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Šoruden Tārgales 
pagastā atjaunos gājēju 
un velobraucēju tiltu 
pāri irbes upei, tādējādi 
starptautiskajā garās 
distances pārgājienu 
maršrutā “jūrtaka” 
iekļautais objekts būs 
pieejams visiem, kas 
iecienījuši atpūtu brīvā 
dabā. To varēs izmantot arī 
starptautiskā velomaršruta 
“EuroVelo 13” un “EuroVelo 
10” veicēji. 

Trošu tilts ir vienīgā šāda vei-
da celtne Ziemeļkurzemē un ir 
svarīgs infrastruktūras objekts pie 
bijušās Lielirbes dzelzceļa stacijas. 
Tas neatrodas nekurienes vidū, 
bet ir domāts tūrisma attīstībai, 
turklāt, atjaunojot tiltu, arī Miķel-
torņa kempingos un atpūtas vie-
tās dzīvojošajiem viesiem būs no-
drošinātas daudzveidīgākas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas. Reali-
zējot projektu, gājējiem un velo-
sipēdistiem būs ērtāka un drošāka 
pārvietošanās pa kādreizējā maz-
bānīša stigu ciemu joslā starp jūru 
un asfaltēto šoseju, sasaistot prio-
ritāri attīstāmo vietu Miķeļtorni 
ar plašākām lokālā aktīvā tūrisma 
maršrutu iespējām.

Atjaunos tiltu pāri irbes upei

Veicot izpēti, tika secināts, ka tilts ir sliktā tehniskā stāvoklī un tā ekspluatēšana apdraud cilvēku dzīvību, tādēļ 
Ventspils novada pašvaldība pieņēma lēmumu to atjaunot.   “MoveMent SpontaneouS” foto

16. jūnijā notika “Vējturu 
nama” prezentācijas 
koncertieraksts ar tādiem 
māksliniekiem kā igo, 
Renārs Kaupers, Uldis 
Marhilēvičs, Antra stafecka, 
ivars Pētersons un daudziem 
citiem. Kultūras nama 
“Wiktorija” komanda 
ir uzsākusi darbu pie 
koncertieraksta montāžas, 
lai jau tuvākajā laikā tas 
būtu publiski pieejams 
ikvienam interesentam.

Uz koncertierakstu, kā skaidro 
biedrības “Vēju sēta” pārstāvis Uģis 
Dadzis, tika aicinātas personas, kas 
piedalījušās “Vējturu nama” tapša-
nā, palīdzējušas koncertieraksta 
radīšanas procesā, kā arī piedalī-
jušās Jūrkalnes improvizētajā kop-
korī, kas kameru priekšā izpildīja 
Jūrkalnes dziesmu “Laimes kalna 
burinieks”. Notikuma dalībnieku 
skaits sasniedza 300 personu, tādēļ 
valstī noteikto ierobežojumu dēļ 
vairāk aicināt nebija iespējams.

Sācis skanēt 
“Vējturu nams”

“Vējturu nams” sāka skanēt jūnijā – lai daudz saturīgu pasākumu!     Uģa DaDža arhīva foto
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no domes sēdes

l Deputāti atbalstīja nodot SIA “VNK serviss” 
bezatlīdzības lietošanā Ventspils novada pašvaldības 
kustamo mantu un nekustamo nedzīvojamo īpašu-
mu ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā noteikto 
pārvaldes uzdevumu izpildei uz laiku no 2020. gada 1. 
jūlija līdz 2027. gada 29. septembrim, bet ne ilgāk kā uz 
laiku, kamēr SIA “VNK serviss” veic ūdensapgādes un 
kanalizācijas sabiedrisko pakalpojumu nodrošināša-
nu. Īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanas mēr-
ķis – no pašvaldības autonomajām funkcijām izrietoša 
pārvaldes uzdevuma izpilde – ūdensapgādes un kana-
lizācijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšana Ventspils 
novada Zlēku pagasta iedzīvotājiem.

l Izdarīja grozījumus Ventspils novada domes 
lēmumā par siltumapgādes nodrošināšanu un uzde-
va SIA “VNK serviss” nodrošināt Ventspils novada 
pašvaldības funkcijās ietilpstošo valsts pārvaldes uz-
devuma izpildi siltumapgādes nodrošināšanai Vents-
pils novadā – Piltenes pilsētas un pagasta teritorijā 
no 2021. gada 1. septembra, Jūrkalnes pagasta terito-
rijā no 2021. gada 1. jūlija, Tārgales pagasta teritorijā 
no 2021. gada 1. augusta, bet Ances pagasta teritoriju 
pagaidām izslēdza no grafika – tur siltumapgādi tur-
pinās nodrošināt pašvaldība.

l Izdarīja grozījumus Ventspils novada domes 
lēmumā par ūdenssaimniecības pakalpojuma orga-
nizēšanu un uzdeva SIA “VNK serviss” nodrošināt 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu iedzīvo-
tājiem Ventspils novadā – Piltenes pilsētas un pa-
gasta teritorijā no 2021. gada 1. septembra, Tārgales 
pagasta teritorijā no 2021. gada 1. augusta, Jūrkalnes 
pagasta teritorijā no 2021. gada 1. jūlija.

l Izdarīja grozījumus Ventspils novada domes 
lēmumā par Ventspils novada pašvaldības īpašumā 
un valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldī-
šanas tiesību nodošanu SIA “VNK serviss”, apsaim-
niekot un pārvaldīt dzīvojamās mājas šādos Vents-
pils novada pagastos – Piltenes pilsētas un pagasta 
teritorijā no 2020. gada 1. oktobra, Jūrkalnes pagasta 
teritorijā no 2021. gada 1. jūlija.

l Apstiprināja atsavināmās, pārdodot par brīvu 
cenu, novada pašvaldības kustamās mantas nosacīto 
cenu – vieglā pasažieru automašīna “Hyundai Trajet” 
(reģistrācijas Nr. HC183) – 1500 eiro; vieglā pasažie-
ru automašīna “Chrysler Town&Country” (reģistrā-
cijas Nr. GU9872) 800 eiro (skatīt 3. lpp.).

l Nolēma atsavināt atklātā izsolē nekusta-
mo īpašumu Lielajā ielā 44 A, kadastra numurs 
98130030225, Piltenē, Ventspils nov., ar kopējo pla-
tību 63,3 m² (skatīt 3. lpp.).

l Pilnvaroja SIA “TCK”, reģistrācijas 
Nr.40003766284, veikt šādu pašvaldības ceļu pārbūvi 
vai atjaunošanu Ventspils novada Tārgales pagastā 
– ceļš T-1 Krievlauki–Ezernieki, ceļš T-15 Lieplejas–
Lodiņi, ceļš T-80 Beķeri–Dobeļi. Nolēma piekrist, ka 
SIA “TCK” izmanto pašvaldības ceļus, tai skaitā arī 
ceļu T-3 Laimiņas–Kamārce, liela apjoma būvmate-
riālu transportēšanai, nodrošinot arī ceļu uzturēšanu 
vēja elektrostaciju būvniecības periodā. 

l Deputāti piekrita nodot dzīvokļa īpašumam 
piekrītošās zemes vienības Užavas pagastā un zemes-
gabalu Tārgales pagastā citu valstu pilsoņu īpašumā. 
Piekrita nodot atsavināšanai dzīvokļu īpašumus Pil-
tenē un Užavas, Puzes, Vārves pagastā, kā arī zemes-
gabala īpašumu Piltenē.

l Deputāti piekrita nodot bez atlīdzības Latvijas 
valstij Zemkopības ministrijas personā Ventspils no-
vada pašvaldības nekustamo īpašumu ceļš 9878C36 
Lībciems–Vārnas–pludmale, kadastra Nr. 9878 002 
0117, un pašvaldības ceļu Uz-35 Lībciems–Vārnas, 
inventāra Nr. 121301448, ar mērķi veikt valsts pār-
valdes funkciju – valstij piekrītošās un piederošās 
meža zemes apsaimniekošanu. 

l Deputāti pieņēma lēmumu un izdeva admi-
nistratīvo aktu par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu 
patvaļīgas būvniecības seku novēršanai Ventspils 
novada pašvaldības nekustamā īpašumā ar kadastra 
numuru 9874 004 0197, Usmas pagastā, Ventspils 
novadā, un personas nekustamā īpašumā Usmas pa-
gastā ar brīdinājumu par lēmuma piespiedu izpildi 
labprātīgas neizpildes gadījumā.

l Apstiprināja šādu nomas pakalpojumu maksas 
cenrādi par Ventspils novada Popes pagasta brīvda-
bas estrādes lietojumu:
Nr. Pakalpojuma 

veids
Mērvienība Cena, eiro, 

(ar PVN)
1.1. 10% no pasākuma biļešu ieņēmumiem, 

bet ne mazāk kā 50,00 eiro par pasākumu
1.2. Popes brīvdabas 

estrādes noma
1 stunda 25,00

1.3. No maksas par pakalpojumu atbrīvoti:
1.3.1.ventspils novada pašvaldības un tās 
dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, 
saskaņojot ar Popes kultūras nama vadītāju;
1.3.2.ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā 
labuma organizāciju rīkotie labdarības un 
bezpeļņas pasākumi, saskaņojot ar Popes 
kultūras nama vadītāju un slēdzot līgumu par 
brīvdabas estrādes izmantošanu.

l Vēl deputāti apstiprināja Ventspils novada paš-
valdības 2019. gada publisko pārskatu, novada domes 
nolikumu “Ances pamatskolas nolikums”, domes sais-
tošos noteikumus “Ventspils novada sabiedriskās kār-
tības noteikumi”, saistošo noteikumu grozījumus “Par 
kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdz-
niecība Ventspils novadā”, “Par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Ventspils novadā”, “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Ventspils novada pašvaldībā” un “Par Piltenes 
pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas kārtību”.

l Pēc sēdes deputāti uzklausīja SIA “VNK ser-
viss” valdes priekšsēdētāja Jura Bērziņa ziņojumu 
par piecos gados paveikto, bet pirms ziņojuma snieg-
šanas domes priekšsēdētājs ierosināja noklausīties 
revidenta Māra Bierņa revīzijas ziņojumu tiešsaistē 
(detalizēti sēdes audioierakstā interneta vietnē).

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.

Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 

jūnija domes sēdē

Zirās ierīkos sporta laukumu
28. maijā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļ-

kurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir 
apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības pro-
jektu “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izvei-
de Ziru pagasta iedzīvotājiem” Nr. 20-08-AL17-
A019.2203-000008.

Tā mērķis ir veicināt kvalitatīvas dzīves vides 
nodrošināšanu un veselīga dzīvesveida aktivitātēm 

nepieciešamās publiskās infrastruktūras pieejamī-
bu ikvienam Ziru pagasta iedzīvotājam, jo īpaši 
bērniem un jauniešiem, veicot mūsdienīga sporta 
laukuma ar viena volejbola, viena futbola un viena 
basketbola laukuma jaunbūvi pašvaldībai piedero-
šā zemes gabalā Ziru pagasta “Ainavās”. Ieceres īs-
tenošanai projektam ir apstiprinātas 26 650,15 eiro 
attiecināmās izmaksas, no kurām 90 % līdzfinansēs 
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.   

Evita Roģe

Atjaunos tiltu 
pāri Irbes upei

Veicot izpēti, tika secināts, ka 
tilts ir sliktā tehniskā stāvoklī un 
tā ekspluatēšana apdraud cilvēku 
dzīvību, tādēļ Ventspils novada 
pašvaldība pieņēma lēmumu to 
atjaunot. Tas iespējams, piedalo-
ties piekrastes attīstības program-
mā. Kā skaidro Ventspils novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Māris Dadzis, vēl pirms 2009. 
gada uzsākts mērķtiecīgs un plān-
veidīgs darbs, lai varētu izmantot 
Eiropas Savienības fondu līdzek-
ļus, paredzētus mērķim “Sagla-
bāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, kā 
arī attīstīt ar to saistītos pakalpo-
jumus”. 

Ventspils novads šim nolūkam 
no Eiropas saņēma 371 339,80 
eiro projekta “Ziemeļkurzemes 
kultūrvēsturiskā un dabas man-
tojuma saglabāšana, eksponēšana 
un tūrisma piedāvājuma attīstī-
ba” īstenošanai. Tie jau izmantoti 
Jūrkalnes dabas un atpūtas par-
ka infrastruktūras izveidei un 
pilnveidošanai, tostarp “Vējturu 
nama” celtniecībai, ventiņu-lībie-
šu gājēju un velosipēdu celiņa iz-
būvei Tārgalē, bet atlikusī summa 

paredzēta tilta atjaunošanai pāri 
Irbes upei. Tas izmaksās 168 069 
eiro, Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda finansējums ir 112 693 eiro, 
Ventspils novada pašvaldības ie-
guldījums – 50 403,50 eiro, valsts 
budžeta dotācija – 4971 eiro (dar-
bu izpildītājs būs SIA “M.A –Taka 
–7”, būvuzraudzības pakalpoju-
mus sniegs SIA “Tiltu būvnieks”). 
Jāpiebilst, ka saskaņā ar piekras-
tes programmas nosacījumiem 
piešķirtos līdzekļus var izmantot 
tikai konkrētiem mērķiem kon-
krētajā teritorijā. Sakārtota vide 
ir tīkama ne tikai vietējiem iedzī-
votājiem, bet arī novada viesiem, 
tādēļ aicinām izmantot to.  

