ieteikumiem un tikšanos 
ar jauniem sadarbības partneriem. 
Ikviens aicināts iepazīties ar projek-
tiem – tie būs apskatāmi vēl divas 
nedēļas pēc prezentācijas pagasta 
pārvaldes darba laikā. 

Biedrības “Ugāles attīstība” 
priekšsēdētāja Ilze Babra

Ugālniekiem Ugāle ir 
viņu pasaules centrā. Tā ir 
daudzu ceļu satekpunktā 

– līdzīgā attālumā no 
Ventspils, Talsiem, Kuldīgas 
un Dundagas. Ugāle šodien 

ir tas punkts laikā, kurā 
satiekas šīs vietas bagātā 

vakardiena un daudzsološā 
rītdiena, kas visvairāk 

atkarīga tieši no mums. 
Ugāle – tas ir iespēju 

krustpunkts!

Ugāle – iespēju krustpunkts

Daļa semināra dalībnieku pēc ražīga darba cēliena. ALISES ĶĪNASTAS FOTO

laikā sakrājies!”, bet otrs sacīja: “Tā 
ir nepieciešamība, esmu Dievam 
par visu pateicīgs!” Viņi ir cilvēki, 
kas gūst spēku, lasot Bībeli. Dievs 
ir motobraucēju dzīves degviela, 
un, kā citēts uz izdevuma “Baike-
ru Bībele” vāka: “Bez degvielas pat 
visdārgākais motocikls nekustēsies 
no vietas, jo tā vajadzīga visam, kas 
kustas. Tamlīdzīgi ir ar mūsu dzīvi.” 
“Baikeru Bībeles” tika uzdāvinātas 

visiem tiem, kas to vēlējās. Šajā grā-
matā var izlasīt par baikeru vēstīju-
miem, dzīvesstāstiem, kā viņi no-
nākuši līdz ticībai un kas tad ir viņu 
degviela, kas virza viņu gājumu. 
Grāmatā ievietota Jaunā Derība un 
lūgšanas.

Talantīgais mūziķis Nauris no 
Liepājas, kas ir arī motobraucējs, 
mūsu sirdis iepriecināja ar skaistu 
dziedājumu ģitāras pavadījumā, 

nobeigumā  izskanēja arī dažas 
anekdotes, bija iespēja tuvāk iepa-
zīties, aprunāties citam ar citu. Tie, 
kas vēlējās, tika izvizināti ar mo-
čiem. Iveta Grinberga no fotostudi-
jas “IK” piedāvāja fotosesiju visiem 
interesentiem. Paldies apdrukas 
salonam “Pērle”, kas izgatavoja pla-
kātus un flaierīšus, un Ugāles foto-
grāfam Aleksandram Hmeļņickim, 
kurš pasākumu iemūžināja. 

Pasākumu varētu saukt par 
ekumenisku, jo tā dalībnieki un 
organizētāji bija dažādu konfesiju 
pārstāvji: baptisti, luterāņi, katoļi.

Ugālē šoruden tiks organizēts 
Alfas kurss, kas vedinās domāt, vai 
dzīvē ir kaut kas vairāk? Aicināti visu 
konfesiju pārstāvji un arī tie, kuri vēl 
nepieder pie kādas draudzes.

Katoļu draudzes pārstāve 
Ilze Mekša-Komisarova 

Ugāli apmeklēja kristīgie motobraucēji

Kristīgie baikeri no visas Latvijas un ugālnieki.  ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO
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VĀRVE

20. augustā Sporta un 
kultūras centrā “Zūras” 
pulcējās interesenti, lai 
izzinātu stāstu veidošanas 
un to izstāstīšanas 
noslēpumus. Tos atklāt 
palīdzēja folkloriste Māra 
Mellēna, kas ir viena 
no stāstnieku kustības 
organizatorēm Latvijā.

Apbrīnojama ir Māras Mellē-
nas prasme sarežģītas un nopiet-
nas lietas izstāstīt saprotami, viegli, 
aizrautīgi. Viņas stāstīto papildināja 
Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” bal-
vas “Laiks Ziedonim 2018” saņē-
mēja, stāstniece Aija Kaminska.

Par gūto šajā dienā pajautāju 
kursu dalībniekiem, un, jāatzīst, 
visas atbildes bija pozitīvas. Lūk, 
dažas no tām. Annahites pamat-
skolas skolotāja Maija Kaņepe: 
“Tā bija brīnišķīga, pozitīvisma 
pilna diena.  Esmu ļoti gandarīta. 
Guvu noderīgo gan sev, gan savam 
darbam. Jau tagad zinu, kuru no 

bērniem gatavošu stāstnieku kon-
kursam.” Tārgales pagasta kultūras 
darba organizatore Ilga Porniece: 
“Ļoti patīkama tikšanās ar Latvijā 
pazīstamām stāstniecēm. Pēc tik 
informatīvi bagātas dienas gribas 
ātrāk sākt darbu ar bērniem.” Zūru 
pamatskolas skolotāja Inguna Blo-
ka iegūto noformulēja īsi: “Sapratu, 
ka atstāstīšana nav stāstīšana.” 

Oktobra sākumā Zūrās notiks 
mazo stāstnieku saiets. Tad varē-
sim vērot, kā dzirdētais iedzīvojies 
praktiskā darbībā. Saieta norises 
plānojums tiks izstrādāts septem-
bra sākumā, kad būsim saņēmuši 
konkursa “Teci, teci valodiņa!” 
nolikumu. Plānojumu pārsūtīšu vi-
sām skolām un kultūras iestādēm.

Aicinu darbu ar bērniem sākt 
jau tagad, jo zināšanas, kas un kā 
darāms, esam ieguvuši.

Kurzemes plānošanas reģiona 
finansētā projekta “Kurzemes 

stāstnieks” īstenotāja 
Viktorija Rebuka

Svētku svinēšanai ir nepiecieša-
mas dažas svarīgas lietas, un viena 
no tām ir draugi, ar ko kopā svinēt. 
Vārves pagasta svētkos ik gadu var 
satikt daudz draugu, gan tos, ku-
riem vēl vakar teici “čau!”, gan tos, 
kuri nav redzēti veselu gadu – no 
pagājušajiem svētkiem. Pagas-
ta svētki var lepoties ar patiešām 
kuplu apmeklētību. Ja kāds saka, 
ka iedzīvotāju paliek mazāk un viņi 
nevēlas svinēt, atbrauciet uz Vārves 
pagastu – te ļaužu netrūkst! Un visi 

ieradušies, lai būtu kopā, lai kopīgi 
svinētu svētkus, lai priecātos par to, 
ka ir vienmēr gaidīti.

Bet lai varētu ciemiņus uzņemt 
un sarūpēt viņiem ko jauku, ir ne-
pieciešamas finanses, jo viss vairāk 
vai mazāk, tomēr kaut ko maksā, 
un tad mums talkā nāk brīnišķīgi 
cilvēki, kuri ir saprotoši, atsaucīgi 
un dāsni. Tikai pateicoties Vārves 
pagasta uzņēmējiem, zemniekiem 
un atsaucīgām ģimenēm, mēs va-
ram visi kopā šos svētkus svinēt. 

Vārdos neizsakāms paldies visiem, 
kas gadu no gada atbalsta šos un 
arī citus Vārves pagastā rīkotos 
pasākumus. Bez jūsu atsaucības 
un sapratnes mums nebūtu šādu 
brīnišķīgu tikšanās reižu. Šī gada 
pagasta svētki atkal pierādīja, cik 
vienoti mēs esam, kad kopīgs darbs 
darāms. Paldies manai brīnišķīgajai 
komandai, kas gādāja, lai visiem 
būtu jauki un neaizmirstami svētki.  

Vārves kultūras darba 
organizatore Inga Berga

Ar darbu 
pie prieka

Amatierteātris “Vārava” savu 
astoto sezonu noslēdza ar E. Vul-
fa lugas “Caur bēdām pie prieka” 
iestudējumu, kas tapa kā koppro-
jekts ar Vārves pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīvu “Vāruve” 
(vadītāja Zane Kalniņa). Nospē-
lējām trīs izrādes ar pirmizrādi 
22.  jūnijā Ventspils tirgus lauku-
mā. Domāju, ka izrāde kolektīva 
repertuārā paliks vairākas vasaras.

