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Ventspils novada un Ventspils pilsētas domes 
deputāti, vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministra Jura Pūces aicināti, piedalījās konsultācijā 
par apvienotā Ventspils novada izveidi.

Ministra piedāvātais modelis paredz apvienot abas paš-
valdības, kuras līdz šim ir veiksmīgi strādājušas un attīstījušās 
atsevišķi. Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram 
Muceniekam un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājam 
Aivaram Lembergam bija iespēja izteikt savu viedokli par iece-
rēto administratīvi teritoriālo reformu. Aivars Lembergs reto-
riski vaicāja, vai robežu maiņa mainīs iedzīvotāju skaitu apvie-
notajā teritorijā, vai sievietes fertilajā vecumā pēkšņi pieņems 
lēmumu laist pasaulē vairāk bērniņu, vai apvienošanās nozīmēs 
to, ka samazināsies mirstība. Pilsētas domes priekšsēdētājs uz-
skata, ka piedāvātā reforma ir valdības diktāts un neliecina par 
demokrātiju, turklāt tās virzītāji nesaprot tik vienkāršu princi-
pu, ka konkurētspējīgu atalgojumu darbiniekiem nosaka uzņē-
mējs, nevis pašvaldība. Aivars Lembergs apšauba pieņēmumu, 
ka lielākā teritorijā iedzīvotāji aktīvāk iesaistīsies pašvaldības 
darbā un tajā būs daudz vairāk demokrātijas nekā mazākā te-
ritorijā. Aivars Lembergs ir neizpratnē par to, kā un kur apvie-
notajā teritorijā strādās administrācija. Jaunu ēku, lai izvietotu 
visus darbiniekus, nav paredzēts būvēt, bet būs vajadzīga vieta, 
kur strādāt. Pilsētas domes priekšsēdētājs apšauba, ka būtu jā-
slēdz Ventspils novada teritorijā esošie kultūras un tautas nami: 
“Baņķiera pieeja attiecībā uz cilvēkiem neder.”

Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 
izteica cerību, ka ministrs tomēr ieklausīsies pašvaldību pār-

stāvju teiktajā un apvienošanās būs brīvprātīga, nevis obligāta. 
Ventspils novada pašvaldība vēlējās uzzināt iedzīvotāju vie-
dokli par iespējamo reformu, tādēļ mājaslapā tika ievietota ap-
tauja. No 348 respondentiem pret apvienošanos bija 252, par 
– 70, 28 personas par šo jautājumu nebija domājušas.

Aptaujas dalībnieki norādīja, ka “nav nepieciešams izjaukt 
to, kas labi strādā, lai kārtējo reizi secinātu – piedodiet, atkal 
kaut kas nesanāca”. Tāpat tika izteikts viedoklis, ka apvieno-
šanās gadījumā pagasti būs zaudētāji, jo finanšu līdzekļus 
novirzīs Ventspilij un pagastu balsi nesadzirdēs, pilsētas un 
novada saimnieciskā darbība ir atšķirīga. Publiskajā telpā iz-
skanējusi informācija, ka pašvaldības nespēj nodrošināt visus 
nepieciešamos pakalpojumus, nepaskaidrojot, kas tad tiek at-
stāts novārtā vai paveikts nekvalitatīvi. Tāpat tiek minēts, ka 
pašvaldībām nav kapacitātes Eiropas Savienības līdzfinansēto 
projektu līdzekļu apguvei, tomēr Ventspils novadā ir ieviesti 
127 projekti, no Eiropas Savienības piesaistot 20 miljonus eiro.              

Kādi būtu negatīvie faktori, apvienojot abas pašvaldības? 
Nevienlīdzīga pārstāvniecība domē, apdraudēta projektu ie-
viešana un finansējuma piesaiste lauku teritorijai, komunālo 
pakalpojumu cenu atšķirība, tādējādi  pasliktināsies pilsētas 
iedzīvotāju dzīves kvalitāte, izlīdzinot abās pašvaldībās sniegto 
sociālo palīdzību un garantijas, samazināsies to apjoms, rezul-
tāts – neapmierināti iedzīvotāji. Aivars Mucenieks norādīja, 
ka, īstenojot reformu, netiks nodrošināta investīcijām pievil-
cīgāka vide, nebūs nodrošināts konkurētspējīgāks atalgojums, 
nesamazināsies emigrācija, turklāt reforma neatrisinās galve-
no Latvijas pastāvēšanas apdraudējumu – tā neveicinās visas 

valsts reģionālo attīstību, tam nepieciešami pavisam citi pasā-
kumi. Novada domes priekšsēdētājs izteica pieņēmumu, ka 
reformai varētu būtu citi mērķi, proti, lauku skolu likvidēšana, 
latviskās kultūrtelpas samazināšana un apdzīvotības iznīcinā-
šana lauku teritorijās. 

Ventspils novada domes deputāte Dace Vašuka pievērsa 
uzmanību jautājumam par iespējamo lauku skolu slēgšanu. 
Ja tas notiks un skolēniem no pagastiem būs jāmācās pilsētā, 
viņu vecākiem tas būs papildu finansiālais slogs, jo bērniem 
vairākas reizes dienā vajadzēs ieturēt maltītes. Novada do-
mes deputāts Andris Jaunsleinis norādīja, ka valsts kopš 2009. 
gada neko nav darījusi, lai atbalstītu pašvaldības, un tagad tiek 
piedāvāta nākamā avantūra. “Jūsu [ministrijas] piedāvājumā 
neatradu nevienu pierādījumu, kuras funkcijas pašvaldības 
nepilda. Ja mēs gribētu apvienoties ar pilsētu, mēs apsēstos 
pie saruna galda un paši vienotos par to.” Andris Jaunsleinis 
aicināja ministru aizdomāties, kā jūtas deputāts, kurš balso par 
skolas slēgšanu. 

Ventspils novada pašvaldības deputāts Māris Dadzis no 
ministrijas puses gaidīja lielāku konkrētību, proti, atbildi uz 
jautājumu, kā apvienotajā novadā tiks ietaupīti administratīvie 
izdevumi un kā tajā uzlabos pakalpojumu kvalitāti – pagaidām 
nav nekādu pierādījumu, ka tie būtu nekvalitatīvi.   

Laikraksta “Ventas Balss” galvenā redaktore Gundega 
Mertena izteica pieņēmumu, ka ministrijā jau pieņemts lē-
mums par Ventspils un novada apvienošanu un, rīkojot kon-
sultāciju, vienkārši tiek tērēts laiks. Ministrs, uzklausījis rep-
likas un iebildumus, norādīja, ka reforma ir kopdarbs: “Mēs 
neesam spēlē, kurā kaut kas jāpierāda, bet mums ir jāsadarbo-
jas. Reforma ir nepieciešama. Ir jau mērīts vairāk par septiņām 
reizēm, nu pienācis griešanas brīdis.” 

Marlena Zvaigzne 

Reģionālās vizītes 
laikā satiksmes ministru 
Tāli Linkaitu sagaidīja arī 
Ventspils novada domē. Viņš 
jau iepriekš bija saņēmis 
vairākus jautājumus, uz 
kuriem atbildēja klātienē.

Novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks izteica amat-
personai gandarījumu par uzsākto 
Ventspils–Kuldīgas–Saldus auto-
ceļa pārbūvi, jo tas ir ļoti būtisks 
ceļa posms kā iedzīvotājiem, kas 
to izmanto, tā arī uzņēmējiem. Tā-
pat domes priekšsēdētājs atzinīgi 
novērtēja grants ceļu programmu, 
kuru īstenojot novadā sakārtots ap 
40 km, vienlaikus norādot, ka tie ir 
tikai 5% no pašvaldības īpašumā 
esošajiem ceļiem. Kopš novada 
izveidošanas pašvaldībai izdevies 
uzklāt 8 km cietā seguma, bet  
3 km atjaunot. 

Ministrs, uzklausījis Aivara 
Mucenieka teikto, norādīja, ka 
“valstij ir tik daudz naudas, cik ir, 
un Eiropas Savienības līdzekļi, kas 
tiek izmantoti ceļu sakārtošanai, 
iet uz beigām”. Reģionālie autoceļi, 
pēc Tāļa Linkaita teiktā, visā Lat-
vijā ir sliktā stāvoklī, bet nākam-
gad būs maz līdzekļu, lai veiktu 
remontdarbus. Ministrs bieži ap-

Trūkst līdzekļu autoceļu remontam

meklē Ances pagastu, tādēļ zina, 
kādas grūtības jāpārvar, lai no šī 
pagasta aizbrauktu uz Dundagu 
un Ventspili, tomēr viņš nesolīja, 
ka tuvākajā laikā situācija varētu 
uzlaboties. Jau ilgāku laiku tiek ru-
nāts par to, ka “Latvijas Valsts ceļi” 
varētu uzticēt pašvaldībai apsaim-
niekot atsevišķus ceļa posmus. Tā-
lis Linkaits teica, ka šādā gadījumā 
pašvaldības saņemtu 1560 eiro do-
tāciju par katru kilometru. To dzir-
dot, Tārgales pagasta pārvaldes va-

dītājs Mārcis Laksbergs norādīja, 
ka pašvaldībām paredzēts piedāvāt 
neremontētos ceļa posmus, tādēļ 
to nevar saukt par izdevīgu darī-
jumu. 

Tikšanās reizē klātesošie ru-
nāja arī par autoceļu Piltene–Zlē-
kas, kuram 2018. gadā veikta du-
bultā virsmas apstrāde, bet ziemā 
mašīnas, braucot pa šo ceļu, izsita 
bedres, pašlaik ceļa posmam pie-
mērots svara ierobežojums, tādēļ 
liegta transporta kustība smagajai 

tehnikai, kuru izmanto zemnieki 
un mežizstrādātāji. Ministrs sa-
cīja, ka līdzīga aina novērota arī 
Ēdolē un Neretā: “Dubultā virsma 
ir filigrāna lieta, tāpēc jāievēro 
īpašs saudzēšanas režīms.” Aivars 
Mucenieks izteica cerību, ka ga-
rantijas laikā brāķi varētu novērst.

Runājot par sabiedriskā trans-
porta kustību, Tālis Linkaits no-
rādīja, ka Kurzemē maršruti jau 
ir optimizēti, tādēļ tuvākajā laikā 
nav paredzēts samazināt reisu 

skaitu. Ventspils novada domes 
deputāts Ints Apsītis pievērsa 
uzmanību grants ceļam Amele–
Stikli. Viņaprāt, būtu ļoti svarīgi 
tam veikt dubulto virsmas apstrā-
di, tādējādi sakārtojot ceļu 6 km 
garumā un būtiski uzlabojot dro-
šību. Ministrs, uzklausot Vents-
pils novada pārstāvjus, teica, ka 
ņems vērā visus priekšlikumus, 
bet nevar neko solīt ierobežoto 
finanšu resursu dēļ.    

Marlena Zvaigzne 

Ar ministru Tāli Linkaitu tikās arī novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks un viņa vietnieks Māris Dadzis.   
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26. jūnijā Ventspils novada pašvaldība 
noslēdza būvdarbu līgumus ar SIA “Venta 
1” par četru autoceļu pārbūvi Ventspils 
novadā saskaņā ar SIA “PBT” izstrādātajiem 
būvprojektiem. Būvuzraudzības 
pakalpojumus visos objektos sniegts SIA 
“SNB projekti”.  

Vārves pagastā projekta “Pašvaldības autoceļu 
pārbūve Vārves pagastā, Ventspils novadā” gaitā pār-
būvēs pašvaldības autoceļu Va-10 “Zīles ceļš” pos-
mā no 0,000 līdz 2,300 km un pašvaldības autoceļu 
Va-15 “Sušķu ceļš” no 0,000 līdz 0,620 km. Projek-
ta kopējās izmaksas, ieskaitot būvprojekta izstrādi, 
autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpoju-
mus, ir 308 556,86 eiro, 259 215,10 eiro finansē Ei-
ropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet 
49 341,76 eiro – Ventspils novada pašvaldība. 

Projekta “Pašvaldības autoceļa T-1 “Krievlauki–
Ezernieki” pārbūve Tārgales pagastā, Ventspils nova-
dā” gaitā Tārgales pagastā tiks veikta pašvaldības au-
toceļa T-1 “Krievlauki–Ezernieki” posma no 0,000 līdz 
3,100 km pārbūve. Projekta plānotās kopējās izmaksas 
ir 288  616,28 EUR, Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai līdzekļi ir 158 831,34 eiro, bet Ventspils 
novada pašvaldības līdzekļi – 129 784,94 eiro. 

Projekta “Pašvaldības autoceļa Uz-16 “Rukši–
Lielais tilts” pārbūve Užavas pagastā, Ventspils nova-
dā” gaitā Užavas pagastā veiks pašvaldības autoceļa 
Uz-16 “Rukši–Lielais tilts” posma no 0,000 līdz 1,200 
km pārbūve. Projekta kopējās izmaksas ir 119 213,30 
eiro, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
līdzekļi ir 97 969,28 eiro, bet Ventspils novada paš-
valdības līdzekļi – 21 244,02 eiro.

Evita Roģe

Parakstīti būvdarbu līgumi 

Jūlija vidū ir uzsākta reģionālā 
autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus 
(P108) pārbūve no 3,9. līdz 24,8. ki-
lometram. Būvdarbu laikā, kā infor-
mē “Latvijas Valsts ceļu” sabiedris-
ko attiecību projekta vadītāja Ieva 
Niedra, veiks krustojumu pārbūvi 
atbilstoši satiksmes drošības prasī-
bām, sakārtos ūdens atvadi, kā arī 
autobusu pieturvietas. Minētajā 
posmā paredzēts nomainīt ceļa se-
gas pamata slāņus, bet vietām tos 
pastiprināt. Segumu veidos divas 
asfalta kārtas. Darbi turpināsies arī 
nākamgad līdz rudenim, to veikša-
nai saskaņā ar līgumu atvēlētas 300 
kalendārās dienas, neskaitot tehno-
loģisko pārtraukumu.

Būvdarbu laikā autovadītājiem 
jārēķinās ar vairākiem luksoforu 
posmiem, kā arī ātruma ierobežo-
jumu. Būvdarbus objektā veic SIA 
“Binders”. Projektu līdzfinansē Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonds, 
kopējā līgumcena ir 13,7 milj. eiro.

Marlena Zvaigzne 

Jūlija domes sēdē
l Izdarīja “Ventspils novada Sociālā dienesta nolikuma” grozīju-

mus, izmainot Sociālā dienesta juridisko adresi – Lielā iela 2A, Piltene, 
Ventspils novads, LV-3620.

l Veica grozījumus nolikumā “Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdi-
nāšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā” – nodrošinot 
ēdināšanas pakalpojumu (brokastis, pusdienas, launags) apmaksu 1,5–6 
gadus vecajiem pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē Ventspils 
novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības 
iestādes no 1. septembra: vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem – 1,50 eiro dienā 
vienam izglītojamam; vecumā no 3 līdz 6 gadiem – 1,65 eiro dienā vie-
nam izglītojamam, neatkarīgi no šo izglītības iestāžu izglītojamo dekla-
rētās dzīvesvietas.

l Izdarīja grozījumus “Ventspils novada amatiermākslas kolektīvu 
vadītāju, speciālistu finansēšanas nolikumā” – nolikuma 12. punktu pa-
pildināja ar 12.6. apakšpunktu, kur deju kolektīvs (pieaugušo) ir vismaz 4 
pāru deju kolektīvs, kā arī nolikuma 3. pielikuma 2. grupas uzskaitījumu 
papildināja ar šādu kritēriju – nepilna dalībnieku skaita deju kolektīvs. 

l Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, kur tika saņemts viena pre-
tendenta pieteikums un vērtēšana notika divās kārtās ar iesniegto doku-
mentu izvērtēšanu pēc noteiktajiem kritērijiem, kā arī darba interviju 
ar amata pretendentu, deputāti iecēla Danu Šimpermani par Ventspils 
novada Ugāles vidusskolas direktori no 19. augusta.

l Pašvaldībā saņemts Ventspils novada Piltenes vidusskolas direk-
tores Baibas Šulcas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Pilte-
nes vidusskolā, deputāti atbalstīja iesniegumu, kā pēdējo darba dienu 
nosakot 23. augustu.

l Pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem “Ventspils novada 
pašvaldības 2019. gada budžets”, deputāti nolēma palielināt SIA “VNK 
serviss” pamatkapitālu, izdarot naudas ieguldījumu sabiedrības pamat-
kapitālā par 45 000,00 eiro. 

l Vēl atbalstīja lēmumprojektus par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu 
Vārves, Ugāles, Zlēku pagastā un Piltenē, par nekustamā īpašuma atsa-
vināšanu Tārgalē.

l Lēma par nekustamo īpašumu “Arāju katlu māja”, “Pienotava”, 
“Piemuiža” un “Puzuri” Ugālē atsavināšanu atklātā izsolē (skatīt 3. lpp.).

l Nolēma atcelt atsavināšanu dzīvokļa īpašumam Rūpnīcas ielā 1– 
8 Ugālē, “Avoti” – 2 Zlēkās, būvju īpašumam “Puskazarma” Usmā.

l Nodeva īpašumā bez atlīdzības piekrītošās zemesgabala domāja-
mās daļas dzīvokļu īpašumiem Usmas pagastā.

l Lai nodrošinātu dzeramā ūdens kvalitāti Vārves ciemā un vien-
mērīgu ūdens padevi Ventavas ciemā, nolēma sniegt pašvaldības galvo-
jumu SIA “VNK serviss” ilgtermiņa aizņēmumiem 77 557,00 eiro pro-
jektam Ventavā un 76 292,25 eiro projektam Vārvē ārējās ūdensapgādes 
pārbūves īstenošanai.

l Izdarīt šādus grozījumus noteikumos “Siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Ventspils novada pašval-
dības teritorijā”, kur IV nodaļas 5. punktā noteica, ka siltumapgādes 
pakalpojumu tarifa pieaugums viena gada laikā nedrīkst pārsniegt 18% 
no esošā apstiprinātā tarifa, izņemot gadījumus, kur tarifa lielumu no-
saka pēc TEP (tehniski ekonomiskais pamatojums) nosacījumiem, un 
tie nedrīkst būt mazāki par TEP noteiktajiem, savukārt IV nodaļas 6. 
punktā, ka siltumapgādes pakalpojuma tarifa pieaugumu saskaņā ar šīs 
metodikas IV nodaļas 5. punktu piemēro Ventspils novada iedzīvotā-
jiem, sabiedriskā labuma organizācijām un primārās veselības aprūpei, 
t.sk. aptiekām.

l Apstiprināja juridiskām un fiziskām personām siltumapgādes pa-
tēriņa tarifus no šī gada 1. novembra.

Nr. Pagasts/ciems/
pilsēta

Juridiskām 
personām 

(Aprēķinātais tarifs)

Fiziskām personām 
un 3.p. minētajām 

personām 
(Piemērojamais tarifs)

eiro/
mwh  
(bez 
PVN)

eiro/
mēnesī 

1 m2 (bez 
PVN)

eiro/
mwh  

(bez PVN)

euro/
mēnesī 

1 m2(bez 
PVN)

1.1. Ance 96,73 1,38 42,79 1,15
1.2. Piltene 60,18 0,70 52,31 0,70
1.3. Pope 80,26 1,80 80,26 1,80
1. 4. Puze, Blāzmas 

ciems
64,33 4,72 

eiro/m3 *
60,58 4,72 

eiro/m3*
1. 5. Puze, Stiklu ciems 78,49 0,87 48,79 0,86
1. 6. Jūrkalne 102,11 1,33 99,03 1,27
1. 7. Tārgales ciems 51,15 0,74 40,35 0,65
1. 8. Usma 65,90 0,97 47,72
1. 9. Ventavas ciems 65,86 50,68
1. 10. Užava 61,45 61,45
*Siltā ūdens uzsildīšanas izcenojums

   

Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis.
Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.

Lai arī pēdējos gados arvien vairāk 
topošo vecāku Latvijā, īpaši novados, 
vēlas izglītoties, gaidot ģimenē ienākam 
pēcnācējus, jauno vecāku izglītotība valstī 
joprojām ir zemā līmenī, stāsta “Roche 
Latvija” vadītājs Rauls Vēliņš.

“To, ka jaunie vecāki vēlas izglītoties, mēs re-
dzam pēc grāmatu “Gribu būt tētis” un “Gribu būt 
māmiņa”, kas tika izdotas “Roche Akadēmijas” soci-
ālās atbildības projekta “Izglābsim 100 bērnus” laikā, 
popularitātes Latvijas novados. Tur tās izķēra, tāpēc 
milzīgā pieprasījuma dēļ veicām grāmatu papildu ti-
rāžas iespiešanu,” saka R. Vēliņš, piebilstot, ka tās ir 
sasniegušas Latvijas pašvaldības, lai izglītotu jaunos 
vecākus.

“Roche Latvija” vadītājs gan atzīst, ka jauno ve-
cāku izglītotības līmenis Latvijā joprojām ir zems, 
tomēr krietni augstāks nekā, piemēram, pirms 10 ga-
diem. Lai to uzlabotu, ir nepieciešams valsts atbalsts. 

Latvijas vecāku organizācijas “Mammamunte-
tiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa stāsta: 
“Ar katru gadu pieaug vecāku interese par izglītojošu 
informāciju attiecībā uz bērnu audzināšanu, aprūpi, 
psihisko veselību, labklājību, citiem vārdiem – kā iz-
audzināt laimīgu bērnu. To redzam arī pēc mūsu iz-
doto žurnālu un portāla www.mammamuntetiem.lv 

rakstu pieprasījuma. Tāpēc ir gandarījums, ka tētiem 
domātā grāmata, kuras izstrādē esam piedalījušies 
arī mēs, vecāku vidū ir guvusi tik lielu atsaucību – 
jāsaka gan, ka es par to nešaubījos. Tomēr vecāku iz-
glītošana ir tā joma, kas Latvijā, manuprāt, joprojām 
ir bērnu autiņos – par to būtu jādomā un jārīkojas arī 
valstiskā līmenī, nevis jāatstāj kā privāto uzņēmēju 
brīvprātīga iniciatīva.” 

“Roche Latvija” arī turpmāk turpinās sociālās at-
bildības projektu “Izglābsim 100 bērnus”, lai izglītotu 
Latvijas novadu iedzīvotājus par mātes un tēva vese-
lību, gaidot bērniņa piedzimšanu. Projekta galvenais 
mērķis ir uzlabot Latvijas demogrāfisko situāciju, pa-
nākot zīdaiņu mirstības samazināšanos, Latvijā tā ir 
viena no augstākajām Eiropas Savienībā. 

Grāmatā “Gribu būt tētis” ir apkopota noderīga 
informācija, kas palīdzēs topošajiem tētiem aktīvāk 
iesaistīties grūtniecības, dzemdību un mazuļa aprū-
pes procesā, kā arī aicinājums uzņemties atbildību par 
savu veselību, no kā ir atkarīga grūtniecības iestāšanās 
un veselīga mazuļa attīstība. Savukārt grāmatā “Gribu 
būt māmiņa” tiek sniegti padomi sievietēm veselīgas 
grūtniecības nodrošināšanai. Abus izdevumus ir ie-
spējams lejupielādēt elektroniski – http://bit.ly/gri-
bu_but_mamma, http://bit.ly/gribu_but_tetis. 

Marlena Zvaigzne 

Uzsākta autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus pārbūve 

Iedzīvotāji, uzņēmēji un pašvaldība ļoti gaidīja, kad 
sāksies autoceļa pārbūves darbi.

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Labs palīgs topošajiem vecākiem 
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Noslēdzies videonovērošanas 
kameru iepirkums

Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbī-
bas programmas 2014.–2020. gadam projekta Nr. LLI-
258 “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot 
drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā” (VideoGuard) 
ieviešanas gaitā Ventspils novada pašvaldībā ir nos-
lēdzies videonovērošanas sistēmu iegādes iepirkums, 
kurā par uzvarētāju atzīts SIA “Mondot” piedāvājums 
ar paredzamo līguma summu 7506,11 eiro bez PVN. 

Projekts paredz, ka novada pašvaldības teritorijā 
uzstādīs astoņas videonovērošanas kameras. Piltenē 
viena no tām atradīsies Lielās un Dzirnavu ielas krus-
tojumā ielu apgaismojuma stabā ar skatu uz iebrauk-
šanu pilsētā un spēs atpazīt auto numura zīmes. Otra 
kamera tiks uzstādīta Piltenes pilsētas estrādes terito-
rijā. 

Ventavas ciemā vienu kameru uzstādīs Skolas ielā 1 
ar skatu uz pārvaldes ēkas stāvlaukumu teritoriju. Ielu 

apgaismojuma stabā Skolas ielā 8 tiks uzstādīta kamera 
ar skatu uz Liepu ielu. Tāpat kameru uzstādīs ielu ap-
gaismojuma stabā Liepu ielā 2, lai novērotu skeitparka 
teritoriju. 

Ugālē pie Ugāles autostacijas pieturas apgaismes 
staba uzstādīs vienu video novērošanas kameru ar 
skatu uz abām autobusa pieturām. Video novēroša-
nas iekārtu izvietos arī pie Ugāles pagasta pārvaldes 
ēkas stūra ar skatu uz “Latvijas Pasta” un pagasta pār-
valdes stāvlaukuma teritoriju, kā arī vienu ar skatu uz 
krustojuma  A10 un P123 stūri. 

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils 
novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uz-
skatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Evita Roģe 

Izsola nekustamo īpašumu
Ugālē 

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Arāju katlu māja”, ka-
dastra Nr. 98700040180, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4 ,Ventspilī, un Ventspils novada paš-
valdības interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms 
darbadienās līdz 17. septembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles 
pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29506686.

Izsoles sākumcena – 20 800 eiro, nodrošinājums – 2080 eiro, izso-
les solis – 200 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 17. septembra plkst. 
17.00, izsoles sākums 2019. gada 18. septembrī plkst. 13 Ventspils no-
vada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Piemuiža”, kadastra Nr. 
98700040215, Ugāles pagasts, Ventspils novads. Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interne-
ta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
17. septembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes 
vadītāju, tālr. 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. septembra plkst. 
17.00, izsoles sākums 2019. gada 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, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov. Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interne-
ta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
17. septembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes 
vadītāju, tālr. 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. septembra plkst. 
17, izsoles sākums 2019. gada 18. septembrī plkst. 13.15 Ventspils no-
vada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Puzuri”, kadastra Nr. 
98700080035, Ugāles pagasts, Ventspils novads. Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interne-
ta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
17. septembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes 
vadītāju, tālr. 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. septembra plkst. 
17.00, izsoles sākums 2019. gada 18. septembrī plkst. 13.45 Ventspils 
novada pašvaldībā Skolas ielā 4 Ventspilī.

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes 
reģionālā lauksaimniecības pārvalde 
ir apstiprinājusi trīs Ventspils novada 
pašvaldības projektus Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
līdzfinansējuma saņemšanai. 

Projekta “Teritorijas labiekārtošana pakalpojumu 
pieejamības uzlabošanai Zlēku ciemā” mērķis ir sakopt 
un labiekārtot Zlēku pagasta centra teritoriju aptuveni 
1,7 ha platībā, sakārtojot infrastruktūru sabiedrisko un 
kultūras aktivitāšu organizēšanai un veselīga dzīvesvei-
da rosināšanai ikvienam Zlēku pagasta iedzīvotājam 
vai apmeklētājam. Sakopjot Zlēku pagasta centru un 
ierīkojot “Vecās pagastmājas dārzu”, kas atradīsies starp 
veco pagastmāju, kuras vietā uzbūvēts kultūras nams, 
un pagasta pārvaldi, tiks radīta aktīvās atpūtas vieta ar 
dārza estrādi (terasi), ar soliem, lapeni, tiks izbūvēts au-
tostāvlaukums, uzstādītas velonovietnes, vides objekts 
jaunlaulātajiem, nobruģētas takas ar tiltiņiem, ierīkots 
apgaismojums un izvietoti soliņi. Dārza teritorijā iz-
būvēs ugunskura vietu, lai svinētu latviešu gadskārtu 
svētku un organizētu atceres dienu pasākumus. Projek-
ta plānošanā aktīvi piedalījās Zlēku pagasta iedzīvotāji, 
kuri savus ieteikumus pagasta pārvaldei pauda Zlēku 
pagasta pārvaldes organizētā aptaujā. Plānots, ka pro-
jekta ieviešana tiks pabeigta līdz 2020. gada 30. novem-
brim.