Gājēju un velosipēdistu tilta 
atjaunošana pār Irbes upi no-
tiek Eiropas reģionālā attīstības 
fonda līdzfinansētā projekta Nr. 
5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurze-
mes kultūrvēsturiskā un dabas 
mantojuma saglabāšana, ekspo-
nēšana un tūrisma piedāvājuma 
attīstība” gaitā. Projekta galve-
nais partneris – Ventspils muzejs, 
projekts tiek realizēts  sadarbībā 
ar Ventspils novada pašvaldību, 
Dundagas novada pašvaldību un 
Jūrkalnes Romas katoļu draudzi.

Marlena Zvaigzne 

Nobeigums. sākums 1. lpp.
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Sācis skanēt 
“Vējturu nams”

“Vējturu nama” atklāšanas 
ciklu turpināja divi bezmaksas 
koncerti. 20. jūnijā dabas koncert-
zālē uzstājās festivālu apmeklētāju 
un radio staciju klausītāju iepazī-
tie Miks Dukurs un Kriss Noa 
(Chris Noah), bet 22. jūnijā – liris-
kais tenors Dainis Skutelis, kura 
balss priecējusi kā opermākslas, 
tā šlāgermūzikas cienītājus.

Ventspils novada pašvaldības 
Kultūras nodaļas vadītājai Zanei 
Pamšei allaž ir prieks par kādu no-
vitāti novada kultūras laukā: “”Vēj-
turu nams” ir kā vainagojums Jūr-
kalnes Ugunspļavai, kur 21. jūnijā 
parasti notiek novada lielākais pa-
sākums – vasaras saulgrieži. Jaunā 
un daudzfunkcionālā celtne dod 
iespēju uzstāties, koncertēt gan 
amatierkolektīvu māksliniekiem, 
gan profesionāļiem. Prieks, ka jūr-
kalnieki ir rūpīgi un atbildīgi saim-
nieki celtnei un plāno tās darbību. 
“Vējturu nams” ir ēka ar stāstu gan 
par vēju, gan vēju valdīt varošiem 

cilvēkiem. “Vējturu nams” aicinās 
mūsu novadā uzstāties mākslinie-
kus no tuvienes un tālienes. Lai 
skan, lai vējo un dzīvo nams ar vēja 
dvēseli!” 

10. jūlijā “Vējturu namā” no-
tika tikšanās ar rakstnieci Marinu 
Kosteņecku, Zāļdienās augustā 
dabas koncertzālē iecerēts kon-
certs. Plānoti arī citi pasākumi, 
par kuriem informēsim, kad būs 
zināmi konkrēti datumi un māks-
linieku sastāvi.  

Jūrkalnes dabas un atpūtas 
parka infrastruktūras izveide un 
pilnveidošana notika Eiropas re-
ģionālā attīstības fonda līdzfinan-
sētā projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/003 
“Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā 
un dabas mantojuma saglabāšana, 
eksponēšana un tūrisma piedā-
vājuma attīstība” gaitā. Projekta 
galvenais partneris – Ventspils 
muzejs, projekts realizēts sadarbī-
bā ar Ventspils novada pašvaldību, 
Dundagas novada pašvaldību un 
Jūrkalnes Romas katoļu draudzi.

Marlena Zvaigzne 
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Par brīvu cenu pārdod 
transportlīdzekļus 

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brī-
vu cenu kustamo mantu – automašīnu “Hyundai Trajet”, cena 1500 
eiro (transportlīdzeklis apskatāms “Pagastmājā”, Popes pagastā, Vents-
pils novadā (Popes pagasta pārvalde), darbadienās, apskates laiku ie-
priekš saskaņojot ar Popes pagasta pārvaldes vadītāju Mārtiņu Libkovski 
(tālr. 29298758, e-pasts pope@ventspilsnd.lv); automašīnu “Chrysler 
Town&Country”, cena 800 eiro (transportlīdzeklis apskatāms Skolas 
ielā 4, Ventspilī (Ventspils novada pašvaldības administrācija), darbadie-
nās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Saimniecības nodaļas vadītāju 
Andri Zvinguli (tālr. 26175865, e-pasts andris.zvingulis@ventspilsnd.lv ). 
Atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā 
iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašval-
dības Apmeklētāju pieņemšanas centrā 1. stāvā Skolas ielā 4, Ventspilī, 
un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv.

Transportlīdzekļa nosacītā cena jāiemaksā Ventspils novada pašval-
dības kontā LV04HABA0551025783903 AS “Swedbank” nākamās darba 
dienas laikā no reģistrācijas apliecības saņemšanas dienas.

Pieteikumu reģistrācija darbadienās Ventspils novada pašvaldības 
Juridiskajā nodaļā – Ventspilī, Skolas ielā 4, 1. stāvā 

(kontaktpersona: Andris Stepanovičs (tālr. 63629467, 26688898, 
andris.stepanovics@ventspilsnd.lv).

Izsolē pārdod nekustamo 
īpašumu Piltenē

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Lielajā ielā 44 A, kadastra 
Nr. 98130030225, Piltenē, Ventspils novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils 
novada pašvaldības interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, īpašums 
apskatāms darbadienās līdz 15. septembrim, iepriekš saskaņojot apska-
tes laiku ar Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju (tālr. 26820888).

Izsoles sākumcena 2600 eiro, nodrošinājums – 260 eiro, izsoles 
solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 15. septembra 
plkst. 17, izsoles sākums 2020. gada 16. septembrī plkst. 13 

Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

l 21. augusta rītā autobuss brauc pa Kuldīgas–ventspils 
šoseju un ventspils–rīgas šoseju, lai uzņemtu visu 
ventspils novada pagastu pārstāvjus (maršruts tiks 
precizēts).
l agrā pēcpusdienā esam Cēsīs, satiekam Cēsu novada 
pašvaldības un nevalstisko organizāciju pārstāvjus radošo 
industriju centrā “Skola6”.
l vakarpusē viesojamies mākslas telpā/kafejnīcā “Mala”.
l Nakšņojam Cēsu dienesta viesnīcā Saules ielā 23.
l 22. augusta rītā gida pavadībā izstaigājam Cēsu 
vēstures un mākslas muzeju, īpaši pievēršoties vidzemes 
seno biedrošanās tradīciju vēsturei.
l Pēc pusdienām ekskursiju noslēdzam ar viesošanos 
mākslas rezidenču centrā ruckas muižā. 

Braucienam pieteikties aicinām Ventspils novada 
nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus uz 

darbību un sadarbību vērstus vietējos entuziastus. 
Pieteikšanās līdz 10. augustam pa tālruni 26024589. 

Miķeļtornī uzstādīts 
jauns vides objekts 

Tārgales pagasta Miķeļtornī viesu nama “Pizā” 
teritorijā uzstādīts ceļa stabiņš, kas simbolizē 2015. 
gadā uzsākto projektu “1836”. Tā mērķis bija līdz 
latvijas simtgadei 1836 km garo latvijas robežu 
atdzīvināt tūrisma ceļā. iniciatīva nav pieklususi, 
tādēļ šogad daudzviet latvijā plānots ierakt 100 
ceļa stabiņus. 

Tas paveikts arī Miķeļtornī, un viesu nama “Pizā” saim-
niece Ulla Frasere ir ļoti priecīga, ka stabiņš ir novietots tieši 
viņas īpašumā. Tajā katrs, kas to vēlas, var iesiet lenti, domā-
jot gaišas un labas domas, atceroties projekta “1836” devīzi 
“Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” 

Ulla stāsta, ka stabiņš ierakts labi pieejamā vietā, iebrau-
cot viņas īpašumā, turklāt turpat redzama arī informācija 
par garās distances pārgājienu maršrutu gar Baltijas jūras 
piekrasti “Jūrtaka”.  

Marlena Zvaigzne

Lai labās domas apmīļo šo ceļa stabiņu. 
Mārča LaKSberga foto

tārgale

Brauksim 
uz Cēsīm 
pēc idejām

tā sajūta – tu dzīvo laukos, savā pagastā 
un tev rŪP. rūp, piemēram, ka tava pagasta 
vēsturiskās vērtības dzīvo, vienlaikus laukos 
ienāk labākais no 21. gadsimta. rūp, ka 
cilvēki atrod iespēju palikt dzīvot laukos. 
gribētos, lai pašvaldība sadzird par vietējiem 
problēmjautājumiem un tos risina.  

rūp, ka... (ieliec savu rūpi!). vai tev šī 
sajūta ir pazīstama? vai arī tu tici, ka Latvijas 
laukiem ir nākotne, tikai vajadzīga atjautība, 
redzējums, entuziasms? tu tam tici, pats 
gribētu piedalīties šīs nākotnes ieviešanā, bet 
īsti nezini, kā un ko tieši darīt? varbūt tu jau 
esi kopā ar domubiedriem piedalījies kāda 
konkrēta projekta īstenošanā, lai tā paustu 
savas rūpes par vietu, kurā dzīvo, bet tev 
nepieciešams padoms, kā turpināt? varbūt 
tev vēl nav izdevies atrast līdzīgi domājošos? 
varbūt tev interesē projektu rakstīšana, bet 
īsti nezini, kā to darīt, kur sākt?

Ugāles pagastā darbojas nevalstiskā 
organizācija – biedrība “Ugāles attīstība”. 
Mēs esam tāda domubiedru grupa, kurai 
rūp. esam jau īstenojuši dažus projektus, 
priecājamies, ja tie izrādījušies veiksmīgi un 
nesuši labumu mūsu pagastam, bet aizvien 
meklējam jaunas zināšanas un iespējas, lai 
tās pielāgotu un izmantotu sava pagasta 
attīstīšanai. esam dzirdējuši, piemēram, 
par sociālo uzņēmējdarbību, par radošajām 
industrijām, un mums interesē uzzināt vairāk. 
vēl mūs ļoti interesē, kā līdzīgi domājoši 
ļaudis darbojas citos ventspils novada 
pagastos. gribam sadraudzēties, jo ticam, ka 
viens no otra varam mācīties, kopā mācīties 
no citiem un kopā izdarīt vairāk. 

Lai īstenotu šīs vēlmes, ar Sabiedrības 

integrācijas fonda finansiālu atbalstu 
realizēsim projektu “ventspils novada 
nevalstisko organizāciju darbības un 
sadarbības stiprināšana”. Ļoti ceram, ka 
projektā paredzētajās aktivitātēs piedalīsies 
visu 12 ventspils novada pagastu aktīvākie un 
zinātgribošākie ļaudis. 

Projekta gaitā paredzēti trīs semināri, 
kas notiks septembrī un oktobrī Užavā, Popē 
un Ugālē. tajos mūs iedvesmot uzaicināsim 
zinošus lektorus un harismātiskus cilvēkus, 
kuriem jau ir pieredze nevalstiskajā sektorā, 
sociālajā uzņēmējdarbībā un citās sfērās. 
tomēr vissvarīgākais, ko šo semināru laikā 
ceram īstenot, ir iepazīšanās un, iespējams, 
sadarbības uzsākšana ar citu ventspils 
novada pagastu darbīgākajiem ļaudīm. 

Par semināriem informācija vēl sekos, bet 
šoreiz ir tā, ka projektu sākam ar “saldo ēdienu” 
– ar pieredzes apmaiņas braucienu uz Cēsīm, 
kurā aicinām piedalīties visu ventspils novada 
pagastu pārstāvjus. brauciens notiks 21. un 
22. augustā. tā laikā viesosimies vietās, kurās 
ceram pasmelties idejas, kas varētu noderēt 
turpmākā darbā savos pagastos. brauciena 
izmaksas, tai skaitā transports, nakšņošana, 
ieejas biļetes un gida pakalpojumi, ir iekļauti 
projekta izmaksās, līdz ar to braucējiem būs 
jāparūpējas vien par ēšanu. vēlamies arī 
aizvest ciemakukuļus tiem atsaucīgajiem 
cēsiniekiem, kuri mūs laipni uzņems, tāpēc 
aicināsim ekskursijas dalībniekus sarūpēt pa 
kādam labumam no sava pagasta. Iepazīstieties 
ar brauciena programmu, piesakieties – uz 
tikšanos augustā!

biedrības “Ugāles attīstība” valdes 
priekšsēdētāja Ilze Babra

Aktīvo Ventspils novada iedzīvotāju 
pieredzes apmaiņas brauciens 

uz Cēsīm

21. un 22. augustā
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PILTENE
18. jūlijā 
Piltenes pilsētas svētki.
Makšķerēšana Vecventā  plkst. 

5.00. Pulcēšanās estrādes nojumē. 
Makšķerēšana ar vienu pludiņ-
makšķeri (jābūt makšķerēšanas at-
ļaujai). Loma svēršana plkst. 10.00, 
apbalvošana estrādes nojumē. 
Pieteikšanās līdz 15. jūlijam pie 
Gundara Pāvala pa tālr. 27137576. 
Zibensturnīrs zolītē plkst. 11.00 
kultūras nama kamīnzālē. Pieteikša-
nās sacensību dienā. Spēle sešās kār-
tās pa 30 min. bez dalības maksas. 