“Vāravas” astotā sezona ie-
sākās ar kolektīva braucienu uz 
Eslingenu Vācijā, bet jau novem-
brī sākām darbu pie izrādes “Lau-
lību treniņu aģentūra”. Nebūšu ļoti 
oriģināls, bet, izvēloties lugu, par 
kritēriju neņemu to, kā tā varētu 
izskatīties novada amatierteātru 
skatē, bet gan to, cik tā piemērota 
aktieru ansamblim, kā to varētu 
uzņemt publika. Par M. Zīles lugu 
“Laulību treniņu aģentūra” varu 
teikt, ka ar milzīgu darbu tikām 
pie liela prieka. Izrāde gāja pie 
sirds gan aktieriem, gan skatītā-
jiem, gan pašam režisoram. Katru 
gadu ir vēlme savu padarīto darbu 

parādīt citviet, bet tas paliek ar-
vien grūtāk. Pa šīm astoņām sezo-
nām kolektīvs ir viesojies  gandrīz 
visos Kurzemes novados. Tādēļ ir 
kultūras nami, kuri paši jau aicina 
un gaida mūs ciemos, bet ieplānot 
uzstāšanos jaunās vietās ir fiziski 
grūti, jo pietrūkst sestdienu vai 
svētdienu, turklāt katram aktie-

rim ir sava ģimene un savs darbs. 
Tādēļ arī šoreiz vēlos pateikt pal-
dies visu aktieru ģimenēm par 
sapratni, par atbalstu un līdzi ju-
šanu. Tāpat liels paldies kultūras 
darba organizatorei Ingai Bergai, 
šoferim Gundaram un visiem 
aktieriem, kuru stiķus un niķus 
piecos kolektīva vadīšanas gados 

esmu atkodis visos sīkumos. 
13. septembrī kolektīvs uz-

sāks devīto sezonu, sanākot kopā 
Zūrās, Sporta un kultūras centrā, 
pulksten 19. Aicinu visu vecumu 
interesentus, bet īpaši jauniešus 
pievienoties amatierteātrim “Vā-
rava”, lai kopīgi radītu prieku sev 
un citiem, lai atpūstos un iepazītu 

Latviju, lai piepildītu un bagātinātu 
sevi garīgi un emocionāli. Latvieši 
ir kautrīgi, tādēļ iesākumā drīkst 
arī palūrēt pa atslēgas caurumu 
un izvēli izdarīt vēlāk. Ja ir intere-
se, zvaniet 28472282 vai rakstiet 
valdissmelins@gmail.com.

“Vāravas” režisors  
Valdis Šmēliņš

Amatierteātris “Vārava” un Vārves pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vāruve” E. Vulfa izrādē “Caur bēdām 
pie prieka” Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā.  VALDA ŠMĒLIŅA ARHĪVA FOTO

Stāsts un stāstītprasme

Māra Mellēna sarunā ar pasākuma dalībniecēm. 

Svētki pulcē kopā ļaudis

Dvēseli priecēja muzikāli 
priekšnesumi.
Pagasta svētkos cieņā bija 

sportiskas aktivitātes.  
INGAS BERGAS ARHĪVA FOTO
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Tradīcijas taču jāsaglabā, tāpēc 
808. Puzes mazpulka mazpulcēni 
atkal devās nakts pārgājienā. Pēc 
Elīnas un Signes ieteikuma, šoreiz 
devāmies uz Vasenieku purvu, lai 
izstaigātu tā taku. Laiks bija lie-
lisks, šoruden nav īpaši jāuztrau-
cas par odu un citu insektu uzbru-
kumiem, līdz ar to nebija nekādu 
traucēkļu, lai izvēlēto trasi sekmīgi 
veiktu visi pārgājiena dalībnieki. 
Kā ierasts, pārgājienā piedalījās 
mazpulcēni, viņu vecāki un drau-
gi, pulciņš bija pietiekami prāvs, 
un tas liecina, ka šāda mazpulcēnu 
aktivitāte jāturpina. No pirmsāku-

miem par nakts pārgājiena norisi 
rūpējas Zaķis Zinātkārais, aicinot 
mazpulcēnus izzināt tuvējo ap-
kārtni. Šoreiz gan viņš savā vēstulē 
atzina, ka palicis krietni kūtrāks 
un pats pārgājienā nepiedalīšoties. 
Par purvu ir visai plaša informāci-
ja, un dalībnieki centās izlasīt to 
informatīvajos stendos, jo maz-
pulka vadītāja Māra solīja pārbau-
dīt, kas šajā vakarā jauns uzzināts. 
Pastaiga pa Vasenieku purva laipu 
ir aizraujoša jebkurā laikā, bet īpa-
ši pavasarī un viršu ziedēšanas lai-
kā, kad gaiss reibinoši smaržo pēc 
viršu medus. Noslēgumā cepām 

desiņas pie ugunskura un pārru-
nājām uzzināto.

Gadi rit, un secināju, ka nakts 
pārgājienā šogad devāmies des-
mito reizi. Dažāda ir bijusi maz-
pulcēnu un vecāku aktivitāte, bet 
visos pārgājienos ir piedalījusies 
Sanitas un Normunda Bergu ģi-
mene, savulaik kopā ar dēlu Niklā-
vu, tagad kopā ar mazpulcēniem 
Natāliju un Lauri. Viņi nav bijuši 
tikai vērotāji, bet vairākas reizes 
arī aktīvi iesaistījušies pārgājiena 
organizēšanā. Paldies visiem da-
lībniekiem, palīgiem un šoferiem!

Māra Kraule

Pirms mēneša vēstīju 
par daļu no pužiņu vasaras 
pasākumu maratona “Pužiņ’ 
vasar’s smeķ’s” norises gaitu, 
tagad tas ir noslēdzies. 

Pēdējā zupas vārīšana ārpus 
pagasta centra bija 9. augustā Nīc-
ciema “Bieriņos”, kur visus klāteso-
šos ar Nīcciem’ rāceņ’ zup’ cienāja 
Munda Egle kopā ar dēlu Mārtiņu 
Tālbergu un māsīcu Andru Kukja-
ni. “Bieriņos” pulcējās ap 70 apmek-
lētāju, raisījās interesantas sarunas. 
Lielai daļai dalībnieku bija saistība 
ar Nīcciemu, citiem te aizvadīta 
bērnība vai darba gadi, citi Nīccie-
mu joprojām sauc par savām mā-
jām.

Māsas Selga, Jautrīte un Skaid-
rīte sevi dēvē par “Vieciš” meite-
ņiem, jo viņu bērnība aizritējusi 
Puzes pagasta “Viecītēs”. Māsas bija 
sagatavojušas visiem puķu pušķī-
šus un atklātnes ar jaukiem vēlē-
jumiem. Visiem garšoja Jautrītes 
ceptās bada pankūkas, kas tapa no 
mammas mantotā pannā. Pasāku-
mu kuplināja folkloras kopa “Sīta-
va” ar dziesmām pužiņu mēlē, da-
žādam rotaļām, mīklu minēšanu un 
ārstniecības augu atpazīšanu. 

Skaidrīte Bruhanova aicināja 
klātesošos iepazīties ar novadpēt-
niecības materiāliem par Nīccie-

mu, priecājās par atnestajām sena-
jām fotogrāfijām, jo pamazām top 
grāmata par Puzes pagasta mājām. 
Skaidrīte arī aicināja klātesošos 
iesaistīties atrakcijās un izmēģināt 
pužiņu mēles vingrinājumus. 

17. augustā  Puzes Mežaparkā 
noslēdzās zupu festivāls, un šajā 
reizē savas zupas vārīšanas prasmes 
atklāja nīceniece Pārsla Kupše ar 
meitu. Viņa turpat parkā vārīja zupu 
un skaidroja, kā to dara. Šajā dienā 
iešūpoja arī piecus mazos pužiņus, 
kas piedzimuši aizvadītā gada laikā. 
Koncertu sniedza Kārlis Kazāks, 
Ugāles mazie un lielākie dejotāji 
kopā ar vadītāju Zandu Blumfeldi, 
māsas Zvirgzdiņas gādāja par jaut-
rību, bet Puzes amatierteātris “Un 
tā tāļāk” parādīja savu jauniestudē-
jumu – A. Gaigala izrādi “Maijpu-
ķīte un Maija”. Vakarā visus uz balli 
aicināja grupa “Zvaigžņu lietus”. 

24. augustā Blāzmā valdīja 
sportiska gaisotne – notika veselī-
bas dienas aktivitātes, un ikviens in-
teresents varēja atrast sev piemēro-
tu sportisku nodarbi. Bija dažādas 
atrakcijas un sacensības bērniem, 
baskāju taka, radošās darbnīcas 
svaigā gaisā, riteņbraukšana – velo-
foto-orientēšanās, veiklības stafe-
tes, futbola spēle, ūdens atrakcijas 
un citas aizraujošas nodarbes.

Gaidām mūsu pulciņā 
3. augustā Rīgā, Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, notika Latvijas maz-

pilsētu un pagastu amatierteātru svētki. Pasākumā piedalījās 14 amatier-
teātri un 220 dalībnieki. Tika izrādītas 14 izrādes desmit etnogrāfiskajās 
sētās, tā ļaujot skatītājiem izjust autentisku lauku vidi, kurā norisinās lugu 
darbība. Puzes amatierteātris “Un tā tāļāk” muzeja apmeklētājiem rādīja 
R. Blaumaņa lugu “Velniņi”. Prieks, ka apmeklētāju vidū bija daudz bēr-
nu, kas pēc izrādes fotografējās kopā ar lugas varoņiem. Muzeja lībiešu 
zemnieka un zvejnieka sēta bija piemērota tieši šai lugai. Paldies muzeja 
kultūras pasākumu organizatoram Imantam Vekmanam par jauko sagai-
dīšanu. Taču jau tās pašas dienas vakarā teātris viesojās Slokas sociālās 
aprūpes centrā, kur dzīvo cilvēki ar garīgās veselības problēmām. Izrāde 
tika spēlēta ar vēl lielāku degsmi nekā muzejā. Lai arī aktieri jau bija nogu-
ruši, viņus priecēja gandarījums par paveikto darbu. Tagad priekšā jauna 
sezona, tāpēc neesiet slinki un nāciet mūsu pulciņā!