Projekta “Mūsdienīga vingrošanas aprīkojuma ie-
gāde fizisko aktivitāšu veicināšanai Piltenē” mērķis ir 
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, viņu dzīves lī-
meņa celšanos un nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Pil-

tenes pilsētas un pagasta iedzīvotājiem, veicot ieguldī-
jumus publiski pieejamas trenažieru zāles izveidē – tiks 
iegādātas 17 trenažieru un vingrošanas rīku vienības, 
kas izvēlētas sporta speciālistu uzraudzībā tā, lai atbil-
stu maksimāli plašas mērķa grupas interesēm dažādu 
disciplīnu sportistiem, dažādām vecuma grupām un 
fiziskās sagatavotības līmeņiem – sākot no iesācējiem 
līdz profesionāļiem, no bērniem līdz senioriem. Aprī-
kojumu uzstādīs pašvaldībai piederošās telpās Piltenē, 
Lielajā ielā 13, vidusskolas sporta zāles piebūvē ar atse-
višķu ieeju. Paredzams, ka projekta īstenošanu pabeigs 
līdz šī gada beigām.

Projekta “Sporta laukuma labiekārtošana Ances 
pagastā” mērķis ir veicināt dzīves līmeņa celšanos un 
kvalitatīvas dzīves vides radīšanu Ances pagasta iedzī-
votājiem, veicot sporta laukuma atjaunošanu un labie-
kārtošanu mūsdienīgu sporta, rotaļu un brīvā laika ak-
tivitāšu nodrošināšanai visu vecumu un sociālo grupu 
pārstāvjiem stratēģiski pareizi izvēlētā vietā Ances pa-
gastā, lai papildus dotu ieguldījumu arī kultūrvēsturiskā 
mantojuma objekta “Ances muiža” tuvējās apkārtnes sa-
kārtošanā un kultūras mantojuma popularizēšanā. Pro-
jekta uzdevums ir veikt pirms teju 50 gadiem izveidotā 
futbola laukuma atjaunošanu, labiekārtot pludmales 
volejbola laukumu apkārtni, no vienas puses izbūvējot 
žogu, uzstādot soliņus un atkritumu urnas, kā arī izbū-
vēt rotaļu laukumu ar mūsdienīgām rotaļu iekārtām un 
veicot citus labiekārtošanas darbus sporta un brīvā laika 
pavadīšanas objekta izveidei. Plānots, ka projekta ievie-
šana tiks pabeigta līdz 2020. gada 30. novembrim.

Evita Roģe 

Apstiprināti projekti dzīves 
kvalitātes uzlabošanai

Novada domē notiks 
tikšanās ar Valsts lauku 
tīkla sekretariāta 
attīstības eksperti Lieni 
Feldmani. Viņa informēja 
pašvaldības pārstāvjus un 
lauksaimniekus par plānoto 
lauksaimniecības politiku 
2021.–2027. gadam.

Klātesošie norādīja, ka Eiropas 
Savienībā visi tomēr nav vienādi, 
tiek sadzirdētas tās valstis, kas ir 
skaļākas un uzstājīgākas. Turklāt 
bieži tiek novērots, ka Eiropas Sa-
vienība nemaz neizvirza tik strik-

tas prasības, kādas, baidoties kļū-
dīties, nosaka dalībvalsts. Šādas 
rīcības sekas īpaši izjūt zemnieki, 
kuri tiek stingri kontrolēti, bieži 
vien nepamatoti, jo viņu kolēģi 
citās valstīs strādā ne tik sterilos 
apstākļos. Daudziem lauksaim-
niekiem lielu ienākumu daļu vei-
do subsīdijas, tādēļ viņi domā, ko 
izdevīgāk audzēt, nevis plānvei-
dīgi attīsta saimniecisko darbī-
bu. Cūkaudzētājs Raitis Krūmiņš 
norādīja, ka Beļģijā cūkas kastrē 
ķīmiski, pēc tam ievedot gaļu arī 
Latvijā: “Vai tas mūsu demogrā-

Lauksaimniekiem 
nav brīvas rokas 

Lielzemnieks Kārlis Akums (otrais pa labi) norādīja, ka zemniekiem, kas vēlas saņemt 
subsīdijas, jāpērk dārga tehnika un rezerves daļas. DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

fiskajā situācijā ir vajadzīgs, tur-
klāt uz produkta nav marķējuma 
par to, ka cūkas būtu kastrētas, iz-

mantojot vakcīnu.” Lauksaimnieki 
izteica arī citus novērojumus un 
iebildes, piesakot, ka vēlas Latvijā 

strādāt, neviena netraucēti, – viņi 
to prot! 

Marlena Zvaigzne
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“Mākslas darbi rodas 
mokās, nedodas vis viegli 
rokās,” šādus vārdus teicis 
dzejnieks Māris Melgalvs, un 
šis dzejolis izmantots vienai 
no iecienītākajām rokgrupas 
“Pērkons” dziesmām, un 
šos vārdus pavisam droši 
var attiecināt arī uz tādu 
lietu kā dažādu pašvaldības 
projektu īstenošana.

Samērā vienkārši ir pamatot 
komunālās saimniecības projek-
tus – zinām, kāds cauruļu garums 
jānomaina, kas vēl jāizdara, cik 
cilvēku no tā gūst uzlabojumus, 
tiek izstrādāts tehniski ekono-
miskais pamatojums, un viss var 
notikt. Ne tik vienkārši ir ar tiem 
projektiem, kuri tiešā veidā ik-
dienas dzīvi neuzlabo, bet tomēr 
padara to krāšņāku. Tie lielā-
koties ir projekti, kuri saistīti ar 
Ventspils novada tēla veidošanu 
un uzlabošanu, vienlaicīgi veici-
not tūrisma attīstību, kas novada 
attīstības programmā noteikts 
kā viens no prioritārajiem attīs-
tības virzieniem. Šādu projektu 
ieviešanu savā ziņā var saukt par 
radošu procesu – sākot ar iedves-
mas radīšanu, ieceres izlološanu, 
pamatošanu un īstenošanu reālajā 
dzīvē. Tā kā projekta īstenošanā 
iesaistīti pašvaldības budžeta lī-
dzekļi, par projekta lietderīgumu 
tiek saņemti jautājumi no nodok-
ļu maksātājiem. Jebkuram šādam 
projektam tiek piesaistīts Eiropas 
Savienības finansējums, tāpēc 
attiecīgo fondu uzraugošās in-
stitūcijas stingri uzrauga, lai viss 
notiktu pilnīgi perfekti no biro-
krātiskās puses. Tad nu var teikt, 
ka šī radošā procesa rezultātā ta-
pušais produkts – mākslas darbs 
– nemaz nav tik viegli devies ro-
kās. Raksta mērķis ir ar dažiem 
pēdējā laika piemēriem šo situāci-
ju raksturot.

Latvijas un Igaunijas pārrobe-
žu projekta gaitā plānots panākt, 
lai Lībiešu krastam tiek piešķirts 
UNESCO noteiktais glābjamas 
teritorijas statuss. Tas varētu pa-
līdzēt attīstīties arī mūsu novada 
ciemiem ar lībiešu kultūrvēsturis-
kajām vērtībām – Miķeļtornim un 
Ovīšiem. Viena no šī projekta ak-
tivitātēm – tēlnieka Ģirta Burvja 
veidots vides objekts – “Burinieku 
gadsimts” – top Tārgales pagasta 
Miķeļtornī. Monumentālā skulp-
tūra būs veltīta kuģu būvniecības 
vēsturei, un Miķeļtornis (vēstu-
riskais nosaukums Piza) izvēlēts 
tāpēc, ka tur savulaik atradusies 
viena no kuģu būvētavām. Māks-
las darbs iecerēts kā daudzfunk-
cionāls vides objekts, uz kuru 
varētu ne tikai lūkoties, bet pie 
kura arī iegūt informāciju par Lī-
biešu krasta kultūrvēsturiskajām 
vērtībām un rīkot neliela mēro-
ga kultūras pasākumus. Tēlnieks 
Ģirts Burvis tika izvēlēts, ņemot 
vērā viņa ievērojamās zināšanas 
tieši šajā specifiskajā jomā, kā 
arī līdzšinējo sekmīgo sadarbību 
dažādu objektu ierīkošanā mūsu 
novadā. Pirms konkrētā objekta 
izveidošanas tapa skice, kuru par 
labu esam atzina mūsu speciā-

listi. Skulptūras detaļas no ozol-
koka top mākslinieka darbnīcā, 
tas ir Ģirta Burvja roku darbs ar 
tikai viņam raksturīgo rokrakstu 
un elementiem, un, protams, arī 
skulptūras izveide uzticēta viņam, 
jo tas ir autora darbs un par to ir 
noslēgts autoratlīdzības līgums. 
Atbilstoši “Iepirkuma likumam” 
šajā gadījumā tika piemērota sa-
runu procedūra, jo tiek iepirkts 
unikāls mākslinieciskais izpildī-
jums. Tomēr attiecīgās program-
mas uzraugi, kas šajā gadījumā ir 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, pauž uzska-
tu, ka tas tā gluži nav un ir bijis 
jāveic citas iepirkuma procedūras, 
solot piemērot finanšu korekci-
ju – tas nozīmētu, ka piemēro-
jamā korekcija būtu jāsedz no 
pašvaldības budžeta. Protams, ka 
nevaram piekrist šādam viedok-
lim, jo nevar vides objektu, kas ir 
starptautiski atzīta autora unikāls 
māksliniecisks izpildījums, ieiet 
un nopirkt būvmateriālu lielvei-
kalā un tad meklēt kādu, kurš pēc 
savas saprašanas to uzstāda. Tad 
nu nākas diskusijā par mākslas 
vērtībām lūgt iesaistīties autori-
tātes šajā jomā, Latvijas Mākslas 
akadēmijas, Latvijas Mākslinieku 
savienības un Rīgas pieminek-
ļu pārvaldes vārdā pašvaldības 
viedokli un rīcību atbalsta Ojārs 
Spārītis, Igors Dobičins un Guntis 
Gailītis. Jācer, ka mākslas aprin-
dās zināmo un vadošo ekspertu 
atzinumi palīdzēs pārvarēt ierēd-
ņu birokrātisko pieeju mākslinie-
ciskām vērtībām un teju desmit 
tūkstošus eiro varēsim izlietot 
lietderīgākiem mērķiem.

Ar dabas un kultūrvēsturisko 
vērtību saglabāšanu un attīstību 
saistīta vēl viena Eiropas Savie-
nības programma, kurā pieejams 
fondu finansējums Baltijas jūras 
piekrastes attīstībai. Jāsaka, ka 
programmu, kurās līdzekļus ie-
spējams iegūt Latvijas lauku paš-
valdībām, ir ļoti maz – program-
mas mērķētas pārsvarā nacionālas 
nozīmes attīstības centriem un 
pašvaldībām, kuru teritorijā atro-
das reģionālas nozīmes attīstības 
centri. Vairāk nekā desmit gadu 
garumā jūras piekrastes pašval-
dības kopā ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministri-
ju neatlaidīgi turpināja pierādīt 
piekrastes attīstības perspektīvas, 
līdz beidzot 2016. gadā tas noslē-
dzās ar Ministru kabineta rīkoju-
mu par Baltijas jūras piekrastes 
ilgtspējīgas attīstības tematiskā 
plānojuma apstiprināšanu, kas 
valsts vēsturē bija pirmais šāda 
veida dokuments kādai konkrētai 
teritorijai. Tam sekoja iespēja ap-
gūt 15 miljonus eiro Eiropas Sa-
vienības fondu līdzekļu un gara un 
plaša diskusija par to, kurām paš-
valdībām šie līdzekļi būs pieejami. 
Šī varbūt bija viena no retajām 
reizēm, kad izdevās panākt, ka 
šādas iespējas tiek nodrošinātas 
arī novadu pašvaldībām piecās sa-
darbības teritorijās. Mūsu novada 
pašvaldība sadarbojas ar Ventspils 
pilsētas un Dundagas novada paš-
valdību, kopīgi realizējot projek-

tu par dabas un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu un attīs-
tību piekrastē, pilnveidojot esošos 
un veidojot jaunus tūrisma piedā-
vājumus. Katrā teritorijā tika vēr-
tēta situācija, noteiktas prioritāri 
attīstāmās piekrastes teritorijas. 
To veica nozares eksperti, un kat-
ra pašvaldība savām aktivitātēm 
izstrādāja ilgtermiņa darbības 
programmas. Mūsu novada teri-
torijā tiks īstenotas trīs aktivitā-
tes, un jāsaka, ka neviena no tām 
nerit ļoti gludi, visur ir bijušas 
vai turpinās lielākas un mazākas 
aizķeršanās. Pavisam šajā prog-
rammā mūsu novadam iespējams 
apgūt 365 tūkstošus eiro Eiropas 
Savienības fondu līdzekļu (ar ne-
lielu valsts budžeta līdzfinansē-
jumu), bet 15  % līdzfinansējuma 
jānodrošina pašvaldībai, tāpat 
pašvaldībai no saviem līdzekļiem 
jāsedz sadārdzinājums, ja tāds ro-
das iepirkumā – katram no šiem 
trim projektiem ir noteikts savs 
attiecināmo izmaksu apjoms.

Vienkāršākais, finansiāli maz-
ietilpīgākais ir projekts par gājēju 
un veloceliņa izbūvi posmā no 
Būšnieku ezera līdz šosejai Vents-
pils–Kolka, ko tautā labsirdīgi 
mēdz dēvēt par Eiropā platāko ve-
loceliņu. Ventspils, realizējot savu 
veloceliņu attīstības programmu, 
ir izbūvējusi veloceliņu savā ad-
ministratīvajā teritorijā līdz auto-
stāvvietai pie Būšnieku ezera, un 
tālāk potenciālā veloceliņa trase 
virzījās pa mūsu teritoriju. Iespē-
jas šīs programmas gaitā pavērās, 
un piekritām šo projektu īstenot 
piekrastes programmā. Neiztikām 
gan bez sarežģījumiem – sākotnē-
jais būvdarbu iepirkums uzrādīja 
pārāk lielas izmaksas, tāpēc bijām 
spiesti vienkāršot būvprojektu un 
rīkot atkārtotu iepirkumu. Nu būv-
darbi jau tuvojas noslēgumam, un 
plānots, ka pavisam drīz velobrau-
cēji varēs iemēģināt jauno trasi.

Krietni sarežģītāka situācija 
izveidojusies ar projektu par gājē-
ju tilta pār Irbes upi atjaunošanu. 
Lai arī varbūt sākotnēji var rasties 
viedoklis, ka projekts kā tāds ir dis-
kusiju vērts, jo tiek realizēts patā-
lu no apdzīvotām vietām un tilta 
izmantotāju nebūs daudz, tomēr 
jāatzīst, ka šis ir vairāk uz perspek-
tīvu vērsts projekts. Paralēli šim 
projektam visā Latvijā tiek reali-
zēts projekts par jūrtaku – gājēju 
maršrutu gar jūras krastu. Šāds 
tūrisma veids katru gadu kļūst po-
pulārāks, tas var atdzīvināt lībiešu 
krasta ciemus un palīdzēt attīstīt 
tur esošos un topošos tūrisma pie-
dāvājumus. Tāpat tilts labi noderēs 
velotūristiem un laivotājiem pa Ir-
bes upi. Izstrādājām būvprojektu 
un veicām iepirkumu, kas izrādījās 
pārāk dārgs. Tad saņēmām priekš-
likumu, ka projektam varētu būt 
citāds risinājums. Veicām atkārto-
tu iepirkumu, šoreiz projektēšanai 
kopā ar būvniecību, taču diemžēl 
iepirkuma rezultāts atkal bija ievē-
rojami tālu no stāstītā, solītā un ce-
rētā. Līdz ar to šobrīd tiek apsvērta 
iespēja vēlreiz atkārtot sākotnējo 
iepirkumu vai kaut ko mēģināt 
vienkāršot izstrādātajā būvprojek-

Mākslas darbi rodas mokās
tā. Klāt vēl nāk sarežģījumi ar aiz-
ņēmuma iespējām no Valsts kases, 
kur šobrīd ir ierobežotas iespējas 
un garas rindas pat projektiem, 
kuri tiek finansēti no Eiropas Sa-
vienības fondu līdzekļiem.

Piedzīvojumu un pārdzīvo-
jumu nav trūcis arī trešajā pro-
jektā – dabas un atpūtas parka 
labiekārtošana un pilnveidošana 
Jūrkalnē. Tāpat kā iepriekš ap-
rakstītajos gadījumos, pirmais 
iepirkums izrādījās par dārgu, 
tam sekoja projektētā būvapjoma 
samazināšana, atsakoties no stāv-
laukuma ierīkošanas un atstājot 
pašu nepieciešamāko. Nākamajā 
iepirkumā nepieteicās neviens 
pretendents, ko varētu skaidrot 
ar to, ka viens no projektētajiem 
elementiem – Vējturu nams – nav 
arhitektoniski vienkārša stan-
darta būve, tas drīzāk plānots kā 
daudzfunkcionāls vides objekts, 
kurš kalpos gan par apskates ob-
jektu, gan par dabas koncertzāli, 
gan par atvērta tipa telpu izstāžu 
rīkošanai un līdzīgiem pasāku-
miem. Bez šīs atklāta tipa būves 
projekts paredz arī apkārtējās 
teritorijas – Ugunspļavas – labie-
kārtojuma uzlabošanu, atjaunojot 
gājēju celiņus grants šķembu iz-
pildījumā, ierīkojot apgaismoju-
mu un izveidojot vēl vienu jaunu 
objektu – nelielu, simbolisku lai-
mes aku. Ieceres autors ir mūziķis 
un mākslinieks Igo, ar kuru jūr-
kalniekiem izveidojusies ilgstoša 
un pozitīva sadarbība – pagastā 
notiek pasākumi, kuri jau kļuvuši 
par tradicionāliem un iecienītiem. 
Spilgtākais piemērs ir vasaras 
saulgriežu svinības, kas nu jau 
pulcē vairākus tūkstošus apmek-
lētāju vietā, kur pirms 14 gadiem 
bija aizaugusi pļava. Būtiski, ka šī 
projekta pirmsākums ir sabied-
rības pašas iniciatīva – Jūrkalnes 
draugiem, vietējai sabiedrībai un 
Igo domubiedriem sanākot kopā, 
organizējot talkas un veidojot vidi 
sev apkārt. Katru gadu cilvēki ir 
ieguldījuši savu privāto naudu, 
laiku un enerģiju, lai papildinātu 
Jūrkalnes infrastruktūru, tēlu un 
kultūras piedāvājumu. Vējturu 

nama ideja tika lolota jau aptuveni 
10 gadu, un tagad pašvaldībai ir 
unikāla iespēja noslēgt Jūrkalnes 
dabas un atpūtas parka izveidi, 
piesaistot ievērojamus Eiropas 
Savienības līdzekļus. Uzlabotā 
infrastruktūra noteikti sniegs pla-
šākas iespējas dažādu mākslas un 
mūzikas pasākumu rīkošanā, kas 
savukārt var nodrošināt būtisku 
tūrisma piedāvājuma dažādošanu. 
Tā kā iepirkums beidzās bez re-
zultāta, tika veikta sarunu proce-
dūra, noskaidrojot būvnieku, kurš 
būtu spējīgs šo objektu uzbūvēt 
par summu, kādu akceptējusi no-
vada pašvaldība. Tas tika paveikts 
ne bez grūtībām, gandrīz pēdējā 
brīdī nokārtotas formalitātes, kas 
saistītas ar aizņēmumu no Valsts 
kases. Vējturu namam 2. augustā 
tika iebetonēta simboliska kapsu-
la ar vēstījumu nākamajām paau-
dzēm, un beidzot varam būt pār-
liecināti, ka objekts tiks pabeigts 
šī gada rudenī.

Minētie projekti nav lēti, un 
vienmēr var diskutēt, vai pašval-
dība ir izvēlējusies pareizās prio-
ritātes, kā tērēt nodokļu maksā-
tāju naudu. Tomēr jāapzinās, ka 
šie projekti tiek īstenoti Eiropas 
Savienības programmā, kas vel-
tīta Baltijas jūras piekrastes paš-
valdībām, un naudu šajā gadījumā 
iespējams piesaistīt tikai novada 
piejūras pagastiem. Pašvaldības 
līdzfinansējums ir nepieciešams, 
taču lielāko daļu no projektu iz-
maksām sedz Eiropas Savienība. 
Tādēļ, ja pašvaldībai ir radusies tā 
retā iespēja pie katra iztērētā eiro 
iegūt klāt vēl četrus no Eiropas 
Savienības, tad tā ir jāizmanto sa-
vai attīstībai.

Kā jau rakstīts iepriekš, šiem 
projektiem ir izstrādāta Ventspils 
novada kultūrvēsturisko objektu 
ilgtermiņa darbības stratēģija, ar 
kuru interesenti var iepazīties no-
vada pašvaldības mājaslapā www.
ventspilsnovads.lv, sadaļā “Publi-
kācijas”.

Ventspils novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 

Māris Dadzis  

Pavasarī aicinājām pagastos pieteikties 1991. gada barikāžu da-
lībniekus, kuri ir reģistrējušies kā barikāžu dalībnieki un kuriem pa-
sniegta Piemiņas zīme vai Pateicības raksts, lai viņi varētu saņemt ba-
rikāžu dalībnieka statusa apliecību. Šīs apliecības izsniedz 1991. gada 
barikāžu dalībnieku biedrība Rīgā, Krāmu ielā 3, bet šogad biedrība 
organizē apliecību izsniegšanu izbraukumus, ja pašvaldībā pieteikti 
vairāk par 80 cilvēkiem.

Kolēģi no Ventspils pilsētas domes laipni ir piekrituši sadarbo-
ties, tādēļ līdz 9. augustam barikāžu dalībnieki var pieteikties apliecī-
bu saņemšanai Ventspilī, ierodoties klātienē Ventspils pilsētas domes 
Vispārējā nodaļā Jūras ielā 36, 23. kabinetā, zvanot pa tālr. 63601185 
vai rakstot uz e-pasta adresi liga.balode@ventspils.lv, norādot vārdu, 
uzvārdu, kā arī Piemiņas zīmes apliecības vai Pateicības raksta nu-
muru un kontaktinformāciju.

Plānots, ka apliecības Ventspils pilsētā izsniegs 26. augustā, bet 
pēc pieteicēju skaita apzināšanas tiks publicēta atkārtota informācija, 
precizējot arī apliecību saņemšanas vietu un laiku.

Marlena Zvaigzne

Aicina pieteikties 
barikāžu dalībniekus
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Braucot uz Jūrkalni 
virzienā no Ventspils, ceļa 
kreisajā malā ir uzraksts 
“Meža SPA & Apartaments”. 
Tur saimnieko pirtnieks 
Mareks Liepa, kurš jau daļēji 
labiekārtojis teritoriju, bet 
darāmā vēl daudz. 

Nesen atvesti no jūras iz-
skaloti prāvi koki, Mareks vēlas 
uzcelt suitu melno pirti, iekārtot 
ugunsrituāla vietu. Viņš ir latvis-
kās dzīvesziņas praktizētājs, tāpēc 
uzskata, ka liels palīgs cilvēkam ir 
daba – vien jāieklausās tās vēstīju-
mā. Agrāk Mareks ar ģimeni dzī-
voja Rīgā, kādā brīdī aptverot, ka 
tā izsūc enerģiju, un katru dienu 
pirtī, lai atjaunotu spēkus, neiesi. 
Tā ģimene sāka meklēt dzīvesvie-
tu ārpus galvaspilsētas, atrodot 
mājiņu pagastā pie jūras. Lai gan 
nams atrodas divu kilometru attā-
lumā no tā, vakaros īpaši labi var 
dzirdēt jūras šalkoņu. Tajā lab-
prāt ieklausās arī pirtnieka viesi, 
kuri par pievienoto vērtību dēvē 

“Arāju” apkārtni, kurā nesen no 
priedes masīvkoka uzslieti divi 
guļbaļķu atpūtas namiņi. Ēkām 
doti poētiski nosaukumi: mēness 
un saules apartamenti, taps arī 
jūras un meža nami. Ideja būvēt 
šīs ēkas jūrkalniekam radās, ie-
klausoties apmeklētāju teiktajā. 
Viņi sacījuši, ka pēc nomierinošā 
pirts rituāla negrib tūdaļ kāpt ma-
šīnā, atkal iekļaujoties steidzīgajā 
dzīves ritmā, bet vēlas atpūtināt 
prātu un miesu, uzkavējoties Jūr-
kalnē. Nu tas ir iespējams, tur-
klāt apartamentus var izmantot 
jebkurš pagasta viesis. Drīz būs 
gatava ēka, kas būs pielāgota cil-
vēkiem ar īpašajām vajadzībām, 
un tas ir vēl būtiskāk, jo daudzi 
no viņiem gada lielāko daļu pava-
da savā istabā, bet te būs iespēja 
izbaudīt plašumu. Pēc četras līdz 
piecas stundas ilgušā pirts rituāla 
Mareks savus viesus lidina dīķī, 
turot cilvēku uz rokām, lai ūdens 
brīvi viļņo ap ķermeni. Mareks 
stāsta, ka viņa pirts ir ļoti maiga, 

Daudzkārt gadās tā, ka 
pati dzīve piespēlē labas 
iespējas, tikai jāprot tās 
saskatīt. To par sevi var 
teikt arī tārgalniece Agnese 
Pirjajeva, kura Kustes dambī 
atvērusi lauksaimniecības 
dzīvnieku barības un 
piederumu veikalu.

Šāda ideja radusies tādēļ, 
ka Agneses ģimenei Elkšķenē 
pieder lauku saimniecība, kurā ir 
šķirnes vistas un zosis, un truši, 
medību fazāni, Būru šķirnes gaļas 
kazas un aitas, kas nošķin zāli 
neapstrādātajā lauksaimniecības 
zemē. “Man vienmēr ir bijis svarīgi 
piedāvāt putniem un dzīvniekiem 
kvalitatīvu pārtiku, bet Ventspilī 
praktiski nav konkurences, barība 
jāved no citām pilsētām, tādēļ 
izdomāju, ka varētu iekārtot 
veikalu un arī citiem piedāvāt labu 
barību un dažādus piederumus, 
piemēram, dzirdnes un barotavas, 
dažādas dabīgās piedevas, 
vitamīnus, aerosolus, kas palīdz 
sadzīt pušumiem. Sezonas laikā 

būs arī inkubatori. Veikalu atvēru 
pavisam nesen, 8. jūlijā, esam vēl 
jauni, tādēļ uzmanīgi ieklausos 
pircēju teiktajā, lai zinātu, kādas ir 
viņu vēlmes un kā papildināt pro-
dukcijas klāstu.”

Pircēji, stāsta Agnese, ir ļoti 
dažādi – vieni aktīvi vēlas komuni-
cēt, citi izvēlas noskatīto un aiziet. 
“Kāds cilvēks paziņoja, ka viņam ir 
tikai viena vista, tad nu gudrojām, 
kā to labāk pabarot. Esmu pado-
mājusi arī par mazākiem iepako-
jumiem, kuru cena kilogramā ne-
atšķiras no lielajiem, lai seniori tos 
mājās viegli var izkraut no mašīnas. 
Viens pircējs ieminējās, ka vajadzē-
tu elektrisko ganu, gādāsim arī to.”

Agnese neslēpj, ka, iesaistoties 
uzņēmējdarbībā, bija nedrošība un 
bažas, kā viss izdosies, bet, no ot-
ras puses, nekad nezināsi, kā būs, 
ja nepamēģināsi. “Manis piedāvātā 
barība nav pati lētākā; mūsdienās 
ir daudz cilvēku, kuriem cena ir 
būtiska, un to var saprast, tomēr es 
iedrošinu izmēģināt tikai to, par ko 
pati esmu droša. Zivju un liellopu 

Tārgalniece atver Ventspilī veikalu

Agnese savā saimniecībā izmanto pašas veikalā iegādātu barību.     MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

barība gan saimniecībā nav lietota, 
bet ražotājs ir zināms, tādēļ neva-
jadzētu būt problēmām.” 