Centra parkā no plkst. 12.00 
līdz 15.00. Plkst. 12.00 muzikāls 
ceļojums – cirka izrāde bērniem 
“Pasaku valstībā” no Liepājas. Plkst. 
13.00–15.00 radošās darbnīcas un 
“Mārtiņa burbuļi” no Rīgas. SIA ra-
došā apvienība “Pasaku nams” no 
Rīgas. Zīmēšana uz lielajām smilšu 
lampām un fotografēšanās ar liela-
jām lellēm. Iepirkšanās un tirgoša-
nās. Kultūras namā varēsiet apskatīt 
Ingas Veisas gleznas krustiņdūrienā.

Centra parkā plkst. 16.00 kon-
certs, dziedās Kaspars Markševics. 
Loterija. Foto medību un zolītes tur-
nīra uzvarētāju apbalvošana.

Centra parkā plkst. 24.00 sa-
lūts.

Bibliotēka
Izmaiņas darba laikā. Jūlijā – 

vasaras darba laiks: pirmdienās 
plkst. 13.00–17.00; pārējās darba 
dienās plkst. 10.00–17.00; sestdie-
nās – slēgts. Jūlijā paredzēts biblio-
tēkas telpu remonts.

Izstādes:
l Jauno grāmatu izstāde.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 65. kopa.
PASāKUMI:
l Jūlijā sākas “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija 2020”.

PUZE
15. augustā 
Puzes pagastsvētki
Plkst. 16.00–18.00 ģimeņu 

foto orientēšanās pa Mežaparku.
Plkst. 18.00 Puzes amatierteātra 

“Un tā tāļāk” iestudējums “Trīs, bet 
ne māsas”, autore Valentīna Ozola.

Plkst. 19.00 māsu Legzdiņu 
koncerts.

Plkst. 16.00–20.00 parka teri-
torijā apskatāma kāda Puzes iedzī-
votāja foto izstāde “Pa pēdām”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 67. kopa.

TĀRGALE
25. jūlijā plkst. 17.00 Tārgales 

pagasta svētki. Andra Skujas kon-
certs “Dzimtai zemei”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakstnie-

cei Dzidrai Rinkulei-Zemzarei 100”.
l Literatūras izstāde “Rakstnie-

cei Annai Skaidrītei Gailītei 80”.
l Literatūras izstāde “Aktierim 

Ģirtam Jakovļevam 80”.
l Literatūras izstāde “Bērnu žū-

rija 2020 sākusies!”.

JŪRKALNE  
15. augustā pagasta svētki
Bērnu un jauniešu amatierteāt-

ra “Jampadracis” izrāde “Es jūs tā 
gaidīju”.

Radošās darbnīcas bērniem.
Kapu svētki.
Koncerts.
Bibliotēka 
Izstādes:
l Jauno grāmatu izstāde.
l Literatūras izstāde bērniem 

“Žurnālistei, rakstniecei  Skaidrī-
tei Annai Gailītei 80”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 63. kopa.

 
UŽAVA
Užavas tautas nams
25. jūlijā Užavas pagasta svēt-

ki “Drusku jau var...”. Svētku pro-
gramma atšķirsies no iepriekšējo 
gadu pasākumiem, jo mums ir jāie-
vēro valstī noteiktie ierobežojumi. 
Makšķerēsim, dosimies fotome-
dībās, skatīsimies izstādi un teātra 
izrādi, spēlēsim volejbolu, baudīsim 
Aināra Bumbiera sniegto koncertu. 
7. augustā plkst. 17.00 lekcija – 
pārdomas “Aktuālais šodien”. Kā sa-
dzīvot ar šodienas situāciju. Lektore 
Anita. Īpaši gaidīti seniori.

ANCE
25. jūlijā pagasta svētki “Atver 

durvis svētkiem”.
Plkst. 6.00 starts sacensībām 

makšķerniecēm un makšķernie-
kiem. 

Plkst. 10.00 lomu svēršana.
Plkst. 13.00 Ances parka estrā-

dē rīta koncerts ar amatierkolektīvu 
īpaši sagatavotu programmu (dejas 
+ amatierteātra iestudētu pašu skeču 
“Pandēmijas stāstiņi ančiņu gaumē”). 

Orientēšanās parkā mazajiem 
bērniem kopā ar vecākiem (izstrādes 
procesā). 

Radošās darbnīcas ģimenēm. 
Dienas aukstā zupa (ievērojot 

noteikumus). 
Plkst. 18.00 vakara sadaļa, kurā 

tiks sveikti makšķernieki, orientēša-
nās dalībnieki u.c. 

Plkst. 19.00 Andra Baltača kon-
certs.

Pirms svētkiem aicināsim izpuš-
ķot māju durvis (interesantākos atzī-
mēsim svētku vakarā).

Visas pirmssvētku nedēļas garu-
mā notiks orientēšanās pa Anci gan 
kājām, gan ar velosipēdiem, gan mē-
ģināsim arī ar mašīnām. 

Muižā izstāde.
Bibliotēka
Izstādes:
l Pagasta svētkiem veltīta no-

vadpētniecības izstāde “Sveicam 
Anci!”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 61. kopa.

PASāKUMI:
l 28. jūlijā plkst. 15.00 lasītāju 

Ventspils novada pasākumu afiša 14. jūlijs –15. augusts
interešu klubiņa “Dažādības” krust-
vārdu mīklu minēšanas pasākums 
“Krustu šķērsu”.

UGĀLE
Bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības ekspozīci-

ja “Rūpnīcas “Usma” atstātās pēdas 
Ugālē”; iespējams noskatīties arī 
rūpnīcas darbinieku atmiņu stāstu 
filmu.

l Literatūras izstāde “Remonts 
– soli pa solim” – tehniskā literatūra 
par mājokļu pārbūvi un remontiem.

l Literatūras izstāde “Vasaras 
romāns”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Mans vasaras nedarbs”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 68. kopa.

POPE
Popes kultūras nams
18. jūlijā plkst. 14.00  fotoap-

vienības “KURSA” fotoizstādes at-
klāšana.

Popes pagastsvētki no 7. līdz 
8. augustam

7. augustā plkst. 19.00 Popes 
pagastsvētku laikā veloorientēšanās 
sacensības ģimenēm. Pulcēšanās pie 
kultūras nama.

8. augustā plkst. 16.00 kultūras 
nama pagalmā: Liepājas cirka izrāde 
ģimenēm ar bērniem “Alise brīnum-
zemē”. Pēc izrādes stafešu sacensības 
bērniem – divi metri.

Plkst. 18.00 Latvijas Nacionā-
lā teātra dziedošo aktieru koncerts. 
Dita Lūriņa un Mārtiņš Egliens.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Bērnu žū-

rija 2020 sākusies!”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 66. kopa.

ZIRAS
Ziru tautas nams
18. jūlijā plkst. 16.00 gredzenu 

pērļošanas meistarklase.
8. augustā Ziru pagastsvētki
No rīta plkst. 11 ziedu paklāju 

veidošana (paklājus no ziediem vei-
dos ģimenes Ziru centrā pie daudz-
dzīvokļu mājām. Tiks nodrošināta 
3–4 m distance starp paklājiem).

Plkst. 13.00 Ziru parkā mazie 
Ziru iedzīvotāji varēs meklēt noslēp-
tos dārgumus.

Plkst. 14.00 tiks izsludināta 
orientēšanās pa Ziru pagastu (būs 
sagatavoti 10 kontroles punkti, kat-
rā punktā dalībniekam būs jāatmin 
mīkla un atminējums jāieraksta 
krustvārdu mīklā. Aizpildot visu 
mīklu, izveidosies atslēgas vārds. 
Trīs ātrākie dalībnieki tiks apbal-
voti. Atslēgas vārds un bildes no 
kontroles punktiem būs jānosūta uz  
WhatsApp).

Ziru iedzīvotāji tiks aicināti mā-
jās pagatavot rokdarbu par tēmu “Ko 
man nozīmē Ziras”. Ziru centrā tiks 
novietoti galdi, kur katrs varēs at-
nest, ko ir pagatavojis, tādējādi kopī-

gi izveidosim skaistu izstādi.
Plkst. 18.00 apbalvošana un 

svētku koncerts. Uzstāsies Ziru an-
samblis, Ziru amatierteātris un Us-
mas dejotāji.

Bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba laikā: 

bibliotēka slēgta līdz 7. augustam; 
apmeklētājiem atvērta 15., 16., 17. 
jūlijā un 3. augustā plkst. 8.00–16.30.

ZLĒKAS 
8. augustā Dīķa svētki
Plkst. 6.30 rīta cope.
Plkst. 8.00 koncerts: Milleru-

Balandīnu ģimenes ansamblis.
Bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba lai-

kā: no 10. jūlija bibliotēka slēgta; 
apmeklētājiem atvērta: 27. jūlijā no 
plkst. 10.00 līdz 14.00.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kamēr tu 

biji projām, / Kamēr tu biji miegā...” 
– dzejniekam Mārim Čaklajam 80.

l Literatūras izstāde “Jūlija jubi-
lāri – astoņdesmitgadnieki” – aktie-
ris Ģirts Jakovļevs, rakstniece Anna 
Skaidrīte Gailīte.

PASāKUMI:
l Jūlijā tiek izsludināts foto-

konkurss skolēniem “Mans mājas 
mīlulis”. Mīluļu foto sūtīt uz e-pastu: 
zleku.biblioteka@ventspilsnd.lv. La-
bākie darbi saņems balvas!

USMA
1. augustā citādi Morica svētki
Aicināsim iedzīvotājus iesais-

tīties kopējā akcijā – “Rotā Usmu”, 
izrotājot galveno ceļu, kas ved uz 
Usmas publisko pludmali. 

Godināsim dažādus pagasta ie-
dzīvotājus par dažādiem nopelniem 
gan pagasta sabiedriskajā dzīvē, gan 
privātajās nominācijās.

Jūlijā izsludināsim nominācijas, 
iedzīvotāji varēs balsot par nomi-
nantiem trīs nedēļas trīs punktos – 
veikalā, pagasta pārvaldē un tautas 
namā.

Kā ierasts, agri Morica svētku 
rītā aicināsim kaislīgākos makšķer-
niekus doties īpašajā “Morica zvejā”. 
Dienas gaitā cildināsim veiksmīgāko 
makšķernieku.

Sadarbībā ar biedrību “Usmas 
krasts” ikgadējā regate plānota tajā 
laikā, kad notiek svētku atklāšana.

Plānojam fotogrāfes B. Bērziņas 
personālo foto izstādi tautas nama 
2. stāvā.

Svētku atklāšanā uzstāsies 
VPDK “Usma” un arī Ugāles PO. 
Ierastā svētku gājiena vietā šogad 
svētku atklāšanas koncertā ienesīsim 
Morica svētku karogu, pacelsim to.

Usmas amatierteātris “Suflē” rā-
dīs pirmizrādi E. Vulfa lugai “Grūts 
uzdevums” tautas nama “Usma” 
zālē.

Ierasto sporta spēļu vietā šogad 
organizēsim orientēšanos trīs gru-
pās – bērnu, individuālo un koman-
das. Orientēšanās uzdevumi būs 
pielāgoti grūtības pakāpei, taču ap-
tvers gan Usmas pagasta vēsturi, gan 

Morica svētku tematiku, gan paša 
grāfa Morica dzīvesstāstu.

Interaktīva leļļu teātra izrāde 
bērniem Usmas pagasta publiskajā 
pludmalē.

Vakara koncerts Usmas pagasta 
publiskajā pludmalē. Dziedās And-
ris Skuja.

Bibliotēka
Izstādes:
l Jauno grāmatu izstāde.

VĀRVE
Pagasta svētki no 10. līdz 15. 

augustam
Sporta un kultūras centrs 

“Zūras”
10. augustā plkst. 18.00 svēt-

ku ieskandināšana kopā ar vidējās 
paaudzes deju kolektīvu “Vāruve”, 
amatierteātri “Vārava”, Vārves pagas-
ta sieviešu vokālo ansambli, pagasta 
karoga pacelšana.

15. augustā plkst. 17.00 Janas 
Gruntmanes otrās izstādes atklāša-
na “Akti”, rūķu darbnīcā filma “Spēku 
rodi dabā”, muzeja ratnīcā ekspozīci-
jas apskate. Plkst. 18.00 Zūrās pie 
muzeja ratnīcas svētku noslēguma 
koncerts kopā ar Mārtiņu Ruski.

Pie Zūru pamatskolas, Ventava
11. augustā plkst. 18.00 “Ak, 

bērnība, bērnība, bērnība...” radošās 
darbnīcas, spēles, rotaļas, dejas, stafe-
tes un galvenais – jautra kopā būšana.

Pie skeitparka, Vārve
12. augustā plkst. 18.00 “Jauns 

un traks...” skeitera paraugdemons-
trējumi, RC Ventspils puiši ar dro-
niem.

Pie Leču muižas
13. augustā plkst. 19.00 Usmas 

amatierteātris “Suflē” ar E. Vulfa iz-
rādi “Grūts uzdevums”, režisore Sigi-
ta Dermaka.