Režisore Iveta Pete

Mazpulcēnu nakts pārgājiens

Mazpulcēni kopā ar saviem atbalstītājiem nakts pārgājienā.           MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO

Sportisks un azartisks gars 
valdīja arī kultūras nama foajē, 
kur Skaidrīte Bruhanova vadīja 
konkursu “Es i pužiš”. Konkurss 
notika jau ceturto reizi, un šogad 
sacentās komandas “Krāsainie 
Stikli” Lienītes Alsbergas vadī-
bā un “Nīcciem olimpieš” kopā 
ar savu kapteini Ilmāru Krauli. 
Skaidrīte bija sagatavojusi inte-
resantus jautājumus un dažādus 
uzdevumus. Spraigā un jautrā 

gaisotnē tika aizvadītas vairākas 
stundas. Konkursu vērtēja žūri-
ja – Sibilla Veģe, Aina Šteinberga 
un Arta Roderte. Draudzīgā cīņā 
uzvaru guva komanda “Krāsainie 
Stikli”. Skatītāju simpātiju balvu 
ieguva Lienīte Alsberga, bet žūrija 
savu īpašo balvu pasniedza Ilmā-
ram Kraulim.

Garā vasaras pasākumu virkne 
Puzes pagastā aizvadīta, tā rosināja 
daudzus pužiņus iziet no mājām, 

bet daļai nācās veikt papildu dar-
bus, jo katram pasākumam bija 
nopietni jāgatavojas. Lielākā slodze 
gūlās uz Līgas Galdiņas, Skaidrītes 
Bruhanovas, Santas Šēniņas un 
Andas Lejnieces pleciem, bet kat-
rā reizē kopā ar viņām bija daudzi 
atbalstītāji un palīgi. Paldies visiem, 
jo piedzīvotas interesantas, pārstei-
gumu pilnas tikšanās, aizvadītas sa-
turīgas stundas.

Māra Kraule

Pasākumu cikls Puzē

Abas konkursa “Es i pužiš” komandas.  

MĀRAS KRAULES FOTO

Kolektīvs “Un tā tāļāk” izrādīja R. Blaumaņa lugu “Velniņi”. 
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JŪRKALNE

Pēc Valsts datu centra 
aplēsēm, Ventspils novadā 
ir 56 zilās govis. Tās ganās 
arī jūrkalnieces Rudītes 
Mertenas laukos. 

Savā saimniecībā Ošvalku cie-
mā viņa rosās vairāk nekā 20 gadu. 
“Vispār esmu užavniece, tāpēc var 
teikt, ka Jūrkalnē esmu ienācēja. 
Mammai te savulaik apsolīja dar-
bu, viņa fermā slauca gotiņas, es 
toreiz vēl mācījos. Es esmu bijusi 
gan gane, gan slaucēja, bet tad jau 
sākās deviņdesmitie gadi un kol-
hozu likvidēja,” atceras smaidīgā 
un runātīgā Rudīte. Viņa ir augu-
si septiņu bērnu ģimenē, tādēļ jūt 
tuvinieku atbalstu un mīlestību, 
tiekoties ar viņiem ne tikai svētku 
reizēs. Jūrkalniece zina arī to, ko 
nozīmē darbs saimnieku labā – tas 
bijis interesants laiks. Rudītei biju-
si iespēja izmācīties par konditori. 
Kad apguvusi šo profesiju, sākusi 
strādāt Ventspilī, bet, būdama īsts 
lauku cilvēks, sapratusi, ka nespēj 
dienām cept cepumus un kūkas, bet 
vēlas atgriezties pie dabas. “Esmu 
ticīgs cilvēks, tāpēc lūdzu Dievam, 
lai viņš mani atved atpakaļ laukos. 
Pirms 15 gadiem sāku audzēt zilās 
gotiņas. Pirmā bija Zīle, viņa bija 
ļoti principiāla dāmīte un izvirzīja 
savus noteikumus. Man ir bijušas 
arī brūnaļas, bet pēc tam kaut kā iz-
vēlējos tieši zilās, jo tās var ganīties 

piejūras nabadzīgajās pļavās, piens 
ir ļoti garšīgs un trekns, no vienas 
gotiņas varu izslaukt ap 20 litriem 
piena. Tas ir tieši tik daudz, cik va-
jag.” Tagad Rudītes ganāmpulkā ir 
četras slaucamas gotiņas un trīs te-
les. Saimniecībā mīt arī 50 vistas, ap 
15 trušu, dažas zosis un pīles. Dār-
zā aug kartupeļi un dažādas saknes, 
dravā ir 20 bišu saimes. “Nestrādāju 
algotu darbu, bet varu iztikt. Dārzs 
dod savas veltes, gotiņas – pienu, 
no kura gatavoju biezpienu un krē-
jumu, sieru un sviestu. Vasarā jau 
darba pietiek, pat nevar tikt galā, 
bet ziemā adu zeķes un izšuju. Es 
nedomāju, kas būtu jādara vīrie-
tim, kas sievietei. Ja es tā stāvēšu un 
gudrošu, tad viss paliks pusratā, bet 
tas nav pieļaujams. Dievs man dod 
priecīgu prātu, lai es varētu paveikt 
visu nepieciešamo.”

Rudītes saimniecībā palaikam 
iegriežas mākslinieki, lai gleznotu 
zilās govis, un saimniece par to ti-
kai priecājas, jo viņas dāsnā sirds 
ir atvērta visiem. “Jūs zināt, es gan 
nesaprotu, par ko tie mākslinieki 
tik ļoti priecājas.” “Nu, kā, Rudīt, 
jūsu govis ir zilas, un tas ir īpaši.” 
“Zināt, es Dievam lūdzu, lai man 
būtu gotiņas un tehnika. Es viņam 
uzrakstīju vēstuli, kuru pēc tam 
sadedzināju. Šodien varu pateikt 
paldies par visu, kas man dots.”

Marlena Zvaigzne

Svētkos arī sportoja 
“Zāļdienu” svētkos notika arī sporta spēles, kuru organizēšanu uz-

ņēmās Laura Gaidule ar pārējiem pagasta jauniešiem. Šogad visiem bija 
iespēja sacensties volejbolā, strītbolā, futbolā, dažādās stafetēs un indi-
viduālajās sacensībās. Pasākuma organizētāji saka lielu paldies visiem 
sporta spēļu dalībniekiem un atbalstītājiem. 

Kristīne Skrulle 

Augusts paaudžu 
paaudzēs Jūrkalnē bijis 
Romas katoļu baznīcas 
svētku mēnesis. Padomju 
okupācijas gados svētku 
nozīmību centās mazināt, 
organizējot sporta 
pasākumus, lai atturētu 
jauniešus no baznīcas 
apmeklējumiem. Tomēr 
visas aktivitātes bija 
iespējamas tikai pēc 
dievkalpojuma. Jaunieši 
paši sapulcējās un uzspēlēja 
volejbolu.

Atgūstot Latvijas neatkarību, 
bija iespējams tieši augustā orga-
nizēt pagasta svētkus, jo tad savā 
dzimtajā vietā atgriežas visvairāk 
aizbraukušo, līdzi ņemot arī pārē-
jos ģimenes locekļus. Šogad svētki 
notika no 10. līdz 18.  augustam, 
un esam iemācījušies tos veiksmī-
gi sadalīt tā, lai aktivitātes cita citu 
netraucētu.

Augusts sākās ar gatavošanos 
ansambļa “Maģie suiti” 60.  jubile-
jai, kopš suitu dziesmas pirmo rei-
zi publiski skanēja Popes estrādē. 
10.  augusta sirsnīgais pasākums 
vairākkārt aprakstīts presē, bet tas 
ir tikai sākums. Vēl parāds nav at-
dots tām sievām, kas, tautas nama 
vadītāju Marijas Liepas un vēlāk 
Lindas Lastovskas (vēlāk Brasli-
ņas) sauktas un balstītas, Austras 
Čepeļevskas vadībā suitu dziedā-
šanas tradīcijas cauri okupācijas 
gadiem un dažādiem juku laikiem 
iznesa līdz mūsdienām. Mūsu pie-
nākums ir apkopot viņu devumu 
tradīciju glabāšanā un uzturēša-
nā. Mainījušies laiki, sievas vairs 
nebrauc ar divriteni uz mēģināju-
miem un koncertiem, savu tērpu 
godību iesējušas drāniņā, lai varētu 
pirms koncerta saposties, nebrauc 
smagās mašīnas kravas kastē uz-
stāties televīzijā. Tagad ir pārvie-
tošanās ērtības, bet tas nenozīmē, 

ka vieglāk ir izturēt lielo slodzi, ko 
prasa regulārie mēģinājumi, kon-
certi un izbraukumi. Katrai ir jā-
pelna nauda iztikai, ir ģimene, citi 
pienākumi. Gods kam gods – suitu 
garais “ē” skan ar jaunu spēku. At-
liek novēlēt, lai skan cauri nākama-
jām desmitgadēm!