Lai saimniekošana “Bebros” 
Elkšķenē būtu sekmīgāka, tārgal-
niece trīs reizes veiksmīgi pieda-

lījās Ventspils novada pašvaldības 
izsludinātajā projektu konkursā 
uzņēmējdarbības attīstībai “Solis”, 
saņemot līdzekļus šķirnes vistu 
voljēru ierīkošanai un mājiņu iegā-
dei, fazānu voljēra iekārtošanai un 

trušu pārvadāšanai domātu būru 
pasūtīšanai, tiks nopirkta arī telts, 
ko izmantot, lai izstādēs un ga-
datirgos pasargātu dzīvniekus no 
karstās saules.

Marlena Zvaigzne

Uzņēmēju spēcina latviskā dzīvesziņa  

tajā ir liels mitrums. Akmeņi ir sa-
lasīti Rīvas upē, vasarā visbiežāk 
tiek izmantotas bērza slotiņas, 
enerģētiski labi attīra kārkls un 
apse, sievietēm īpaši patīk liepu 
zaru, vīriem – ozola slotiņas, bet 
vēdināšanai Mareks parasti lieto 
lazdu. Viņš ir piefiksējis, ka ceļu 
uz Jūrkalni bieži atrod tie latvieši, 
kuri ikdienā dzīvo ārzemēs, vasa-
rās atbraucot uz Latviju un izbau-
dot sajūtu vietas piedāvājumu.

“Mūsu dēli Eduards un Er-
nests vēl ir mazi, viņi Alsungā 
apmeklē dārziņu, bet mēs ar sievu 
Daci šo trīs gadu laikā, kas pava-
dīti Jūrkalnē, esam sajutuši, ka šī 
ir mūsu īstā vieta. To īpaši izjūtam 
brīžos, kad cilvēki, kas atbrauc pie 
mums, stāsta, kādā skrējienā viņi 
pilsētā pavada savu laiku. Mirklis, 

kad no tā var izrauties, daudziem 
saistās ar svētlaimi. Mēs ar ģimeni 
jau esam pieraduši pie miera, kurā 
esam saskaņā ar sevi un dabu. 
Cilvēki tik maz laika velta sev, to-
mēr tam ir vislielākā vērtība, jo šis 
laiks pieder mums pašiem – ne 
bērniem, ne kolēģiem, ne drau-
giem. Jo vairāk būsim saskaņā ar 
sevi, jo vairāk varēsim dot citiem.”

Mareks ir izstrādājis trīs pro-
jektus, kas iesniegti Lauku atbalsta 
dienestā, lai saņemtu finansiālu 
atbalstu. “Nākamais solis, ko sper-
sim, būs veselības atjaunošanas 
kūres, kuras vadīsim kopā ar pa-
zīstamo zāļu sievu Līgu Reiteri. 
Augustā notiks pirmās meistarkla-
ses. Mana vīzija ir tāda, ka nelielas 
cilvēku grupiņas paliek pie mums 
trīs, piecas vai septiņas dienas un 

bauda ne tikai pirts rituālu, bet arī 
pastaigas pa mežu un gar jūru un 
dažāda veida masāžu. Pateicoties 
Lauku atbalsta dienesta līdzfinan-
sējumam, paredzēts uzcelt pirts 
kompleksa ēku, kurā vienlaikus 
varēs darboties trīs pirtnieki, būs 
ārstnieciskas vannas, vieta masā-
žas procedūru veikšanai. Tas būs 
kā analogs piedāvājums rehabili-
tācijas centriem.”

Mareks atklāj, ka topošās pirts 
kompleksa ēkas galvenā mērķau-
ditorija būs ārvalstu pārstāvji, pa-
redzēts sadarboties ar tūrisma un 
apdrošināšanas aģentūrām. Viņš 
vēlas nest tautās latviskās dzīves-
ziņas spēku un stiprumu, jo ir pār-
liecinājies, kā tas atjauno enerģiju, 
ļaujot cilvēkam satikt pašam sevi. 

Marlena Zvaigzne

“Jo vairāk būsim saskaņā ar sevi, jo vairāk varēsim dot 
citiem,” uzskata pirtnieks Mareks.      MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Viens no diviem priedes 
masīvkoka guļbaļķu 
atpūtas namiņiem.   
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NOVADS
1. septembrī plkst. 11 Vents-

pilī, Reņķa dārzā, Ventspils novada 
pagastu diena.

PILTENE
Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: vasaras 

darba laiks – pirmdienās no plkst. 
13 līdz 17; pārējās darba dienās no 
plkst. 10 līdz 17; sestdienās – slēgts. 

Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls un 

stends “Bibliotēkas kalendārs au-
gustā”.

l Tematiska literatūras izstāde 
lasītavā “Vēstures melnās lappuses. 
Molotova–Ribentropa paktam 80”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2018. gads”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Dzīves konkrētība un pasa-
kas mirdzums” – rakstniecei Dacei 
Priedei 65.

l Starptautiskajai Jaunatnes 
dienai 12. augustā veltīta literatūras 
izstāde “Jauns. Vai laimīgs?”.

l Literatūras izstāde bērnu no-
daļā “Trollītis Mumins un draugi” 
– rakstniecei Tūvei Jānsonei 105.

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

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 59. kopa.

PASĀKUMI:
l Augusta beigās bibliotēkas 

lasītāju ekskursija uz Zūru muzeju. 
Sīkāka informācija bibliotēkā.

PUZE
9. augustā plkst. 18 Puzes pa-

gastā, Nīcciemā, “Bebros” folklo-
ras kopas “Sītava” koncerts, Alises 
Mačtamas zupas baudīšana, dažā-
das aktivitātes.

17. augustā plkst. 16 Puzes 
mežaparkā “Zupu festivāls”, jaun-
dzimušo iešūpošana, Kārļa Kazā-
ka koncerts, Pārslas Kupšes zupu 
meistarklases demonstrējums, 
pašdarbnieku priekšnesumi, Puzes 
amatierteātra “Un tā tāļāk” izrāde 
“Maijpuķīte un Maija” A. Gaigals, 
balle kopā ar “Zvaigžņu lietu”, dar-
bosies bufete bez stiprās dziras, ie-
eja ballē 4 eiro.

24. augustā Puzes centrā 
“Pužiņ spēles” makšķerēšanas sa-
censības Stendes upītē, futbola 
laukumā – futbola turnīrs, spē-
le komandās par un ap Puzi “Es i 
pužiš”, šaušanas sacensības, dažādi 
veiklības pārbaudījumi, aktivitātes 
bērniem, piepūšamās atrakcijas  
un velokarti, tirdziņš, visu dienu 
darbosies bufete.

Plkst. 21 skolas iekšpagalmā 
– brīvdabas kino. Filma “Sapņu ko-
manda”. Līdzi ņemt ērtus sēžamos. 
Ieeja 2 eiro. Lietus gadījumā kino 
notiks foajē.

Bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba lai-

kā: līdz 3. septembrim – bibliotēka 
slēgta; lasītājiem atvērta 19. augus-
tā no plkst. 9.30 līdz 17.00.

Izstādes:
l Pasaules emocijzīmju dienai 

veltīta informatīva izstāde “Viss par 
emoji”.

l Informatīva izstāde “Sargā 
manu tēvu zemi!” – Latvijas armi-
jai 100.

l Informatīva izstāde “Sargā-
jiet savu valsti, izkopiet to, jo zināt 
– ja nebūs Latvijas, nebūsit arī jūs” 
– Latvijas pirmajam Valsts 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 Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 64. kopa.

TĀRGALE
18. augustā folkloras kopas 

“Kāndla” dalībnieki piedalīsies lī-
biešu dziesmu svētkos Rīgā, bet 24. 
augustā piedalīsies IX starptautiskā 
tautas muzikantu festivālā “Saldie 
vārti” Saldū.

Lībiešu zvejnieku sēta
31. augustā plkst. 18 piejūras 

folkloras festivāls “Kaijas balss”. 
Festivāla noslēgums Tārgales pa-
gasta Liepenes jūrmalā, kur tiks 
iedegts ugunskurs, simbolizējot 
apņemšanos rūpēties par Baltijas 
jūru, par dabas resursu saglabāšanu 
savai un nākamajām paaudzēm un 
atvadīšanos no vasaras.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde konser-

vētājiem “Dārza veltes mūsu mā-
jās”.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niekam Egonam Līvam 95”.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niecei Dacei Priedei 65”.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niecei Dacei Rukšānei 50”.

l Literatūras izstāde “Tavam 
brīvajam laikam” – spēles, rotaļas, 
praktiski darbi brīvdienām.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 63. kopa.

PASĀKUMI:
l 20. augustā jaunāko bērnu 

grāmatu apskats pirmsskolas gru-
pas bērniem “Palasīsim grāmati-
ņu!”.

JŪRKALNE 
Tautas nams
10. augustā “Maģo suitu” 

dziedāšanas svētki. Etnogrāfiskais 
ansamblis “Maģie suiti” svinēs 60 
gadu jubileju. 

Plkst. 13 “Jūrkalnes dižās sui-
tenes”, stāsti un sarunas par diža-
jām Jūrkalnes teicējām Mariju Lāci 
un Mariju Rudzāju. 

Plkst. 15 izstāžu zālē Daces 
Dēliņas-Lipskas gleznu izstāde 
“Saucējas” – ne tikai krāšņums, ko-
šums, krāsas un ziedēšana, bet arī 
suitu raksturs un spēks. 

Plkst. 18 Ugunspļavā “Maģo 
suitu” dižošanās un viesu apsvei-
kumi koncertā “Kādus redzu cie-
ma ļaudis, tādu laižu valodiņu”. 
Pēc koncerta lustīga dancošana un 
kopā būšana. 

17. augustā no plkst. 15 jaut-
ras aktivitātes bērniem un pieau-
gušajiem. 

Plkst. 17.30 “Teātra un ES” 
izrāde bērniem “Sunītis un kaķīte”. 

Plkst. 19 svētku koncerts.
Plkst. 21 zaļumballe kopā ar 

grupu “Codex”.
Sporta laukums
17. augustā plkst. 11 sporta 

spēles.
Jūrkalnes Sv. Jāzepa katoļu 

baznīca
15. augustā plkst. 11 Vissvē-

tākās Jaunavas Marijas debesīs uz-
ņemšanas svētki. 

16. augustā plkst. 21 jauniešu 
kora “Kamēr...” nakts koncerts.

17. augustā plkst. 11 diev-
kalpojums, pēc dievkalpojuma ap 
plkst. 12 kapusvētki Jūrkalnes ka-
pos.

18. augustā plkst. 11.00 Zāļ-
dienu Svētā Mise un bīskapa vizi-
tācija.

Pagastā
24. augustā atvērto kafejnīcu 

diena suitos. Jūrkalnē varēsiet ap-
meklēt trīs kafejnīcas: “Kukulīša ce-
ļojumi” – lauku sētā “Bērziņi”, “Pie 
laša kundzes” – Labraga muižas 
centrā “Labragkrasti” un Jūrkalnes 
tautas nama pagalmā etnogrāfiskā 
ansambļa “Maģie suiti” kafejnīca 
“Nāc ēd, la māg brīnās!”.

31. augustā Jūrkalnes dienas 
Bauskā. Pasākumā piedalīsies Jūr-
kalnes pašdarbnieki, amatnieki un 
mājražotāji.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Sākas 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2019. Tevi gaida jaunas grāmatas!”.

l Fotogrāfiju izstāde “Ūdens 
malā” – Baltijas jūras krasta apska-
lotās valstis – Latvijas, Lietuvas, 
Vācijas, Dānijas, Igaunijas, Somi-
jas, Krievijas, Polijas un Zviedrijas 
valstu identitātes sajūta un savstar-
pējā komunikācija (no 12. augus-
ta).

l Literatūras izstāde “Vasara 
burciņās jeb laiks konservēt!” – 
augļu, ogu un dārzeņu sagatavo-
šana ziemai visdažādākajos veidos 
(no 20. augusta).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 62. kopa.

PASĀKUMI:
l 27. augustā jauno grāmatu 

diena.

UŽAVA
Bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba laikā: 

no 19. augusta līdz 2. septembrim 
– bibliotēka slēgta.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Latvis-

kais laimes kods” – rakstniecei Da-
cei Rukšānei 50.

l Literatūras izstāde “Man 
vieglāk rakstīt nekā runāt” – rakst-
niekam Egonam Līvam 95 .

l Literatūras izstāde “Aptieka 
uz palodzes, dārzā un mežā”.

l Literatūras izstāde “Sākas 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2019. Tevi gaida jaunas grāmatas!”.

ANCE
Kultūras nams
5.–16. augustā bērnu mākslas 

darbu izstāde mazajā zālē.

19.–30. augustā ziedu izstāde 
mazajā zālē.

Ances muiža 
11. septembrī plkst. 16 dzejas 

pēcpusdiena.
Bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba lai-

kā: līdz 19. augustam – bibliotēka 
slēgta.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzīve ir 

nepārtraukts brīnums” – rakstnie-
cei Dacei Rukšānei 50.

l Ancenieces Edītes Kalma-
nes veidoto pērlīšu gleznu izstāde 
“Mans hobijs” (no 21. augusta).

PASĀKUMI:
l 23. augustā plkst. 13 va-

saras pasākumu cikls bērniem 
“Vasaras lasītava” – lasīsim Lauras 
Vinogradovas “Mežpasakas”, pār-
runāsim, veidosim kolāžas no da-
bas materiāliem. 

l 31. augustā plkst. 11 lasītā-
ju interešu klubiņa “Dažādības” pa-
sākums “Vasaras labumi burciņās”.

UGĀLE
Ugāles tirgus laukums 
9. augustā plkst. 19 Ukraiņu 

dienas koncerts “Draugu pulkā 
nāc” (koncertā piedalās Kolomi-
jas vokālais ansamblis “SERPA-
NOK”, Kirovogradas horeogrāfijas 
ansamblis “Rosinka” un ukraiņu 
dziesmu izpildītāja Liene Nestero-
viča), pasākums bez maksas.

Ugāles pag. “Mežrūpnieki”
6.–7. augustā jauniešu pār-

gājiens pa Rubeņa bataljona kauju 
ceļu.

31. augustā plkst. 12 pasā-
kums bērniem “Dodamies uz sko-
lu”. Ieeja bez maksas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Fotoizstāde “Ugāle laikmeta 

ceļos”.
l Literatūras izstāde “Latvijas 

armijai 100”.
l Literatūras izstāde “Smalk-

jūtīgā un asprātīgā portretētāja” – 
rakstniecei, teātra zinātniecei Lilijai 
Dzenei 90.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Ieaud sauli, vasariņa!”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 65. kopa.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niecei Dacei Rukšānei 50”.

l Literatūras izstāde “Ieliec va-
saru burciņā”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Augusta jubilārs – trollīšu mamma 
Tūve Jānsone”

PASĀKUMI:
l 21. augustā jauno grāmatu 

diena.

POPE
Popes kultūras nams
9. un 10. augustā pagasta 

svētki (skatīt  7.  lpp.).
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

kam Jānim Baltvilkam 75”.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niecei, teātra zinātniecei  Lilijai 
Dzenei 90.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niecei Dacei Priedei 65 (no 5. au-
gusta).

l Literatūras izstāde “Rakst-
niecei  Dacei Rukšānei  50” (no 7. 

augusta).
l Literatūras izstāde “Somijas 

zviedru rakstniecei  Tūvei Jānso-
nei 105” (no 9. augusta).

l Literatūras izstāde “Aktri-
sei Vijai Artmanei 90” (no 16. au-
gusta).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 58. kopa.

PASĀKUMI:
l 28. augustā plkst. 11 pa-

sākumā “Krelles no vecmāmiņas 
pūra lādes” bibliotēkā viesojas Zlē-
ku bibliotēkas dāmu klubiņš.

ZIRAS
23. augustā plkst. 19 velo-

brauciens “Ģimenēs ir spēks”. 
Brauksim līdz “Ventaskrastiem”, 
kur kopīgi cepsim desiņas un būs 
vēl citi pārsteigumi. Pulcēšanās 
pie tautas nama. Līdzi ūdens, kāds 
kārums paša vēderam, drošības 
veste. Par CNS drošību un savu ve-
selību atbild paši braucēji. Bērniem 
jābūt pieaugušo pavadībā.

14. septembrī plkst. 18  ju-
bilejas pasākums “Saulgrieži 30”, 
koncerts. 

Plkst. 21 balle kopā ar R2.
Tiek plānots senioriem organi-

zēt autobusu uz Rikardiona, Annas 
Dribas, Ainara Bumbiera koncertu 
Kuldīgas kultūras centrā 27. sep-
tembrī. Biļešu cena koncertam 12 
eiro. Biļetes jāpērk laikus pie tau-
tas nama vadītājas vai nopērkamas 
“Biļešu servisa” kasē internetā. Au-
tobuss tiks nodrošināts bez mak-
sas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Romā-

niņš” – rakstniecei Dacei Rukšānei 
50.

l Literatūras izstāde “Baltijas 
ceļam 30”.

l Literatūras izstāde “Vasara 
burciņā” – padalies ar saviem kon-
servēšanas noslēpumiem!

PASĀKUMI:
l 15. augustā plkst. 13 “Bēr-

nu un jauniešu žūrijas 2019” ek-
spertu pirmā tikšanās – “Kļūsti par 
lasīšanas ekspertu arī tu!”.

ZLĒKAS
Zlēku muižas parks
10. augustā plkst. 11 Dīķa 

svētki (programma  7.  lpp.).
Bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba lai-

kā: līdz 26. augustam – bibliotēka 
slēgta; atvērta: 15. un 16. augustā 
no plkst. 10 līdz 14.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Apceļo-

sim Latviju!”.
l Spāres TLMK “Nāmetiņš” 

rokdarbu izstāde “Padupseņu mo-
des skate” (līdz 14. augustam). 

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 60. kopa.

USMA
Bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba laikā: 

līdz 28. augustam – bibliotēka slēg-
ta; lasītājiem atvērta 15. augustā no 
plkst. 9 līdz 14.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kas kaiš 

sēņu māmiņai”.

Ventspils novada pasākumu afiša

 6. augusts–15. septembris

NOBEIGUMS 7. lpp.
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VĀRVE
“Sporta un kultūras centrs 

Zūras”
l 9. augustā plkst. 22 pie 

Rūķu darbnīcas nakts kino. No 
plkst. 22 līdz 23 multiplikācijas fil-
mas, no plkst. 23 filmas “Nameja 
gredzens” un “Svingeri”.

l 17. augustā plkst. 13 Vārves 
pagasta svētki. 

Zūru novadpētniecības eks-
pozīcija

No 1. augusta “Sporta un kul-
tūras centrā Zūras” izstāde “Cilvēki. 
Laiks”. Fotogrāfa Jura Popova pie-
miņas izstāde.

20. augustā folkloristes Māras 
Mellēnas vadītie kursi “Stāsti un 
stāstīt prasme”.

6. septembrī plkst. 12 senioru 
kopas “Vīgriezes” tikšanās. Sākot 
jaunu sezonu, aicinām piebiedro-
ties jaunus biedrus.

Vārves bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba laikā: 

no 12. līdz 25. augustam – bibliotē-
ka slēgta.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Latviskais 

laimes kods” – rakstniecei Dacei 
Rukšānei 50 (līdz 12. augustam).

l Literatūras izstāde “Dārzs 
burciņā” – augļu, ogu un dārzeņu 
konservēšanu (no 26. augusta). 

Zūru bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba laikā: 

no 5. līdz 18. augustam – bibliotēka 
slēgta.

Izstādes:
l Fotoizstāde “Mans dzimtais 

ciemats un ļaudis”.
l Literatūras izstāde “Teātra 

leģenda – Vija Artmane” – aktrisei 
Vijai Artmanei 90 (no 19. līdz 26. 
augustam).

l Literatūras izstāde “Tu esi 
kaiju, saules, jūras un Ventspils 
dzejniece” – dzejniecei Janai Morei 
80 (no 26. augusta).

l Zinību dienai veltīta tema-
tiska izstāde “Zinības ir pamats nā-
kotnes cerību piepildījumam” (no 
29. augusta līdz 9. septembrim). 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 61. kopa.

PASĀKUMI:
l 30. augustā pēcpusdiena 

“Pirmā portfelīšu balle Zūru pirm-
klasniekiem”. Pagasta diena notiks Reņķa dārzā

1. septembrī, kā jau tas rudenī ierasts, notiks Pagasta diena, 
šoreiz – Reņķa dārzā. “Pasaule mainās, un arī mēs maināmies 
tai līdzi, tāpēc šogad svētkus ar moto “Lauku lustes Reņķa 
dārzā” rīkosim pilsētas centrā, tādējādi padomājot arī par tiem 
cilvēkiem, kuriem grūti tālu aiziet,” saka sieviešu biedrības 
“Spārni” vadītāja Zigrīda Krauze. 

Viņa ir gandarīta par to, ka daudzu gadu garumā Pagasta diena ir kļu-
vusi par tautā iemīļotiem svētkiem, tos gaida ne tikai Ventspils novada 
ļaudis, kas var padižoties ar saviem priekšnesumiem un rokdarbiem, pēc 
sentēvu receptēm gatavotiem ēdieniem, bet arī ventspilnieki, kas ierodas 
nogaršot gardās maltītes, baudīt kultūras programmu, satikt novadā dzīvo-
jošos draugus, saturīgi pavadot brīvo laiku, turklāt pasākumā ir padomāts, 
lai būtu ko darīt dažāda gadagājuma cilvēkiem. 

Lai apmeklētu Pagasta dienu, būs izveidotas četras ieejas, tādēļ cilvēki 
notikuma vietā varēs nokļūt raitāk. Tur viņus sagaidīs pasākuma vadītāji 
Rita un Valdis Lūriņi. Bērni varēs samīļot mazākus un lielākus dzīvniekus, 
viņu vecākiem noteikti patiks norises “Praktiskajā lauku sētā”, kur notiks 
sviesta kulšana, biezpiena sildīšana un siera siešana. Šoreiz viesos aicinā-
ti talsenieki, kuri piedāvās izbaudīt dažādas sava novada garšas. Radošajā 
darbnīcā būs iespēja iesaistīties pļavu ziedu pušķu veidošanā, bet Jelgavas 
“Karameļu darbnīcas” pārstāvji pārdos našķus. 

“Visus pārsteigumus neatklāsim, lai būtu interesanti, bet priecāsimies 
par katru, kurš apmeklēs Pagasta dienu un svinēs svētkus kopā ar mums. 
Gribu pateikt paldies visiem, kas iesaistījušies pasākuma rīkošanā – ikvie-
nam palīgam pilsētā un novadā, jo tikai kopā mēs varam radīt paliekošas 
vērtības,” uzskata Zigrīda Krauze.       

NOBEIGUMS. SĀKUMS 6. lpp.

Popes pagastsvētki
9. augusts
Plkst. 19 pagastsvētku atklāšana – svinīga karoga pacelšana 
pie Popes kultūras nama, 
plkst. 19.10 3x3 basketbols (komandā 4 spēlētāji), 
plkst. 19.10 pludmales volejbols sievietēm (komandā 2 spēlētā-
jas), 
plkst. 19.15 fotoveloorientēšanās (starts no Popes k/n priekš-
puses – finišs pie Popes pagasta atpūtas bāzes, komandā mak-
simāli 4 dalībnieki).

10. augusts
Plkst. 10 pludmales volejbols vīriešiem (komandā 2 spēlētāji),
plkst. 11–15 vispusības daudzcīņa (10 disciplīnas), 
plkst. 11–14 body art sejiņas, 
plkst. 11–14.30 autokāriņi, 
plkst. 12 fotostūris, 
plkst. 14 futbols (komandā 7 spēlētāji),
plkst. 14 sacensības ģimenēm un draugiem 
(komandā 4 dalībnieki), 
plkst. 15–16 mašīnas vilkšana, 
plkst. 15–16.30 putu ballīte, 
plkst. 16 fotoizstāde “Kursas bohēma” un kafijas pauze,
plkst. 17 kora mūzikas koncerts,
plkst. 18.30 estrādes mūzikas koncerts – grupa “My Radiant 
You”,
plkst. 23–04 zaļumballe ar grupu “Čirkainie” (Saldus).  

17. augustā 
Vārves pagasta svētki

Uz skatuves
13.00 svētku atklāšanas uzruna.
13.10 E. Vulfa izrāde “Caur bēdām pie priekiem”. Vārves pagasta amatier-
teātris “Vārava” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vāruve” izdejos, izdzie-
dās un izspēlēs mīlestības priekus un bēdas.
14.00 jautru komēdiju bērniem un vecākiem “Sunītis un kaķīte” piedāvā 
“Teātris un ES” no Rīgas.
15.00 suņu kanisterapijas komanda no Liepājas “Dižvanagi” piedāvā apska-
tīt, pamīļot un kopīgi darboties ar speciāli apmācītiem suņiem.
17.00 sporta spēļu dalībnieku apbalvošana.
18.00 koncerts – Rikardions un Kristīne Šomase.
21.00 balle – grupa “Savējie”.

Izklaides
No 12.30 līdz 13.00 iespēja piedalīties svētku loterijā. Loterijas izloze ap 
14.00 pēc izrādes. 
 “Brigitas truši” – trušu sēta. (Pie muzeja ratnīcas.)
Lasām grāmatas. Atpūtas stūrītis maziem un lieliem. (Pie Rūķu darbnīcas.)
Radošās darbnīcas, spēles, atrakcijas. (Rūķu darbnīcā un pie tās.)
Piepūšamās atrakcijas. (Pie muzeja.)
Bamperbumbas. (Stadionā.) 
14.30 “Vārves pagasta SUPERGURĶIS”. Akcija sadarbībā ar senioru kopu 
“Vīgriezes”. 
 15.00–17.00 izjāde ar zirgiem. (Pie muzeja.)
Batuti, elektromobiļi un velokarti – maksas. Iespēja piedalīties loterijā un 
laimēt dāvanu kartes. (Pie dīķa.)
Sejiņu apgleznošana, glitera tetovējumi – maksas. (Pie Rūķu darbnīcas.)
Hennas tetovējumi – maksas (Pie Sporta un kultūras centra Zūras.)

Sports
11.00 volejbols. Pieteikties uz vietas līdz 10.45 vai telefoniski pie A. Čakļa, 
29613164.
13.30 futbols. Pieteikšanās uz vietas līdz plkst. 13.20
14.00–16.00 individuālie starti daudzcīņā. Jautras un aizraujošas disciplīnas 
visām vecuma grupām. 
16.00 komandu stafete. Komandā sieviete, vīrietis un divi bērni vecumā līdz 
13 gadiem.
16.30 spēkavīru sacensības sadarbībā ar POWER GYM-GV.
18.00 Roku laušanās. 
Būs pieejama bufete, burbuļvafeles, saldējuma bumbiņas MINI MELTS,  
izlejamais alus LABIETIS. 

Autobuss uz pasākumu kursēs divas reizes dienā.
12.00 no Ventavas, plkst. 12.15 Vārvē uz Zūrām.
No Zūrām 15.00 uz Vārvi un Ventavu.
17.30 Ventavā, plkst. 17.45 Vārvē uz Zūrām.
Pēc koncerta uz Vārvi un Ventavu.

Dīķa svētki Zlēku 
muižas parkā 

10. augusts 
Plkst. 7.30 rīta cope,
plkst. 11 svētku atklāšana muižas parkā, sporta aktivitātes 
lieliem un maziem, sejiņu apgleznošana, piepūšamās atrak-
cijas, putu ballīte, lielie ziepju burbuļi, ūdensbumbas un ci-
tas izklaides, 
plkst. 16 Usmas amatierteātra “Suflē” izrāde M. Horna 
“Brangais ķēriens”, režisore Sigita Dermaka, 
plkst. 17 nopietnās mūzikas koncerts Zlēku baznīcā,
plkst. 18.30 uzvarētāju apbalvošana,
plkst. 20 svētku koncerts – “ELMIRA SHOW AND STU-
DIO” vēderdejas, kā arī brazīliešu, havajiešu, indiešu u.c. de-
jas, Aniki Ķeire, Samanta Barsukova – vokāli un instrumen-
tāli priekšnesumi,
plkst. 22 balle ar grupu “Kurzemnieki” parka estrādē.