Vārves pludmale
14. augustā plkst. 18.00 volej-

bola turnīrs.
Vārves bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba laikā: 

no 20. jūlija – bibliotēka slēgta; ap-
meklētājiem atvērta 27.  jūlijā, 3. un 
10. augustā plkst. 10.30–15.30.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Liekam 

galdā zemenes”.
Zūru bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba laikā: 

no 20. jūlija bibliotēka slēgta; ap-
meklētājiem atvērta: 27. jūlijā, 3., 10. 
un 17. augustā no plkst. 9.00–16.00.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Lai kādā 

svečturī tu ielikts tiec, / Ja esi gaišs, 
tad visiem gaismu sniedz!” – rakst-
niecei Dzidrai Rinkulei-Zemzarei 
100.

l Literatūras izstāde “Leģendā-
rais aktieris lomas izdzīvo, nevis par 
tām runā” – aktierim Ģirtam Jakov-
ļevam 80.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 64. kopa.

PASāKUMI:
l 17. jūlijā bibliotēka organizē 

ekskursiju sadarbības partneriem 
“Iepazīsim Dundagas novadu!”.
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Cilvēka dabā ir ļauties 
stereotipiem. Viens no 
tiem ir tāds, ka Bāriņtiesas 
darbinieki nepārdomāti 
atņem vecākiem bērnus. Vai 
tā ir, lūkojām noskaidrot 
sarunā ar Bāriņtiesas 
priekšsēdētāju sandru 
jurciku un viņas vietnieci 
Kitiju Goldmani.  

Sandra Bāriņtiesā strādā no 
pašas pirmās dienas – kad tā tika 
izveidota. Tātad no 1997. gada 1. 
februāra. “Tolaik biju skolotāja 
Tārgales pamatskolā. Tagad pat tā 
grūti pateikt, kāpēc piekritu jau-
najam izaicinājumam. Tārgales 
pagasta padomes priekšsēdētāja 
Ināra Sula uzaicināja iesaistīties 
Bāriņtiesas darbā. Sapratu, ka tas 
būs saistīts ar bērniem, tomēr 
tobrīd vēl neapjautu visus uzde-
vumus, kas man būs jāveic. Sā-
kumā apvienoju abus darba pie-
nākumus, bet ar laiku sapratu, ka 
gribu strādāt tikai Bāriņtiesā. Ļoti 
iedziļinājos normatīvajos aktos, 
jo pirms tam nebija vajadzības 
izstudēt tos tik pamatīgi, lai palī-
dzētu cilvēkiem. Mana pirmā lieta 
bija kādas ģimenes dzīves apstāk-
ļu pārbaude. Transporta nebija, 
mani veda tētis. Izaicinājums bija 
notariālo darbību veikšana. Tolaik 
katrā pagastā bija sava Pagasttiesa, 
pēc tam – Bāriņtiesa. Darbiniekus 
pirmsākumos ievēlēja uz trim ga-
diem, tagad saskaņā ar “Bāriņtiesu 
likumu” – uz pieciem gadiem, un 
tā sanāca, ka es visu laiku paliku, 
lai gan neslēpšu – vairākas reizes 
atvilktnē ir bijis atlūgums, jo emo-
cionāli darbs ir smags. Pirmie des-
mit gadi bija ļoti, ļoti grūti. Esmu 
uzaugusi mīlošā ģimenē un tikai 
nojautu, ka citi cilvēki dzīvo atšķi-
rīgi. Atceros pirmo kādas ģimenes 
bērnu dzīves apstākļu pārbaudi – 
pieklauvēju pie durvīm, rēja sunī-
tis, durvis atvērās, un mamma iz-
rāpoja laukā četrrāpus… Protams, 
apjuku, bet ar laiku iemācījos 
pieņemt, ka cilvēku dzīvesveids 
ir ļoti dažāds. Reizēm gan gribas 
teikt, ka viņi eksistē, nevis dzīvo, 
bet mēs jau katrs izvēlamies savu 
ceļu.”

Kad 2009. gadā izveidoja 
Ventspils novadu, deputāti nolē-
ma, ka administratīvajā teritorijā 
būs viena Bāriņtiesa, un tās vadī-
bu uzticēja Sandrai. Gan viņa, gan 
pārējie Bāriņtiesas locekļi ir vēlē-
tas amatpersonas. Priekšsēdētāja 
ļoti lepojas ar savām kolēģēm un 
uzteic viņas par prasmi iedziļi-
nāties sarežģītās situācijās un at-
balstīt novada iedzīvotājus. Kopš 
pirmās dienas iestādē strādā arī 
Ingrīda Jansone, kopā Bāriņtiesā 
ir septiņas darbinieces, kuras cita 
citu atbalsta. “Gadā vidēji visas 
kopā pieņemam 80 lēmumus, bet 
tas nav galvenais mūsu darbības 
rādītājs. Tikpat būtisks ir pre-

Bāriņtiesas universālās darbinieces

ventīvais darbs, kas tiek iegul-
dīts, lai bērns nebūtu jāizņem no 
ģimenes,” skaidro Sandra. Viņas 
vietniece Kitija Bāriņtiesā strādā 
kopš 2009. gada. Pirms tam ugāl-
niece bija skolotāja. “Kad mani 
pieņēma darbā, Ugāles Bāriņtiesu 

vadīja Lāsma Millere. Viņai sākās 
mācību atvaļinājums, un Lāsma 
mani ātri iepazīstināja ar ienāko-
šo un izejošo dokumentu mapēm. 
Man – tumša bilde, bet Lāsma ie-
drošināja, ka vienmēr varu zvanīt 
Sandrai. Es viņu nepazinu, tomēr 

izmantoju šo piedāvājumu. Kopš 
pagājušā gada septembra esmu 
Sandras vietniece – iepriekš šo 
pienākumu veica Ingrīda Jansone. 
Sandra teica, ka viņai grūti bija 
pirmie darba gadi, savukārt man 
tieši tagad ir tā, ka ļoti piedomā-
ju, vai visu izdarīšu pareizi. Ir liela 
atbildība pret to, ko daru,” atzīst 
Kitija.

Sandra stāsta, ka bērnu iz-
ņemšana no ģimenes ir emocio-
nāli smags, bet konkrētos gadī-
jumos nepieciešams lēmums. Vēl 
tagad acu priekšā stāv ainas, kā 
tas darīts kopā ar policijas darbi-
niekiem naktī, tumsā, dzīvesvietā, 
kurā nav elektrības. Bērni vilkti 
ārā no segapakšām, kur gulējuši 
piedzērušies vecāki. “To pat ne-
var atainot, kā tas ir… Ir vairāki 
bērni, kuri, nu jau sasnieguši piln-
gadību, turpina mācīties, dzīvot 
audžuģimenēs, un tad tu saproti, 
ka izdarīji labu darbu, pasaudzējot 
viņus no vecākiem alkoholiķiem 
un degradējošās vides. Pēdējā lai-
kā nākas saskarties ar strīdnieku 
lietām, kad vecāki šķiras un sa-
vas personīgās problēmas risina, 
izmantojot bērnu. Viss notiek it 
kā bērna vārdā, bet būtībā tās ir 
pieaugušo ambīcijas – viņi viens 
otram nevar kaut ko piedot un 
riebj.”

Kitija neslēpj, ka palaikam nā-
kas saskarties ar klientu nievājošo 
attieksmi. Bāriņtiesa tiek dēvēta 
par māmiņu klubu. Šķirtie bērna 
vecāki nevēlas saprast, ka viņiem 
pašiem savstarpēji jākontaktējas 
un jāmēģina vienoties par nepiln-
gadīgā bērna audzināšanu, nevis 
jāgaida, kad viņu vietā to darīs 

iestādes darbinieki. Nesen kāda 
Bāriņtiesas locekle piedzīvojusi 
nepatīkamu situāciju, kad apmek-
lētāja, būdama neapmierināta ar 
darbinieces viedokli, notrausa no 
viņas galda visus priekšmetus. 
Sandrai ir draudēts izrēķināties 
ne tikai ar viņu, bet arī ar viņas 
bērnu, tādēļ ir rakstīts iesniegums 
policijai: “Šādās reizēs ļoti node-
rīgs ir kolēģu atbalsts. Mēs sazva-
nāmies, uzmundrinām cita citu 
– reizēm ar to arī pietiek, turklāt 
pēc nepatīkamiem brīžiem paras-
ti nāk kaut kas gaišs un jauks, un 
raizes aizmirstas.”

Kitija min gadījumu, kad 
Ugālē kāda māte dzemdējusi 
bērnu alkohola reibumā un nav 
atcerējusies šo faktu. Uzreiz tika 
sameklēta audžuģimene, un sie-
viete bez emocijām atdeva jaun-
dzimušo audžuģimenes mam-
mai. Bērniņš tagad ir adoptēts un 
dzīvo jaukā ģimenē. Pēc likuma 
arī policija var izņemt bērniņu 
no ģimenes, nogādāt krīzes cen-
trā vai audžuģimenē, nākamajā 
dienā darot zināmu šo faktu Bā-
riņtiesai, bet dažkārt uz notiku-
ma vietu dodas abu dienestu dar-
binieki – neatkarīgi no diennakts 
laika. Sandra ir pateicīga Vents-
pils novada pašvaldībai par pie-
šķirto dienesta automašīnu, jo tā-
dējādi jebkurā brīdī var aizbraukt 
uz notikuma vietu. Bāriņtiesas 
darbinieki ir pretimnākoši un, ja 
tiek organizētas sēdes, dodas uz 
pagastu, kurā dzīvo ieinteresētā 
persona. Šādās reizēs tiek runāts 
par dažādiem jautājumiem, pie-
mēram, par aizgādības tiesību 
pārtraukšanu, audžuģimenes vai 
viesģimenes statusa piešķiršanu, 
par adopcijas apstiprināšanu, 
par aizgādņu iecelšanu pilnga-
dīgām personām ar ierobežotu 
rīcībspēju, par valsts pabalstu 
izmaksas piešķiršanu personām. 
Divi Ventspils novadā deklarēti 
nepilngadīgie ar īpašām vajadzī-
bām atrodas valsts aprūpes ies-
tādēs – jāinteresējas arī par to, 
kā viņiem klājas. Vairākus gadus 
Ventspils novada pašvaldības 
Bāriņtiesas darbinieki palīdzē-
ja kolēģiem Alsungā. “Protams, 
kad aizbraucu uz Rīgas Bāriņtie-
su, nevaru to salīdzināt ar mūsu 
iestādi, tur cits darba apjoms. 
Turklāt Rīgā, Liepājā un citās lie-
lo pašvaldību Bāriņtiesās darbi-
nieki specializējas – kāds strādā 
tikai ar audžuģimenēm, cits – ar 
mantojuma lietām. Savukārt mēs 
visi darām visu. Esam universāli 
un veicam arī notariālus darīju-
mus. Lai mēs paši nenogurtu un 
neizdegtu, cenšamies divas reizes 
gadā doties ekskursijās un apska-
tīt Latvijas skaistākās vietas, tur-
klāt ņemam līdzi arī savus bijušos 
kolēģus,” saka Sandra.                        

Marlena Zvaigzne 

BāRiņTiEsAs  
VisPāRīGiE PiEnāKUMi:
l aizstāvēt bērna vai citas personas ar ierobežotu 
rīcībspēju personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
l izskatīt iesniegumus un sūdzības, tostarp iesniegumus 
un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai 
audžuģimenes rīcību;
l piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, 
ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos 
lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
l sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības 
aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem 
un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas 
rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
l informēt pašvaldības Sociālo dienestu vai citu atbildīgo 
institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami 
nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām 
nepieciešama palīdzība;
l neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt 
bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
l sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai 
personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
l ”Kriminālprocesa likumā” noteiktajos gadījumos 
pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu 
kriminālprocesā;
l savā darbības teritorijā veikt apliecinājumus, kas juridiskā 
spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem.

Daļa no Ventspils novada pašvaldības Bāriņtiesas saliedētās komandas –
Kitija (pa kreisi) un Sandra.       MarLeNaS ZvaIgZNeS foto
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15. jūnijā ugālniece 
sanita Zustere atvēra 
masāžas salonu “sanita”. 
Viņa veic klasisko un 
arommasāžu, piebilstot, ka 
tas ir tīkams vaļasprieks.

Līdz šim Sanita ir veikusi da-
žādus darbus, piemēram, stādījusi 
mežu, tinusi aitas vilnu, pelnījusi 
naudu Dānijā, strādājusi veikalā un 
gaterī, bijusi pavāre, bet visu laiku 
nemiera gariņš urdījis, ka vajadzē-
tu apgūt tādu profesiju, lai varētu 
palīdzēt cilvēkiem un palaikam 
papildināt zināšanas. “Pirms čet-
riem gadiem uzstādīju sev mērķi 
kļūt par masieri, sāku krāt naudi-
ņu izglītības un aprīkojuma iegū-

šanai. Mācījos Rīgā, uzņēmumā 
“Elisanda”. Neesmu mediķe – varu 
piedāvāt masāžas labsajūtai. Sa-
lona atvēršanu nedaudz aizkavēja 
kovids, turklāt bija jāatrisina arī 
finanšu jautājums. Man paveicās, 
ka friziere Annija Rone ļāva īrēt 
vienu telpu, vīrs Sandris palīdzēja 
to iekārtot. Mani atbalsta ne tikai 
ģimene, bet arī draugi, un par to 
liels prieks.”