15.  augusts Jūrkalnē ir galve-
nie Baznīcas svētki, kas svinēti vi-
sos laikos ar nosaukumu “Zāļdie-
nas” un ietver sevī vairāku dienu 
lūgšanu ciklu. Arī šoreiz, kā katru 
gadu, baznīcā bija Svētā Mise un 
tika svētīta jaunā raža, no kā arī 
radies visiem saprotamais vārds 
“Zāļdienas”.

16. augusta vakarā pulcējā-
mies baznīcā uz kora “Kamēr...” 
nakts koncertu. Kā katru gadu, 
telpa bija pārpildīta. Tas tāpēc, ka 
gandrīz katru gadu tiekam lutināti 
ar pasaules klases kora koncertu. 
Bija skaņdarbi, kas izteica mūsu 
tautas sāpes, klausītājus saviļņojot 
līdz asarām. Nākamajā vasarā, ce-
rams, koris varēs dziedāt jaunuz-
celtajā dabas koncertzālē. 

17. augustā kapusvētkos pie-
minējām aizgājušos. Pēc tiem 
Jāņa Lagzdiņa tuvinieki tikās, lai 
precizētu atmiņas, jo vēlamies 
pateikt paldies par viņa devumu 
Jūrkalnes vārda spodrināšanā un 
vēstures izpētē, aprakstot viņa dzī-
ves gājumu. Šī diena bija veltīta arī 
sportam. Rīta pusē jaunieši vēlējās 
sacensties sporta spēlēs. Tas bija 
līdzīgi kā senāk, kad sanāca un sa-
centās, šoreiz gan saņemot nelielu 
palīdzību no pagasta pārvaldes un 
sponsoriem. Pēcpusdienā  dažādas 
sporta aktivitātes bija pašai jaunā-
kajai paaudzei. Pēc sacensībam bija 
diplomi un sajūsmas stāsti par pie-
dzīvoto. Patika arī “Teātra un es” 
izrāde “Sunītis un kaķīte”.  

Baznīcas svētku galvenais 
pasākums bija “Zāļdienu” Svētā 
Mise un bīskapa Viktora Stulpina 

vizitācija, uz kuru bija ieradušies 
katoļticīgie arī no citiem pagas-
tiem. Tie ir mūsu kopības svētki, 
protams, ne ar tādu vērienu kā ag-
rākos laikos, bet sirsnīgi gan.

Vēl bija koncerti un balles. 
Katram pēc spējām, varēšanas, 
noskaņojuma un interesēm. Bagā-
tīga svētku nedēļa.

Suitiem patīk gan pašiem garšī-
gi paēst, gan citus pacienāt. Augusts 
tad ir īstais mēnesis, kad laukā var 
baudīt maltīti un arī atpūsties. Visos 
suitu pagastos ēda paši un cienāja 
citus āra kafejnīcās. Varbūt radīsies 
vēl viena svētku tradīcija?

Vēl līdz skolas sākumam se-
nioriem kopā ar ansambļa “Maģie 
suiti” dalībniecēm bija jāpaspēj iz-
braukt ekskursijā uz Lietuvu. Ap-
meklējām Krusta kalnu, kurā tikai 
daži braucēji kādreiz bijuši. Skats, 
protams, iespaidīgs, un katrs var 
atrast sev nepieciešamo noskaņu. 
Tālāk ceļs veda uz Šauļiem, kur 
apmeklējām šokolādes fabriku 
“Rūta”. Šokolāde garšīga, bet pir-
kām apdomīgi, jo karstumā viss 
kas var gadīties. Aizbraucām uz 
Pakrojas muižu, kur kārtējo reizi 
priecājāmies par izdomu un uz-
ņēmību, iekopjot izcilu skaistumu. 
Ziedi, mūzika, figūras – no ziedu 
jēriņiem līdz milžiem, dzīvas ka-
ziņas, smaržīgs siens un krāsaini 
ziedu paklāji.

Tradicionāli mūsu braucienu 
noslēgumos kaut kur cenšamies 
paēst vakariņas. Parasti tas izvēr-
šas par jautru piedzīvojumu. Tā 
tas bija arī šoreiz, galā tikām, gar-
šīgi paēdām un slavenā veikalā arī 
vēl paspējām ieiet. Esam pateicīgi 
Kristīnei par organizāciju un Vil-
nim no Zlēkām, kurš mūs vizināja 
un ar smaidu izturēja visas mūsu 
kaprīzes. Paldies organizatoriem 
par notikumiem bagāto mūsu tra-
dicionālo svētku mēnesi!

Marija Janvāre

Mākslinieki glezno 
Rudītes govis

Rudīte ar vienu no savām telītēm, kas drīz vien izaugs 
par brašu piena devēju.    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Bagātīgais svētku mēnesis

Jūrkalnieki ekskursijā Lietuvā.  MARIJAS JANVĀRES ARHĪVA FOTO
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24. augusts Alsungā, 
Jūrkalnē, Gudeniekos un 
Basos bija īpaša diena, jo šo 
pagastu iedzīvotāji iesaistījās 
akcijā “Vienas dienas 
kafejnīcas suitos”. Sava nama 
durvis viesiem vēra arī tie 
saimnieki un saimnieces, 
kuri ikdienā nesniedz 
ēdināšanas pakalpojumus.

Pavasarī līdzīgu akciju organi-
zēja Lībiešu krastā, un jau toreiz bija 
skaidrs, ka cilvēkiem tā patika. Viņi 
devās uz piejūras ciemiem un mielo-
jās ar dažādiem labumiem, nu kārta 
bija suitu novadam. Jūrkalnē akcija 
notika trīs vietās. Pie tautas nama 
riktes gatavoja čaklās etnogrāfiskā 
ansambļa “Maģie suiti” dziedātājas. 
Viņas pļaviņā iekārtoja īstu kafejnī-
cu, tādēļ apmeklētājiem nebija jāstāv 
rindā, viņi varēja apsēsties pie kāda 
no astoņiem galdiem (kopā bija ie-
kārtotas 64 vietas), apskatīt ēdien-
karti, kurā parādījās arī tādi ēdieni kā 
“Strimal pēļos” (uzkožamais ar reņģi, 
burkāniem, papriku, tomātu mērci 
un sīpoliem), “Suvens ķuseņos” (mā-
jās kūpināta gaļa, ķiļķeni un skābais 
krējums), “Saldā mamzel” (cepumi, 
biezpiens, sviests un skābais krē-
jums), un izvēlēties, ko baudīt. 

“Maģo suitu” pārstāve Kristīne 
Skrulle atzīst, ka sākumā dziedātā-
jas gribējušas saimniekot atsevišķi, 
tomēr sapratušas – tas būs pārāk 
laikietilpīgi un grūti, tādēļ, kā paras-
ti, darbojušās komandā, un tā bijusi 
veiksmīga izvēle. “No Lībiešu krasta 
iedzīvotājiem bijām dzirdējušas, ka 
vienas dienas kafejnīcas piesaista 
lielu uzmanību, tādēļ zinājām, ka jā-
sarūpē daudz ēdiena. Tā arī darījām, 
tāpēc mūsu viesiem tikpat kā nekā 
nepietrūka,” atceras Kristīne. Pēc 
viņas teiktā, kafejnīcu pie Jūrkalnes 
tautas nama apmeklējuši ap 500 cil-
vēku. Uz jautājumu, vai dziedātājām 
patika pasākums, jūrkalniece atbild 
apstiprinoši. Viņa domā, ka arī nā-
kamgad suitenes iesaistīsies šādā 
akcijā. Viņas ne tikai pašas agri cēlās, 
lai pagatavotu ēdienus, bet arī pie-
saistīja savus ģimenes locekļus, tādēļ 
paldies par pagasta popularizēšanu 
pienākas vairākiem cilvēkiem. “Cil-
vēki, kas bija viesojušies pie mums, 
zvanīja pēc 24. augusta un pateicās 
par jauko uzņemšanu. Sestdien mēs 
divas reizes paguvām sniegt nelielu 
koncertiņu, padziedājām, arī nesot 
ēdienus pie galda,” stāsta Kristīne, 

piebilstot, ka pie tautas nama varēja 
iegādāties arī amatnieku izstrādāju-
mus un mājražotāju piedāvātos la-
bumus, piemēram, koka karotes un 
dažādus kūpinājumus. 