INFORMĀCIJA

Vasaras sezonā apmeklētāju skaits pie jūras 
pieaug, tādēļ lielākas rūpes jāvelta Baltijas jūras 
piekrastes zonas sakopšanai. Jau otro gadu pēc 
kārtas Ventspils novada pašvaldība ir iesaistījusies 
nacionālas nozīmes projektā “Piekrastes apsaim-
niekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Nr. 
1-08/31/2019, kura vadošais partneris ir Latvijas 
Pašvaldību savienība. Projektā iesaistījušās visas 
piekrastes pašvaldības. Projekts tiek realizēts Latvi-
jas Vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta 
apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti”.

Šī projekta mērķis ir jūras piekrastes joslas 
apsaimniekošana, nodrošinot tajā kvalitatīvu, 
tīru un drošu vidi iedzīvotājiem, atpūtniekiem un 
tūristiem, pludmales pieejamību, kā arī bioloģis-
kās daudzveidības saglabāšanu. Ventspils novadā 

projekta galvenais uzdevums ir nodrošināt jūras 
piekrastes joslas – galvenokārt pludmales – atkri-
tumu apsaimniekošanu Tārgales, Vārves, Užavas 
un Jūrkalnes pagastā. Projekta īstenošana notiek 
no 1. maija līdz 1. oktobrim. 

Lai realizētu projektu, Ventspils novada paš-
valdība noslēdza darba līgumus ar piecām perso-
nām par regulāru atkritumu savākšanu, sadarbībā 
ar Ventspils Labiekārtošanas kombinātu tiek no-
drošināta atkritumu konteineru noma un apkal-
pošana. Ir iegādātas 73 informācijas zīmes. Atkri-
tumu savākšanas nodrošināšanai nopirkti darba 
cimdi, atkritumu savācēji un maisi. Projekta ko-
pējās izmaksas ir 27 353 eiro, ko finansē Latvijas 
Vides aizsardzības fonds. 

Evita Roģe

NOTIEK PIEKRASTES 
SAKOPŠANAS DARBI
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KULTŪRAS VĒSTIS

No 18. līdz 22. jūlijam 
vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Usma” (vadītāja 
Agnese Sarma) un pūtēju 
orķestris “Ugāle” (vadītājs 
Viesturs Ozols) Ungārijā 
piedalījās folkloras deju un 
mūzikas festivālā. 

Ventspils novada amatiermāk-
slas kolektīvu braucienu uz Buda-
peštu atbalstīja pašvaldība, jo tā 
ir laba iespēja nest novada vārdu 
ārpus Latvijas. Dejotāji un putēju 
orķestris uzstājās lielveikalā, kur 
iekārtota īpaša priekšnesumu vieta. 
Kā atzīst Kultūras nodaļas vadītāja 
Zane Pamše, Ventspils novads bija 
pamanāms ne tikai interesantās 
koncertprogrammas dēļ, bet arī 
tāpēc, ka dejotāji uzstājās orķestra 
pavadībā – tas atdzīvināja priekš-
nesumu. “Usma” izpildīja trīs de-

jas, orķestris – divus skaņdarbus. 
Pasākumu organizēja Maķedonijas 
pārstāvji, tajā piedalījās arī ungāri, 
turki, poļi un bulgāri. “Domāju, ka 
šāds brauciens labi saliedēja kai-
miņpagastu kolektīvus, cilvēki cits 
citu labāk iepazina un vienojās par 
turpmākajiem uzstāšanās plāniem,” 
saka Zane. Agnese braucienu vērtē 
kā izdevušos, jo gūta ne tikai vērtīga 
uzstāšanās pieredze, bet arī apskatī-
ta Ungārijas galvaspilsēta, izbaudīts 
brauciens kuģītī pa Donavu. 

Katru rītu usmenieki un ugāl-
nieki iesildījās pie viesnīcas, un viņu 
mēģinājumus vēroja daudz intere-
sentu, kas atbalstīja latviešus. Kon-
certā mūsējie bija pirmie, kas uzstā-
jās, un viss izdevās labi. “Mēs gribētu 
turpināt sadarbību ar pūtēju orķes-
tri, nākamgad, iespējams, dodoties 
koncerttūrē uz Baltkrieviju vai Lie-

No 4. līdz 7. jūlijam Zlēku pagasta amatierteātris režisores 
Kristīnes Kauliņas vadībā Lietuvā, Kretingā, piedalījās 
Baltijas valstu amatierteātru festivālā “Baltijas rampa”. 
Ventspils novada pārstāvji festivālā izrādīja Ādolfa Alunāna 
lugu “Mūsu pokāls”. 

Kā atzīst režisore Kristīne, Kretingā pavadītais laiks bijis brīnišķīgs un 
iedvesmojošs: “Mēs par savu izrādi dzirdējām ļoti daudz labu vārdu. Tika 
uzteikts stils, skatuves iekārtojums, tērpi un citas lietas. Aktieris Edgars 
Kauliņš par veiksmīgu Tiltiņa lomas atveidošanu saņēma Nacionālā kul-
tūras centra atzinību, turklāt viņš, Edgars Umbraška un Mārtiņš Maizītis 
tika uzteikti par īpaši prasmīgiem laucinieku tēliem.”

Zlēcenieki ar interesi noskatījās arī lietuviešu un igauņu izrādes, seci-
not, ka valodas barjera netraucē uztvert vēstījumu – tieši tāpat kā abu pā-
rējo Baltijas valstu pārstāvji ar izpratni novērtējuši Ādolfa Alunāna “Mūsu 
pokālu”. Vaicāta par Lietuvā gūtajiem iespaidiem, Kristīne teic, ka tā ir 
jauna pieredze un apziņa, ka ir vērts censties un kaut ko darīt, jo citi to 
novērtē: “Labie vārdi stiprina pašapziņu. Mēs festivālā jutāmies kā mazie 
brāļi, kuri iekļuvuši lielajā apritē. Pasākuma laikā, neņemot brīvsoli, bau-
dījām visu, ko tā rīkotāji bija sarūpējuši – skatījāmies izrādes, devāmies 
ekskursijās, mācījāmies gatavot ziepes.”

No 19. līdz 21. jūlijam Zlēku amatierteātris kā vienīgais Ventspils 
novada pārstāvis apmeklēja amatierteātru salidojumu Alūksnē. Alsviķu 
kultūras namā rādīts “Mūsu pokāls” – zlēcenieki uzstājušies labi, skatītā-
ji bijuši atsaucīgi. Iespēja satikt kolēģus no citiem amatierteātriem bijusi 
vērtīga, vien apbēdinājis fakts, ka šauro telpu dēļ nevarēja redzēt citu ko-
lektīvu izrādes – trīs dienu laikā baudītas vien divas no plašā piedāvājuma. 
Pasākumā Alūksnē piedalījās vēl trīs mūsu novada amatierteātru režisori: 
Vita Auziņa (Ance), Valdis Šmēliņš (Vārve) un Linda Sāmīte (Užava). 

Marlena Zvaigzne 

Dejotāji un orķestra dalībnieki 
uzstājās Budapeštā

tuvu. Ceļojuma laikā mums, dejotā-
jiem, radās ideja dibināt biedrību, lai 
varētu iesaistīties projektos un pie-
saistīt finansējumu arī citu ceļojumu 
organizēšanai,” atklāj Agnese.    

Viesturs teic, ka ideja doties 
uz kādu festivālu bija orķestra da-

lībniekiem. Sākumā bija paredzēts 
muzicēt Polijā, tomēr ceļš aizveda 
Ungārijas virzienā. Sadarbību ar de-
jotājiem Viesturs vērtē kā veiksmīgu 
un interesantu, viņš pats aranžējis 
skaņdarbus, kas izpildīti brīdī, kad 
uzstājās dejotāji. “Šādi izbraucieni 

ļauj izbaudīt uzstāšanās atmosfēru 
citā vidē, novērtēt citu valstu kolektī-
vu sniegumu, turklāt katrs šāds ceļo-
jums saliedē orķestri – vienkāršiem 
vārdiem sakot, tā ir iespēja izvēdināt 
galvu,” secina Viesturs.  

Marlena Zvaigzne

Dejotāji un pūtēju orķestra dalībnieki Budapeštā.    AGNESES SARMAS FOTO

Zlēku teātrim labi 
panākumi Lietuvā   

Aktieri Edgars Kauliņš, Edgars 
Umbraška un Mārtiņš Maizītis 

izrādē “Mūsu pokāls”.    
DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO  

POPE

Dzīvo, kā pašiem tīk
Natālija un Ģirts Cederi pirms pusotra 

gada sāka dzīvot Popē, dzīvesbiedri ir ļoti 
apmierināti ar šādu izvēli. Lauku miers dod 
spēku, un nesteidzīgais ritms ļauj izbaudīt 
katru mirkli.

“Popē esmu satikusi labus un ļoti labus cilvēkus, 
kuri, ja ir kāda vajadzība, izpalīdz,” stāsta Natālija. 
Viņas aizraušanās ir šķirnes tomātu audzēšana, tā-
dēļ savs laiks tiek veltīts šo augu aprūpei, uzmanību 
prasa arī kaziņas un aitas, truši, zosis, pīles un vistas. 
Ģirts piedāvā nogaršot no kazas piena gatavotu 
biezpienu – gards! 

Šoreiz vairāk jautājumu uzdodu Natālijai, jo 
esmu pamanījusi viņu Ventspils tirgū, arī Ventavas 
gadatirgū, kur tika pārdotas mājās gatavotas ziepes 
un ķermeņa kopšanas līdzekļi. “Ilgus gadus biju 
manikīra speciāliste, arī tagad, ja ir pieprasījums, 
tiekos ar klientēm – tas notiek Ugālē. Kad sāku 
apgūt šo profesiju, mani aizrāva daudzveidīgais nagu 
dizains. Es arī gribēju to iemācīties, un drīz vien radās 
iespēja Ventspilī apmeklēt pirmos kursus. Es gan 
apzinos, ka joprojām neesmu izcila zīmētāja, bet tas 
ir talants, kas vai nu ir dots, vai nav. Esmu diezgan 
kustīgs cilvēks, un sākumā šķita, ka nevarēšu nosē-
dēt un knibināties gar nagiem, tomēr tas man iepa-
tikās, un es vienmēr centos strādāt akurāti. Apguvu 

arī ārstnieciskā pedikīra speciālistes profesiju. Man 
ir bijušas dažas mācekles, kuras arī tagad veic ma-
nikīru, savukārt es ar laiku sajutu, ka, strādājot par 
manikīri, sāka sāpēt mugura. Sapratu, ka dzīvē kaut 
kas jāmaina. Man vienmēr ir pieticis drosmes darīt 
to, kas patīk; es neiešu uz darbu ar sakostiem zobiem. 
Labāk dzīvošu pieticīgāk, bet tā, kā pašai patīk.”

Pamazām Natālija pievērsās ziepju un ķermeņa 
kopšanas līdzekļu izgatavošanai. Interese bija, tomēr 
māca šaubas, vai izdosies. Pirms desmit gadiem viņa 
devās uz kursiem, kur iegādājās piecus kilogramus 
ziepju bāzes un eksperimentēja, līdz izdevās iegūt 
kvalitatīvus produktus. “Neteikšu, ka tagad zinu pil-
nīgi visu, joprojām mācos. Manā piedāvājuma klās-
tā palaikam parādās arī lūpu balzami un ķermeņa 
sviests. Esmu secinājusi, ka zināšanas man līp klāt. 
Bieži vien sadzirdu vai izlasu vajadzīgo informāciju 
un atkal varu izdomāt kaut ko jaunu.”

Natālija izmanto kvalitatīvas izejvielas, jo tās palīdz 
izgatavot labus produktus. Klienti to novērtē. Popenie-
ce apzinās, ka ziepes un ķermeņa zefīri nav pirmās ne-
pieciešamības prece, cilvēki to neiegādājas katru dienu, 
bet “es jau teicu, ka gribu darīt to, kas man patīk, tādēļ 
pieciešu, ja katru reizi, kad tirgojos, negūstu lielus ie-
nākumus”. Natālija ir priecīga, ka ģimenei vienmēr ir, 
ko likt galdā, jo kūtī ir dzīvnieki, dārzā izaug saknes un 
garšvielas. Visa ir gana, tādēļ nav jāstreso.   

Marlena Zvaigzne

Ir iespējams izgatavot 
arī personalizētas ziepes, 

uzdrukājot uzrakstu vai 
cilvēka fotogrāfiju. 

Natālijai patīk 
eksperimentēt, jo tā var 
iegūt īpaši augstvērtīgus 
un interesantus produktus. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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VĀRVE

Zūru pamatskolas  
9. klases audzēkne Evelīna 
Skrodere mācās labi, 
vidējā atzīme pārsniedz 
9 balles. Visvairāk viņai 
patīk latviešu valoda un 
mājturība.

Zinot to, nav brīnums, ka tieši 
šo mācību priekšmetu olimpiādēs 
Evelīnai pagājušajā mācību gadā 
izdevās gūt labus panākumus un 
viņa maijā bija uzaicināta pieda-
līties olimpiāžu uzvarētāju godi-
nāšanas pasākumā Popes kultūras 
namā. Starpnovadu posma latvie-
šu valodas un literatūras olimpi-
ādē 8. klašu grupā iegūta 2. vieta, 
savukārt mājturības un tehnolo-
ģiju olimpiādē 7.–8. klašu grupā 
– 1. vieta.

Bērnībā meitene apmeklēja 
pirmsskolas izglītības iestādi “Zī-
ļuks”; šis laiks saistās ar iespēju sa-

gatavoties skolai un vienaudžu ie-
pazīšanu. Daudzi no viņiem tagad 
ir Evelīnas draugi un mācās ar viņu 
draudzīgā klasē, kurā ir 15 skolēnu. 
Klases audzinātāja Ilze Staceviča 
reizēm ierosina doties kādā pārgā-
jienā, piemēram, gar jūru. 

Stāstot par sevi, Evelīna uz-
sver, ka viņai ļoti patīk nodarbo-
ties ar kikboksu. Tas darīts as-
toņus mēnešus, tagad veselības 
problēmu dēļ ir neliela pauzīte, 
bet jauniete cer, ka drīz atkal varēs 
trenēties. Kikbokss Evelīnu saista 
tāpēc, ka nodarbībās ir iespēja iz-
lādēt enerģiju un pilnveidot fizis-
ko formu. “Man patīk arī mūzika. 
Agrāk spēlēju klavieres, tagad lie-
lākoties sintezatoru. Parasti izvē-
los popu un repu.”

Runājot par mācību procesu, 
meitene teic, ka skolā ir ne tikai 
jauki klasesbiedri, bet arī daudz 

atsaucīgu skolotāju, kuru pozitīvā 
attieksme atvieglo zināšanu apgu-
vi. Evelīnai labi vedas visos mācību 
priekšmetos, patīk arī matemātika 
un valodas. Mājturības stundās 
saista iespēja emocijas parādīt da-
žādos darbos, īpaši patīk izšūšana 
krustdūrienā un krāsu gammas 
spēle, savukārt latviešu valodā, 
kas ir otrs mīļākais mācību priekš-
mets, nav problēmu apgūt grama-
tiku, kas citiem šķiet grūta. “Esmu 
ļoti pateicīga latviešu valodas sko-
lotājai Lailai Rutulei un mājturības 
skolotājai Ivetai Tindenovskai! Vi-
ņas ir ne tikai labas pedagoģes, bet 
arī sarunu biedres, ar kurām varu 
runāt par jebkuru tēmu.”

Atceroties abas olimpiādes, 
kurās parādīti labi rezultāti, Eve-
līna stāsta, ka uztraukusies, jo 
gribējies visu izdarīt godam, lai 
prieks būtu ne tikai pašai, bet arī 

“Lībniekus” apciemoju, 
lai uzzinātu, kā Gunta 
nodarbojas ar permakultūru 
un audzē ekoproduktus. Viņa 
uzreiz piebilst, ka saimniecībā 
paveiktais ir komandas darbs 
– bez dzīvesbiedra Andra 
palīdzības un atbalsta viņa 
nebūtu paveikusi ne pusi no 
iecerētā. Guntas goda istabā 
atrodas ventiņu tautastērps 
un Latvijas simtgadei par 
godu pagalmā ir iestādītas 
rozes.   

“Andris strādā algotu darbu, un 
viņš mani šo trīs gadu laikā, kopš 
esam kopā, ir aizvedis uz Kanāriju 
salām, Balkānu valstīm un Nīder-
landi. Esmu ļoti pateicīga par to. 
Mana ikdiena, kopš dzīvojam Vār-
ves pagastā, paiet mājās, un es par 
to ļoti priecājos. Neskatos pulkste-
nī, bet vados pēc savām izjūtām, 
daru to, kas tobrīd vajadzīgs. Man 
patīk šāds dzīves ritms, jo tas at-
bilst iekšējai būtībai,” stāsta Gunta. 
Pirms pārcelšanās uz Vārves pa-
gastu viņa dzīvoja Ventspilī, kur ģi-
menes mājā mita četras paaudzes. 
Pēc profesijas Gunta ir vīriešu virs-
drēbju piegriezēja un stiliste, viņa 
labprāt darina arī rokdarbus.

“Mēs ar Andri satikāmies 2016. 
gada 1. janvārī, bet “Lībniekus” 
nopirkām 16. februārī. Piemērotu 
māju meklējām diezgan ilgi, bet 
šī vieta uzrunāja. Kad atnācām, te 
bija džungļi un izgāztuve, es siltajā 
februārī sāku grābt, un te tik daudz 
ķirzaciņu gulēja aizmigušas, es tās 
nesu pie lazdām, lai guļ līdz pava-
sarim. 2016. gads mums praktiski 
pagāja īpašuma tīrīšanā un sakār-
tošanā. Te bija mērens bardaciņš, 
un  mēs domājām, ko darīt, lai 
viss būtu kārtīgs. Mājā grīdas bija 
izplēstas, tās arī bija jāliek no jau-
na. Mēs paši tolaik dzīvojām va-
goniņā. Puķu te nebija. Uzrunāju 
savus paziņas, vaicājot, vai viņiem 
nav stādu, tos arī pirkām. Kad kāds 
prasīja, ko mums dāvināt, es teicu, 

skolotājām un vecākiem. Arī ik-
dienā meitene cenšas visu izda-
rīt pēc iespējas labāk un nevēlas 
kļūdīties. Evelīna jau iepriekš ir 
piedalījusies olimpiādēs: “Šie pār-
baudījumi liek saņemties, es varu 
pārliecināties par savām zināša-
nām un prasmēm neierastā situ-
ācijā un novērtēt, ko prot vien-
audži, kas man būtu jāizdara, lai 
būtu teicamāki rezultāti. Apzinos, 
ka tad, ja mācīšos uzcītīgi, varē-
šu dzīvē sasniegt vairāk, iegūstot 

augstāko izglītību un labi apmak-
sātu darbu.” 

Vēl ir pāragri runāt par to, kādu 
profesiju Evelīna apgūs, tas vēl nav 
zināms, bet, pabeigusi 9. klasi, 
viņa, visticamāk, turpinās mācības 
Liepājā. Vasaru Evelīna pavada, 
spēlējoties ar desmit mēnešus jau-
no brālīti Evertu, lasot detektīvus 
un fantastikas žanra grāmatas un 
bieži klausoties mūziku.

Marlena Zvaigzne

ka lakstus, tikai lakstus.”
Uzsākusi dzīvi Vārves pagastā, 

Gunta sapratusi, ka vajadzētu dot 
par sevi ziņu vietējiem, bet neiesi 
jau katram klāt un nestāstīsi, kas 
tu esi, kāds ir tavs dzīvesstils, tādēļ 
2016. gada novembrī Gunta sa-
biedriskajā centrā Ventavā sarīkoja 
savu fotoizstādi, rādot saulrietus. 
Pēc tam viņa iesaistījās sieviešu 
klubā “Kalīzīja”, katrai meitenei sa-
gatavojot savu dāvaniņu. 

“Tu zini, es nešķiroju cilvē-
kus pēc amatiem, es neklanīšos 
pilsētas mēram un ar riebumu 
neskatīšos uz bomzi. Man visi ir 
vienādi. Jāsaprot, ka katrs cilvēks 
mūsu dzīvē ir skolotājs, bet, ja tev 
dod pa ribām, to ir grūti pieņemt 
un ir sāpīgi – es zinu to. Nu man 
tev ir jāpastāsta, kā es nonācu līdz 
permakultūrai. Mums Latvijā ir 
bioloģiskie un eko produkti, bet 
es droši varu teikt, ka bioloģiskie 
produkti ne vienmēr ir tādi, kādus 
tos pasniedz. Ar bioloģisko vien 
nesanāks izdzīvot, būs pārāk dār-

gi. Negribu dzīvot melos, ja man 
20 metrus aiz loga iet traktors un 
miglo laukus. Es gribu audzēt bez 
minerāliem, bez ķīmijas, mana 
dvēsele alkst pēc patiesības – tad 
kā man nosaukt produktu, lai es 
nemelotu nevienam?! Sāku pētīt 
internetā, kas ir kas, un man izlē-
ca permakultūra – pastāvīga, ilga, 
vieda saimniekošana. Tātad cilvēks 
nelieto nekādas ķimikālijas, audzē 
produktus savam patēriņam un 
komūnai. Sapratu, ka tas ir tas, ko 
gribu darīt, turklāt arī mana omīte 
rīkojās tāpat, tikai reizēm izmanto-
jot organisku mēslojumu. Es sāku 
ar nezāļu vircu – tas bija progress! 
Mircināju nātri, mircināju piene-
ni, jo katram augam ir sava iedar-
bība uz konkrēto augu vai zemi. 
Es negribu zemi noblietēt un pa-
verdzināt, bet barot to, un barotā                      
zemē var stādīt jebko – augs viss. 
Uzlejot augam novārītu vērmeli, 
tam uzreiz raisās pumpuri.”

Lai pastāstītu citiem par “Līb-
niekos” notiekošo, Gunta sāka rī-

kot viesu dienas, aicinot uz savu 
saimniecību ciemiņus. Viņas gal-
venais uzdevums bija panākt, lai 
nebūtu vienaldzīgo. Jā, var piekrist, 
jā, var noliegt, bet lai nebūtu pelē-
kās masas. Permakultūra, stāsta 
saimniece, paredz arī to, ka netiek 
pirktas jaunas lietas, ja vēl var iz-
mantot jau esošās, tāpat tiek prak-
tizēta mantu otrā dzīve. Piemē-
ram, “Lībnieku” iekārtojumā liktas 
lietā vairākas citviet nevajadzīgas 
durvis. “Mana prāta inteliģence 
tagad ir tik augstā līmenī, ka ne-
varu atļauties tērēt resursus. Mūsu 
paaudze ir darījusi gana daudz, lai 
zemi pieķēzītu, un tagad ir jādara 
viss, lai to attīrītu. Mēs izmetam 
tik daudz resursu, mēs nezinām, 
kā tos patērēt un kur likt. Skapji ir 
pilni, bet sievietēm nav ko mugu-
rā vilkt. Permakultūra paredz arī 
to, ka mēs izvēlamies produktus, 
kas nav iepakoti. Esmu uzšuvusi 
drošu tīkliņu, kuru Andris izman-
to, braucot pēc sūkalām un piena. 
Mums ir daudz auduma maisiņu, 

lai nav jāņem plastmasa. Es gribētu 
cept maizīti, bet nevaru dabūt tīro 
graudu – ko man līdz, ja dabūšu 
migloto? Starp citu, es rakstu dze-
ju, un to varu izdarīt jebkurā brīdī, 
nav vajadzīgs Pegazs. Savukārt, 
runājot par enerģijas apmaiņu, 
es īsti neatzīstu naudu, bet esmu 
par preču apmaiņu jeb barteru. 
Piemēram, Ainiņa man sagādāja 
lupatu deķus, es viņai pretī iedevu 
lauku labumus – tas ir īstais veids, 
kā palīdzēt cits citam. Es protu to, 
tu proti to, mēs varam sadarboties, 
un enerģija aiziet kā vilnis!”

Aicinot apskatīt savu saimnie-
cību, Gunta rāda, kur taps parks 
un būs cilvēku izjūtu taka, pāri 
grāvītim paredzēts uzbūvēt septi-
ņus tiltiņus. Redzu arī kompozī-
ciju “Dieva acs”, kas atgādina par 
karmas likumu: “Es gribu organi-
zēt arī sociāli atbildīgo tūrismu, lai 
cilvēki, no šejienes aizgājuši, pa-
domātu, kur viņi bijuši un ko gu-
vuši. Tā kā mums nav televizora, 
bet iepriekšējais mājas saimnieks 
atstāja šķīvi, iekļāvu to augu kom-
pozīcijā. Redz, šajā mazajā dārziņā 
darbojas daudzi permakultūras 
principi – šī ir spirāldobe, kuru 
var lietot augšupejošā principā, 
bet te man ir pazemes siltumnīca, 
kādas izmanto valstīs uz ekvatora. 
Šo būvi izveidojām no atkritumos 
pārstrādājamām lietām. Te apak-
šā ir trīs gadu laikā krāta mulča 
– puvuši koki un zari, tas ir pilnī-
gi dabīgs komposts bez vircas un 
minerālvielām. Viens krasts ir uz-
mūrēts no veciem un apdrupušiem 
ķieģeļiem, otrs krasts ir lēzens, un 
tajā ir sakrauti akmeņi. Tie dienā 
sasilst, un gurķi sildās visu nakti. 
Otrs pārsteiguma moments ir tas, 
ka nezinu, kas te uzdīgs. Mulčā ir 
mestas dažādas sēklas, un nu parā-
dās dažādi augi – gladiola, gurķis, 
pipari, arbūzs. Ko vairāk var vēlē-
ties – īsts permakultūrista sapnis 
un paradīze!”          

Marlena Zvaigzne 

Evelīna ir draudzīga meitene, kurai patīk pasapņot un 
pabūt arī vienatnē, tā ieklausoties sevī.  