Ugālē ir vēl divas masieres, ku-
rām ir mediķa izglītība. “Mežrūp-
niekos”, kur klientus pieņem Sanita, 
strādā arī Aija Armuška, kura ie-
dvesmoja jauno speciālisti nebaidī-
ties un piepildīt savus sapņus. “Man 
nebūt nav bail no konkurences, jo 

tas ir sirdsdarbs, kuru plānoju tā, lai 
varētu darīt vēl kaut ko, lai šis nav 
mans vienīgais ienākumu avots.”

Sanitu priecē tas, ka viņa ar sa-
vām rokām var palīdzēt otram jus-
ties labi un cilvēks pēc procedūras 
jūtas labi. Jaunajai masierei īpaši 
patīk aromterapija, bet nākotnē 
viņa gribētu pilnveidot pakalpo-
jumu klāstu, piedāvājot, piemē-
ram, ietīšanu aļģēs. Sanitas pirmie 
klienti bija no ģimenes un draugu 
loka, bet viņa savā kabinetā gai-
da ikvienu, kas vēlas relaksēties. 
“Man nav problēmu pieskarties 
jebkuram cilvēkam – esmu atvērta 
un mīlu visus. Gaišumu un spēku 
smeļu ticībā. Tā dod man spēku 

un atjauno, liela nozīme ir arī tam, 
ka man blakus ir mežs, kurš sniedz 
sava veida meditāciju. Domāju, ka 
Dievs katram cilvēkam dod talan-
tus un tie ir jāizmanto. Es ticu, ka 
mana dāvana ir iespēja palīdzēt 
citiem atgūt spēkus, un man nav 
būtiski, kāds ir otra cilvēka ķer-
menis – apaļīgāks vai kalsnāks. 
Būtiski ir tas, lai klientiem pāriet 
nogurums vai sāpes, nevis tas, kā 
viņš izskatās.” 

Ar vīru Sandri Sanita ir izau-
dzinājusi dvīņus Danu un Didzi, 
viņiem ir vecākā māsa Agnese, 
kura rūpējas par dēliņu Neitanu. 
Ugālē Sanita jūtas kā mājās un at-
zinīgi novērtē vietējo kultūras un 

Kad tu kādam kaut 
ko apsoli, tas tomēr nav 
“akmenī iekalts” un ik brīdi 
apstākļi un situācija var 
mainīties. Arī es pirms gada 
ugālniekiem apsolīju, ka 
šogad būs pagasta svētki, 
turklāt krietni grandiozāki 
un ar krietni vairāk 
iesaistītiem ugālniekiem, lai 
ikviens pieliktu savu roku 
mūsu pašu svētku radīšanai. 
Bet realitāte izvērtās 
citāda. svētki nebija ne 
grandiozāki, ne ar plašāku 
darba grupu. Bet tomēr bija 
un notika – krietni savādāki 
un krietni mīļāki! 

27. jūnijā Ugālē varēja manīt 
rosību un svētku gaisotni nedaudz 
citādā veidā, nekā ierasts, – neno-
tika sportiskās aktivitātes, toties 
trīs veidu orientēšanās sacensības 
dažādām interešu un vecuma gru-
pām, vakara kulminācijā nebija 
balle, bet gan jautrs Nacionālā teāt-
ra aktieru koncerts. Šie svētki bija 
īpaši gan ar to, ka vairums aktivi-
tāšu bija unikālas Ugāles pagasta 
svētkos, gan ar to, ka cilvēki bija at-
vērušies, atbalstoši un pat mazajās 
lietās spēja rast skaisto, piederīgo 
un interesanto. Lielu sabiedrības 
atsaucību un iesaisti raisīja tāda 
novitāte kā autofoto orientēšanās 
sacensības “Iepazīsti Ugāli no jau-
na”, kurās piedalījās desmit  auto-
mašīnas – kopā ap 30 cilvēku. Tās 
nebija tikai sacensības – tā tiešām 
bija Ugāles pagasta iepazīšana, eru-
dīcija, spēja būt labam komandas 
biedram vairāku stundu garumā 
un prieks par paveikto. Pirmo reizi 
Ugālē notika rotējoša koncertēšana 
vairākos māju pagalmos vienlai-

kus – amatierkolektīvi pārvietojās 
no pagalma uz pagalmu un katrā 
no tiem sniedza koncertu. Pūtēju 
orķestris “Ugāle” koncertēja īpaši 
privileģēti, jo nevis viņi devās pie 
skatuves, lai uz tās uzkāptu, bet gan 
skatuve devās pie viņiem. Paldies 
ikvienam ugālniekam, iestādei un 
uzņēmumam, kurš piedalījās liepu 
alejas dekorēšanā, jo tā unikalitāte 
un mūsu katra individualitāte ie-
dvesmoja, ejot gar skaisto un krāš-
ņo aleju, un tai brīdī sapratu – mēs, 
ugālnieki, esam tik daudzi, tik da-
žādi, tik iedvesmoti, tik neatkārto-
jami un tai pašā laikā tik vienoti un 
spējīgi kopā radīt tik daudz skais-
tuma. Vēlā pēcpusdienā Ugāles 
ev. lut. baznīcā bija iespēja baudīt 
skaistu un apgarotu koncertu, kas 
veldzēja ne vien apmeklētāju dvēse-
les, bet arī viņu miesu no svelmaini 
karstās, saules lutinātās dienas. Tās 
noslēgumā Ugāles tirgus laukums 
piedzīvoja ko nebijušu – Ditas Lū-
riņas-Eglienas un Mārtiņa Egliena 
koncertu un šķietami pārpildītu 
laukumu ar skatītājiem, kuri kā tādi 
karaļi un karalienes katrs sēdēja 
savā ložā – savā 4 kvadrātmetru 
teritorijā. Nebijušu, sirsnīgu un 
pārsteigumu pilnu mirkli sagādāja 
Ugāles jaunā nominācija “Ugāles 
labākais kaimiņš 2020”, jo Ugālē ir 
daudz kolosālu cilvēku. Šoreiz tika 
izlozēti pieci no viņiem. Tas tiešām 
bija pārsteiguma mirklis ikvienam, 
kurš tika nosaukts un aicināts visu 
priekšā.

Vēlos teikt lielu paldies Ugā-
les pagasta pārvaldes vadītājai H. 
Mendrišorai par atbalstu un līdz-
darbību, biedrības “Ugāles attīstī-
ba” aktīvistiem par iesaisti, Ugāles 
amatierkolektīviem par sīkstumu 

un oriģinalitāti, orientēšanās sa-
censību darba grupai par neatlai-
dību, atsaucību un idejām, J. Kalni-
ņam par ierosinājumu un koncerta 
organizēšanu baznīcā, skolēniem 
par dalību atklāšanas pasākumā, 
dažādu aktivitāšu žūrijai, visiem 
tehniskajiem darbiniekiem, en-
tuziastiem, ideju ģenerētājiem, 
viesmāksliniekiem, pastniekiem, 

iestāžu vadītājiem utt. par vienmēr 
pašaizliedzīgo atbalstu. Šoreiz gan 
iespēja iesaistīt uzņēmējus svētku 
atbalstīšanā bija visai komplicēta, 
jo aktivitāšu apjoms bija krietni 
pieticīgāks, tomēr liels paldies par 
balvu fondu un tehnisko nodroši-
nājumu – SIA “Eglaines auto”, SIA 
“Lejnieki”, SIA “Niedrāji MR”, SIA 
“Briežlejas”, SIA “EBRO”, Alīdas 

Vānes fondam un Ventspils nova-
da pašvaldībai.

Mūsos ir spēks, mēs protam 
radīt paši sev svētkus un kopā 
priecāties visdažādākajos apstāk-
ļos. Šī apziņa rada entuziasmu un 
enerģiju, kas mums tik daudziem 
ir nepieciešama.

Ugāles tautas nama vadītāja 
Liene Rodionova

“Ugāles pagasta svētkiem 
2020”... bij’ būt!

Līksmie ugālnieki dodas svētku gājienā.         aLeKSaNDra hMeĻņICKa foto

Svētkos pagasta iedzīvotāji rotāja liepu aleju. 

sanita nebaidās no konkurences

Savu salonu Sanita 
iekārtoja jūnijā, daudz 
palīdzēja vīrs Sandris.   

MarLeNaS ZvaIgZNeS foto 

sporta dzīves piedāvājumu. Īpašs 
prieks ir par jauno manēžu, kurā 
var vingrot un ir apgūta joga.

Marlena Zvaigzne 
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no Ugāles dzelzceļa 
stacijas 1941. gada 14. jūnijā 
svešumā tika aizvesti 14 
cilvēki, savukārt 1949. gada 
25. martā – 124 vietējie 
iedzīvotāji.

Parasti ugālnieki šos skarbos 
vēstures faktus piemin 25. martā, 
bet šogad šai laikā cilvēki, iespē-
jams, piedzīvoja savā veidā līdzī-
gas sajūtas toreizējām izvešanas 
sajūtām – neziņu, noteikumus, 
masu mediju spiedienu, bailes 
un  rūpes par sevi un tuvāko – 
un nepulcējās pie akmens, kā 
ierasts. Toties 14. jūnijā ugālnie-
kiem atkal bija iespēja satikties, 
pieminēt un dalīties atmiņās. Lai 
arī cik tas vairumam cilvēku šķis-
tu tāls, nesaprotams un nevaja-
dzīgs pieminēšanas vērts brīdis, 
tomēr tiem, kuri bija deportāci-
jas upuri, kuriem sabruka dzīve 
acu priekšā, kuriem sirdi plosīja 
bailes, neizpratne un pilnīgas 
iznīcības sajūta, tiem un viņu 
tuviniekiem šie datumi ir spilgti 
iespiedušies atmiņā. Šo cilvēku 
ar dzīvajām atmiņām, kuras viņi 
nes ik dienu, nepielūdzami kļūst 
arvien mazāk; un nepaies ne ilgs 

Keramikas ceplis, 
medus fasēšanas iekārta, 
kariete viesu vizināšanai, 
mājražošanā izmantojama 
cepeškrāsns, kūpinātava 
– šīs ir tikai dažas idejas, 
kuras piedāvāja uzņēmēji 
Ventspils novada pašvaldības 
izsludinātajā projektu 
konkursā “solis 2020”. 

Konkurss notiek kopš 2013. 
gada un ir paredzēts novada uz-
ņēmēju iniciatīvu realizēšanai 
uzņēmējdarbības attīstībā. Šopa-
vasar pašvaldība saņēma 21 pie-
teikumu, atbalstot 11 projektus. 
Attīstības nodaļas vadītāja Ginta 
Roderte norāda, ka ir gadi, kad 
vairāk sarosās biškopji vai vistu 
audzētāji, vienmēr aktīvas ir tū-
risma nozarē iesaistītās personas. 
“Reizēm ir tā, ka, pateicoties paš-
valdības atbalstam, cilvēks savu 
hobiju, piemēram, kūku cepšanu, 
attīsta tiktāl, ka var sākt pelnīt un 
maksāt nodokļus. Pēc projektu 
realizācijas pašvaldības pārstāv-
ji vienmēr brauc un apskata, kā 
izmantoti piešķirtie līdzekļi, un 
līdz šim neesam vīlušies. Prieks 
satikt pozitīvus cilvēkus – tas uz-
lādē,” secina Ginta Roderte. Viņa 
gan iesaka projektu iesniedzējiem 

saprotami izklāstīt savu ideju – 
pretējā gadījumā ir grūti pieņemt 
pozitīvu lēmumu, jo nav skaidrs, 
ko cilvēks nolēmis darīt.   

Ugālniecei Sabīnei Kasparde-
nai Ventspils novada pašvaldības 
piešķirtais finansējums ļāvis iegā-
dāties 3D iekārtu – tā maksājusi 
700 eiro. Uzņēmēja piecus gadus 
strādā pašas un Ivetas Grinber-
gas veidotajā apdrukas salonā 
“Pērle”. Iveta tagad izvēlējusies 
citu darbības veidu, bet Sabīne 
palikusi uzticīga apdrukai. Vis-
biežāk klienti izvēlas T kreklus, 
bet tikpat pieprasītas ir krūzes, 
to paliktņi, atslēgu piekariņi, 
maisiņi, grāmatzīmes, uzlīmes, 
glīti noformētas glāzes, kuras var 
izmantot arī jaunlaulātie, priekš-
auti, vizītkartes, ielūgumi. Cik 
cilvēku, tik ideju, un Sabīne steidz 
tās visas realizēt. Ugālniece atzīst, 
ka kovida laiks piebremzēja aktī-
vo darbošanos, jo nenotika svētki 
un svinības, kurās izmanto viņas 
uzņēmumā apdrukātos priekš-
metus. Tomēr ir arī viens labums 
– Sabīne uzrakstīja projektu un 
pieteicās pašvaldības finansēju-
ma saņemšanai, lai nopirktu 3D 
iekārtu. Viņai pašai nebija tādu 
uzkrājumu, lai veiktu pirkumu, 

tādēļ konkurss “Solis 2020” nāca 
kā aicināts. Līdz šim Sabīne vien-
laikus varēja apdrukāt divas krū-
zes, bet jaunajā ierīcē var ievie-
tot vairāk priekšmetu, turklāt arī 
lēzenus, piemēram, bļodiņas, un 
stāvus – vāzes un termosus.  Tā-
dējādi ugālniece varēs pilnveidot 
pakalpojumu klāstu, un mazajam 
uzņēmējam tas ir īpaši būtiski, jo 
ļauj izdzīvot dažādos apstākļos. 
Arī tad, ja josta jāsavelk ciešāk. 