Ingus Antonovičs kafejnīcu “Pie 
laša kundzes” iekārtoja Labraga 
muižas centrā, piedāvājot pieprasī-
tās kūpinātās mencas un butes, zivju 
un gaļas soļanku. Zivju zupa pazu-
da apbrīnojumā ātrumā, tādēļ bija 
jāvāra vēl. Saimnieka bērni Katrīna 
un Krišs un māsas mazmeitiņa Lote 
tirgoja pašu gatavotus saldumus, In-
gum palīdzēja arī sieva Evija, mam-
ma un sievasmāte, kuras pasniedza 
koču. “Man ļoti patika šī piepildītā 
un interesantā diena. Guvu daudz 
patīkamu emociju. Es tā rēķinu, ka 
mūsu kafejnīcu apmeklēja vismaz 
400 cilvēku. Godīgi sakot, tik lie-
lu atsaucību negaidījām, tādēļ, ja 
piedalīsimies akcijā arī nākamgad, 
piesaistīsim vēl lielāku atbalsta ko-
mandu, lai varētu pagūt apkalpot vi-
sus viesus. Patīkami pārsteidza viņu 
laipnība un sirsnīgums,” atzīst Ingus.

Viņš kafejnīcas apmeklētājiem 
piedāvāja degustēt paštecināto – 
mārrutku un bērzu pumpuru uz-
lējumu, kā arī cidoniju, upeņu un 
ananasmētru liķieri. Viesiem garšoja 
arī bērzu sulas, turklāt viņiem bija 
iespēja iesaistīties dažādās aktivitā-
tēs, piemēram, šaut ar loku, spēlēt 
galda tenisu.  Tas intensīvāk tika 
darīts pēcpusdienā. Ikdienā Ingus 
ir “Zivju kroga” pārvaldnieks, tādēļ 
iesaistīšanās akcijā devusi vairākas 
atziņas, kuras viņš varēs izmantot 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā, 
un arī tā ir liela vērtība. 

Zemnieku saimniecībā “Bērziņi”, 
kur saimnieko Inga un Juris Lastov-
ski, 24. augustā bija atvērta kafejnīca 
“Kukulīša piedzīvojumi.” Šāds no-
saukums izvēlēts tādēļ, ka “Bērziņos” 
cep gardu maizīti, kuru ar medu un 
pienu varēja nogaršot arī akcijas die-
nā. Lastovski viesiem pasniedza laša 
zupu un dažādas plātsmaizītes. Jurim 
grūti pateikt, cik apmeklētāju bija 
viņa saimniecībā, jo abi ar sievu bi-
juši aizņemti, cienājot viesus. “Mums 
patika ideja par vienas dienas kafej-
nīcām. Cilvēkiem tā bija laba iespēja 
ielūkoties arī tajās saimniecībās, kas 
ikdienā viesus neuzņem. Bijām nogu-
ruši, bet tas bija patīkams nogurums, 
tādēļ domājam, ka arī nākamgad pie-
dalīsimies akcijā,” secina Juris.  

Marlena Zvaigzne 

5. oktobris ir tā diena, ka 
Jūrkalnē jāpabeidz “Vējturu 
nama” būvniecība. Vienlaikus 
notiek arī dabas un atpūtas 
parka infrastruktūras izveide 
un pilnveidošana.

Kultūrvides objekta būvniecī-
ba, gājēju celiņu pārbūve, ārējās un 
iekšējās elektroapgādes ierīkošana, 
apmeklētāju uzskaites un videono-
vērošanas sistēmas ierīkošana radīs 
priekšnoteikumus valsts un starp-
tautisku pasākumu rīkošanai, kā arī 
piesaistīs tūristus ne tikai vasarā, bet 
arī citos gadalaikos. Tas būs iespē-
jams arī tāpēc, ka Ugunspļavā būs 
uzcelta dabas koncertzāle “Vējturu 
nams” (apbūves laukums 437,40 m2, 
augstums 10 m). Tās idejas autors ir 
mūziķis Igo, iecere radusies pirms 
desmit gadiem. Pēc tam viņš vairāk-
kārt domājis, skicējis, gudrojis, kā va-
rētu izskatīties jaunbūve, cik unikāla 
un pievilcīga dabā būtu uzceltā ēka: 
“Pamazām radu sabiedrotos. Kad 
bija uzrunāti arhitekti, kļuva skaidrs, 
ka objekts taps, un šodien mēs jau 
piedzīvojām kapsulas ievietošanu. 
“Vējturu namam” jāpalīdz vasaras 
sezonu Jūrkalnē pagarināt gan uz 
pavasara, gan rudens pusi.” Mūziķis 
izteica cerību, ka dabas koncertzāle 
piesaistīs cilvēkus ne tikai tad, kad 
tajā notiks pasākumi, bet arī ikdienā, 
kad, pastaigājoties pa Ugunspļavu, 

10. augustā ar plašu svētku programmu etnogrāfiskais ansamblis 
“Maģie suiti” svinēja savu 60 gadu jubileju. Svētki iesākās jau pulksten 13 
Jūrkalnes tautas namā, kur kopā ar režisori Daci Micāni-Zālīti, operatoru 
Viesturu Graždanoviču un etnomuzikologu Vili Bendorfu atcerējāmies un 
atsaucām atmiņā suitu dziedāšanas tradīcijas Jūrkalnē. Pēc atmiņu stāstiem 
otrajā stāvā tika atklāta mākslinieces Daces Dēliņas-Lipskas gleznu izstāde 
“Saucējas”, kura uz Jūrkalni tika atvesta par godu “Maģo suitu” jubilejai.

Vakarā visi etnogrāfiskā ansambļa suitu draugi un domubiedri pulcējās 
Ugunspļavā, kur dižojās gan pašas jūrkalnieces, gan viesi ar dziesmām un 
interesantiem stāstiem sveica jubilāres. Jubilejas pasākums noslēdzās ar lus-
tīgu dancošanu, spēlējot suitu muzikantiem.

Mēs sakām vissirsnīgāko pateicību visiem draugiem, kolektīviem un 
atbalstītājiem, kuri bija kopā ar mums mūsu īpašajos svētkos un radīja ne-
aizmirstamu prieka un sirsnības sajūtu. Milzīgs paldies mūsu vecajām sievi-
ņām, ar kurām kopā dziedājām daudzus gadus. No viņām esam mantojušas 
lielo dziesmu pūru, spēku un izturību. Priecājamies, ka svētku reizē viņas 
bija kopā ar mums.

Etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti”

Svētku reize pienākusi, 
to jau nevar aizlaist klusi

gribēsies pakāpties augstāk un palū-
koties apkārt, iemūžinot izjūtas foto-
grāfijās. Objekta nosaukums radies, 
domājot par to, ka vējš, īpaši jūras 
piekrastē, tiek turēts godā, saprotot, 
kā no tā pasargāties, kā izmantot 
savā labā, kādas zīmes tas sūta. 

2. augusta rītā jaunbūves pama-
tos iemūrēja kapsulu, ieliekot tajā 
zibatmiņu ar pagasta himnu, uzru-
nu namam, Igo zīmējumu, eiro mo-
nētu un objekta vizualizāciju. Mū-
ziķis “Vējturu nama” vārdā nolasīja 
uzrunu, kurā skanēja arī šādi vārdi: 
“Pie manis atnākušie vēlas augstāk 
kāpt un vēja brīves garu sajust gaisā, 
mūzikā un sevī. Es esmu “Vējturu 

nams”! Vai turat šodien vēju godā? 
Ja jā, tad turu jūs pie vārda!” 

Objekta koncepcija paredz, ka 
nama vidū tiek novietots koks, šo-
reiz tas būs osis. Jūrkalnes pagasta 
pārvaldes vadītājs Guntars Reķis 
piemērotu koku atrada “Arāju” īpa-
šumā, lēšot, ka tā vecums tuvojas 
100 gadiem. Koka garums sasnie-
dza 20 metrus. Osis, lai to varētu 
izmantot iecerētajam mērķim, tika 
saīsināts līdz 8 metriem, vainaga 
diametrs ir 6 metri. Augusta pēdējā 
nedēļā osi nomizoja, lai veiktu im-
pregnēšanas darbus un varētu no-
vietot “Vējturu nama” centrā.  

Marlena Zvaigzne     

Ēda un slavēja

Viesus mīļi sagaidīja etnogrāfiskā ansambļa “Maģie suiti” 
dalībnieces.  KRISTĪNES SKRULLES ARHĪVA FOTO

“Vējturu nams” drīz būs gatavs

Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis (pa 
labi) ieliek domes priekšsēdētāja vietnieka Māra Dadža 
turētajā kapsulā vēstījumu nākamajām paaudzēm. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Gaviļnieces – etnogrāfiskā ansambļa 
“Maģie suiti” dziedātājas ar savu 
vadītāju Ilgu Leimani (otrā pa kreisi).   

Māksliniece Dace Dēliņa-
Lipska izstādē rādīja savu 
redzējumu par suitu zemi. 