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO  

Ar labām zināšanām var sasniegt vairāk

Gunta: es negribēju melot, es gribēju dzīvot

Dzīvesbiedri Gunta un Andris savu laimes saliņu atraduši Vārves pagasta “Lībniekos”.  
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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SPORTS

Komandu lielā stafete
1. vieta – Vārve (Z. Vikštrema, L. Sidorčika, B. Kot-
ļjarevska, D.  Grinbergs, R.  Krūmiņš, D.  Kraučs), 
rez. 5:45,0
2. vieta – Užava (Z. Jansone, E. Magonīte, K. Jansone, 
A. Krūmiņš, K. Trabša, V. Trabša), rez. 5:48,6
3. vieta – Puze (J. Ekšteine, G. Anderšmite, A. Zari-
ņa, R. Čače, R. Skolmeistars, A. Ansons), rez. 5:57,2

Volejbols sievietēm
1. vieta – Puze (K. Rozenberga, A. Černuho)
2. vieta – Pope (A. Žeimunde, A. Freiberga)
3. vieta – Jūrkalne (L. Mūrniece, L. Gaidule)

Volejbols vīriešiem
1. vieta – Puze (I. Pēterfelds, A. Černuho)
2. vieta – Ugāle (O. Ročans M. Ročans)
3. vieta – Zlēkas (U. Kronlaks, I. Ķezberis)

Makšķerēšana
1. vieta – Vārve (A. Stūrmanis, M. Ķīvīte), 
rez. 10,66 kg
2. vieta – Piltene (G. Pāvals, V. Šteinbergs), 
rez. 6,57 kg
3. vieta – Pope (Z. Bērziņš, G. Hofmanis), 
rez. 4,32 kg

Ielu basketbols
1. vieta – Tārgale (A. Zariņš, K. Bērziņš, R. Kukainis, 
A. Šefanovskis)
2. vieta – Užava (M. Bertāns, V. Krūmiņš, R. Smildzējs)
3. vieta – Ugāle (K. Plūksna, K. Rutkovskis, 
N. Olšteins)

Tīkla bumba
1. vieta – Zlēkas (E. Gaile, U. Birzniece, D. Umbraška, 
I. Robežniece, E. Hermane)
2. vieta – Vārve (I. Vārpiņa, B. Kotljarevska, 
Z. Vikštrema, L. Andersone, D. Limberga)
3. vieta – Pope (L.  Kristiņa, L.  Šulca, U.  Bērente, 
S. Vilnīte, A. Žeimunde)

Futbols
1. vieta – Tārgale 
2. vieta – Piltene (M. Dreimanis, S. Harkovs, 
Ņ. Agapovs, E. Veinbergs, A. Roģis)
3. vieta – Ugāle (K. Gulbis, J. Ķemlers, A. Kitts, 
J. P. Pečaks, Ģ. Venškevics)

Vadošo darbinieku sacensība
1. vieta – Mārcis Laksbergs (Tārgale), rez. 48,28
2. vieta – Aivars Mucenieks (Novada pašvaldība), 
rez. 53,46
3. vieta – Mārtiņš Lipkovskis (Pope), rez. 56,34

Mazā stafete
1. vieta – Piltene (A. Matisons, E. Baļķena, I. Līce, 
A. Ziemele), rez. 02:36,00
2. vieta – Pope (L. Soja, I. Skuja, S. Jēkabsone, 
L. Šmidiņa), rez. 02:36,09
3. vieta – Novads (R. Millers, M. Stūris, 
I. Štefenberga, A. Tropiņa), rez. 02:38,14                                                                           

Dvieļbols
1. vieta – Piltene (A. Matisons, I. Līce, A. Ziemele, 
A. Radvila)                                                           
2. vieta – Ugāle (Z. Blumfelde, A. Nagle, 
M. Milberga, L. L. Līduma)
3. vieta – Užava (L. Erliha-Štranka, I. Bergena, 
G. Ķemere, G. Vilgute)

Badmintons
1. vieta – Novads (L. Gaigale, A. Āķis)
2. vieta – Pope (L. Šulca, U. Bērente)
3. vieta – Piltene (A. Matisons, A. Ziemele)

Spēka daudzcīņa
1. vieta –  Ieva Bože (Piltene) un Valdis Trabša 
(Užava)
2. vieta –  Anna Nagle (Ugāle) un 
Agnis Krūmiņš (Užava)
3. vieta –  Inga Robežniece (Zlēkas) un Kārlis Plūksna 
(Ugāle)

KOPVĒRTĒJUMA TABULA
 Usma, 12.07.2019.

Pagasts Lielā 
stafete

Tīkla 
bumba

Futbols Volejbols 
sievietēm

Volejbols 
vīriešiem

Ielu 
basketbols

Makšķe-
rēšana

Daudz-
cīņa

Dvieļbols Badmintons Mazā 
stafete

Spēka
daudzc.

Pārvalžu 
vadītāji

Šoferu 
cīņa

Punkti Vietas

1. Ance 10 6 9.5 10 - 9 44.5(5) 12.v.
2. Jūrkalne - 3 7.5 9 - 11 - - 4 34.5(5) 11.v.
3. Novads 9 10 5 7 1 3 2 37(7) 9.v.
4. Piltene 6 6.5 2 7 2 3 1 3 1 6 24 II
5. Pope 5 3 4 2 4 4 3 7 4 2 2 3 23 I
6. Puze 3 4 6 1 1 5 8 8 5 10 33 6.v.
7. Tārgale 8 1 5 9 1 - 9.5 6 4 8 1 34 8.v.
8. Ugāle 7 3 4 2 3 4 10 2 - 4 29 4.v.
9. Usma 5 - 13.v.
10. Užava 2 5 7 5.5 2 7 1 3 6 7 9 31.5 5.v.
11. Vārve 1 2 5 5.5 5 1 4 9 8 5 7 28.5 III
12. Ziras 11 6.5 8 7.5 8 6 9 56(7) 10.v.
13. Zlēkas 4 1 3 6 2 5 7 6 8 34 7.v.

Daudzcīņa
I grupa – sievietes (18–34 gadi)                                                        vīrieši (18–34 gadi) 

Vietas Vārds Uzvārds Punkti Pagasts Vietas Vārds Uzvārds Punkti Pagasts
1.v. Iveta Jankovska 82 Ance 1.v. Einārs Jansons 91 Vārve
2.v. Līva Latiša 79 Užava 2.v. Reinis Grundulis 88 Pope
3.v. Klāra Jansone 75 Užava 3.v. Valdis Trabša 85 Užava

                          
II grupa – sievietes (35–49 gadi)                                                        vīrieši (35–49 gadi) 

Vietas Vārds Uzvārds Punkti Pagasts Vietas Vārds Uzvārds Punkti Pagasts
1.v. Līga Abakuka 70 Piltene 1.v. Raitis Krūmiņš 86 Vārve
2.v. Una Birzniece 68 Zlēkas 2.v. Edgars Jaunzems 84 Ziras
3.v. Inga Robežniece 62 Zlēkas 3.v. Einārs Cīrulis 78 Pope

III grupa – sievietes (50+… gadi)                                                        vīrieši (50+… gadi)

Vietas Vārds Uzvārds Punkti Pagasts Vietas Vārds Uzvārds Punkti Pagasts
1.v. Linda Sāmīte 67 Užava 1.v. Modris Ozoliņš 70 Piltene
2.v. Daiga Cekule 66 Zlēkas 2.v. Vilnis Sproģis 66 Zlēkas
3.v. Linda Trabša 66 Užava 3.v. Jānis Māters 64 Vārve

Kopvērtējums:
I vieta Popes pagasts – 23 punkti
II vieta Piltene – 24 punkti
III vieta Vārves pagasts – 28,5 punkti No 4. līdz 7. jūlijam 

jāšanas sporta bāzē Audruvis 
norisinājās Lietuvas 
nacionālais čempionāts 
konkūrā, kur čempiona titulu 
izcīnīja Irmants Grikienis ar 
zirgu Glamour Forever.

Ātruma maršrutā ponijiem 
ar šķēršļu augstumu 80 cm, kur 
startēja Lietuvas spēcīgākie poniju 
jātnieki, kas cīnījās par čempiona 
titulu, kā arī sportiste no Krievijas, 
Alise Lūse ar Džoanu izcīnīja 3. 
vietu, Annai Čakstiņai ar Veto 4. 
vieta. Nākamajā dienā maršrutā ar 
šķēršļu augstumu 85 cm Alisei ar 
Džoanu augstā 3. vieta, Annai ar 
Veto viens gāzts šķērslis un 7. vieta, 
abām izcīnot tiesības startēt treša-
jā dienā – poniju fināla maršrutā. 
Fināla maršruts ar pārlēkšanu pē-
dējā dienā bija ar šķēršļu augstumu 
90 cm, kurā Anna ar Veto ar vienu 
gāztu šķērsli palika septītā un Alise 
ar Džoanu ar diviem gāztiem šķēr-
šļiem – devītā.

Amatieru ieskaites maršrutos 
no 100 līdz 110 cm augstiem šķēr-
šļiem startēja Unda Egendorfa ar 
zirgu Red Grace, abās kvalifikācijas 
dienās pa kādam gāztam šķērslim, 
bet spēja izcīnīt tiesības startēt gal-
venajā fināla maršrutā, kurā arī daži 
gāzti šķēršļi. 

Savukārt 29. jūnijā JSK “Demo-
ra” sportisti piedalījās jātnieku sa-
censībās “Tukuma jātnieku sporta 

kluba kauss konkūrā 2019”, veiksmī-
gi startēja četri sportisti, visiem jāt-
niekiem izdevās nopelnīt pa rozetei. 
Atvērtajā maršrutā “Ideālais laiks” 
ar 60 cm augstiem šķēršļiem, kur 
varēja piedalīties visi, kas vēlas, Mar-
tai Hermansonei ar Dūju 3. vieta. 
Atvērtajā maršrutā “Ideālais laiks” 
ar 80 cm augstiem šķēršļiem 2. vie-
ta Annai Čakstiņai ar Chikitu un 5. 
vieta Zojai Krisko ar Dūju. Maršrutā 
ar pieaugošu grūtības pakāpi ar 100 
cm augstiem šķēršļiem Annai Čaks-
tiņai ar Chikitu 2. vieta, piekāpjoties 
Šarlotei Greivulei ar zirgu Spark no 
Talsu JK. Vadības maršrutā, kur vēr-
tēta tiek jātnieka uzsēde, kopskats 
un zirga vadības prasmes, Martai 
Antonovai ar Dūju 3. vieta.

Turpinās ļoti aktīvā sacensību 
sezona, nu jau vairākas nedēļas pēc 
kārtas dodamies ārpus mājām, lai 
startētu. Katram zirgam un katram 
jātniekam ir savi mērķi un uzdevu-
mi konkrētajās sacensībās, kāds do-
das turp, lai cīnītos par uzvaru, kāds 
– lai gūtu pieredzi, mācītos un celtu 
savu kvalifikāciju. Liels pārbaudī-
jums bija Lietuvas čempionāts, kur 
ne tikai startē ļoti spēcīgi jātnieki, 
bet arī jāspēj saglabāt spēki un kon-
centrēšanās spējas sev un zirgam, 
četru dienu garumā dzīvojot sacen-
sību vietā un katru dienu startējot.

Sporta kluba “Demora” 
valdes priekšsēdētāja un 

trenere Gelinta Apse

Veiksmīgi starti Lietuvas 
nacionālajā čempionātā

Jaunā jātniece Alise Lūse ar poniju Džoanu un treneri 
Gelintu Apsi.    
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No 5. līdz 7. jūlijam Latvijas labākie jaunie sportisti Latvijas 
jaunatnes VIII olimpiādē cīnījās par 244 medaļu komplektiem 
29 olimpiskajos sporta veidos, kā arī divos neolimpiskajos 
sporta veidos. Olimpiādē piedalījās gandrīz 2800 jauno 
sportistu no 77 Latvijas novadiem un pilsētām. Laika apstākļi 
dalībniekus nelutināja, un atklāšanas ceremonija piektdienas 
vakarā tika pārcelta uz Zemgales Olimpisko centru, tādēļ 
nenotika dalībnieku un pašvaldību pārstāvju gājiens.

Ventspils novadu pārstāvēja 16 Ventspils novada BJSS vieglatlēti un 
četri Usmas burātāji. Kopvērtējumā tika izcīnītas trīs medaļas, olimpiska-
jā sešniekā iekļuva četri jaunieši.

Augsto 2. vietu un sudraba medaļu augstlēkšanā izcīnīja Roberts Maž-
rims (rez. 1,87 m), treneris Arno Kiršteins. 3. vietu ieguva Jēkabs Prie-
kulis lodes grūšanā (rez. 13,58 m), treneris Dainis Lodiņš, un arī Māris 
Ansbergs 2000 m kavēkļu skrējienā (rez. 6:33,44), treneris Kaspars Gulbis. 
Olimpiskajā sešniekā starp labākajiem iekļuva vieglatlēti Zane Bērziņa – 
5. vieta trīssoļlēkšanā (rez. 11,05 m), Klāvs Matīss Zegners – 6. vieta šķē-
pa mešanā (rez. 47,21 m), Kristaps Fiļipjonoks – 6. vieta 2000 m kavēkļu 
skrējienā (rez.  7:02,25). Burātāja Laura Ozoliņa izcīnīja 4. vietu “Laser” 
grupā jaunietēm.

Olimpiādē vieglatlētikā startēja arī Tija Freimane, Ieva Priekule, Sindija 
Kristija Ruņģe, Matīss Viesturs Grieze, Sanijs Strauss, Dilans Ķēniņš, Kris-
ters Žūriņš, Niks Lagzdiņš, Kārlis Mihailovs, Dāvis Strādnieks, burāšanā 
neatlaidīgi cīnījās Zane Ozoliņa, Vanesa Āboliņa un Toms Gustavs Backāns.

Nozīmīgajām sacensībām sportistus sagatavoja arī BJSS treneris Ai-
vars Čaklis un burāšanas trenere Ilze Ozoliņa.

Jolanta Ziemele

SPORTS Latvijas Jaunatnes 
VIII olimpiādē

Latvijas Jaunatnes VIII olimpiādes dalībnieki.  JOLANTAS ZIEMELES ARHĪVA FOTO  

Ventspils Olimpiskajā stadionā aizvadītas 
divas nozīmīgas sacensības – Latvijas 
čempionāts U16 vecuma grupā un Latvijas 
čempionāts U14 daudzcīņā. Latvijas 
čempionātos startēt varēja tikai vieglatlēti, 
kuri izpildījuši Vieglatlētikas savienības 
jaunatnes komisijas noteiktos normatīvus.

Teicami startēja Ventspils novada BJSS vieglatlē-
ti, kuriem izdevās izcīnīt deviņas godalgotas vietas. 
Vicečempiona titulus un sudraba medaļas izcīnīja 
četri novadnieki – 2000 m kavēkļu skrējienā Karī-
na Bernāne (rez. 9:13,25) un Gabriels Toms Kvecko 
(rez. 6:55,86), trīssoļlēkšanā – Kaspars Plotnieks (rez. 
12,04 m), Kasparam arī 4. vieta tāllēkšanā, šķēpa me-
šanā 2. vietā Klāvs Bogdanovs (rez. 51,85 m), Klāvam 
arī 4. vieta lodes grūšanā. Bronzas medaļu ieguva 
Pārsla Bogdanova 2000 m kavēkļu skrējienā (rez. 
9:21,41), mūsu puišu komanda – Kaspars Plotnieks, 

Kristaps Mihelsons, Ralfs Reinis Kvecko un Klāvs 
Bogdanovs – teicami veica 4x100 m stafeti, izcīnot 
3. vietu (rez. 50,13 sek.). Labāko sešniekā iekļuva arī 
Ričards Rumps – 5. vieta 2000 m kavēkļu skrējienā. 
Latvijas U16 čempionātā startēja arī Singa Rozentāle, 
Samanta Osiņa, Kārlis Antaļiks, Zane Hamstere, Lai-
ma Prūse, Krists Muižnieks, Alens Vārpiņš.

Latvijas U14 čempionātā daudzcīņā meitenes 
sacentās sešās un zēni septiņas disciplīnās. Novada 
BJSS pārstāvēja vieglatlētes Dārta Cērpa un Estere 
Stepe un izcīnīja attiecīgi 17. un 30. vietu. Vieglatlē-
tus nozīmīgajām sacensībām sagatavoja novada BJSS 
treneri Aivars Čaklis, Arno Kiršteins, Kaspars Gul-
bis, Dainis Lodiņš.

Visi rezultāti un foto no Latvijas čempionātiem 
pieejami Vieglatlētikas savienības mājaslapā: https://
athletics.lv/lv/events.

Jolanta Ziemele 

3. jūlijā Piltenes stadionā 
kuplā skaitā pulcējās 
U14 grupas ap 400 labāko 
vieglatlētu no visas Latvijas 
(aptuveni 400), lai sacenstos 
par Latvijas čempiona titulu 
vieglatlētikā 13 disciplīnās. 
Lai varētu startēt svarīgajās 
sacensībās, vieglatlētiem bija 
jāuzrāda noteikti rezultāti 
atbilstošajā disciplīnā. 
Sacensības ar uzrunu  
atklāja un veiksmīgus  
startus sportistiem vēlēja 
Ventspils novada domes 
priekšsēdētājs  
Aivars Mucenieks. 

Vistuvāk medaļai no Ventspils 
novada BJSS bija Sana Rūmniece 
80 m sprintā, kur bija visvairāk – 
73 dalībnieču. Visu izšķīra nieka 
divas sekundes simtdaļas, lai iegū-
tu 3. vietu. Ar rezultātu 10,97 sek. 
Sana ierindojās 4. vietā. Sanai arī 
7. vieta tāllēkšanā. Starp valsts la-
bākajiem desmit iekļuva Mārtiņš 
Ķeizars diska mešanā – 5. vieta, 
Nauris Alens Jaškovičs šķēpa me-
šanā – 6. vieta, Dita Siliņa diska 
mešanā – 8. vieta un 2000 m ka-
vēkļu skrējienā – 10. vieta, Dzin-

Sudraba medaļas iegūst četri novadnieki

Ūdens netraucē doties tālāk un sasniegt labus 
rezultātus.  JOLANTAS ZIEMELES ARHĪVA FOTO   

tars Grosbārdis lodes grūšanā 
– 8. vieta, Aleksis Ūdris 2000 m 
kavēkļu skrējienā – 10. vieta.

Latvijas čempionātā startēja 
arī Terēza Anna Žagare, Eduards 
Strelkovs, Roberts Ļubeļskis, 
Nellija Rungevica, Armands 
Lagzdiņš, Viesturs Gerke, Kris-

tofers Markuss Lapiņš, Dāvis 
Mažrims, Jurģis Bakanauskis, 
Dārta Cērpa, Devora Rjabova, 
Kristaps Jaunbelzējs, Eduards 
Gulbis.

Audzēkņus startiem sagata-
voja un tiesāt palīdzēja Ventspils 
novada BJSS treneri un vecāko 

grupu audzēkņi. Paldies, pro-
tams, Aigaram Matisonam par 
stadiona sagatavošanu svarīga-
jām sacensībām. Visi rezultāti 
un foto pieejami Vieglatlētikas 
savienības mājaslapā https:// 
athletics.lv/lv. 

Jolanta Ziemele 

Latvijas U14 čempionāts vieglatlētikā

Lai sasniegtu labus rezultātus, jāskrien ātri.  JOLANTAS ZIEMELES ARHĪVA FOTO

Ventspils novada pašvaldība no 
šā gada 1. septembra slēdz šādus 
norēķinu kontus “Swedbank”:

LV16HABA0551029358428
LV62HABA0551029358473
LV39HABA0551029358499
LV76HABA0551029358512
LV09HABA0551029358554
LV53HABA0551029358635
LV02HABA0551029358680
LV23HABA0551029358787
LV97HABA0551029358813
LV09HABA0551029358457
LV02HABA0551029358486
LV60HABA0551029358509
LV16HABA0551029358525
LV97HABA0551029358619
LV09HABA0551029358651
LV46HABA0551029358761
LV39HABA0551029358790
Līdz ar to lūdzam iedzīvotājus 

un juridiskās personas, kuras līdz 
šim maksājumus par komunālajiem 
pakalpojumiem, zemes un telpu 
nomu, par mākslas un mūzikas skolu, 
bērnu ēdināšanu veica minētajos 
kontos, turpmāk maksājumus 
pašvaldībai veikt vienotajā kontā Nr. 
LV43HABA0551025783880.

Piltenes, Tārgales un Vārves 
pagasta iedzīvotāji komunālos 
maksājumus var veikt, norādot tos 
pašus kontus, kurus līdz šim.

No 1. septembra Vārves pagasta 
kasē Ventavā nevarēs norēķināties ar 
norēķinu kartēm, bet tikai skaidrā naudā. 

Aldis Āķis

PAR IZMAIŅĀM 
NORĒĶINU KONTOS  
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Zalcburgā, Austrijā, 
risinājās Starptautiskās 
riteņbraukšanas federācijas 
(UCI) 2019. gada pasaules 
kausa pirmais posms 
velotriālā. Šoreiz sacensībās 
startēja četri “Kartera” 
sportisti. 20” klasē –  
2018. gada Latvijas čempions 
Arvis Dermaks (Usma) 
un Mārcis Meiers (Ugāle). 
26” klasē – Ansis Dermaks 
(Usma) un arī Miķelis Lukša 
(Rīga).

Līdz ar pirmo posmu Pasaules 
kausā tika ieviesti jauni noteiku-
mi. Ja līdz šim braucēji saņēma 
soda punktus par pieļautajām kļū-
dām trasē (kritiens, līdzsvara zau-
dēšana utt.), tad tagad noteikumi 
paredz, ka braucēji saņem punk-
tus par kontroles posma sektoru 
veikšanu bez kļūdām. Katrā kon-
troles posmā ir seši sektori. Par 
viena sektora veikšanu bez kļū-
dām tiek saņemti desmit punkti. 
Attiecīgi maksimālie saņemamie 
punkti vienā kontroles posmā ir 
sešdesmit. 

Pirmie trasē ceturtdaļfināla 
braucienā devās 26” klases pār-
stāvji, kur pieredzējušajam Ansim 
Dermakam savā priekšbraucienā 
8. vieta. Pirmajā aplī 190 punkti. 
Otrajā, nedaudz uzlabojot sniegu-
mu, 220 punkti. Miķelim Lukšam 
savā priekšbraucienā iegūti 80 
punkti un 9. vieta. Kopvērtējumā 
Ansis Dermaks 35. vietā un Mi-
ķelis Lukša 51. vietā 52 braucēju 
konkurencē, un pusfināla brau-

cienos viņi nepiedalījās. 26” gru-
pā uzvara pagājušā gada pasaules 
čempionam Džekam Kārtijam no 
Lielbritānijas.

20” grupā Arvim Dermakam 
padevās ļoti veiksmīgs ceturtdaļ-
fināla brauciens un grupā iegūta 
2. vieta ar 580 punktiem (pirmais 
aplis 280, otrais 300 punkti). Šajā 
braucienā startēja arī otrs Latvijas 
sportists Mārcis Meiers, un 13. 
vieta ar iegūtiem 320 punktiem. 
Līdz ar labo startu Arvis pirmo 
reizi kvalificējās pusfināla brau-
cienam. Iepriekš no Latvijas brau-
cējiem tas bija izdevies Ansim 
Dermakam 2013. gadā.

Pusfinālā Arvim pirmajā aplī 
divas no kontroles sekcijām bez 
gūtiem punktiem, bet otrais ap-
lis jau labāks. Kopumā iegūti 270 
punkti, un gala vērtējumā 20. vie-
ta, kas ir līdz šim labākais Latvijas 
braucēju sniegums UCI Pasaules 
kausa posmos. Arvja komentārs: 
“Pusfināls bija īsts izaicinājums, 
jo karjerā man pirmo reizi. Taču 
varu teikt, ka pusfināla sekcijas 
no malas izskatījas draudīgākas, 
nekā bija patiesībā. Esmu spējīgs 
pievarēt arī pusfināla sekcijas, vēl 
tikai jānostiprina mani firmas lē-
cieni.” Arvja grupā sīva cīņa starp 
diviem jauniem spāņu braucējiem 
Alehandro Montalvo (Alejandro 
Montalvo) un Boržu Konehosu 
(Borja Conejos), uzvara šoreiz 
Alehandro Montalvo.

“Kartera” prezidents 
Kristaps Skudra

SPORTS

31. augustā Piltenē notiks Ventspils 
novada atklātais čempionāts 10 km un 5 
km šosejas skrējienā un 5 km nūjošanas 
distancē. Skries arī bērni. Bērni distancē 
dosies plkst. 14, pieaugušie – plkst. 15.45.   

Pēc vairāku gadu pārtraukuma skrējienu atjaunoja 
2016. gadā. Pasākuma iniciatori ir labi pazīstamie spor-
tisti Aigars Matisons un Valērijs Žolnerovičs. Viņu ini-
ciatīvu atbalsta ne tikai Ventspils novada pašvaldība, bet 
arī vairāki uzņēmēji un privātpersonas, rūpējoties par 
to, lai pasākuma dalībnieki saņemtu balvas. “Šis skrē-
jiens,” kā norāda Aigars Matisons, “ir vienīgais publis-
kais skriešanas pasākums Ventspils novadā, tāpēc ļoti 
vēlamies tajā iesaistīt pēc iespējas vairāk mūsu novada 
ļaužu. Trase vīsies cauri Piltenes centram, viena apļa ga-
rums būs pieci kilometri ar vertikālo kritumu pieci met-
ri. Tas nozīmē, ka trase ir ļoti ātra un var sasniegt ļoti 
labus rezultātus. Prognozējam, ka sestdien, 31. augustā, 
uz starta būs vairāk nekā 600 dalībnieku.”

Paredzams, ka Piltenē startēs labākie Latvijas 
sportisti, iepriekšējo gadu uzvarētāji un top skrējēji. 
Piešķirot balvas, skrējiena rīkotāji sveiks arī ātrākos 
Ventspils novadā deklarētos skrējējus sieviešu un vī-
riešu konkurencē 10 km un 5 km distancē. 100 āt-
rākie skrējēji 10 km distancē saņems lielas medaļas, 
pārējiem tās būs mazākas, bet 1.–6. vietas ieguvēji 10 

km distancē tiks apbalvoti ar naudas balvām. Arī par 
jaunu trases rekordu no atbalstītāja ir sarūpēta nau-
das balva 100 eiro vīriešu un 100 eiro sieviešu rekorda 
labotājam. Visās vecuma grupās 1.–3.  vietu ieguvē-
ji saņems Ventspils novada čempionāta medaļas un 
balvas no sponsoriem. Skrējiena uzvarētāju vārdus 
iegravēs īpašā kausā, ko jau 2016. gadā pasākumam 
dāvināja Ventspils novada domes deputāti. 5 km nū-
jotāji arī izcīnīs novada čempionāta kausus, apbal-
vos 1.–3. vietas ieguvējus sieviešu un vīriešu grupā. 
Bērnu skrējiena 1.–3. vietu ieguvēji saņems Ventspils 
novada medaļas un sponsora balviņas. Pēc skrējiena 
visi sacensību dalībnieki tiks pacienāti ar desiņām un 
kāpostiem. Pasākuma noslēgumā būs arī loterija sa-
censību dalībniekiem, varēs tikt pie vērtīgām balvām.

“Mēs, organizatori, aicinām vietējos Ventspils 
novada uzņēmējus atbraukt uz Pilteni un piedāvāt 
savu produkciju skrējējiem un ciemiņiem, kas būs 
atbraukuši uz šiem skaistajiem skriešanas svētkiem,” 
saka Aigars Matisons.  

Ja neesi vēl pieteicies sacensībām, to var izdarīt 
mājaslapās www.ventspilsnovads.lv,  www.sportlat.lv 
vai www.mrc.lv, kā arī sacensību dienā varēs reģis-
trēties uz vietas, bet tad jārēķinās ar lielāku dalības 
maksu.

Marlena Zvaigzne

Jau trešo gadu Latvijā līdz ar pārējām 
piecām biotopu grupām tiek vērtēti arī Latvijas 
saldūdeņi. Triju sezonu laikā plānots apsekot 
2000 Latvijas ezeru un upju ar kopgarumu 
40 000 kilometru. Līdz šim pārbaudīto ezeru 
un upju dati liecina, ka izcila vai laba kvalitāte 
ir tikai pusei ezeru un nedaudz vairāk nekā 
trešdaļai upju posmu. 

Ikdienā saldūdeņi veic daudzas funkcijas, 
kas cilvēka acij paliek apslēptas, piemēram, 
tas ir dzīvības un pašattīrīšanās nodrošinātājs, 
daudzveidīga dzīvotne un migrācijas koridors, plūdu 
un palu regulētājs, klimata veidotājs utt. Tie var veikt 
visu minēto tikai tad, ja paši ir tīri, norāda Dabas 
aizsardzības pārvaldes dabas skaitīšanas vadītājas 
asistente Ilze Reinika. Cilvēka darbībai ir ļoti liela 
nozīme saldūdeņu kvalitātes izmaiņu procesā.

Par labu saldūdens kvalitāti liecina ne vien ūdens 
dzidrums, bet arī tajā augošie retie un īpašie augi, 
kuri izzūd līdz ar kvalitātes pazemināšanos. Tā kā 
trešdaļa Latvijas upju ir regulētas un pārveidotas par 
grāvjiem, tās ir zaudējušas ne tikai savu ainavisko, 
bet arī bioloģisko vērtību. Šādas upes tikai ātrāk 
novada ūdeņus, bet dabiskai upei raksturīgo vērtību 
tām vairs nav. Upēs uz izmiršanas robežas ir ziemeļu 
upespērlene – tīru ūdeņu indikators, kas reiz bija plaši 
sastopama Vidzemē. Savukārt par ezeriem jāsaka, 
ka Latvijas zelta fonds ir lobēliju ezereņu ezeri (1% 
no visiem ezeriem). Tajos ar baltiem ziediem vasaras 
mēnešos uzzied Dortmaņa lobēlija, kas ir īpaši tīru 
ūdeņu indikatorsuga. Tā sastopama vairs tikai 25 
ezeros, lai gan pirms 100 gadiem šādu ezeru skaits 
bija divtik liels. Ja šiem augiem nepatīk piesārņojuma 
radītās izmaiņas, cik ilgi tās patiks cilvēkam? 