Atceroties pagājušo vasaru, Sa-

bīne teic, ka bijis ļoti daudz pasūtī-
jumu, pat bijis grūti visus izpildīt, 
turklāt ugālnieki ir rosīgi ļaudis, 
kam patīk svinēt svētkus, tādēļ viņi 
labprāt iegriežas salonā “Pērle” un 
izvēlas nepieciešamos suvenīrus.    

Kopš Ugālē uzstādīts pako-
māts, Sabīne pasūtījumus nogā-
dā uz jebkuru Latvijas vietu – arī 
tas atvieglo darbošanos apdrukas 
jomā. “Man patīk tas, ko es daru. 
Nu jau vairs nevaru iedomāties, 
kā būtu strādāt algotu darbu. Pati 

esmu sev saimniece, nosaku, kad 
un cik daudz strādāšu. Ja pasūtīju-
mu ir daudz, neeju mājās, bet pa-
daru visu, kas vajadzīgs. Sirdi silda 
labās klientu atsauksmes. Reizēm 
ir bijušas bažas, vai varēšu izdzī-
vot, vadot savu mazo uzņēmumu, 
bet dzīve pierāda, ka tas ir iespē-
jams. Apzinos, ka jāveido uzkrāju-
mi, lai varētu iztikt tad, ja ir mazāk 
pasūtījumu, bet būtībā tie ir vien-
mēr – vairāk vai mazāk –, bet ir.”      

Marlena Zvaigzne 

laiks, kad par genocīda upuriem 
varēsim lasīt vien vēstures grā-
matās. Tieši tāpēc aicinu ikvienu 
turpmāk Ugālē 25. martā un cit-
viet gan šajā datumā, gan 14.  jū-

nijā  piedalīties šajos piemiņas 
pasākumos, redzēt, iepazīt un 
dzirdēt cilvēkus, kuri, par spīti 
skarbajam, politisku ambīciju ra-
dītajam Latvijas liktenim, tomēr 

ir spējuši atgriezties Latvijā, dzī-
vot pēc iespējas pilnvērtīgu dzīvi, 
radīt pēcnācējus un labus darbus, 
sniegt savu artavu mūsu valsts 
nākotnei un stiprumam. Godā-

sim un cienīsim viens otru, un 
tad arī citu acīs kļūsim augstāki 
un novērtējamāki.

Ugāles tautas nama vadītāja 
Liene Rodionova

ikkatrs cilvēks ir vērtība 

Ugālnieki godina svešās varas tālumā aizvestos pagasta iedzīvotājus.     aLeKSaNDra hMeĻņICKa foto

Palīdz pašvaldības 
piešķirtais finansējums  

Salonā “Pērle” Sabīne piedāvā izvēlēties dažādus priekšmetus – to klāsts ir plašs.    
IvetaS grINbergaS foto 
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sekundes, minūtes, 
nedēļas, mēneši, gadi… ir 
skaisti, ja tos var pavadīt 
kopā ar savu uzticamo 
dzīvesbiedru, un Mildai un 
Raimondam Ekšteiniem ir 
paveicies. Viņi ir sagaidījuši 
zelta kāzas un turpina viens 
par otru rūpēties. nedaudz 
mulsi smaidot, viņi atzīst, ka 
sirdī aizvien deg mīlestības 
liesmiņa.

Milda laipni vedina dārzā, lai 
iedzertu kafiju un pamielotos ar 
kādu kārumu. Viņai lēni seko vīrs. 
Tagad laulāto dienas rit rimtāk, jo 
Raimonds nejūtas īsti vesels, sa-
vukārt sieva sūkstas par sāpošām 
kājām. Tiesa, viņa labi vada auto, 
tāpēc var aizbraukt, kur vien va-
jag, piemēram, Ziemassvētkos 
uz dievkalpojumu Ugālē. Jaunī-
bā Milda pazina topošā vīra brāli 
Agri un māsu Ligitu. “Man kopš 
bērnības ir patikuši tumšmataini 
čaļi. Raimonds mani pirmo reizi 
ieraudzīja, kad viņa māsa krāsoja 
man acis. Pirms tam es Raimondu 
biju redzējusi bildēs, bet nu sati-
kāmies klātienē, un viņš man uz-
reiz iepatikās,” atceras puzeniece. 
Viņas topošajam vīram gāja pie 

Maijā informācijā par 808. 
Puzes mazpulka aktivitātēm 
minēju, ka biedrības 
“latvijas Mazpulki” padomes 
piedāvāto prioritāro biznesa 
projektu “Pupiņas” veiks 
Dārta Apsīte. 

Jau daudzus gadus “Latvijas 
Mazpulkiem” pastāv sadarbība ar 
z/s “Ezerkauliņi”, pavasarī mazpul-
cēni pēc “Ezerkauliņu” ieteikuma sēj 
vai stāda dažādus dārzeņus, kas jau 
rudenī nonāk lielveikalu tīkla “Maxi-
ma” plauktos. Šogad veikalu plauk-
tus piepildīs mazpulcēnu audzētās 
pupiņas, jo z/s “Ezerkauliņi” dāvinā-
ja pupiņu sēklas, 96 kilogrami pupi-
ņu aizceļoja pie 45 mazpulcēniem 15 
Latvijas novados. Katrs mazpulcēns 
saņēma 1 kg krūmu pupu ‘Borlotto 
Red Top’ un 1 kg kāršu pupu ‘Pha-
seolus coccineus Spagna bianco’ 
sēklu. Priecājos, ka mūsu deviņgadī-
gajai Dārtai Apsītei pietika drosmes 
iesaistīties šajā projektā, un ar cieņu 
vērtēju viņas vecāku Zanes un Ginta 
Apsīšu palīdzību, lai meitene šo dar-
bu labi paveiktu.

Ik pa laikam z/s “Ezerkauliņi” 

pārstāvji izsaka vēlēšanos paskatī-
ties, kā sokas pupiņu audzētājiem. 
3. jūlijā pie mūsu mazpulka dalīb-
nieces Dārtas Apsītes un viņas ģi-
menes Amelē aizvedu paviesoties 
“Latvijas Mazpulku” un z/s “Ezer-
kauliņi” pārstāvjus. Tie bija Laura 
Kļaviņa, KS “Baltijas dārzeņi” pro-
duktu attīstības speciāliste, Zane 
Šteinberga – “Latvijas Mazpulku” 
sabiedrisko attiecību speciāliste, 
Injigo Arangurens – “Latvijas Maz-
pulku” brīvprātīgais no Spānijas, 
Zane Siksna – “Latvijas Mazpulku” 
dizaina speciāliste. Viesu uzdevums 
bija noskaidrot, kā Dārtai veicas ar 
biznesa pupiņu audzēšanu. Mums 
visiem bija patiess prieks par to, ka 
Dārtas sētās pupiņas labi sadīgušas 
un visas dobes ir rūpīgi izravētas. 
Dārta stāstīja, ka viņai patīk biznesa 
pupiņu audzēšanas projekts, grū-
tākais darbs esot ravēšana, jo tieši 
šo dārza daļu, kur iesētas krūmu 
pupas, iecienījusi vārpata un ar šo 
nezāli nav viegli tikt galā, bet, lai 
pupiņas labi augtu un projekts iz-
dotos, bez ravēšanas neiztikt. Mei-
tenei patīk pupiņas laistīt, savukārt 

tētis ar brāļiem palīdzēja viņai saga-
tavot daudzos balstus kāršu pupām, 
tas tiešām ir liels ieguldījums. Dārta 
kopā ar vecākiem mums parādīja, 
kā aug ķirbji, saulespuķes, soja un 
zilais kartupelis, šo dārzeņu sēklas 
visiem mazpulcēniem iedevu pa-
vasarī, bet papildus viņa iekārtoju-
si vēl savu mazo dārziņu, kur vieta 

rasta gan puķēm, gan mazajiem 
tomātiem, gan arbūzam un citiem 
augiem, kas viņu iepriecina. Līdzās 
dārza darbiem Dārta rūpējas par 
savu mājdzīvnieku – vīngliemezi, 
kurš naski notiesā salātu lapas, un 
skaistām zivtiņām akvārijā. Ik ga-
dus vasarā Dārta kopā ar brāli Ha-
raldu piedalās sporta deju nomet-

nē, to darīs arī šogad. Atvadoties 
vēlējām Dārtai jauku vasaru un labu 
pupiņu ražu rudenī! 

Māra Kraule
Pupiņu audzēšanas projekts 

īstenots Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Jaunatnes politikas valsts 

programmas 2020. gadam valsts 
budžeta finansējuma gaitā.

sirds tas, ka Milda bija dzīvesprie-
cīga jauniete, kas nerādīja nomāk-
tu vaigu, bet spēlēja akordeonu 
un ilgojās pēc sabiedrības. Tolaik 
jaunie dzīvojuši Ventspilī, un reiz 
Raimonds pavadījis Mildu uz mā-
jām. Kopīgā pastaiga beidzās ar 
pasēdēšanu viņas vecāku verandā, 

bet liktenīgais lēmums tika pie-
ņemts pēc tam, kad jaunieši sati-
kušies kādās bērēs. Pēc tam puisis 

paņēmis savas mantas un 1970. 
gada 31. janvārī pārcēlies pie sa-
vas izredzētās. 16. maijā svinētas 

kāzas. Abi dzīvesbiedri apliecina, 
ka jaunībā mīlējuši viens otru. 

Nobeigums 9. lpp.

Kāzās bija 70 viesu 

Viesi uzklausa Dārtas stāstījumu par paveikto darbiņu.

Viesos pie 
Apsīšu ģimenes

Zelta kāzu 
gaviļnieki kopā 
ar Mildas brāli 

Oskaru. 

Ir 1970. gada 16. maijs. 
Milda Šulce saka jāvārdu 
Raimondam Ekšteinam.

eKšteINU ģIMeNeS arhīva foto
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Īsa, īsa Jāņu nakts,
Par visām naksniņām,
Vienā malā saule gāja,
Otrā saule uzlīgoja.
21. jūnijā Ziru centrā tika uz-

stādīts zārds, kurā katrs iedzīvotājs 
tika aicināts iekarināt līgo svētku 
vainagu. Kopā mums izdevās uz-
burt svētku noskaņu un priecēt 
garāmgājējus. Zārdā rotājās brī-
numskaisti vainagi. Paldies visiem, 
kuri piedalījās Līgo svētku dekora 
veidošanā.

22. jūnijā Zirās ielīgojām svēt-

kus ar dziesmām un teātra skečiem 
“Stilizētie Silmači”. Uzstājās jaun-
izveidotais Ziru ansamblis – Baiba 
Grīniņa, Baiba Jaunzeme, Anita 
Apšeniece, Daiva Reimartuse, An-
sis Zanders un Uldis Dārznieks. Te-
ātra skečus izspēlēja Ziru amatier-
teātra aktrises Skaidrīte āboliņa, 
Ināra ābeltiņa un Baiba Jaunzeme.

Koncerta laikā mākslinieki iz-
baudīja prieku skatītāju acīs. Pal-
dies visiem par aplausiem un laba 
vēlējumiem.

Baiba Grīniņa

ziras

Pirms deviņiem gadiem, 
kaut gan tas likās tik 
nesen, Ziru iedzīvotāji un 
viesi iepazina līgas jēkas 
kolekcijas izstādi “Varde 
– dīķa karaliene”. Kopš 
2011. gada varžu skaits 
līgas kolekcijā ir manāmi 
palielinājies. 

Kolekcijas aizsākumi un inte-
rese par vardēm sāka parādīties 
2008. gadā, kad starp lietotām 
mantām Līga pamanīja zaļu, vien-
tuļu skaistuli. No tā brīža mīlestī-
ba pret dīķa karalieni tikai auga. 
Ļoti lielu daļu kolekcijas viņa ir 
saņēmusi kā dāvanas dažādos dzī-
ves svētkos. Sākumā daudz varžu 
pirkusi pati, un, ieejot veikalā, ne-
bija iespējams paiet garām nevie-
nai zaļai draudzenei, bet šodien 
Līga necenšas izpirkt visu, bet no-
pērk kaut ko, kas tiešām “iekritis” 
sirdī.

Par šo aizraušanos zina dau-
dzi zirenieki, pateicoties kuriem 
arī kolekcija ik dienas nedaudz 

Svētkos uzstājās arī Ziru ansambļa jaunieši.      baIbaS grīNIņaS arhīva foto

Izrotāja zārdu, dziedāja 
un rādīja skečus  

pieaug. Bet vislielāko paldies 
Līga saka saviem tuviniekiem un 
radiem, meitai un mazdēliem, 
māsām un draudzenēm, kuri at-
balsta, dāvina un katru reizi ie-
priecina krājēju ar jauniem kolek-
cijas priekšmetiem. 