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
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ANCE Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai līdzfinansētā projekta “Kvalitatīvas pieejamības 
nodrošināšana un kultūras mantojuma saglabāšana 
pašvaldības īpašumā “Ances muiža”” Nr. 17-08-AL17-
A019.2203-000010 gaitā Ances pagastā ir pabeigti 
muižas atjaunošanas darbi – ir uzlabots Ances muižas 
vizuālais izskats un pieejamība gan vietējo iedzīvotāju 
ērtībai, gan tūristu uzņemšanai. Būvdarbu laikā apkārt 
muižai ierīkots bruģakmens celiņš, ziemeļu gala telpās 
pašu līdzekļiem ierīkotas nodarbību telpas, kanalizāci-
ja un ūdensvads, nomainīta daļa ēkas logu un durvju, 
kā arī veikti citi uzlabojumi.   

Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nodro-
šināja SIA “JOE”, būvdarbus veica SIA “Samrode”, bet 
būvuzraudzības pakalpojumus nodrošināja SIA “Akor-
da” speciālisti. Projekta kopējās izmaksas, iekļaujot 
būvprojekta izstrādi un ekspertīzi, būvuzraudzību un 
būvdarbus, ir 199 342,32 eiro, tostarp 154 342,32 eiro 
– Ventspils novada pašvaldības līdzekļi, 45 000 eiro –  
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdz-
finansējums.

Projekta noslēgumā Ances pagasta pārvaldes vadī-
tāja Aira Kajaka uzaicināja domes vadību, pašvaldības 
speciālistus un būvniekus brīdi pakavēties atmiņās, 
kā ēka, kas pirms desmit gadiem sava izskata dēļ ne-
piesaistīja garāmgājēju interesi, tagad aicināt aicina 
iegriezties tajā. Aira teica, ka muižas sakārtošanas 
darbos piedalījušies vairāki simti cilvēku, arī draugi no 
Zviedrijas, un katram palīgam pienākas liels paldies, jo 
tikai kopīgiem spēkiem var paveikt lielas lietas. Domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks uzteica Ances pagas-
ta pārvaldes vadītāju par prasmīgo un ekonomisko 
saimniekošanu, kuras rezultāti ir acīm redzami – mui-
žā ir ierīkota izstāžu zāle, tajā pulcējas vietējie mūziķi 
un dejotāji, arī rokdarbu kluba “Paukers” dalībnieki, 
notiek sklandraušu cepšanas meistardarbnīcas, ir ie-
spēja izmantot trenažieru zāli. Senatnīgo celtni labprāt 
apmeklē pagasta viesi, un viņus mīļi sagaida muižas 
pārvaldniece Līga Grīnberga. Arī viņai, tāpat kā Airai, 
ir daudz vērtīgu ideju, tādēļ dzīve Ancē mutuļo – pa-
gastā ir ko darīt kā lieliem, tā maziem.    

Marlena Zvaigzne

TĀRGALE

Augusta nogalē Tārgales 
pagastā sarīkojām piejūras 
festivālu, kurā varēja 
sadziedāties, sadraudzēties 
lietuviešu, latviešu un 
lībiešu kolektīvi. Uz festivālu 
aicinājām ciemos kolektīvus 
no vietām, kuras atrodas pie 
mūsu Baltijas jūras.

Lai veicinātu Ventspils novada 
kultūrvides atpazīstamību, festivā-
lu sarīkojām lībiešu zvejnieku sētā, 
kur lepni plīvo Ventspils novada 
un lībiešu karogs, kur ir dzīvoja-
mā māja ar lielu saimes galdu un 
soliem, simboliska tīklu žāvētava, 
kūts, aka un pat kāpa. Tādējādi tā 
ir lieliska vieta, kur rīkot ievērības 
cienīgus pasākumus. 

Festivāla atklāšanā ar sirsnī-
giem vārdiem tā dalībniekus un 
skatītājus sveica Ventspils novada 
Kultūras nodaļas vadītāja Zane 
Pamše. Pēc kopīgi nodziedātas 
lībiešu himnas “Min izāmō, min 
sindimō/ Mana tēvzeme, mana 
dzimtene” festivāls varēja sākties.

Košu priekšnesumu rādīja 
tālākie dalībnieki – Palangas Kul-
tūras un jauniešu centra folkloras 
ansamblis “Meguva” no Lietuvas. 

Viņu priekšnesumā  iepazinām lie-
tuviešu tautasdziesmas, dejas un 
interesantās ģērbšanās tradīcijas. 
Ansamblis spēlē izmantoja tradi-
cionālos lietuviešu instrumentus 
– kankles, luzdeli, skrabalas, kā arī 
jaunākus instrumentus – harmo-
nikas, bandoniju, vijoli un čellu. Kā 
stāstīja “Meguves” dalībnieki, vi-
ņus vieno līdzīgs pasaules uzskats 
un viņu darbs ir virzīts uz senā ka-
lendāra, ģimenes godu un tradīciju 
atdzīvināšanu. Interesanti, ka daļa 
dalībnieku ir tautas mākslas meis-
tari un tautastērpi ir pašu darināti.

Tradīciju klubs “Rucavas sie-
vas” iepazīstināja mūs ar tikai ru-
cavniekiem raksturīgo vienbalsīgo 
dziedāšanu, kā arī ar lepnumu iz-
rādīja savas puses tautastērpu, kas 
ir viens no trim Dienvidkurzemes 
bagātīgākajiem, krāšņākajiem un 
senākajiem tērpiem.

Folkloras kopas “Vēlava” va-
dītāja Vija Laipniece pastāstīja, ka 
viņu repertuārs nebalstās tikai uz 
etnogrāfiskām tradīcijām, bet sa-
stāv no melodiskām latviešu tau-
tasdziesmām, arī pazīstamām un 
maz zināmām ziņģēm. Uzzinājām, 
ka Liepājas folkloras kopas nosau-

Piejūras festivāls “Kaijas balss” 

Lībiešu zvejnieku sētā skanēja dziesmas un dažādi mūzikas instrumenti.
ILGAS PORNIECES ARHĪVA FOTO 

kums ir radies no senvārda “vēla-
va” – tā sauc vēja rādītāju uz kuģa.

Ventspils folkloras kopa “Ro-
taļnieks” Ināras Salavas vadībā 
iesaistīja klātesošos dalībniekus 
rotaļās, tādējādi salīdzinot rotaļas 
būtību ar ceļu uz senču ozolu. Viņu 
priekšnesumā baudījām arī pazīs-
tamo ventiņdziesmu “Le tik stāv” 
un maģisko dziesmu “Aurēdama 
vēja māte” solistes Līvas Ozoliņas 
izpildījumā.

Par kolektīvu uzņemšanu rū-
pējās pašmāju folkloras kopas 
“Kāndla” dalībnieki, bet par dejām 

– grupas “Strops” muzikanti Agri-
tas Pilenieces vadībā.

Pēc priekšnesumiem aicinā-
jām svētku dalībniekus dzīvojamā 
mājā pie saimes galda, kur viņi 
tika pacienāti ar bukstiņbiezput-
ru. Paldies Tārgales amatierteātra 
režisorei Ritai Griezei par laipno 
uzņemšanu, cienāšanu, galdu no-
formēšanu un kafijas vārīšanu.

Festivāla otrajā daļā visi devā-
mies uz Liepeni, Tārgales pagasta 
lībiešu piekrastes ciemu, lai pieda-
lītos akcijā “Senās uguns nakts.”

Jūras krastā pie iekurtā uguns-

kura atgādinājām sev un citiem, ka 
jūra, kas mūs vieno, ir sargājama. 
Tādējādi visi kopā sajutām vēstu-
res elpu, vienotību un piederību 
savai zemei, tautai un Baltijas jūrai. 
Festivāla noslēgumā visi jutāmies 
gandarīti, ka varējām sajust piejū-
ras vēsturiskās kultūrtelpas uni-
kalitāti, nodrošinot lokālās vides 
nemateriālās kultūras mantojuma 
dzīvotspēju, popularizēšanu un tā-
lāk nodošanu.

Kopas “Kāndla” vadītāja 
Ilga Porniece

Pabeigti Ances muižas atjaunošanas darbi

Ances muižas pārvaldniece Līga Grīnberga (pa kreisi) 
ieklausās pagasta pārvaldes vadītājas Airas Kajakas 
teiktajā.  

Vēsturiskā ēka tagad daļēji atjaunota, bet darāmā vēl 
ir daudz. Ančiņiem tas būs pa spēkam! 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Projekta “Mūsdienīga vingrošanas 
aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu 
veicināšanai Piltenē” gaitā 29. jūlijā 
Ventspils novada pašvaldība ir 
parakstījusi līgumu ar UAB “Metausta” 
(Lietuva) par sporta aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Lielajā ielā 13, Piltenē. Publiski pieejamā trenažieru zāle ar 17 
trenažieru un vingrošanas rīku vienībām būs atbilstoša plašas mērķa grupas interesēm – dažādu disciplīnu sportistiem, 
dažādām vecuma grupām un fiziskās sagatavotības līmeņiem – no iesācējiem līdz profesionāļiem, no bērniem līdz 
senioriem. Aprīkojums tiks uzstādīts pašvaldībai piederošās telpās – Piltenes vidusskolas sporta zāles piebūvē ar 
atsevišķu ieeju. Līguma kopējā summa ir 17 094,55 eiro, 9412,04 eiro līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai, bet 7682,51 eiro ir Ventspils novada pašvaldības līdzekļi. 