Ikvienu biotopu ietekmē cilvēka darbība, bet 

jo īpaši jutīgi ir saldūdeņi, jo viss, kas notiek uz 
sauszemes, ezera vai upes sateces baseinā, nonāk 
tuvumā esošajā ūdenī un maina tā  kvalitāti. Turklāt 
ietekme ir atkarīga no saimnieciskās darbības veida un 
intensitātes. Vislielākais drauds saldūdeņu kvalitātei 
ir 1) augstais centralizētajai kanalizācijai nepieslēgto 
mājsaimniecību skaits, 2) neattīrītie notekūdeņi, 3) 
notece no lauksaimniecības zemēm. Tāpat tos ietekmē 
arī līdzās esoša intensīva mežizstrāde, mazdārziņi, 
sausās tualetes, komposta kaudzes ūdeņu aizsargjoslās, 
kā arī atpūtnieki. Ar atpūtniekiem saldūdeņos 
nonāk liels daudzums ķīmisko savienojumu: no rīta 
iepūstās smaržas, matu vai skūšanās putas, lietotais 
dezodorants, līdz ar peldkostīmu un citiem apģērbiem 
arī veļas pulvera, veļas mīkstinātāja un pat balinātāja 
saturs, nemaz nerunājot par fosfātu, kas rodas no 
cilvēka vielmaiņas galaproduktiem (urīna un fēcēm).

Daba ir paredzējusi, ka ar laiku ikviens ezers 
transformējas jeb aizaug un pārvēršas par purvu, 
bet cilvēka radītais piesārņojums šo procesu 
daudzkārt paātrina. Vispirms cilvēks apzināti vai 
neapzināti piesārņo tīro saldūdeni, tad no tā izzūd 
vērtīgie un retie ūdensaugi, kas ir īpaši jutīgi pret 
piesārņojumu, pēc tam mazinās ūdenī sastopamā 
dabas daudzveidība, jo arī pārējiem augiem, dzīvajiem 
organismiem ir grūti uzturēties piesārņotā ūdenī, 
visbeidzot arī cilvēkam vairs nepatīk iemīļotais 
ezers, kas beigās pilnībā aizaug. Ar savu apzinātu 
rīcību, izpratni par vērtību saglabāšanu un pareizu 
apsaimniekošanu iespējams saglabāt un pat uzlabot 
saldūdeņu kvalitāti. Dabas skaitīšanas eksperti 
aicina ikvienu iedzīvotāju, vasaras atpūtas baudītāju, 
pilsētas viesi un pašvaldību apzināti un gudri izmantot 
saldūdens resursus, cienot un saudzējot savu ezeru!

Marlena Zvaigzne

INFORMĀCIJA

Skrējiens “Piltene 2019” un novada 
čempionāts šosejas skrējienā

Latvijas braucēji 
startēja Pasaules kausa 
posmā velotriālā

Savas velotriāla prasmes rāda Miķelis Lukša. 
KRISTAPA SKUDRAS ARHĪVA FOTO

Saudzēsim ezerus un upes
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9. jūlijā Jūrkalnes pagasta stāv-
laukumā pie stāvkrasta pacelts da-
bas pieejamības sertifikāta “NaaC” 
zaļi balti zaļais karogs. Tas aplieci-
nās, ka stāvkrasta stāvlaukums un 
skatu laukums atbilst dabas pieeja-
mības kritērijiem un to var izman-
tot visi – gan cilvēki ratiņkrēslos, 
gan ģimenes ar maziem bērniem. 

Pirmais “NaaC” karogs pacelts 
1. jūnijā Rojas novada pašvaldības 
apsaimniekotajā Rojas pludmalē. 
Ar labu dabas objektu pieejamību 
jūras krastā var lepoties arī Ķester-
ciems un Engure, kā arī Mērsraga 
bākas pludmale.

Marlena Zvaigzne

Kapusvētki ir diena, 
kurā atceramies mūžībā 
aizsauktos tuviniekus un 
draugus. Daudzi cilvēki 
pirms tam vēlas uzpost 
piederīgo atdusas vietu, 
tādēļ informējam par to, 
kad un kur Ventspils novadā 
notiks kapusvētki. 

Puzē
25. augustā 
plkst. 11 – Sipenes kapsētā
plkst. 12.30 – Puzes kapsētā

Vārvē 
11. augustā
plkst. 14 – Miera kapos 

Jūrkalnē 
17. augustā plkst. 11

Piltenē
17. augustā
plkst. 13 – Priekšpiltenes kapos
plkst. 14 – Grāvvalku kapos
plkst. 15 – Lagzdienas kapos
18. augustā 
plkst. 12 – Centra kapos
plkst. 13 – Krītkalna kapos
plkst. 14 – Gaiļakalna kapos
plkst. 15 – Gārzdes kapos

Ancē
18. augustā
plkst. 13. – Rindā 
plkst. 14.30 – Ruškalnos 
plkst. 16 – Kuikās 

Tārgalē
10. augustā 
plkst. 12 – Lielirbes kapos
plkst. 13.30 – Miķeļtorņa kapos
plkst. 15 – Lūžņas kapos
17. augustā
plkst. 13 – Lodiņu kapos
plkst. 14 – Elkšķenes kapos 

Popē 
24. augustā plkst. 12

Usmā 
31. augustā 
plkst. 13 – Usmas kapos
plkst. 15 – 

Variku (Amjūdzes) kapos 

Užavā 
11. augustā 
plkst. 13 – Vendzavu kapos    
plkst. 14 – Silmalu kapos        
plkst. 15 – Dzirtnieku kapos     
plkst. 16 – Kangrotu kapos       

Zirās  
Kapusvētki visos kapos nenotiks, 
bet ir aicinājums 11. augustā plkst. 
15 pulcēties uz kopīgu kapusvētku 
dievkalpojumu Zīļu kapos.

Zlēkās un Ugālē 
kapusvētki nenotiks, bet ļaudis 
aicināti piedalīties ģimeņu saišu 
stiprināšanas dievkalpojumos. 
Ugālē tas notiks 11. augustā plkst. 
10, bet Zlēkās – plkst. 14.   

Marlena Zvaigzne 

INFORMĀCIJA

Jau desmit gadus jūlija 
sākumā Jūrkalnē ir ierasts 
satikt māksliniekus, kuri 
piedalās Igo rīkotajā 
plenērā. Šovasar bija 
jubileja, jo pasākums 
notika desmito reizi. Tajā 
piedalījās Ilze Dūdiņa, Ieva 
Caruka, Ieva Liepiņa, Ainars 
Rullis, Tatjana Krivenkova, 
Rasa Silga Kopmane, Gita 
Straustiņa un Igo, varēja 
apskatīt arī bērnu plenēra 
laikā Jūrkalnes jauniešu 
radītos darbus.

To, kas tapis plenērā, līdz ru-
denim varēs redzēt tautas namā un 
“Zaķu krogā”. Kā atcerējās Igo, va-
sara pirms desmit gadiem bijusi ļoti 
karsta, savukārt šoreiz mākslinieki 
savu satikšanos pat dēvējuši par 
vētras plenēru, jo jūlija sākumā vējš 
Jūrkalnē bija biežs viesis, no versmes 
nebija ne miņas. Desmit gadu laikā 
mākslas aktivitātēm piejūras pagas-
tā bija arī starptautisks skanējums, 
jo tajās iesaistījās radošo profesiju 
pārstāvji arī no citām valstīm. Visi 
mākslinieki Jūrkalnē vienmēr mīļi 
sagaidīti, vietējie iedzīvotāji un uz-
ņēmēji izrāda viesmīlību, jo novērtē 
plenēra dalībnieku pienesumu. To 
nevar mērīt naudā, bet tas aizskar 
dvēseles, jo, uzlūkojot dažādās teh-
nikās tapušos darbus, vienmēr gri-
bas padomāt. Ieva Caruka, kura pie-
dalījās pirmajā plenērā un arī dažos 
citos, atzīst, ka Jūrkalne mainījusi 
viņu, ir gūta liela iedvesmas deva, 
prāts attīrīts no liekām domām. 

Plenēros vienmēr tiek domāts 
arī par vietējo bērnu un jauniešu 
iesaistīšanu mākslas pasaulē. Pāvil-
ostas vidusskolas 5. klases audzēk-
nei Jūlijai Šeiko patīk vēsture, tādēļ 
viņa labprāt vērusies senā attēlā 

un zīmējusi kuģi. Meitene atzīst, 
ka labprāt ķeras pie krāsām arī ik-
dienā, viņas mīļākā tēma ir cilvēki. 
Nodarbošanās ar mākslu, stāsta Jū-
lija, palīdz kliedēt skumjas un tapt 
priecīgai. Bērnu plenēru organizē-
tāja stikla māksliniece Ilze Dūdiņa 
pirmajos gados aicināja veidot da-
žādas stikla mozaīkas, rotas, mazas 
glezniņas. “Mūsu sadarbība ir bijusi 
ļoti dažāda. Laika gaitā izkristalizē-
jās, ka meitenēm – un arī puišiem! 
– patīk radīt rotas. Nodarbojāmies 
arī ar stikla gravēšanu, tajā palika 
nospiedums kā klintī – es šeit biju. 
Šovasar mēs ar bērniem arī veido-
jām rotas un mazliet skicējām.”

Nekas netop tukšā vietā. Lai 
plenērs notiktu, ir vajadzīgi atsau-
cīgi un enerģiski cilvēki, tādēļ Igo 
uzteica savu palīgu Uģi Dadzi, vē-
lāk rīkotāju komandai pievienojās 
arī Gita Straustiņa, tādēļ viss no-
tiek saskaņoti un organizēti. “Mans 
lielākais prieks ir par to, ka pat tie 
mākslinieki, kas Jūrkalnē atgriežas 
desmito reizi, atkal un atkal spēj 
to atklāt no jauna, ieraugot arvien 
jaunas vietas un lietas, cilvēkus, 
notikumus un sajūtas,” sacīja Uģis. 
Igo pateicās arī bijušajam Jūrkalnes 
pagasta padomes priekšsēdētājam 
Mārim Dadzim, kurš ļāva māks-
liniekam realizēt dažādas idejas, 
piemēram, iekārtot Ugunspļavu. 
Igo vēlme bija uzcelt pļavā Vējturu 
namu, un tagad tas jau top. “Pal-
dies tev, Igo, par to, ka desmit gadu 
laikā Jūrkalne ir tikusi pie daudz-
veidīgiem plenēriem. Pirmajā gadā 
noteikti ir daudz vieglāk, jo tad ir 
entuziasms, viss ir jauns un intere-
sants, bet noturēt šo ideju desmit 
gadus ir sarežģīti un grūti – tur ir 
par ko padomāt,” uzskata Māris. 

“Zaķu kroga” vadītāja Evija An-

džāne-Kalniņa izstādes atklāšanā 
pasauca savu dēlu Oliveru, kuram ir 
desmit gadu: “Viņš ir gana musku-
ļots, vai ne? Talantīgs, zina burtus un 
ciparus, prot dažādas valodas, bet 
vai mēs tagad varam pateikt – viss, 
viņš ir gatavs!? Viņam vēl ilgi būs 
jāstāv blakus, viņš vēl ilgi būs jāstip-
rina un jāmāca. Es novēlu plenēram 
būt tādam, lai pēc laika varētu teikt: 
“Tas aizsākās pirms simts gadiem un 
ir nosaukts tā un tā vārdā.” Mēs visi 
zināmā mērā esam par to atbildīgi. 
Tas, ka mākslinieki šajā plenērā pie-
dalās atkal un atkal, ir laba zīme, tas 
ir kodols, kas dod stiprumu. Igo jau 
minēja, ka viņam ir fantastiska ko-
manda, uz kuru var paļauties.”

Plenēros vienmēr klātesošs ir 
bijis Jūrkalnē dzīvojošais kalējs Ai-
nars Rullis. Dažkārt viņš ir bijis pa-
sākuma dalībnieks, bet citkārt, re-
dzot, ka vajadzīga palīdzība, devies 
talkā, piemēram, kopā ar citiem 
vīriem tēšot baļķus vides objekta iz-
veidošanai. Šoreiz Ainars darbojas 
slepenībā, jo plenēra jubilejas gadā 
gatavoja pārsteigumu Igo: “Jūr-
kalne mums asociējas ar pļavu, ar 
Ugunspļavu, un man tā izskatās pēc 
Igo gleznas. Nebūs neviens, kurš 
nepiekristu, ka viņa aktivitāšu un 
ideju rezultātā pļava ir tāda, kāda tā 
redzama šodien. Tātad tā ir mainīgā 
glezna, kuru mēģināju ierāmēt. Vai 
tu, Igo, piekrīti, ka tavs paraksts jeb 
zīmols ir uz šīs gleznas?” Igo nebija 
iebildumu, Ainara darbu viņš rak-
sturoja kā nedaudz ambiciozu un 
teica, ka daudzi varbūt neticēs, ka 
viņš nepasūtīja to, bet plenēra no-
slēguma pasākuma dalībnieki varēs 
apliecināt, ka Ainars metāla mol-
bertu savā kalēja darbnīcā radīja, 
Igo nezinot.

Marlena Zvaigzne

Jūrkalnē pacelts dabas 
pieejamības sertifikāta 

“NaaC” karogs

Plenērs dod brīvību un plašu skatījumu

Igo kopā 
ar vienu 

no saviem 
palīgiem 

Uģi Dadzi. 
Viņu 

komandā 
ietilpst 
arī Gita 

Straustiņa.  Bērnu plenēra dalībniece 
Jūlija Šeiko zīmēja kuģi.  

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

KULTŪRAS VĒSTIS

Kapusvētki Ventspils 
novada kapsētās
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Pirms 81 gada, 1938. 
gada 10. jūlijā, Ugālē notika 
pirmās Dziesmu dienas. 
Šajos svētkos virsdiriģenta 
Teodora Kalniņa vadībā 
piedalījās un dziedāja 
21 koris ar aptuveni 600 
dziedātājiem. Savukārt 
šogad 13. jūlijā piedalījās 
seši kori ar aptuveni 100 
dziedātāju lielu kopkori. Šo 

dziesmu dienu repertuārs 
tika veidots Dziesmu svētku 
noskaņās, jo tie ir nesen 
pavadīti un joprojām 
negribas aizmirst tās 
sajūtas, kuras tika izjustas 
Mežaparka lielajā estrādē.

Kori, kuri kuplināja šī gada 
svētkus, ir Ugāles jauktais koris 
“Eglaine” (dir. Zane Venžega), Tal-
su evaņģēliski luteriskās draudzes 

koris “Amenda” (dir. Nora Žeigure), 
Laucienes kultūras nama jauktais 
koris “Lauciene” (dir. Agrita Pried-
niece), Dundagas kultūras pils jauk-
tais koris (dir. Dace Šmite), jauktais 
koris “Mezgli” no Rīgas (dir. Elīna 
Skuja), Natālijas Draudziņas vi-
dusskolas absolventu jauktais koris 
“Saulgrieži” (dir. Baiba Mangule). 
Svētkus papildināja arī Ugāles vi-
dusskolas meiteņu ansamblis, pū-

tēju orķestris “Ugāle” un vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “Usma”. Lielu 
paldies sakām koncerta solistiem 
– Paulai Mališevai, Beātei Kalniņai, 
Lindai Dauģei, Evai Turlutei (Rīga) 
un Eināram Sietiņam (Rīga). 

Izsakām vislielāko pateicību 
koncertmeistarei Silvijai Kalniņai, 
apskaņotājam Mārcim Dermakam, 
kā arī paldies “Ugāles drāmai” un 
Ivetai Petei par koncerta vadīšanu, 

kā arī par dalību pasākuma tapšanā. 
Protams, paldies Ugāles vidusskolai 
par atļauju pieskandināt skolas tel-
pas, kamēr notika kopkora aktīva 
sadziedāšanās. Liels paldies Jolantai 
Krūmiņai par koristu spēku atjau-
nošanu. Izsakām lielu pateicību vi-
siem pasākuma dalībniekiem, kuri 
padarīja šos svētkus neaizmirsta-
mus un sirdij tuvus.

Māra Mīlberga

Rudenī Rihards Proņuks 
mācīsies Ugāles vidusskolas 
4. klasē. Viņš ir Mūzikas un 
mākslas skolas audzēknis, 
kur apgūst trombona spēli.

Abas mācību iestādes zēns ap-
meklē ar prieku. Vispārizglītojošajā 
skolā viņam vislabāk patīk mūzika 
un angļu valoda – ugālnieks labprāt 
kādreiz dotos ceļojumā uz Angli-
ju. Septembrī Mūzikas un mākslas 
skolā Rihards apmeklēs 3. klasi. 
Viņa māmiņa Eva stāsta, ka muzi-
cēšana ģimenē vienmēr bijusi cieņā. 
Viņas tētis Ivars Mačtams pūtēju 
orķestrī “Ugāle” spēlēja saksofonu, 
bet mājās – akordeonu. Eva pašmā-
cības ceļā apguva flautas spēli un arī 
iesaistījās pūtēju orķestrī. “Muzicē-
šana man deva brīvības sajūtu, tur-
klāt kopā ar orķestri varēju pieda-
līties dažādos koncertos un doties 
izbraucienos,” atceras Eva, kuras 
brālis Varis prot spēlēt trompeti. Iz-
rādās, ka Evas vīra vecmāmiņas Lī-
nas Ofkantes sapnis bija iemācīties 
spēlēt bungas. Arī Rihards, uzsākot 
mācības mūzikas skolā, vispirms 
spēlēja bungas, bet tagad pasnie-
dzēja Viestura Ozola vadībā apgūst 
trombona spēli. “Man patīk trom-
bons, jo varu spēlēt daudzveidīgus 
skaņdarbus, turklāt izbīdāmā kulise 
ļauj izvilināt dažādas skaņas.” No-
darbības mūzikas skolā notiek divas 
reizes nedēļā, bet trīs reizes nedēļā 
jaunais trombonists vingrinās mā-
jās, kur bieži spēlē arī klavieres. 

“Nesen sacerēju savu pirmo 
dziesmu. Man grūti pateikt, ko 
domāju, to komponējot. Es labprāt 
klausos jūtubē Mocartu, Bēthovenu 
un Bahu – varbūt ietekmējos arī no 
viņiem,” stāsta Rihards. Iepriekšējā 
mācību gadā viņš piedalījās Latvijas 
mūzikas skolu pūšaminstrumentu 

Mēs varam stiprināt savu 
garu, augt lielāki, attīstīties 
un pilnveidoties kā kopiena, 
kā ugālnieki, kuros ir spēks 
un kuri var kopā paveikt 
lielas lietas. 

12. un 13. jūlijā Ugālē atkal 
svinējām svētkus – krāšņus, ak-
tīvus, lielisku emociju bagātus, 
ar kolosāliem laika apstākļiem, 
azartiskiem sportistiem, aktīviem 
un kolorītiem pašmāju un viesko-
lektīvu koncertiem, izrādi, māks-
liniekiem, kā arī ar nenogurdinā-
miem bērniem un pašaizliedzīgu 
darba grupu, kura nemanāmi un 
entuziasma pilna paveica visu, lai 
svētki būtu izdevušies un ritētu 
raiti. Šoreiz svētki bija īpaši ar to, 
ka Ugālē viesojās daudzi viesko-
lektīvi gan no Saulkrastiem, Viļā-
niem, Rīgas, Talsiem, Laucienes, 
gan arī no Ventspils, Dundagas 
un Ances. Pirmās svētku dienas 
vakarā apmeklētājiem bija iespē-
ja baudīt Usmas amatierteātra 
izrādi, kuru apmeklēja daudzi 
interesenti, kā arī Helēnas Lie-

nes Gavrilkas muzikālo koncertu.  
13. jūlijā visas dienas garumā va-
rēja baudīt dažādus koncertus 
Tirgus laukumā, piedalīties ra-
došās aktivitātēs un sportot. Ie-
spaidīgs bija svētku gājiens, kurā 
piedalījās 25 kolektīvi, iestāžu 
pārstāvji un interešu grupas. Gā-
jiena kulminācija notika pie Ugā-
les vidusskolas, kur bija iespējas 
baudīt vērienīgu vakara koncertu 
“Sanāciet, sadziediet, sasadanco-
jiet”. Noslēguma koncertā uzstājās 
kopkoris, kur kopīgās dziesmās 
apvienojās septiņi kori no dažā-
dām Latvijas vietām, t.sk. no Ugā-
les, kā arī lielisku sniegumu rādīja 
Ugāles orķestra un Usmas dejotā-
ju kopīgi radītais mākslinieciskais 
iestudējums un vairāki solisti.

Mājīgs un jautrs bija vakara 
noslēgums ar balli Ugāles Tirgus 
laukumā, kur gaismas virteņu ie-
lokā apmeklētāji pie galdiņiem un 
deju placī līdz rīta ausmai varēja 
baudīt grupas “Zvaigžņu lietus” 
sniegto koncertu.

Paldies visiem dalībniekiem, 

skatītājiem, pašvaldības iestādēm, 
pavāriem, tirgotājiem, tehniskā 
nodrošinājuma veicējiem un or-
ganizatoriem, jo tikai mēs visi 
kopā varam radīt skaistus svētkus. 
Un lai šie svētki notiktu, nenolie-
dzami, bija nepieciešams mate-
riāls un finansiāls atbalsts. Mūsu 
Ugāles uzņēmēji ir visatsaucīgā-
kie un visatbalstošākie, jo tieši 
viņu pašaizliedzīgā palīdzība or-
ganizatoriem sniedza vislielāko 
entuziasmu, ka mēs gribam, mēs 
varam un mēs izdarīsim visu pēc 
vislabākās sirdsapziņas, lai taptu 
šie svētki. Īpašu paldies vēlamies 
teikt SIA “Niedrāji MR”, sporta 
klubam “Ugāle”, SIA “Eglaines 
auto”, SIA “Lejnieki”, SIA “Briež-
lejas”, SIA “LatIgMa”, SIA “Elvi” 
veikalam, SIA “Līcīši un partneri”, 
SIA “Dravnieks.lv”, SIA “LK darb-
nīca”, apdrukas salonam “Pērle” 
un Ventspils novada pašvaldībai. 
Paldies visiem par svētkiem! Tur-
piniet baudīt vasaru un svētkus!

Liene Rodionova

Dziesmu dienas Ugālē

Dziedātāji iepriecina klausītājus Dziesmu dienās.  MĀRAS MĪLBERGAS ARHĪVA FOTO

Vēlas pilnveidot prasmes 

Arī vasarā Rihards 
vingrinās trombona spēlē.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO  
spēles valsts konkursa otrajā kārtā 
Ventspilī, iegūstot 3. vietu, bet XIV 
Kurzemes un Žemaitijas reģiona 
mūzikas skolu pūšaminstrumen-
tu un sitaminstrumentu nodaļu 
audzēkņu konkursā Saldū trom-
bonistam bija 2. vieta. Pirms šiem 
pārbaudījumiem, atzīst Rihards, bi-
jis uztraukums, jo nav bijis zināms, 
cik labi izdosies nospēlēt. Konkursu 
pieredze bijusi vērtīga, jo ugālnieks 
vērojis, kā muzicē viņa vienaudži 
no citām skolām. “Man bija prieks, 
ka Saldū un Ventspilī ieguvu labas 
vietas,” atzīst Rihards. Arī viņa mā-
miņai ir gandarījums par dēla ne-
gaidītajiem panākumiem. Rudenī 
Rihards vēlas pievienoties pūtēju 
orķestra “Ugāle” mūziķiem. Viņš 
apzinās, ka sākums būs grūts, bet 
vēlas pilnveidot savas prasmes. 

Marlena Zvaigzne 

Svinējām Ugāles pagasta svētkus

Ugāles pagasta svētkos uzstājās dejotāji no Usmas.  LIENES RODIONOVAS FOTO
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PAPILDUZŅEMŠANA  
UGĀLES MŪZIKAS  

UN MĀKSLAS SKOLĀ 
PIEDĀVĀJAM APGŪT:
l klavierspēli,
l pūšaminstrumentu spēli,
l vizuāli plastisko mākslu.

Gaidām 7–9 gadus vecus bērnus. 
Audzēkņu ieteicamais vecums 

atkarīgs no izvēlētās specialitātes.

Ir iespēja pieteikties sagatavošanas 
klasē gan mākslā, gan mūzikā.

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA  
26. AUGUSTĀ  

NO PLKST. 15 LĪDZ 18.
GAIDĀM BĒRNUS KOPĀ 

AR KĀDU NO VECĀKIEM!
Nepieciešamie dokumenti: 
dzimšanas apliecības kopija 
(varēsiet nokopēt uz vietas) 
un izziņa no ģimenes ārsta.

Tālruņi uzziņām:
29456236 (mūzika, Rasma Petmane) 

26115064 (māksla, Larisa Zariņa).                               

Aizvien tuvāk nāk jaunais mācību gads, 
tam gatavojamies arī mēs – Ugāles Mūzi-
kas un mākslas skolas saime. Organizējam 
audzēkņu papilduzņemšanu 26. augustā, 
droši nāciet! Varat izvēlēties gan mākslas, 
gan mūzikas programmas, bet īpaši aicinu 
apgūt pūšaminstrumentu spēli. Tiem, kas 
izvēlēsies spēlēt metāla pūšaminstrumen-
tu (trompeti, trombonu u.c.), mācības ir 
bez maksas! Ļoti gaidām arī audzēkņus 
saksofona klasē. Atgādinu, ka instrumen-
tus nav uzreiz jāiegādājas, skolā tos par 
simbolisku samaksu ir iespējams nomāt. 

Lai visiem jauka vasaras nogale, lai iz-
dodas gan atpūsties, gan iedvesmoties jau-
niem darbiem! 

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas 
direktore Rasma Petmane

No 19. līdz 21. augustam Ugāles Mūzikas un mākslas skolas telpās norisināsies seminārs “Ugāle vakar, šodien, 
rīt – ideju tilts”. To vadīs vides dizainers, lektors Jānis Ķīnasts. Semināra laikā lektors iepazīstinās interesentus ar 
mūsdienīgu pieeju vides dizainā un savu īpašo konceptu – vietradi. Seminārā aicināti piedalīties visi interesenti 
– gan ugālnieki, gan kaimiņi. Tā būs iespēja pagasta iedzīvotājiem eksperta pavadībā izteikt savas domas par to, 
kādu Ugāli vēlamies redzēt rīt. Seminārs ir bezmaksas. To ar Lauku atbalsta dienesta finansiālu atbalstu organizē 
biedrība “Ugāles attīstība”. Pieteikšanās pa tālruni 26024589 (Ilze Babra) vai rakstot ugalesattistiba@inbox.lv. 

LAIKS 19. AUGUSTS 20. AUGUSTS 21. AUGUSTS
09.45 – 10.00 Ierašanās, reģistrācija Ierašanās, reģistrācija Ierašanās, reģistrācija
10.00 – 11.30 Iepazīšanās Lekcija: Vietrades process 

un metodika
Lekcija: Vietrades prakse un piemēri

11.30 – 12.00 Kafijas pauze Kafijas pauze Kafijas pauze
12.00 – 13.30 Lekcija: Telpa, vieta laiks 

– vietrade
Moderēts darbs grupās: 
6K jautājumu definēšana 
(kur, kad, kāpēc, kas, kā, kuri?)

Darbs individuāli: Dizaina fikcijas un 
stāstniecība

13.30 – 14.30 Pusdienu pārtraukums* Pusdienu pārtraukums* Pusdienu pārtraukums*
14.30 – 16.00 Kopīga problēmas un tās 

kontekstu definēšana
Ilgtspējas dimensiju analīze: 
vide, tautsaimniecība, 
sabiedrība, kultūra

Moderēts darbs grupās: individuālo 
stāstu sintēze, risinājumu definēšana, 
vizualizēšana

16.00 – 16.30 Kafijas pauze Kafijas pauze Kafijas pauze
16.30 – 18.00 Darbs grupās Vietējo, reģionālo un globālo 

resursu kartēšana
Darba turpinājums

18.00 – 20.00 Mājas darbs: materiālu 
ievākšana dabā

Mājas darbs: informācijas 
otrreizēja atlase

Prezentācijas un diskusija: tālākie soļi

* Par pusdienām dalībnieki aicināti parūpēties paši – Ugālē darbojas kafejnīcas “Lauku sēta” un “Briežu krogs”.