Ienākot Ziru pagasta pārval-
des mazajā zālē, izstādes apmek-
lētāji izbrīnā iepleta acis, jo varžu 
tiešām ir daudz, pirmais jautā-
jums vienmēr ir, kur to visu mājās 
var salikt. Izstādes sagatavošana 
un izstādīšana bibliotēkas vadītā-
jai aizņēma vairākas dienas. Dau-
dzi apmeklētāji izstādi apskatīja 
vairākas reizes un atzina, ka katru 
reizi pamanīja kaut ko jaunu. 

Kopumā saskaitījām ap 415 
vardēm un varžu priekšmetiem, 
bet kolekcija papildinās un skaits 
nav precīzs, Līgai mājās vēl esot 
kaut kur pa kādai vardei, ko aiz-
mirsusi atnest. Lielu daļu sadzī-
ves varžu Līga izmanto arī savās 
ikdienas gaitās. Tās ir krūzes, 
ledusskapju magnēti, puķu podi, 
atslēgu piekariņi, svečturīši, ter-
mometri, dīvānspilveni, pārējo 
viņa saliek skapjos un ik pa laikam 
pamaina to atrašanās vietu. 

Līgas māja ir zaļa, bet zināms, 
ka zaļā krāsa pazemina asinsspie-
dienu un nomierina nervu sistē-
mu, nomierina un stimulē prātu, 
zaļā krāsa ir dabas krāsa, auglī-
bas krāsa. Tā simbolizē mieru un 
harmoniju. Kas gan vēl vairāk ir 
vajadzīgs? Kāds sens sakāmvārds 
vēsta, ka ar vardēm mājā ienāk 
veiksme.

Izstādi atbrauca apskatīt arī 
ventspilniece Saiva Plūme, kura 
atzina, ka sirgst ar tādu pašu var-
žu atkarību un priecājas par po-
zitīvismu, ko tās izstaro. Viņas 
kolekcijas aizsākumi meklējami 
2013. gadā, un pagaidām viņas 
kolekcijā ir mazāk varžu, bet neko 
jau nevar zināt. 

Līga labprāt piedāvā savu 
kolekciju izstādīt arī citos pa-
gastos, ja ir interese, sazinieties 
ar bibliotēkas vadītāju pa tālruni 
20232445. 

Paldies visiem, kuri apskatīja 
izstādi un ierakstīja labus vārdus 
grāmatā! Kas zina, varbūt vēl pēc 
desmit gadiem tiksimies Zirās – 
varžu muzejā. 

Ziru bibliotēkas vadītāja 
Linda Misiņa

Nobeigums. sākums 8. lpp.

Kāzās bija 70 viesu 
“Tagad arī mīlu. Kā un kāpēc, 

to jau nevar izstāstīt, bet mīlu 
stipri. Mums ir divi dēli – Jānis un 
Agnis. Mazbērni Daira, Kristīne, 
Emīls un Klāvs un mazmazmeiti-
ņa – Kristīnes meitiņa Emma, kas 
piedzima pagājušajos Jāņos,” stāsta 
Raimonds. Milda piebilst, ka kāzas 
Ventspilī svinēja remontkantora 
klubā, viesībās piedalījās 70 cil-
vēku, un otrajā dienā izturīgākie 
gāja rotaļās, ar jautriem smiekliem 
piepildot Kuldīgas ielu. Vedē-
ji – Daina un Valdis Prāmi – jau 
viņsaulē, bet viņu ievedamie kopā 
pavadījuši ilgus gadus. Protams, 
ka pusgadsimta laikā piedzīvoti ne 
tikai laimes brīži. Reizēm kādam 
no dzīvesbiedriem bijis nomāktāks 
vaigs, pateikts arī skarbāks vārds, 
tomēr mīlestība vienmēr bijusi tā 
saistviela, kas turējusi kopā arī tad, 
kad kopdzīves pirmajos gados bi-
jusi ļoti grūta iztikšana. 1973. gadā 
Ekšteini pārcēlušies uz Puzi, un tad 
dzīve pamazām gājusi kalnup. Uz-
cēluši māju, strādājuši kolhozā, au-
dzinājuši dēlus, un viņi vienmēr ir 
dāvājuši vecākiem prieka mirkļus. 
Gan māmiņa, gan tētis vairākkārt 
uzsver, cik labi ir abi puiši, cik liels 
prieks ir par mazbērniem un mazo 
Emmiņu. Kad Agnis un Jānis bijuši 
zēni, viņi bieži kopā ar vecākiem 
ceļojuši un nakšņojuši teltīs. Milda 
atzīst, ka vienmēr bijusi sabiedris-
kāka par vīru, bet viņš nekad nav 
liedzis apmeklēt dažādus pasāku-
mus. “Vēl viena Raimonda labā 
īpašība ir tā, ka viņš dēliem iemā-

cīja dažādus darbus. Piemēram, re-
montēt mašīnas un braukt ar trak-
toru. Tik liels prieks, ka mūsu dēli 
ir strādīgi un labestīgi, arī mūsu 
vedeklas Ilze un Jana ir jaukas,” se-
cina puzeniece. Viņa ar vīru vairāk 
nekā 20 gadus dzīvo kopā ar dēla 
Jāņa ģimeni, saticība esot laba. Jau-
nākais Ekšteins, vaicāts par saviem 
vecākiem, stāsta, ka viņi abiem ar 
brāli iemācījuši darba tikumus – 
tas esot daudz un svarīgi! Tāpat at-
miņā palikušas kopīgās ekskursijas 
un mammas uz ugunskura vārītās 
zupas.

Zelta kāzas Milda un Rai-
monds svinēja pieklusināti, jo vēl 
bija ārkārtējā situācija, bet viņu 
mīļie tik un tā parūpējās, lai gaviļ-
nieki justos labi. Milda atceras, ka 
30 gadu kāzu jubilejā pulcējās 50 
viesu, tad gājis lustīgi! Kopā būša-
nas svētkus Ekšteini atzīmē reizi 
piecos gados, un bērni vienmēr 
viņus iepriecina. Tas silda sirdi. 
Raimonds palepojas, ka agrāk bi-
jis liels makšķernieks un grāmatu 
lasītājs, nu šie prieki ir liegti, bet 
viņš vienmēr iekurina krāsni. Ag-
rāk puzenieks bija tas, kurš cēla 
saimei galdā siltu ēdienu, kopā 
ar sievu ir cepis pat tortes. Tagad 
Raimonds rītos pasniedz sievai 
kafiju, un tad viņa dodas uz dār-
zu, lai apmīļotu puķes. Vasarā 
Mildiņai patīk pasēdēt lapenē, 
bet ziemā tiek minētas krustvār-
du mīklas, adītas zeķes. Tās viņa 
visbiežāk dāvina brālim Oskaram, 
kurš dzīvo Ventspilī. 

Marlena Zvaigzne 

jūnijā Zirās kurkstēja vardes

Līga priecājas, ja kāds 
viņai uzdāvina vardes 
figūru. 

Kolekcijā ir ap 415 varžu – te daļa no tām.   
LINDaS MISIņaS foto
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Pie Ventspils novada jūrkalnes pārvaldes atpūtas laukuma 
jau otro sezonu uzvilkts zaļibaltzaļais “naaC” karogs. 

Tas nozīmē, ka šī pludmale atbilst dabas pieejamības 
kritērijiem un to var izmantot visi – sākot ar cilvēkiem 
ratiņkrēslos un beidzot ar ģimenēm ar maziem bērniem. 

2018. gadā par godu Latvijas simtgadei Latvijas Zaļā kustība kopā 
ar invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” izstrādāja jaunu dabas 
pieejamības sertifikātu – “NaaC” (“Nature Accessible” ang.). Sertifikāts 
balstās uz vairāku konkrētu kritēriju īstenošanu un universālā dizaina 
principu ievērošanu dabas objektos. Tam ir divi līmeņi – dzeltenais ser-
tifikāts, kas apliecina, ka konkrētais dabas objekts ir gandrīz pieejams, 
bet tomēr trūkst atsevišķu dabas pieejamības un universālā dizaina ele-
mentu, kas konkrēto objektu padarītu pilnīgi pieejamu un izmantojamu, 
kā arī zaļais sertifikāts, kas ar “NaaC” karoga piešķiršanu apliecina, ka 
konkrētais dabas objekts ir pilnīgi pieejams – sākot ar atbilstošu auto 
stāvvietu cilvēkiem ar invaliditāti un beidzot ar pieejamu universālu tu-
aleti.

Zaļās kustības programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas”  2018.–2020. 
gada projektā ir paredzēti konkrēti piekrastes publiskās infrastruktūras 
labiekārtošanas darbi, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas 
kampaņas. Pateicoties Baltijas jūras aizsardzības fonda atbalstam, līdz 
šim dabas pieejamības objekti ir izveidoti – Ainažos, Jūrkalnē, Mērsra-
gā, Kaltenē, Ķesterciemā un Engurē. Šogad projekta finansētās universā-
lās zaļās tualetes uzstādīs Nīcas novada Bernātu pludmalē un Grobiņas 
novada Medzes pagasta kāpu atpūtas vietā “Liedagi”.

Zaļās kustības vadītājs Jānis Matulis

Autoceļa Ventspils–liepāja malā 
jūrkalnē netālu no gājēju pārejas 
un tautas nama atkal ir uzstādīts 
kārtības sargs vārdā Asais Valdiš.

Šis, kā atceras Jūrkalnes pagasta pārval-
des vadītājs Guntars Reķis, ir jau ceturtais 
satiksmes novērotājs. Pirmos pirms pieciem 
gadiem uzstādīja Viktors Priedoliņš, bet vi-
sas lelles ātri vien nozuda. Pēdējā tika node-
dzināta. Guntars ar domubiedriem gudrojis, 
ka vajadzētu jaunu kārtības sargu, jo tas pa-
sargātu no šoferiem, kuri neievēro ātruma 
ierobežojumus. Vietējie jau ir informēti par 
satiksmes novērotāju, bet iebraucēji no tā-
luma nevar pamanīt, ka tā ir lelle, nevis cil-
vēks, tāpēc samazina ātrumu. “Asais Valdiš 
ir kā mūsu ceļa talismans. Cilvēki pie tā ap-
stājas un fotografējas. Kad iepriekšējie kār-
tības sargi bija gājuši bojā, Jūrkalnes kalējs 
Ainars Rullis ieminējās, ka varētu izgatavot 
jaunu,” norāda Guntars. 

Ainars ir cilvēks, kurš labprāt iesaistās 
dažādās norisēs, neprasot, kas viņam par to 
būs, vai kāds maksās vai ne. “Paša dullums 
ir tas, kura dzīts es daru dažādās lietas. Ir 
interesanti redzēt, kas sanāks. Tieši šī ie-
mesla dēļ ķēros klāt kārtības sargam. Visa 
pasaule ir pielikusi pirkstu, lai tas izskatītos 
tāds, kādu to redzam. Viens iedeva formu, 
otrs – cepuri, trešais – putas, galvu apglez-
noja Monta Kurzemniece no Pāvilostas. Kad 
man to atveda, biju gatavs divas dienas skatī-
ties uz šo galvu un izteiksmīgajām acīm. Tās 
derētu altāra bildei vai piedošanu lūdzoša 
ierēdņa attēlošanai.”

Vaicājot Ainaram, cik garš ir Asais Val-
diš, meistars saka, ka metrs astoņdesmit jau 
būs. Radara vietā ceļa talismanam ir gaļas-
mašīna, kurā iestādīta puķe. Kalējs meklējis 
nedarbojošos sieviešu fēnu – nav atradis, tā-
pat nav veicies ar celtniecības fēna meklēju-
miem, tāpēc izmantojis gaļasmašīnu. Ainars 
smaidot bilst, ka ievēroti arī Briseles norā-
dījumi, jo teiciens Welcome to Jurkalne!, kas 
rotā Valdiņa vesti, aizgūts no Eiropas Parla-
menta jurista Eināra Punkstiņa sacītā.

Kartības sarga radītājam Ainaram jau ir 
jauni plāni. Viņš ir atjaunojis raganas māji-
ņu jūras tuvumā izveidotajā dabas takā, bet, 

Dabas pieejamības 
sertifikāta “NaaC” karogs

Jānis Matulis (pa kreisi) un Jūrkalnes pagasta 
pārvaldes vadītājs Guntars Reķis paceļ dabas 
pieejamības sertifikāta karogu.    Jāņa MatUĻa arhīva foto

Šosejas malā uzstāda 
kārtības sargu

Asā Valdiņa autors ir kalējs Ainars Rullis, kurš 
atzīst, ka izveidot lelli palīdzējuši daudzi cilvēki.       

KrIStīNeS SKrULLeS foto

puze

808. Puzes mazpulks šogad startēja 
iniciatīvu konkursā vietējiem un 
reģionālajiem mazpulku pasākumiem ar 
projektu “Darbosimies kopā Puzē”. 