INFORMĀCIJA

Noslēgts līgums par trenažieru iegādi

Evita Roģe 
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Nezinu, kādēļ tā, bet, 
lai uzrakstītu par padarīto 
un notikušo, ir vajadzīga 
ļoti liela saņemšanās. Tad 
pildspalva ir par smagu, 
tad datora klaviatūras 
taustiņi ir “neērti”. Tomēr 
pirmais, ko meklējam ik 
mēnesi novada avīzē, – vai 
par manu pagastu ir kaut 
kas nopublicēts? Un tad, 
ja nav, ir zināma vilšanās. 
Bet laikam taču paši vien 
mēs esam par to atbildīgi – 
būs šajā numurā kaut kas 
par mums vai ne. Un katru 
mēnesi pagastā var atrast 
notikumus, par kuriem vērts 
uzrakstīt kādu vārdu. Par 
papildu pamudinājumu 
reizēm nostrādā fakts, 
ka satiec kādu “Ventspils 
Novadnieka” darbinieku 
vaigā un viņš tev tiešā tekstā 
noprasa, kad beidzot būs 
kāds raksts. Tad nu vairs 
nav, kur sprukt, un nākas 
vien klaudzināt tos “neērtos” 
datora taustiņus.                                                                               

Šoreiz par norisēm Ances bib-
liotēkā. Pasākums, kas bija tā vērts, 
lai par to uzrakstītu, notika aprīlī. 
Ar Ventspils Galvenās bibliotēkas 

un Valsts kultūrkapitāla fonda at-
balstu pie mums viesojās rakst-
niece Andra Manfelde. Viņas cie-
mošanās Ancē iesākās ar tikšanos 
pamatskolā. Tur risinājās sarunas 
gan par jaunāko veikumu – Vents-
pils pasaku bērniem un pieaugu-
šajiem “Vēja vīrs un mēs”, gan par 
to, kā pie rakstnieces atnāk tēli, un 
par to, kā notiek grāmatu izdoša-
na. Uzzinājām, ka būs pasaka par 
Kuldīgu un iecerēta arī par Kol-
ku. Viesošanās turpinājās pagasta 
bibliotēkā. Rakstnieces atbildes 
uz pasākuma apmeklētāju uzdo-
tajiem jautājumiem bija atklātas 
un vienkāršas, tāpat arī stāstījums. 
Jūtams, ka dzīve viņu nav lutinā-
jusi, bet attieksmē pret cilvēkiem 
un notikumiem rūgtums nav pali-
cis, mākoņiem bieži bijusi arī zelta 
maliņa. Interesanti, ka rakstniecei, 
meitiņas auklējot, ir bijuši ilgāki 
laika posmi, kad nav uzrakstīts ne 
vārds. Taču notikumi un tēli krāju-
šies un tikai gaidījuši savu iespēju 
tikt norakstītiem nost no dvēseles. 
Andras Manfeldes darbi tapuši arī 
Ventspils Rakstnieku un tulkotāju 
mājā. Ances bibliotēkā kā liecība 
par rakstnieces ciemošanos paliks 
viņas grāmatas ar autores ierak-
stiem.  

Ja nu reiz sāku rakstīt, tad pa-
dalīšos patīkamos iespaidos arī par 
lasītāju klubiņa “Dažādības” vasa-
ras ekskursiju. 22.  jūlijā posāmies 
apskatīt, kā dzīvo citviet – šoreiz 
Snēpeles pagastā. Apmeklējām 
Snēpeles bibliotēku. Uzzinājām, 
ka iedzīvotāju skaita ziņā pagasts 
līdzinās Ancei, arī kultūras aktivi-
tātes līdzīgas – pagastā ir lasītāju 
klubiņš, deju kolektīvs, rokdarbu 
kopa ar slavenām audējām. Apska-
tījām glīti sakopto pagasta centru. 
Vēl viena ļoti interesanta apskates 
vieta Kurzemes pusē ir Metāllūžņu 
mākslas dizaina darbnīca un mu-
zejs Skrundā, kurā saimnieko An-
džēnu ģimene. Te ik uz stūra mūs 
sagaidīja asprātīgi veidoti mākslas 
darbi – dzelzceļa stacija, Londo-
nas vizītkarte – sarkanā telefona 
būdiņa, vesela mūziķu plejāde ar 
Ainaru Virgu priekšgalā un vēl, un 
vēl. Ļoti iesaku šo vietu iekļaut sa-
vos ceļojumu maršrutos. Un, kad 
esi izbraukājies, saproti, ka mājās 
tomēr ir vislabāk, tikai pašiem vien 
tā sava aste jāceļ. Gaidu jaunajā ru-
dens sezonā zinātkārus bibliotēkas 
apmeklētājus – esošos un jaunos!

Ances bibliotēkas vadītāja 
Baiba Manteja

Brīvprātīgais darbs pēc 
mācībām vācu jauniešiem ir 
pazīstama prakse. Kristīgie 
jaunieši – Klauss von der 
Rops, Benita von Vala, 
Natālija von Akemana, 
Inga von Mensenkampfa un 
Agnese von Gintere – visi ir 
ar baltvācu saknēm, tāpēc 
arī viņus interesēja darbs 
Baltijas zemēs, no kurienes 
nākuši viņu senči. 

Tā kā Apvienotie Kurzemes 
fondi finansē darbus baznīcās un 
ar tām saistītos objektos, Vents-
pils Vācu kultūras biedrības vadī-
tāja Māra Kraule jau ziemā apvai-
cājās, vai mums neatrastos darbs 
vācu jauniešiem, jo Rindā ir samē-
rā labi apstākļi dzīvošanai. Ja jau 
cilvēki grib strādāt, tādu iespēju 
garām nelaidīsim! Piedāvājām 
viņiem sagatavot remontam vēl 
nepārveidoto mācītājmājas pusi, 
tā teikt, likvidēt pēdējo padomju 
mantojumu: notīrīt sienas, gries-
tus, izsist nevajadzīgi aizmūrētās 
nišas, izjaukt dzelzs krāsni, attīrīt 
durvis no vecās krāsas.

Mazliet raizējāmies par sazi-
ņu, nav viegli atrast vācu tulku. 
Par tulkiem izmantojām jaunieti 
Rolandu, kurš atgriezies no darba 
Vācijā, un Kristeru, kurš nesen ab-
solvējis skolu. Vēlāk kaut kā tikām 
galā paši, izmantojot savu trūcīgo 
angļu runu. Saviesīgos pasākumos 
tulkot palīdzēja Dace Korna un, 
protams, arī Māra Kraule.   

Jaunieši Rindā dzīvoja no 10. 
līdz 19. augustam. Daži no viņiem 
Latvijā bija pirmo reizi, bet gru-
pas vadītājam Klausam šī bija jau 
ceturtā sezona. Viņš bija strādā-
jis gan Igaunijā, gan Landzē, gan 
Spārē. Jaunieši ar visu bija apmie-

rināti, izrādīja sajūsmu par skaisto 
vietu un iespēju nopeldēties Rin-
das upītē. Viņus izbrīnīja mazais 
iedzīvotāju blīvums, plašums un 
miers. Inga gribēja redzēt, kā Ive-
ta slauc govis, viņas brālim Vācijā 
arī esot ferma. Necerēta vienkār-
šība, nekādu kaprīžu vai īpašo 
prasību. Garšoja mūsu ēdiens 
(gatavoja Gerda Bileskalne Popes 
skolā) un īpaši tomāti no mūsu 
pašu siltumnīcām.

Mēs savukārt rūpējāmies, lai 
jaunieši vairāk iepazītu Kurzemi. 
Piedāvājām laivu izbraucienu pa 
Rindu, Māra izveda pa Vasnieku 
purva taku. Ances muiža piedā-
vāja cept dižrausi. Arī paši vācu 
jaunieši bija gana aktīvi ceļotāji un 
paspēja pabūt Ventspilī, Kuldīgā, 
atpakaļceļu uz Rīgu izvēlējās caur 
Kolku un Roju. 

Tomēr darbs viņiem bija prio-
ritāte. To redzējām no pirmās die-
nas, kad viņi ievācās mācītājmājā. 
Pat laivu braucienam atļāvās tikai 
trīs stundas, lai neiekavētos darbi. 
Viss tika darīts ar lielu atbildību 
un rūpību. Stundām ilgi meitenes 
ar fēnu ņēma nost no durvīm ne-
skaitāmas krāsu kārtas un raizējās 
par to, ka tik maz paspēs izdarīt. 
Mēs tiešām ļoti atzinīgi novērtē-
jam jauniešu darbu. Nožēlojam ti-
kai to, ka nepacentāmies piesaistīt 
arī mūsu jauniešus. Tiesa gan, pēc 
vāciešu aizbraukšanas sarīkojām 
talku mūsu draudžu jauniešiem, 
lai pabeigtu to, ko viesi nepaspēja. 
Arī mūsējie strādāja ar prieku un 
paveica tiešām daudz. Bet kā būtu 
sešas dienas no vietas? Brīvprātī-
gi. Pie mums tas nav populāri. Bet 
labi piemēri iedvesmo!