Ilze Babra 

Ugālē notiks ideju meklēšanas seminārs

Lektors Jānis Ķīnasts plāno un rada vietas, raksta un stāsta par to. Vides zinātņu 
bakalaurs un topošais dizaina maģistrs ar septiņu gadu pieredzi pilsētvides 
plānošanas un dizaina projektos Latvijā, Grieķijā, Ēģiptē, Tasmānijā un Honkongā. 
Darbojas starptautiskā vietrades komandā “nēbetjā”. Izveidojis studiju kursu 
“Inovācijas arhitektūrā un dizainā” Ekonomikas un kultūras augstskolā. Kopstrādes 
vietas “DarbaVieta” līdzdibinātājs. Sarunu festivāla “LAMPA” organizators. Dzimis 
Jelgavā, uzaudzis Durbē un Liepājā, bet pieaudzis Rīgā. Pašlaik dzīvo Cēsīs.   

JĀŅA ĶĪNASTA ARHĪVA FOTO  

Aicina Ugāles Mūzikas 
un mākslas skola UŽAVA

“Rodi prieku Užavā!”
Šāds šovasar bija mūsu pagasta svētku moto. Tos 

iesākām ar orientēšanās sacensībām “Meklē jauni, 
meklē veci – beigās visi dikten sprauni” 26. jūlija vakarā. 
Divās trasēs ar kājām un riteņiem iepazinām vietas, 
kuras ikdienā nemaz nepamanām. Šogad bija prieks par 
lielo komandu daudzumu – ar kājām startēja deviņas 
komandas, bet ar riteņiem – piecas.  

Kā jau ierasts, pulksten 7 visi makšķerēšanas entuziasti (18) tikās 
pie tautas nama, lai Santas uzraudzībā sacensībās “Pludiš” nocopētu 
savu sapņu zivi. Lielākais loms un pirmā vieta tika Aleksim Ivano-
vam, otrā – Aleksandram Fjodorovam, trešā Andrim Krūmiņam.

Desmitos visi bijām gatavi individuālajiem startiem. Atelpu brī-
žos starp stafetēm ikviens varēja izjāt ar “Demoras” zirgiem, radoša-
jās darbnīcās, kuras  organizēja Rita un Vaira, pagatavot savu mājas 
gariņu vai parastu jūrmalas oli pārvērst par sārtu zemeni vai mārīti. 
Bērnus priecēja piepūšamā atrakcija, un savas pārvērtības varēja pie-
dzīvot pie Lanas, kur tika apgleznotas sejas. Pašus mazākos svētku 
dalībniekus sportiski un ar interesantiem uzdevumiem nodarbināja 
Linda. 

Domāju, ka ikviens, kas piedalījās individuālajās stafetēs, guva 
neaizmirstamus iespaidus un jaunas iemaņas. Tautas nama zālē šo-
gad varējāt novērtēt užavnieču V. Lodes, D. Latišas, V. Lagzdiņas ra-
dīto izstādi “Prieks”. 

Protams, ka pēc fiziskās slodzes, lai būtu spēks turpmākajiem 

startiem, visi ieturējāmies ar Ilgas, Skaidrītes un Janas pasniegtajām 
pusdienām.

Notika arī komandu cīņas, par kuru dažādību vienmēr rūpējas 
Uldis. Pirmie bija komanda “Kalni un lejas”, otrā – “Grate waves” 
un trešie – “Četri eiro”. Pulksten 14.30 sākās sacensības pludmales 
volejbolā starp septiņām komandām. Pirmo vietu ieguva komanda 
“Vālodzes”, otro – “Jūrkalne”, trešo – “Kapteinis Emīls”. Kad diena jau 
sliecās uz pēcpusdienas pusi, zālē skatījāmies Usmas amatierteātra 
“Suflē” iestudēto M. Hornas lugu “Brangais ķēriens”.

Klāt ir vakars, un visus estrādē sagaida atraktīvās Mildiņa un Zel-
miņa, kas atskatījās uz gada laikā notikušajiem notikumiem Užavā. 
Tad sveicām visus uzvarētājus, šūpinājām jaundzimušos užavniekus 
un mīļus vārdus teicām mūsu cienījamāko gadu īpašniekiem. “Žerā-
ru” sniegtais koncerts priecēja ikvienu klausītāju. Turpinājumā za-
ļumballē kopā ar J. Tabūnu un viņa grupu dejojām, priecājāmies par 
krāsaino salūtu pusnaktī un lustējoties sagaidījām rīta gaismu.

Paldies visiem čaklajiem palīgiem, kas palīdzēja tapt svētkiem. 
Paldies sponsoriem par viņu atbalstu, jo bez viņiem svētki nebūtu 
tik dažādi un piepildīti: z/s “Kalveres”, I. Skokam, U. Pumpuram, M. 
Laiviņai-Laiveniecei, z/s “Vālodzes”, z/s “Meldri N”, K. Akumam, z/s 
“Rožnieki”, I. Muceniecei,  M. Bertānam un G. Brošam. Pateicos D. 
Veidemanim un A. Potāpovai, kuri iemūžināja svētku mirkļus foto-
grāfijās visas dienas garumā. Ceru, ka ikviens, kas apmeklēja Užavu, 
guva kādu prieka mirkli un svētku moto “Rodi prieku Užavā” nav bijis 
velts. Uz tikšanos citos svētkos!

Gita Vilgute

Visi varēja gardi pamieloties, jo naskās saimniecītes 
bija uzvārījušas zupu un pasniedza saldo. 

Sporta sacensībās iesaistījās arī mazākie svētku 
dalībnieki.  DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
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Ventspils novadā ir 
daudz aktīvu senioru, un 
viņi labprāt uzzina arī to, 
kā klājas vienaudžiem 
citos novados. Pateicoties 
Ventspils novada 
pašvaldības dalībai Eiropas 
Sociālā fonda finansētajā 
projektā “Sveiks un vesels 
Ventspils novadā”, 15. 
jūlijā senioru grupa devās 
ekskursijā un pieredzes 
apmaiņas braucienā uz 
Jelgavu un Jelgavas novadu. 
Programmu sagatavoja 
Senioru padomes vadītāja 
Māra Kraule. 

Pateicoties Māras lieliskajam 
organizatores talantam, diena bija 
saturīga un interesanta. Nekur ne-
bija jākavējas, viss notika raiti. 

Zemgalē mūs sagaidīja Jelga-
vas novada senioru biedrības va-
dītāja Inta Savicka, pastāstot, ka 
organizācija izveidota pirms pie-
ciem gadiem un tajā ir pārstāvēti 
13 pagastu aktīvisti – pa diviem 
no katra. Šie cilvēki visu aktuālo 
informāciju izstāsta sava pagasta 
iedzīvotājiem. Valdes sēdes notiek 
reizi mēnesī, katru reizi citā vie-
tā. Pērn biedrība rīkoja trīs dienu 
nometni, kurā piedalījās vecvecā-
ki kopā ar mazbērniem vecumā 
no pieciem līdz desmit gadiem, 
iesaistoties dažādās radošās no-
darbībās. Savukārt šogad nomet-
nē no katra pagasta iesaistījās divi 
seniori, trīs dienas iegūstot jaunas 
zināšanas (psiholoģijā, stila vei-
došanā u.c.), pēcāk pastāstot par 
tām saviem vienaudžiem pagas-
tos. Nometnes dalībnieki devās 
izzinošā ekskursijā, satiekot uz-
ņēmīgus cilvēkus, kuri iesaistī-
jušies uzņēmējdarbībā. Jelgavas 
novada senioru biedrība rūpējas 
par savu biedru veselību, tādēļ 
regulāri notiek nūjošanas sacen-
sības un sporta svētki. “Mūs ļoti 
atbalsta novada pašvaldība, inte-
resenti no katra pagasta var doties 
ekskursijā, svinam Senioru dienu, 
tiek finansētas arī citas aktivitā-
tes. Mums ir jauki uzņēmēji, kuri 

arī atbalsta mūs,” sacīja Inta. Viņa 
aicināja izmēģināt Jelgavā uzstā-
dītos trenažierus, un Ventspils 
novada dāmas labprāt izmantoja 
šo iespēju.

Mūsu nākamā pieturas vie-
ta bija karameļu darbnīcā, kurā 
viesus sagaidīja enerģiskā Ilze 
Priževoite. Viņa atzina, ka uzņē-
mums nav izgudrojis jaunu riteni, 
bet biznesa idejas autore ir māsa 
Inga. Reiz viņa braukusi mašīnā 
un domājusi, kā top karameles, 
kāpēc mājražotāji tās nepiedāvā, 
bet cukurgailīti bērnībā ir pagata-
vojis gandrīz katrs. “Māsa gribēja 
uzzināt, kā notiek karameļu stai-
pīšana. Tuvākā vieta, kur to toreiz 
darīja, bija Polija. Inga iedegās un 
teica polim, lai iemāca viņai gata-
vot karameles. Viņš piekrita, bet 
par šo pakalpojumu prasīja 20 000 
eiro. Tādas naudas mums nebija, 
tāpēc māsa pati sāka eksperi-
mentēt, un labi, ka tā, jo tādējādi 
ieguvām oriģinālu, nevis kopētu 
produktu. Īstenībā neviens no ģi-
menes Ingai neticēja, es arī, būda-
ma juriste, domāju, nu, ko tad ar 
karamelēm var nopelnīt.” Pirmās 
konfektes 2013. gada augustā tapa 
īrētā vienistabas dzīvoklī, un Inga 
vaicājusi Ilzei, vai viņa ir gatava 
pie lielveikala palīdzēt tirgot ka-
rameles. Mājražotājas sāka piedā-
vāt savu produkciju tirdziņos, bet 
2014. gadā nodibināja SIA “Ka-
rameļu darbnīca”. “Tagad mums 
ir 17 darbinieki. Nu, lai kaut ko 
sasniegtu, ir jāstrādā, jāstrādā ir 
ļoti daudz. Ir jādzīvo Latvijā, un 
Latvijā ir jāstrādā smagi, bet mēs, 
latvieši, no darba nebaidāmies, 
tādēļ viss ir kārtībā,” uzskata Ilze.

Zaļenieku pagastā Ventspils 
novada seniori apskatīja Zaļo 
muižu, evaņģēliski luterisko baz-
nīcu un dendrāriju. Tagad muižā 
atrodas Zaļenieku Komerciālā un 
amatniecības vidusskola, savu-
kārt pirmās ziņas par Zaļo mui-
žu vēsta, ka 1541. gadā Livonijas 
ordeņa Jelgavas komturs Jakobs 
Valtravens to izlēņoja bruņinie-
kam Hermanim Heikingam. Pēc 

Dzīvosim aktīvi!
Darba un pienākumu pilnā mūža daļa 

aizvadīta. Pienācis laiks, kad varam vairāk vai 
mazāk dzīvot sev, dalīties pieredzē ar citu pagastu 
senioriem, un iegūst visi.

Jūnijā, paklausot vairāku pagastu senioru ieteikumiem, 
Jūrkalnes vecākā paaudze posās ekskursijā uz Bauskas pusi. 
Pirmā pietura bija Strūbergu ģimenes daiļdārzs Vecumnie-
ku pagasta Beibežos. Priecājāmies par čaklo saimnieku ie-
guldīto darbu savas apkārtnes izdaiļošanā. Viss tik perfekti 
sakopts, arī praktiskām vajadzībām iekārtotā daļa aiz saim-
niecības ēkas. Jautājām, kā tas iespējams diviem cilvēkiem? 
Atbilde vienkārša – neko neielaist, visu padarīt savlaicīgi.

Tālāk ceļš veda uz Bārbeli, kur apmeklējām atjaunotās 
Ausekļa dzirnavas. Kā tik tur nav! Gan tehnika, par kādu 
sākam jau aizmirst, gan vecmāmiņas istaba un vēl un vēl. 
Galvenais – “vecās likteņdzirnas klip klap iet un dzied”! Bija 
karsti, bet varējām arī ēnā atpūsties. 

Pēcpusdienā laiks Bauskai. Rātsnamā svērāmies un mē-

rījāmies, bet muzejā ar klātbūtnes efektu izdzīvojām Baus-
kas vēstures mirkļus. Jutāmies gaidīti, katrā telpā cits gids 
ar interesantu stāstu. Par visu padomāts. Tā kā ar stāvēšanu 
dažiem tā pašvakāk, pārvietojāmies ar krēsliem no telpas uz 
telpu. Noslēgumā ekskursija ar gidu pa mūsdienu Bausku. 
Vairākkārt izbraucām ielu ar rožu dekoriem “Uzziedi kopā”. 
Kopējais iespaids – ļoti laba programma pilsētas iepazīša-
nai.

Beigās gan radās dažas pārdomas. Kur tik nav tērēti mil-
joni, izrādās, pat miljardi, kas nonākuši shēmotāju kabatās. 
Runā par koncertzālēm un muzejiem, kur ievietot tautas 
lielākajai daļai nesaprotamas lietas, bet Bauskas iedzīvotāji 
centrā dzīvo vienās šausmās, jo visa veida tehnika nemitīgi 
kursē gar māju logiem, muzejā grīda dreb. Iedzīvotāju lab-
klājībai, lai uztaisītu apvedceļu, naudas nepietiek. Te drīzāk 
jautājums par valsts prioritātēm.

Jūlijs, kā katru gadu, priecē ar atraktīvajām sporta spē-
lēm Zūrās. Šogad garastāvokli pabojāja laika apstākļi, bet 
lietus līst, un tur nu neviens neko nespēj grozīt. Organiza-
tori pūlējās, lai visi justos pēc iespējas labāk. Paklausoties  
laika ziņas, visi dalībnieki bija parūpējušies par individuāla-

jiem aizsardzības līdzekļiem pret nevēlamajām lietus lāsēm. 
Sportošanas laikā apstākļi bija ideāli, iemīļoto mākslinieku 
koncerta laikā atkal bija nepieciešama pārkārtošanās un 
pielāgošanās, bet viss bija ļoti sirsnīgi. Apbalvošanas laikā 
atkal spīdēja saulīte. Mums bija gan medaļas, gan pārstei-
guma balvas. Viss kārtībā! Vēlāk, skatoties fotogrāfijas, var 
redzēt tikai smaidošas sejas un amizantas situācijas. Seniori 
ir izturīga, pacietīga un saprotoša tauta. Esam pieraduši, ka 
pēc skumjām lietus lāsēm atkal atspīd gaiši saules stari.

Augusts mums visiem paies Zāļdienu zīmē ar garīgām 
vērtībām un fiziskām un mākslinieciskām aktivitātēm. Visi 
aicināti sekot līdzi informācijai un piedalīties. Atradīsim 
arī laiku pieminēt un dalīties atmiņās par mūsu pagasta 
patriotu skolotāju Jāni Lagzdiņu. Daļa no viņa intelektuālā 
devuma ir apkopota, ko derētu papildināt ar laikabiedru 
atmiņām. 

Augusta otrajā pusē pēc Zāļdienām ieplānota senioru 
ekskursija uz Lietuvu, ko apsolījusi noorganizēt Kristīne. 
Braucēju saraksts jau pa pusei gatavs, bet interesentiem, ne 
tikai senioriem, lūgums pieteikties.  

Marija Janvāre

Vingrojot iepazina Zemgali

Aktīvās Ventspils novada dāmas izmēģina vingrošanas rīkus Jelgavā.  

Atraktīvā karameļu darbnīcas īpašniece 
Ilze Priževoite uzskata, ka arī Latvijā var 
nopelnīt, tikai daudz un smagi jāstrādā. 

Arī Zaļenieku pagastā ir uzstādīti trenažieri, 
un vietējie iedzīvotāji tos labprāt izmanto.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO  
Livonijas sabrukuma 1562. gadā 
muiža nonāca Kurzemes hercoga 
Gotharda Ketlera īpašumā. Arhi-
tekta S. Jensena radītā un piesāti-
nātā Zaļās muižas arhitektūra ļauj 
to vērtēt kā pirmo un izcilāko ag-
rīnā klasicisma paraugu Kurzemē. 
Ieejot tajā, atklājās plašs velvēts 
vestibils, no kura uz abām pusēm 
augšup uz otro stāvu veda kāpnes, 
bet otrā pusē – durvis uz parku. 
Vestibilā un daļā pirmā stāva tel-
pās saglabājušās velves, otrajā 
stāvā daži griesti saglabājuši sā-
kotnējās platās profilētās dzegas, 
kādā patrepē nejauši saglabājies 
fragments no ķieģeļu grīdas, nav 

nomainītas koka kāpnes uz bēni-
ņiem. Otrā stāva telpās saglabāju-
šās 18. gs. beigu grīdas – iespai-
dīgi dēļu parketi, kuros izmantoti 
pārsteidzoši plati dēļi (līdz 63 cm), 
un triju veidu bloku parketi ar 
četru un astoņu staru zvaigžņu 
un Maltas krusta zīmējumu. Vai-
rākās izpētēs zem jaunu apmetu-
mu kārtām zālē un vairākās citās 
telpās otrajā stāvā atsegti sienu 
gleznojumi, kurus fragmentāro 
atsegumu un bojājumu dēļ grūti 
aprakstīt. 

Baznīcā uzzinājām, ka pirmā 
sakrālā ēka Zaļeniekos bija no 
koka ar salmu jumtu, tā ātri bija 

uz sabrukšanas robežas, tādēļ tika 
celta akmens baznīca, bet arī to 
nācās nojaukt, līdz uzcelta tā ēka, 
kurā Dievs tiek pielūgts arī mūs-
dienās. Baznīcā ir skaistas vitrāžas 
un atsaucīgi draudzes locekļi, kuri 
pastāstīja par dievnamu un aktivi-
tātēm tajā un ļāva ieklausīties ēr-
ģeļu skaņās. Savukārt dendrārijā 
varēja apskatīt daudz skaistu augu 
un iegādāties stādus. Zaļeniekos 
mūsu seniores novērtēja pie sko-
las uzstādītos trenažierus, kuri 
ierīkoti, izmantojot Eiropas Savie-
nības līdzfinansējumu.      

         
Marlena Zvaigzne
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Septītās Ventspils novada 
senioru tradicionālās sporta 
spēles atkal notika Vārves 
pagastā, Zūrās, ar devīzi 
“Tā ir dzīve, tas nav kino!”. 
Kultūras darba organizatore 
Inga Berga un pensionāru 
klubiņa “Vīgriezes” vadītāja 
Viktorija Rebuka kopā ar 
savu daudzskaitlīgo, radošo 
komandu radīja visiem 
svētku dalībniekiem lielisku 
atpūtas iespēju dienas 
garumā, kur kustības mijās 
ar radošiem uzdevumiem 
un jautrību, īstenoja spēļu 
vadmotīvu – kopīgi pavadīt 
jautru un sportisku dienu, 
kad treniņtērps nav obligāts.

Šogad seniorus, kas vēlējās 
vadīt mierīgāku dienu, organiza-
tori aicināja piedalīties “sēdošās” 
aktivitātēs.

Ventspils novada sportotājiem 
atkal pievienojās Ventspils pensio-
nāru biedrības “Liedags” komanda 
un pārstāvji no Kuldīgas, sacensī-
bās startēja ap 200 dalībnieku.

Atbilstoši izlozētajai tematikai 
katra pagasta komanda saņēma 
ekspresuzdevumu – slēgtu kasti, 
kurā bija ievietoti kādas latviešu 
kinofilmas varoņu īsi dialogi un 
nepieciešamie rekvizīti, lai tos ie-
studētu un parādītu pasākuma at-
klāšanā. Uz svētku atklāšanu bija 
ieradusies producente no Holivu-
das, kura vērtēja aktieru sniegumu, 
jo vēlējās labākos paņemt sev līdzi. 

Pasākums sākās ar dokumen-
tālu filmu “Latvijas hronika”, ko 
veidoja novada domes priekšsēdē-
tāja pirmā vietnieka Gunta Mač-
tama, novada Kultūras nodaļas 
vadītājas Zanes Pamšes un Vārves 
pagasta pārvaldes vadītājas Guni-
tas Ansones uzrunas un uzmun-
drinājuma vārdi sportistiem.

Kuldīdznieki pabija “Pie ba-

gātās kundzes”, ančiņi veiksmīgi 
notēloja tirgus ainu no “Emīla 
nedarbiem”, Vārves ļaudis pajo-
koja ar “Ūdensbumbu resnajam 
runcim”, piltenieki kļuva par “Ma-
ziem laupītājiem”, ar prāvu lāpstu 
sparīgi raka Užavas “Sprīdītis”, 
Tārgales dāmas bija koši saposu-
šās filmai “Tās dullās Paulīnes dēļ”, 
popiņi un zlēcenieki iejutās “Vella 
kalpu” lomās, seniori no “Liedaga” 
un pužiņi attēloja ainas no filmas 
“Īsa pamācība mīlēšanā”, bet Ziru, 
Jūrkalnes un Ugāles sportisti iz-
dzīvoja “Limuzīna Jāņu nakts krā-
sā” jautros brīžus. Kad izskanēja 
komandu priekšnesumi, no Holi-
vudas dāmas vairs nebija ne vēsts, 
viņa nemanīta bija aizlavījusies un 
nepaņēma nevienu uz Ameriku 
līdzi, labi vien, ka tā, visi lieliskie 
aktieri palika mūsu novadā.

Arī sportiskās disciplīnas 
individuālajiem startiem bija iz-
vēlētas atbilstoši kino gaisotnei. 
Spraiga sižeta cienītāji izdzīvoja 
mirkļus, kas saistīti ar “Purva bri-
dēju”, “Mērnieku laikiem”, “Sapņu 
komandu 1935”, “Dzīves minūti”, 
“Zvejnieka dēlu”, “Četriem bal-
tiem krekliem”, “Šķēpu un rozi”, 
“Tauriņdeju”, “Vella kalpiem”, “Ar 
skaidru prātu”, un katra disciplīna 
attaisnoja šo filmu nosaukumus. 
Savukārt sēdošo aktivitāšu dalīb-
nieki, kurus nodēvēja par seriālu 
cienītājiem, veica citus uzdevu-
mus no filmām “Pie bagātās kun-
dzes”, “Vectētiņš, kas bīstamāks 
par datoru” un citām. 

Visas komandas nofotografē-
jās un saņēma fotogrāfijas, savu-
kārt čakli pavāri no Tārgales visus 
pacienāja ar garšīgu zupu.

Nenotika komandu stafetes 
– tās bija sagatavotas pietiekami 
interesantas, bet lietus laikā grū-
ti izpildāmas. Pēc sportošanas 
bija plānota atpūta pie galdiņiem 

Ir 30. jūlija miglains 
rīts, par ko esam ļoti 
priecīgi, jo iepriekšējo 
dienu karstums ir mazliet 
nogurdinājis. Sapulcējamies 
pie pagasta pārvaldes, kur 
mūs jau laipni sagaida 
šoferītis Haralds. Šogad 
esam nolēmuši apmeklēt 
kaimiņus, Kuldīgas novadu. 

Mūsu ceļa mērķis ir Ēdole, 
kura tiek dēvēta par kluso senat-
nes zemi, tajā ir daudzi arheolo-
ģijas un vēstures pieminekļi, tā ir 
ezeru un dižozolu zeme. Nostāsti 
vēsta par tās nosaukuma rašanos. 
Kāds no baroniem braucis apska-
tīt savus īpašumus, kuriem vēl nav 
bijis nosaukuma, ieraudzījis kādu 
zemnieku, kurš ceļa malā ēdis 
olas, prasījis, ko šis darot. Zem-

nieks atbildējis: “Ēd ols.” Barons 
no teiktā gan neko nav sapratis, 
bet teicamo atcerējies. Tā radās 
nosaukums Ēdole.

Dodamies uz Ēdoles pili, kas 
mūs sagaida savā majestātiskajā 
un atjaunotajā skaistumā. Esam 
ieradušies mazliet par agru, tā-
dēļ ir laiks apskatīt pils parku. 
Sāk mazliet līņāt, sēžamies au-
tobusiņā un nolemjam aizbraukt 
apskatīt Ēdoles skolas ēku. Tā ir 
pirmā latviešu skola Kurzemē, to 
cēlis pils īpašnieks barons Bērs, 
kas pircis arī mācību grāmatas un 
algojis skolotājus. Vēl apstājamies 
pie dzirnavu dīķa. Kāds zināja pa-
stāstīt teiku par rūķīšu kāzām un 
princi. Pa to laiku lietus pārstājis, 
mūs atkal aplaimo saules stari, un 
laiks atgriezties pilī, kas mūs jau 

sagaida ar plaši atvērtiem vārtiem. 
Pirmās asociācijas rodas ar filmu 
“Emīla nedarbi”, kuras epizodes 
uzņemtas pilī. Ēdolnieki var lepo-
ties, ka viņu XIII gadsimtā celtā 
pils tiek atjaunota un ir atvērta 
apmeklētājiem. Tajā ir ierīkota 
viesnīca, kafejnīca, muzejs, kas arī 
ir mūsu apskates objekts. Žēl, ka 
nav saglabājies oriģinālais inter-
jers un mēbeles, mākslas darbi, 
jo tas viss tika iznīcināts 1905. 
gada revolūcijas laikā. Tagadējās 
mēbeles un interjera priekšmeti 
ir pirkti Vācijā, un īpašnieki pēc 
vecām fotogrāfijām ir atjaunojuši 
un iekārtojuši vēsturiskās telpas.

Tālākais ceļš mūs aizved uz 
Snēpeles pagasta “Norniekiem”, 
kur ir lielākā Āfrikas strausu un 
Āfrikas būru šķirnes kazu ferma 

Latvijā. Izsekojām līdzi šo pasau-
lē lielāko putnu attīstības ciklam. 
No 1,5 kg smagās olas inkubatorā, 
dzemdību mājas, kā to sauc paši 
fermas īpašnieki, kur no olas iz-
šķiļas apmēram 1 kg smagi cāļi, 
līdz bērnudārzam, kur uzturas 
jaunie strausēni, un beidzot līdz 2 
metrus gariem un 130 līdz 150 kg 
smagiem lielajiem putniem. Putni 
dzīvo aplokos, ģimenēs, kur kat-
ram kungam ir divas trīs dāmas, 
un ir ļoti zinātkāri un izrādīties 
alkstoši – īpaši tēviņi. Viņi kā cir-
ka mākslinieki mums demonstrē-
ja dejas soļus, izrādot savas skais-
tās spalvu rotas, viens veica tīri vai 
akrobātiskas kustības, kā arī snie-
dza muzikālu priekšnesumu, ar 
piepūstiem kakliem izdodot īstas 
tauru skaņas, kas aizskan tālumā. 

Ja no strausiem turējāmies pienā-
cīgā attālumā to iespaidīgā knābja 
dēļ, tad kazas ar saviem ragiem gan 
mūs nebaidīja, jo tās bija ļoti drau-
dzīgas. Mazie, raibie kazlēni tā vien 
glaudās gar kājām un prasījās pēc 
bužināšanas. Somas un bikses gan 
bija jāsargā, jo tās tika nogaršotas. 
Pēc fermas apskates tikām cienāti 
ar spēcinošu zupu, iegādājāmies 
dažādus saimnieku ražojumus un 
atvadījāmies. Mājupceļā vēl pie-
stājāmies Kuldīgā, pastaigājām pa 
senatnīgajām ieliņām, protams, 
nokāpām arī pie Ventas rumbas, 
daudzreiz redzētas, bet vienmēr 
apbrīnojamas un skaistas. Nobei-
gumā atskanēja patiesi pateicības 
vārdi gan šoferītim, gan ekskursi-
jas organizētājiem.