Selga Puriņa

Tas ir gada lielākais pasākums Ancē. 
Ikdienas darbi tiek atlikti malā, lai satiktos, 
priecātos un svinētu svētkus. Un Ancē ir 
gan ko rādīt, gan par ko priecāties. Allaž 
ir padomāts par dažādu paaudžu svētku 
dalībniekiem.

Ances muižā bija apskatāma hobiju izstāde “Ko-
lekcijas”. Apmeklētāji priecājās par Aigas Izašares 
krūzīšu kolekciju, Guntas Grietēnas 285 ziloņu ko-
lekciju, kur tālākie atceļojuši no Indijas un Āfrikas, 
Ērikas Valkas zirdziņiem, Jāņa Blumberga alus kau-
siem un Elitas Kuģenieces pūcēm. Paldies visiem ko-
lekcionāriem par atsaucību.

Muižas lielajā zālē bija izveidota improvizēta ka-

fejnīca, kur, klausoties skaistu mūziku, varēja mielo-
ties ar kūkām un kafiju. Šogad muzicēja rīdzinieki 
Liene Broka (vijole) un Māris Ivanovs (akordeons). 
Vairāku stundu garumā skaistas dziesmas pieskan-
dināja muižu, arī svētku viesi varēja izdziedāties no 
sirds. Savukārt dejotāju telpās tika demonstrēts rai-
dījuma “Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku” Ances sižets.

Šogad muiža uz svētkiem tika saposta īpaši skais-
ta. Sandras Ceples darinātie ziedu dekori patīkami 
pārsteidza ne vienu vien apmeklētāju. Paldies Sand-
rai un viņas meitai Kitijai par ieguldīto darbu. Prieks 
par visiem svētku viesiem. Jūsu labie vārdi un patei-
cība dod enerģiju strādāt tālāk. Uz tikšanos citreiz!                

Līga Grīnberga

Ancē nesnauž! 

Lasītāju klubiņa “Dažādības” dalībnieces Andžēnu dzelzceļa stacijā.     BAIBAS MANTEJAS FOTO

21. Ances svētki aizvadīti

Lielāko dienas daļu vācu jaunieši pavadīja darbā, bet 
šeit fiksēts atpūtas brīdis laivojot.   SELGAS PURIŅAS ARHĪVA FOTO

Vācu jauniešu brīvprātīgais 
darbs Rindas mācītājmājā



2019. gada augustā Ventspils 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti pieci jaundzimušie: 
divi Vārves pagastā, pa vienam 
Zirās, Jūrkalnē un Popē.

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas septiņas laulības: 
četras – Usmas evaņģēliski 
luteriskajā draudzē, 
viena – Zlēku evaņģēliski luteriskajā 
draudzē, viena – Ugāles evaņģēliski 
luteriskajā draudzē, viena – Jūrkalnes Svētā 
Jāzepa Romas katoļu draudzē. 

Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā 
augustā reģistrēti 
miršanas gadījumi: 

Ugāles pagastā Ilmārs Strazdiņš (5.10.1937.–11.08.2019.)
  Lienīte Kantmane (15.09.1939.–13.08.2019.)
Popes pagastā Irina Sūniņa (24.05.1944.–12.08.2019.)
Vārves pagastā Ligita Sproģe (9.09.1946.–15.08.2019.)
  Valdis Ilmārs Ķiris (5.05.1934.–18.08.2019.)
Tārgales pagastā Lukas Rolands Jurciks (15.10.1942.–17.08.2019.)
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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, 25. septembrī. 
Nākamais numurs iznāks 
8. oktobrī.

SENIORI

Šoreiz mūsu ekskursijas marš-
ruts vijās pa Ziemeļkurzemes 
lielceļiem, Talsu un Dundagas no-
vadu. Pirmā pieturvieta kāju izlo-
cīšanai bija Valdemārpilī, skaistā 
un sakoptā vidē pie Sasmakas eze-
ra. Šeit pašā rīta agrumā varējām 
priecāties par mūsu dabas bagātī-
bām. Nākamā apskates vieta bija 
1805. gadā celtā Tiņģeres muižas 
ēka, pils parks ar dīķiem, grotu, 
Mīlestības saliņu un mūra valni. 
Par to, lai šis apmeklējums būtu 
sevišķi skaists, bija parūpējusies 
gide, kura mūs sagaidīja kā baron-
kundze, tērpusies 19.  gadsimta 
balles tērpā. Pils ēkai ir klasicisma 
stila iezīmes, kādreiz tā lepojusies 
ar ziemas dārzu. Līdz 2008.  ga-
dam pils ēkā bija Tiņģeres pamat-

skola, bet nu tajā atrodas Īves pa-
gasta pārvalde, Tiņģeres kultūras 
nams, bibliotēka, pasts, arī evaņ-
ģēliski luteriskās draudzes kapela. 
Plašs un izsmeļošs bija baronkun-
dzes stāstījums par pils tālo vēturi 
un šodienas aktivitātēm, tostarp 
par Tiņģeres pils balli, kurā dāmas 
un kungi tērpjas pēc 19. gadsimta 
modes.

Tālāk devāmies uz Dunda-
gas “Amalēm” jeb laimīgo ķirbju 
zemi, kur mūs sagaidīja slavenā 
Dundagas dārzkope Edīte Seipu-
le. Apskatījām saimniecību, uz-
klausījām padomus koku, krūmu, 
puķu audzēšanā, dārza veidošanā. 
Degustācijā iepazinām dažādu ie-
vārījumu garšas, tējas. Esot Dun-
dagas pusē, viesojāmies arī pie 

sklandraušu meistares Elmas Za-
diņas. Elmas kundze sklandraušus 
cep jau vairākus desmitus gadu, 
taču atzīst, ka joprojām eksperi-
mentē. Īsto receptes noslēpumu 
meistare neatklāj. Nobaudījām vi-
ņas gatavoto pūteli – ļoti labs kar-
stā vasaras launaglaikā! Protams, 
ēdām arī sklandraušus.

Mājupceļā iegriezāmies Šlīte-
res Nacionālajā parkā un Šlīteres 
bākā, no kuras paveras plašs skats 
uz sksisto Kurzemes piekrasti. 
Ekskursijas noslēgumā Liepenē 
aizstaigājām līdz pludmalei, prie-
cājāmies par skaisto laiku, jūru, 
sauli. Par mūsu vizināšanu paldies 
šoferim Edvīnam!

Steidzīte Akmentiņa 

ANCE

Piltenes seniori izzina Kurzemi

Kopīgs foto atmiņai Liepenē.  VOLDEMĀRA AKMENTIŅA FOTO

Ances senioru deju 
kolektīvs aicina jaunus 
dalībniekus ar vēlmi 
dejot un dejā rast prieku. 
Gaidīsim no Ances un arī 
no apkārtējiem pagastiem. 
Nāciet dejot mūsu pulkā!

Ances senioru deju kolek-
tīvam aizvadītā sezona bija no-
tikumiem un emocijām bagāta. 
Esam saņēmuši Ventspils novada 
Atzinības rakstu par ilggadīgu un 
pašaizliedzīgu ieguldījumu An-
ces pagasta un Ventspils novada 

sabiedriskajā un kultūras dzīvē.  
Pērnā gada decembrī deju kolek-
tīvs kopā ar draugiem un viesiem 
svinēja kolektīva 15 gadu jubileju. 
Kopīgi tika dejots, kopīgi apēsti 
dzimšanas dienas kliņģeri, kā arī 
kolektīvs saņēma jaukas dāvanas 
un uzklausīja laba vēlējumus.

Esam snieguši koncertus An-
ces pagastā, dejojuši Rendā un 
Garkalnes novadā. Sveicām Ka-
bilē deju kolektīvu “Kamēr vari”, 
Skrundā – “Viršus”, piedalījāmies 
Aizputē rīkotajā senioru sadancī 

“Tebras līkloči”, Piltenē – “Venti-
ņu tūrē”. Kopā svinam svētkus un 
braucam ekskursijās. Šogad pabi-
jām arī Sāremā, kur guvām daudz 
labu emociju.

Liels paldies Ventspils nova-
da pašvaldībai un Ances pagasta 
pārvaldei, mūsu deju kolektīva 
vadītājai Elitai Kuģeniecei, kon-
certmeisterei Mārītei Kuģeniecei 
un, galvenais, pašiem dejotājiem! 
Gaidīsim – nāciet mūsu pulciņā!

Ances senioru deju kolektīva 
dalībniece Arta Kantiņa 

Aicinājums iesaistīties 
senioru deju kolektīvā