Rita Grieze

Apskatīta pils un strausu ferma

kopā ar Normundu Jakušonoku 
un Daigu Petkeviču, bet, tā kā 
laika apstākļi dalībniekus neluti-
nāja, spēcīgais lietus lika visiem 
saspiesties nelielajā Vārves Spor-
ta un kultūras centra zālītē, kur 
mākslinieki sniedza skaistu, garu 
koncertu. Mazā telpa pamazām 
sāka līdzināties somu pirtij, kļuva 

arvien siltāks, un salijušie apģēr-
bi pamazām izžuva... Noslēgumā 
svētku laukums atkal rotājās sau-
les staros, visas komandas saņē-
ma pateicības par dalību sporta 
svētkos, bet sacensību uzvarētāji 
– medaļas un kausus.

Lai arī ik pa brīdim lija lietus, 
pasākumā valdīja draudzīgs un la-

bestīgs noskaņojums, jo vārvenie-
ku izdoma un paveiktais darbs at-
spēkoja tās dienas laika kaprīzes. 
Liels paldies par ieguldīto darbu, 
novēlu ideju krātuvi turēt tikpat 
bagātu arī turpmāk, jo arī nākam-
gad, kā ierasts, gaidīsim šos jūsu 
izlolotos svētkus.

Māra Kraule

Seniori sportoja, 
kino iedvesmoti  

Visiem svētku dalībniekiem bija iespēja fotografēties īpaši iekārtota vietā. 
MĀRAS KRAULES FOTO

SENIORU SPORTA SPĒĻU REZULTĀTI
SIEVIETES 50–60 G.
1. v. – Liene Jansone (Vārve)
2. v. – Daiga Cekule (Zlēkas)
2. v. – Linda Sāmīte (Užava)
3. v. – Daiga Salmiņa (Ziras) 
3. v. – Linda Trabša (Užava)

VĪRIEŠI 50–60 G.
1. v. – Andris Salmiņš (Ziras)
2. v. – Raivo Birziņš (Vārve)

SIEVIETES 61–70 G.
1. v. – Jautrīte Pulmane 
(Piltene)
2. v. – Ērika Valka (Ance)
2. v. – Ina Rudīte Ozoliņa (Puze)
3. v. – Astra Raibarte (Pope) 
3. v. – Astrīda Stepanova (Ziras)
3. v. – Sarmīte Dreika (Ugāle)

VĪRIEŠI 61–70 G.
1. v. – Arnolds Stūrmanis 
(Vārve)

2. v. – Edgars Ozoliņš (Puze)
2. v. – Andris Treilands (Piltene)
3. v. – Edgars Naudiņš 
(Ventspils, “Liedags”)

SIEVIETES 71–75 G.
1. v. – Dzintra Freimane 
(Kuldīga)
2. v. – Ilga Gailiša (Užava)
3. v. – Gunta Andersone (Užava)
3. v. – Ilzīte Graudiņa (Pope)

VĪRIEŠI 71–75 G.
1. v. – Voldemārs Akmentiņš 
(Piltene)
2. v. – Arvīds Bērziņš (Jūrkalne)
3. v. – Aigars Vilnis (Ance)

SIEVIETES 75+
1. v. – Ilga Ķire (Vārve)
2. v. – Aina Dzēmane (Ugāle)
3. v. – Laimdota Trautmane 
(Zlēkas)

VĪRIEŠI 75+
1. v. – Artūrs Rūmnieks 
(Ventspils, “Liedags”)
2. v. – Edgars Polis (Zlēkas)
3. v. – Valters Veidemanis 
(Zlēkas)

SERIĀLA CIENĪTĀJI

SIEVIETES
1. v. – Daina Bartkeviča 
(Piltene)
2. v. – Skaidrīte Ērkšķe 
(Jūrkalne)
3. v. – Marija Janvāre (Jūrkalne)

VĪRIEŠI
1. v. – Gunārs Freimanis 
(Tārgale)
2. v. – Andris Knāķis (Ziras)
3. v. – Jānis Laumanis (Vārve)
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Prieks atkal mūsu Ancei – svētki klāt,
Kā saulgrieži tie reizi gadā nāk! 

(Līvija Sproģe)

Šogad tos svinējām ar devīzi “Dzīve kā košums”. 27. jūlija 
rītā ar svētku gājienu sākās saulaina, skaista un notikumiem 
bagāta diena. Ar pagasta pārvaldnieces Airas Kajakas svētku 

uzrunu un karoga pacelšanu svētki Ances parkā tika atklāti. 
Koncertā ančiņus priecēja enerģiskais vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Sprigulis” no Ādažiem, Ances senioru deju kolek-
tīvs un Puzes vokālais trio “Pa īstam”. Notika arī apliecības 
“Ances pagasta jaunais iedzīvotājs” pasniegšana. Dienas laikā 
bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, apmeklēt pasāku-
mus un izstādes muižā. Vakarpusē jautrā un pozitīvā atmos-
fērā tika izspēlēta viktorīna “Es i ančis”, akustiskajā koncertā 

publiku priecēja Mārtiņš Ruskis ar sirsnīgām dziesmām. Va-
kara noslēgumā – tradicionālā izsole un apbalvošana. Svētki 
noslēdzās ar balli. Paldies visiem, kas piedalījās, atbalstīja un 
palīdzēja! Tiksimies nākamajos svētkos. Lai visiem priecīgs, 
saulains un iespaidiem bagāts vasaras turpinājums!

Ances kultūras nama vadītāja Niluta Valdmane                                                                                       

PUZE

Visi Puzes pagasta 
iedzīvotāji saņēma 
informāciju par to, ka 
laikā no 12. jūlija līdz 17. 
augustam norisināsies 
vasaras pasākumu 
maratons vairākās pagasta 
apdzīvotajās vietās. 
Paredzētas sešas tikšanās 
ar noslēgumu Puzes 
Mežaparkā 17. augustā. 
Visi pasākumi plānoti ar 
dažādiem priekšnesumiem, 
interesantām aktivitātēm un 
gardām zupām. 

Jau aizvadīti četri pasākumi, 
un katrā vietā viesus uzņēma čak-
las saimnieces, visur bija pado-
māts arī par izklaidi. Pirmais šī 
gada pužiņu saiets notika Puzes 
pagasta Dandzītēs, “Būdniekos”, 
kur saimnieko Sanitas un Sanda 
Rozenbergu ģimene. Ar skais-
tām dziesmām klātesošos prie-
cēja vokālā ansambļa “Mežaroze” 
dalībnieces, pie reizes iesaistot 
visus dažādās aktivitātēs. Skaid-
rīte Bruhanova noskaidroja, kā 
protam pužiņu mēli, bet kultūras 
nama vadītāja Līga Galdiņa 
aicināja iesaistīties sportiskos 
pārbaudījumos. Visi viesi baudīja 
Sanitas piedāvāto cirvja kāta 
zupu, kas top mirklī, kad katlā 
droši var likt visu, kas vien tajā 

brīdī ir pie rokas, – rezultāts būs 
labs. 19. jūlijā viesus sagaidīja un 
laipni uzņēma “Vīgriežu” saim-
nieki Maija un Ints Apsīši Ame-
lē. Muzikālo noformējumu bija 
sarūpējuši Puzes bērnu un jau-
niešu centra “Avots” dalībnieki, 
ļaujot baudīt akustisko koncertu 
“Var būt tuvāk”. Koncertu sniedza 
dziedātāja Ance Jankovska un ģi-
tārists Ernests Zviedris. Ar savu 
dejotprasmi skatītājus iepriecinā-
ja Dārta, Haralds un Sanija Apsīši. 
Pēc koncerta saimnieki aicināja 
pamieloties ar Maijas vārīto “Vīg-
riežu” zupu, populārais ārstniecī-
bas augs gan tur nebija pievienots, 
zupas nosaukums aizgūts no māj-
vārda.

26. jūlijā nākamā pietura bija 
pie Puzenieku skolas, kur noska-
tījāmies Puzes amatierteātra “Un 
tā tāļāk” iestudēto R. Blaumaņa 
lugu “Velniņi” un izsekojām viņu 
nerātnībām. Šajā tikšanās reizē uz 
Puzes ezera velšu zupu un uz “Šal-
ku” māju galveno cienastu aicinā-
ja Ina un Edgars Ozoliņi. Edgars 
ir makšķernieks, tāpēc saimnieki 
izlēma visiem piedāvāt zivju zupu. 
Bet, labi pazīstot jaunās paaudzes 
gaumi, Ina aicināja palīgā drau-
dzeni Liju Pirvicu, kas izcepa prā-
vu pankūku kaudzi, kuras kopā ar 
ķiršu ievārījumu bija “Šalku” gal-

Ances pagasta svētki

Ančiņi dodas svētku gājienā.

VIZMAS ĢĒRMANES FOTO  

Pužiņu vasaras pasākumu 
maratons “Pužiņ vasars smeķs” 

venais cienasts. Saimnieki piedā-
vāja arī skābputru.

27. jūlijā visi bija aicināti vie-
soties Stiklos pie lapenītes, lai 
noklausītos vokālā trio “Pa īs-
tam” koncertu un baudītu bied-
rības “Annahite” pārstāvju iz-
vārīto zupu. Skatītāju veiklību 
pārbaudīja ar garas bizes pīšanu 
un atjautību – ar mīklu minēšanu. 
Šīs dienas saimnieces L. Alsber-

ga, M. Pētersone, M. Kaņepe un  
E. Grinberga aicināja viesus pie 
galda lapenītē un piedāvāja ēst 
Stiklu zupu ar Stiklu skābenēm.

Jūlija pasākumi aizvadīti, ap-
meklējums katrā vietā dažāds, 
visvairāk dalībnieku bija Amelē, 
“Vīgriežu” sētā, un pie Puzenieku 
skolas, kur tuvumā dzīvojošie pu-
žiņi prata novērtēt viņiem piedā-
vāto iespēju piedalīties pasākumā, 

kas sarīkots netālu no viņu mā-
jām, nevis pagasta centrā Blāzmā. 
Kopā šajos pasākumos piedalījās 
ap 200 dalībnieku, un pēc piere-
dzes varu teikt, ka Puzes pagastā 
tas ir ļoti labs rādītājs. Īpaša patei-
cība visām saimniecēm par garda-
jām zupām, kas nerodas pašas no 
sevis, bet bija čaklu roku sarūpē-
tas un visiem ļoti garšoja.

Māra Kraule

Stiklos notiek zupas baudīšanas pasākums.  MĀRAS KRAULES FOTO
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ZLĒKAS

Tagad Dāvim Bergam ir 
20, viņš izaudzis par staltu 
un spēcīgu jaunieti, kuru 
nebaida dažādi lauku darbi. 
Kā atceras zlēcenieks, 
tikko viņš varēja aizsniegt 
traktora pedāļus, tā sēdies 
braucamrīkā un kratījies 
pa laukiem – tas viņam ļoti 
paticis!

Arī tagad Dāvis teic, ka vis-
vairāk par visu viņu interesē teh-
nika, visu laiku gribas strādāt, 
pilnveidojot prasmes. Tās puisim 
ir labas, jo divus gadus viņš atzīts 
par labāko jauno arāju Latvijā. 
“Lauksaimniecības darbus iepa-
zinu piecu sešu gadu vecumā, kad 
vecāki Gunita un Jānis strādāja 
SIA “Kursa Agro”, kur audzēja ga-
ļas liellopus. Mana ikdiena pagāja, 
darbojoties kopā ar pieauguša-
jiem, un es redzēju, kā ir jāstrādā. 
Kad paaugos, man tika uzticēti 
dažādi pienākumi, un es ar trakto-
ru no lauka vedu siena ruļļus. Tā, 
laikam ejot un pierādot, ka varu 
paveikt uzticēto, skolas brīvlaikos 
un brīvdienās strādāju SIA “Kursa 

Agro” pie Jāņa Freija. Viņš mani 
atbalstīja, un tā es saimniecībā 
darbojos desmit gadus.”

Dāvim vēl bija iespēja pabeigt 
Zlēku pamatskolu, bet, domājot, 
ko darīt tālāk, šaubu nebija. Viņš 
iestājās Kandavas Lauksaimnie-
cības tehnikumā: “Aizgāju mācī-
ties ar pietiekami lielu bagāžu un 
pieredzi tehniskajos jautājumos. 
Tehnikumā katra diena bija inte-
resanta, nostiprināju zināšanas 
un guvu jaunas. Kad mācījos tre-
šajā kursā, izskanēja piedāvājums 
piedalīties Latvijas mēroga arša-
nas sacensībās. Tas mani pārstei-
dza, bet man bija spēcīga atbalsta 
komanda un pasniedzēji iemācīja 
visu nepieciešamo, lai es varētu 
startēt sacensībās.” 

Mācību laikā Dāvis atšķīries 
no kursabiedriem – bijis nopiet-
nāks, tādēļ viņam bieži vien uz-
ticēti atbildīgāki pienākumi, bet 
puisis nekad nav vairījies paveikt 
visu, kas vajadzīgs. Dāvis uzskata, 
ka katram cilvēkam vispirms jā-
iegūst pieredze, veicot vienkāršā-
kus darbus, iepazīstot sistēmu no 

apakšas, un tikai tad var preten-
dēt uz kaut ko lielāku. Tā mācību 
laikā zlēcenieks bija iepazinies ar 
kandavniekiem Ilzi un Jāni Ko-
nošonokiem, zemnieku saimnie-
cības “Mazkraukļi” īpašniekiem. 
Viņi atvēlēja Dāvim zemes platību 
pareiza aruma veidošanai. “Īpaši 
gribu pateikties savam pasniedzē-
jam Ilgonim Ešenbergam, ar kuru 
kopā trenējāmies, kā pareizi art. 
Viņš kopā ar mani devās arī uz sa-
censībām. Redzot manu nedrošī-
bu, pasniedzējs teica, ka galvenais 
nav uzvarēt, bet piedalīties. Savu-
kārt pārbaudījuma dienā, novēr-
tējot citus jauniešus, viņš sacīja, 
ka man ir izredzes uzvarēt. Es par 
to nedomāju, jo biju uztraucies, 
vai visu izdarīšu pareizi, turklāt 
apkārt bija skatītāju jūra.”

Uzaris savu lauku, Dāvis gai-
dījis rezultātu paziņošanu, klusī-
bā pie sevis cerot, ka varbūt būs 
iekļuvis trešajā vietā. Viņa vārds 
netika nosaukts, tas neizskanēja 
arī tad, kad paziņoja otrās vietas 
ieguvēju. Dāvis jau devās prom, 
līdz izdzirdēja uzvarētāja uzvār-

Jau sesto gadu Zlēku 
pagasta ceļos un mazceliņos 
notika veloorientēšanās 
pasākums “Sudraba spieķis”, 
kura mērķis ir pulcināt 
radus, kaimiņus un draugu 
kopas, lai brīnišķīgi pavadītu 
dienu mežā, svaigā gaisā, 
minot pedāļus vai uzraugot 
kontrolpunktus. 

Pasākumā piedalījās 13 ko-
mandas, dažas pat ar ļoti lielu da-
lībnieku sastāvu. Priecē, ka pasā-
kumā iesaistās dalībnieki no citiem 
pagastiem un pilsētām, ne tikai 
zlēcenieki. Šogad tālākie dalībnie-
ki atbraukuši no Vācijas apciemot 
radiniekus un pie viena izbaudīt 
arī kopā būšanu pie dabas velopa-
sākumā. Tāpat prieks, ka joprojām 
piesakās jauni dalībnieki, kuri pir-
mo reizi saņēmuši drosmi piedalī-

ties, jo trases garums reizēm baida. 
Tomēr visi laimīgi finišēja, un daži 
aktīvākie, veiksmīgākie un erudī-
tākie tika arī pie balvām. Slēptais 
punkts joprojām nebeidz pārsteigt 
nejauši atrastus ogotājus, jo nekad 
nevar zināt, kas aiz tā slēpjas. Šo-
gad dalībnieki bijuši īpaši izpalī-
dzīgi, jo, nododot uzdevumu lapu, 
komandai “Kas grib, tas brauc”, la-
pas apakšu rotā ieraksts: “Palīdzēja 
salasīt ogas”. Kāds izbraucis lielāku 
gabalu, jo nav ieskatījies kartē, kāds 
kādam palīdzējis atrast fotopunktu. 
Un tā jautri, izpalīdzīgi, laipni visas 
dienas garumā. Īpaši gribas uzteikt 
dalībniekus, kuri atraduši laiku un 
vēlmi, lai piedalītos jau sesto gadu, 
un tie ir Mārtiņš Maizītis, Sigita 
Umbraška, Gatis Umbraška, Toms 
Umbraška. Arī kontrolpunktiem ir 
savi favorīti, kas neatlaidīgi pilda 

tiesnešu pienākumus sešus gadus, 
un viņu fantāzija vēl nav izsmelta. 
Pārsla Bože, Antra Budre, Rimants 
Budris, Aina Heiberga ir uztica-
mie palīgi katru gadu, tāpēc liels, 
mīļš paldies par nenovērtējamo 
ieguldījumu. Paldies arī Jūrkalnes 
“Maģiem suitiem”, Ances teātra 
kolektīvam, Zlēku dāmu klubiņam 
un visiem, visiem, kas piedalījās, at-
balstīja un izbaudīja piedāvāto pa-
sākumu. Protams, bez mana uzti-
camā palīga Ērika Kaģa līdzdalības, 
šis pasākums nebūtu iespējams, jo 
maršruta izplānošana, kartes un 
citas organizatoriskas lietas šajā 
pasākumā ir viņa ziņā. Tikai labs 
komandas darbs var nodrošināt 
patīkamu iznākumu, dalībnieku 
labsajūtu, spilgtas emocijas. Paldies 
pilteniekiem, kuri mani vienmēr 
atbalstījuši un uzmundrinājuši, tā-

INFORMĀCIJA

Āpši mudina neatstāt dabā atkritumus 
Ventspils novads iesaistījies Pasaules Dabas fonda un Dabas 

aizsardzības pārvaldes organizētajā kampaņā “#Dabā ejot. Ko atnesi, to 
aiznes!”, izvietojot 14 informatīvās zīmes ar āpša attēlu dabas liegumā 
“Ances purvi un meži”, dabas liegumā 
“Ovīši”, dabas liegumā “Užava”, dabas 
liegumā “Piešdanga” un dendroloģiskajā 
stādījumā “Zlēku parks”. 

Kampaņa notiek kopš pagājušā gada 
rudens. Tās mērķis ir mudināt cilvēkus 
visā Latvijā aizdomāties par viņu radīto 
ietekmi uz dabu un līdzi paņemto 
iepakojumu un citus atkritumus 
neizmētāt, bet savākt, neatstājot dabā.

Dabas aizsardzības pārvaldē katra 
pašvaldība tā dēvētās “Āpša zīmes” 
varēja iegūt bez maksas.

Ivita Meinarde 

Āpsis atgādina, 
ka daba nav jāpiesārņo.

MĀRČA LAKSBERGA FOTO

du, un tas bija viņš! Uzvara ļoti 
iepriecinājusi un saviļņojusi, tur-
klāt zlēcenieks bija pirmais divās 
sacensībās – gan 2017., gan 2018. 
gadā. Savukārt šopavasar, kad 
puisis pabeidza lauksaimniecības 
tehnikumu, viņam tika izteikta 
pateicība par mācību iestādes tēla 
popularizēšanu.

Dāvis ir paguvis iestāties Rīgas 
Tehniskajā koledžā, kur mācīsies 
par autobūves inženieri, bet viņa 
darbavieta ir lielzemnieka Kārļa 
Akuma saimniecībā “Akmeņkal-
ni” Vārves pagastā. “Es, vēl māco-

ties tehnikumā, sapratu, ka gribu 
vasarā kaut ko darīt. Kāds pie-
dāvāja skaldīt malku, bet sapratu 
–  tas nav man, jo gribas braukt 
ar traktoru. Apzinājos, ka Akums 
mani, puišeli, var neņemt par pil-
nu un neuzticēt tehniku. Pirmajā 
dienā tiešām strādāju ar trimeri, 
bet jau nākamajā braucu ar tehni-
ku. Turpināju darbu arī brīvlaikos 
un brīvdienās, un uzņēmuma va-
dība solīja, ka man būs jauns trak-
tors. Tā arī bija!”        

        
Marlena Zvaigzne 

Traktorists ir labākais arājs

Dāvim rokās Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā 
izsniegtā pateicības dāvana par mācību iestādes tēla 
popularizēšanu.    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Veloorientēšanās pasākums patīk lieliem un maziem

Vienā no kontrolpunktiem valdīja mīlestības tēma.  DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

pat arī ģimenei, kuras atbalsts man 
ir ļoti svarīgs. Ja liktenis būs labvē-
līgs, tiksimies atkal pēc gada, atkal 
satiksim mīļas un pazīstamas sejas, 

baudīsim smieklus, dabu, cits citu. 
Uz tikšanos!

Zlēku kultūras nama vadītāja 
Kristīne Kauliņa 

Komandas, lai viss notiktu godam, piereģistrējas. 
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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, 28. augustā. 
Nākamais numurs iznāks 
10. septembrī.

Saulainā svētku 
diena šogad tārgalniekus 
priecēja ar neizsīkstošu 
rosību stadionā, pļavā, 
brīvdabas laukumā un 
Lībiešu zvejnieku sētā. Visur 
norisinājās gan humora, gan 
dzīvesprieka piesātinātas 
aktivitātes. 

Stadionā svētku gaisotnē ieju-
tās sporta aktivitāšu cienītāji. No-
tika ikgadējais turnīrs volejbolā. 
Spēkus varēja izmēģināt tāllēkša-
nā, lodes mešanā, basketbola soda 
metienos, zābaku mešanā, bija arī 
jaunums – smaguma nešana Tār-
gales augstākajā kalnā. Sacensības 
organizēja, tiesāja un uzvarētājus 
profesionāli izvērtēja Tārgales 
pamatskolas sporta skolotājs – 
Agris Paipals. Par sporta spēlēm 
un jautrām stafetēm bērniem un 
pieaugušajiem rūpējās Tārga-
les pamatskolas sporta skolotāja 
Zaiga Vītola, rīkojot un nosakot 
labākos. Paldies viņiem – sporta 
organizētājiem.  

Pagasta svētki daudziem ie-
dzīvotājiem, sevišķi bērniem, ir 
svarīgs notikums. Viņi svētkus 
gaida ar lielu nepacietību, vasa-
rai tikko kā sākoties. Svētku die-
nā saule mūs ļoti lutināja, brīžam 
pat par daudz. Pasākuma atklā-
šanas koncertu pieteica šarmantā 
Tārgales amatierteātra “Tango” 
aktrise Indra Grauziņa. Viņa bija 
iejutusies no Vācijas atbraukušās 
barona fon Kauskula mazmaz-
meitas lomā. Koncertā pieteica 
dziesmu “Par septiņām nedēļas 
dienām”, kurā folkloras kopas 
“Kāndla” un “Piški kāndla” dalīb-
nieki iepazīstināja ar šīs nedēļas 
dienu nosaukumiem lībiešu valo-
dā. Kalendārā varēja skatīt, kā tika 
gaidītas dienas no 22. līdz 28. jūli-
jam pagasta svētku nedēļā.

Kā krāšņas rasas lāses daudz-
krāsainā varavīksnē iemirdzējās 
popgrupas “Jautrā varavīksne” 
dziedātāji, mazā soliste Anna Jan-
sone, lielās solistes Marija Jeļins-
ka, Andžela Posternaka, Daniella 
Zviedre, brašais dziedātājs Haralds 
Ekmanis un dejotāji skolotājas 
Andas Jurkevicas vadībā. Dejotāji 
svētkos mūs priecēja ar interesan-
tām dejām, un viņu izpildījumā ie-

2019. gada jūlijā Ventspils  
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 8 jaundzimušie, 
trīs Ugālē, pa vienam Užavā, 
Piltenē, Popē, Tārgalē  un Vārvē. 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas  
septiņas laulības,  
četras – Usmas evaņģēliski  
luteriskajā draudzē.

VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ JŪLIJĀ REĢISTRĒTI  
MIRŠANAS GADĪJUMI: 

Vārves pagastā   Aleksandrs Vorobjovs  (8.09.1927.–12.07.2019.)
Ugāles pagastā   Vasilijs Barsagajevs (21.01.1951.–11.07.2019.)
  Ziedonis Lorencs (6.06.1939.–27.07.2019.)
Popes pagastā   Antoņina Jāne (1.04.1957.–19.07.2019.) 

Iedvesmojoši pagasta svētki

pazinām tādas dejas kā samba un 
rumba. Latīņamerikas dejas – tās 
ir īpaši interesantas visiem, kuri 
vēlas dot brīvību savām emocijām, 
izpaust jūtīgumu un temperamen-
tu. Dejojot šādas dejas, rodas neat-
kārtojamas sajūtas, kas ir iedves-
mojuma un prieka avots! 

Paldies Andai Jurkevicai, 
Dagnijai Griezei, Guntai un Ēri-
kam Zepiem, Valteram Kažokam, 
Lindai Vilkai par dalību svētku 
komercizstādē un plašo piedāvā-
juma klāstu svētku dalībniekiem. 
Liela piekrišana bērnu auditorijā 
bija daudzo trušu apskatei un iz-
jādei ar zirgiem. Liels paldies uz-
ņēmējām Agnesei Pirjajevai un 
Gelintai Apsei.

Paldies svētku atbalstītājām, 
čaklajām rokdarbnieču kluba 
“Marta” dalībniecēm, par krāšņo 
darbu izstādi. Paldies visām rado-
šo darbnīcu vadītājām – Ingrīdai 
Kiseļui, Ivetei Petei, Ilzei Lagzdi-
ņai, Sanitai Krūmiņai, kuras spēja 
piesaistīt interesentus visas dienas 
garumā. Šogad svētkus izpušķoja 
arī jauks fotostūrītis “Nāciet skai-
tīt un fočēties”. Paldies tārgalnie-

cei Vēsmai Kažokai, kura bija at-
vedusi uz svētkiem savu milzīgo 
rotaļu lāču kolekciju, kurus ne-
viens tā arī nevarēja saskaitīt. 

Pēcpusdienā tārgalnieki varē-
ja skatīties Danskovītes teātra iz-
rādi “Sievasmātes bizness” Ugāles 
amatierteātra izpildījumā. Paldies 
režisorei Ivetai Petei par intere-
santo un izdomas bagāto iestudē-
jumu. 

Kulinārijas pēcpusdienā “Kēķī 
ar sentēvu receptēm” lībiešu zvej-
nieku sētā saimniece demonstrēja 
Kurzemes tradicionālā mielasta 
“Lauku zupa” pagatavošanu. Pēc 
karstās svelmes brīvdabas lau-
kumā zvejnieku sētā jutāmies kā 
relaksējošā oāzē, visapkārt zaļš, 
un beidzot varējām paslēpties no 
karstuma, cienāties ar gardu zupu 
un klausīties brīnišķīgo suitu vīru 
un suitu dūdenieku koncertu.

Vakarpusē skatījām cirka iz-
rādi, piedalījāmies cirka darbnīcā 
un klausījāmies vēl vienu koncer-
tu, kuru sniedza jaunais un talan-
tīgais Denijs Grieze. Viņš kārtējo 
reizi iepriecināja klausītājus ar 
savām komponētām dziesmām 

ciklā “Mīlestības karuselī”. Paldies 
viņam par jauko sniegumu.

Svētkos tika sveikti gan sacen-
sību uzvarētāji, gan skates “Sakop-
tākā Tārgales pagasta sēta 2019” 
uzvarētāji – “Jaunstrautiņu” īpaš-
niece Kristīne Vītola un viņas spri-
ganā deviņdesmitgadīgā vecmāmi-
ņa Anna Mežiņa, kurai darbošanās 
dārzā ir mīļākā ikdienas nodarbe. 

Paldies visiem, kuri piedalījās 

svētku veidošanā un norisē.
Par Tārgales pagasta svētku 

veiksmīgu norisi mīļu paldies 
sakām mūsu sponsoriem – Nor-
mundam Apfelbaumam no SIA 
“Sumata”, Mārim Feldmanim no 
SIA “Molits”, Jānim un Arnim Ap-
sīšiem no SIA “Kurekss”.

Tārgales kultūras 
pasākumu organizatore 

Ilga Porniece

Jaunākie svētku 
dalībnieki ar prieku 
iesaistījās radošajās 
darbnīcās. 

Čaklās rokdarbnieces, kluba “Marta” dalībnieces.  ILGAS PORNIECES ARHĪVA FOTO