Tā mērķis veicināt draudzīgas attiecības starp 
Puzes, Valdemārpils un Upesgrīvas mazpulku maz-
pulcēniem, apgūt jaunas prasmes dažādās nodarbī-
bās, gūt jaunas zināšanas. Plānojām divu dienu se-
mināru, bet pašreizējā situācija izdarīja korekcijas un 
kopā darbojāmies vienu dienu – 13. jūlijā Blāzmā. 
Šajā dienā plānots biedrības “Minku parks” apmek-

lējums, iepazīšanās ar Puzes pagasta bibliotēku, lai 
uzzinātu, kāda ir tās loma pagasta attīstībā un dažā-
du projektu īstenošanā. Apmeklējām zemnieku saim-
niecību “Rozītes”, lai noskaidrotu, kas darāms ābeļu 
dārzā jūlijā, notika radoša nodarbība “Atrodi mežā 
kaut ko!”. Draugus iepazīstinājām ar mūsu puses ie-
cienīto sporta veidu – triālu, kas nav īpaši izplatīts 
visā Latvijā. Ceram uz labiem laika apstākļiem, un jau 
iepriekš esmu pateicīga pužiņiem, kas atbalsta maz-
pulcēnus šajā projektā.

Māra Kraule

Puzē tiksies mazpulcēni

kad būs laiks, ir doma līdzās namiņam esošajā kokā 3–4 met-
ru augstumā no zemes iesēdināt raganas figūru. Tās galva jau 
atrodas Ainara darbnīcā, to apgleznojusi Sanita ābelīte no 
Alsungas. “Es ļoti ņemtu pie sirds, ja kāds censtos sabojāt 
kārtības sarga seju. Visu pārējo var atjaunot, bet seju būtu 
daudz grūtāk restaurēt,” rezumē Ainars. 

Marlena Zvaigzne 
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Peltie un slavētie kolhoza 
gadi. Var jau runāt visādi, 
bet tie bija pāris paaudžu 
dzīves gadi. Tos nevar ne 
izsvītrot, ne izmainīt, tie 
bija jāizdzīvo, jo citas dzīves 
jau nebija. Pārdzīvojušas 
vīru prombūtni sibīrijā 
un pirmos grūtos kolhoza 
gadus, bariņš suitu sievu, 
priecājoties par dzīvi, 
izdziedāja savus pensijas 
gadus.

Ansambļa “Maģie suiti” ju-
bilejas svinības izgaismoja vienu 
nenovērtētu posmu – pamatu, 
uz kura būvēta Jūrkalnes suitu 
dziesmas atpazīstamība. Apdzie-
dāšanās dziesmas skanējušas pa-
audžu paaudzēs dažādos godos 
un saietos, bet 1959.  gadā pirmo 
reizi suitu dziedājums skanēja Po-
pes estrādē kolhoznieku svētkos. 
Turpmākie gadi pagāja, dzies-
mai regulāri skanot pašu mājās. 
Rakstos atklāts, ka 1966.  gadā 
Marija Liepa apstaigāja sievas un 
ierosināja sākt regulāru darbību. 
Plašie atpazīstamības gadi sākās 
1969.  gadā. Kolhoza “Dzintar-
krasts” 20 gadu jubilejā, klātesot 
Ventspils rajona vadībai, sievas, kā 
parasti, visus apdziedāja, izpelno-
ties ciemiņu sajūsmu un rosināju-
mu piedalīties rajona pasākumos. 
Tad sākās – dziedāts dažādos 
rajona sarīkojumos, uzstājušās 
visā Kurzemē. Braukušas smago 
automašīnu kravas kastēs, pat 
ziemā, sēžot uz cietiem beņķiem. 
Lielie piedzīvojumi bija piedalī-
šanās televīzijas raidījumos, ku-
ros sievas iepazīstināja ar sevi un 
suitu dziesmām. Dziedāts Rīgā, 
Siguldā. Vesela pētījuma vērtas 
ir apdziedāšanās dziesmas dažā-
dos pirmrindnieku svētkos. Visur 
vajadzēja atbilstošas, ar humoru 
pilnas dziesmas, tādas, kurās būtu 
interesanti ieklausīties. Te Ma-
rijai Liepai liels palīgs esot bijis 
Augusts Lācis. Viņa devums šajā 
jomā vēl nav novērtēts. Visiem at-
lika tikai pabrīnīties, kur šīs vien-
kāršās lauku sievas ņem tik asprā-
tīgus un precīzus apdziedāšanās 
dziesmu tekstus. Bijuši gadījumi, 
kad apdziedāšanās uzņemta ar 
ovācijām, publikai kājās stāvot, jo 
tas bija kaut kas jauns. Apdziedāti 
zvejnieki Brīvdabas muzejā, kad 
pēc svinīgās daļas sievas apdzie-
dājušas atsevišķas kompānijas. 
Pat saukuši, lai neaiziet garām, 
atnāk apdziedāt, dažas dziesmas 
vēl saglabātas. Sākot apzināt šo 
posmu, izrādās, ka materiālu pri-
vāti uzkrāts daudz, tādēļ atliek ti-
kai parūpēties, lai viss saglabātos 
vēsturei. Bija pat vesels uzvedums 
sagatavots, kā sievas pavadīja va-
karus, strādājot lampas gaismā. 
Bijis gan ratiņš, gan tītavas, adīkļi, 
runas un dziesmas. Atsauksmes 

bijušas ļoti labas.
Šoreiz par to posmu, kad 

enerģisko sievu darbošanās radīja 
pamatu, uz kura suitu dziesmas 
aizskanēja pār novada robežām. 
Kādā filmēšanas reizē Rīgas viesi, 
sagaidot ar velosipēdiem piebrau-
kušās sievas, kurām līdzi tērpi, 
drāniņā sasieti, brīnījušies. Sie-
vām atbilde īsa: “Ar riten tač ātrāk 
iet uz priekš!” Par šo laiku mek-
lēju rakstos un sarunās. Ģimenēs 
ir saglabājušies vērtīgi vēstures 
avoti. Redzot visu šo bagātību, sa-
skatu vairākas zinātnisko projektu 
tēmas, piemēram, par apdziedā-
šanas dziesmām kolhozu gados. 
Skatos, vesela klade ar asprātīgām 
dziesmām. Te nav piena upju un 
sviesta kalnu, bet daudz vērtīgāku 
pantu.

Sarunājos ar Arvīdu un Aletu 
Bērziņiem, kuru ģimenē uzkrāts 
plašs to gadu materiālu arhīvs, jo 
Arvīda mamma Katrīna bija vie-
na no ilggadējām dziedātājām un 
līdzīgi piedzīvojumi un attieksme 
bija arī pārējām dalībniecēm.

– Kur vēl vecumdienās rada 
spēku izturēt to slodzi – braukt 
uz mēģinājumiem, koncertiem?

Aleta: – Sievām ikdienā bija 
visi grūtie darbi. Vajadzēja kaut 
kur izrauties, kādu brīvbrīdi iz-
mantot, aizmirst grūtības un no-
gurumu. Padziedāt sev un citiem 
par prieku. Visi darbi bija jāpa-
dara. Kādreiz brīnījos, kur rodas 

spēks. Pārbraukusi no koncerta, 
taču arī nogurusi, bet tautas tērps 
nomainīts, mājas drēbes mugurā, 
dažreiz pat maizes gabals rokā un 
jau teciņus vien mājas darbos. 

Arvīds: – Māte ļoti cienīja 
tautas tērpu, vienmēr rūpīgi sa-
kārtoja koferītī, to vienmēr bija 
ērti paņemt līdzi.

– Viņa bija no galvenajām 
dziedātājām?

Arvīds: – Viņa bija atsaucēja 
jeb locītāja. Saucēja bija Margrieta 
Pabērze – visiem zināma kā Kuk-
šene. Visādi humori bijuši. Kol-
hoza laikā Jūrkalnē bija atbraucis 
Čepāns. Sievas apdziedāja: “Če-
pānam brālīšam / Viens rubulis 
kabatē.” Viņš izvilcis maku ar nau-
du un parādījis, ka tā nav. Tagad 
jau pieraduši, bet toreiz “Jūras 
vārtos” bijušas ovācijas par trāpī-
go dziedāšanu.

– Tolaik bija daudz pasāku-
mu, kuros aicināja sievas dzie-
dāt?

Arvīds: – Visvairāk apdziedā-
šanas dziesmas. Sievām dāvināja 
lentītes un medaļas ar uzrakstiem 
un datumiem, tā ka var izsekot, 
kur uzstājušās. Kladē ir arī pie-
rakstītas dziedātās dziesmas ar 
vietām un datumiem, kur dzie-
dāts. Materiālu sakrājies daudz. 
Arī Lāču Marija novērtēja mātes 
devumu un atsūtīja ar savu roku 
rakstītu ventiņperš, jo citi to ne-
novērtēšot. 

– Kā notika sadarbība ar ci-
tām folkloras kopām?

Arvīds: – Tautas nama vadī-
tājas Liepas Marijas laikā bija sa-
dziedāšanās ar “Skandiniekiem”, 
Staltu ģimeni. Viņiem bija citas 
dziesmas, bet sievām apdziedā-
šanas panti. Beigās atklājās, ka 
tās ierakstītas magnetafonā. Ka-
pustinam dziedāts, radio ierakstī-
tas dziesmas. Folkloras krātuvēs 
mūsu sievu dziesmas ir atroda-
mas. Dziedāts daudzos rajona pa-
sākumos, apsveikti rajona pirm-
rindnieki, apdziedāti, izmantojot 
kolhoza dzīvi. Māte stāstīja, ka 
bija apdziedāšanās ar Nīcas vīru 
kori, kur sievas stāvējušas vidū 
bariņā un apdziedājušas vīrus.

– Kā vērtē suitu sadarbību? 
Arvīds: – Sadarbība laba. Viss 

notiek. Māte gan bija satrauku-
sies, ka Augusta Lāča dziedātās 
senās dziesmas aizceļoja uz Al-
sungu. Kopā vienā novadā gan 
ne, tad mēs būtu zaudētāji visās 
jomās, alsundznieki vienmēr būtu 
priekšā.

– Mātei bija lemts ilgus ga-
dus dziedāt gan Marijas, gan 
Lindas laikā. Kādi nopelni tau-
tas nama vadītājām Marijai Lie-
pai un Lindai Brasliņai?

Aleta: – Marija ar riteni pie-
brauca pie sievām un uzaicināja 
uz mēģinājumiem, izstāstīja, kur 
atkal būs jābrauc. Viņas laikā an-
samblis varēja tālāk attīstīties, 

iesaistot arī vīrus. Tas izcēla Jūr-
kalni, jo citiem vīru nebija. Linda 
malacis, atceros, lietus līst, iet mā-
jās caur “Kublām”. Vēl ar māti jā-
pārrunā par dziesmām, atcerējās 
vecās dziesmas, vajagot. Izrādās, 
kāda dziesma pat līdz “Čikāgas 
piecīšiem” aizceļojusi. Abas ļoti 
rūpējās par sievām.  

– Kādi mātei bija spriedumi 
par kolhoza laikiem? 

Arvīds: – Pirmie gadi bijuši 
grūti, pēdējos gados ar prieku gāja 
un strādāja. Māte pēc rakstura bija 
sabiedriska, tādēļ ar prieku brauca 
uz mēģinājumiem ar riteni, līdz 
kamēr tikai varēja. Kolhoza laiks 
bija tas, kad sievas pensijas gados 
guva lielu gandarījumu, pateico-
ties suitu dziesmām. Deva iespēju 
citus iepazīt un sevi parādīt.

Arvīds, pārskatot mātes pie-
miņas lietas, atradis tekstu, kuru 
lūdza veltīt tieši šīm Jūrkalnes 
sievām: “Daudz rūgtuma un grū-
tuma savā mūžā pārdzīvojuši jūr-
kalnieki. Sievu mūžs bijis divtik 
grūts, bet liepas zied un sievas 
dzied.” Jā, Jūrkalnē dzīvo stipras 
sievas. Strādā, dzied, kopj tradīci-
jas, rada prieku sev un citiem.  

Marija Janvāre

P.S. Atvainojos visiem, ku-
riem iekavās minētie vārdi nav 
pieņemami, bet tieši tā vietējie 
sievas pazīst, nevis pēc vārdiem 
un uzvārdiem.

Dziesma cauri laikiem

Suitu sievas pie Jūrkalnes tautas nama 1975. gadā filmas “Jūrkalnes ābeles” filmēšanas laikā. Autors nezināms.
No labās: locītāja jeb atsaucēja Katrīna Bērziņa (Kublene), saucēja Margrieta Pabērze (Kukšene), Marija Pabērze 
(Pabēržene), Margrieta Kalniņa (Jāksgrietīš), Katrīne Ceine (Dūdniece) un Anna Eciņa (Dzintarene).

MarIJaS JaNvāreS arhīva foto
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Pasaules audekla toņu 
harmonijas šajā pavasarī 
pārsteidza ar vēl nebijušiem 
kontrastiem. Kādu dienu 
www.arterritory.com izlasu 
arhitektes Zaigas Gailes krīzes 
laika komentāru “Amulets 
pret pandēmiju” un domas 
atkal, kā jau tas aizvadītajos 
četros gados ierasts, aizdodas 
uz Popes muižu. 

Kolēģei Dacei Vašukai uzticēta 
muižas attīstības vīzijas izstrāde, 
dienas kārtībā tekoši jumti un ci-
tas ātru rīcību prasošas ligas, bet 
mani urda muižas Saullēkta dur-
vis. Kopš 2017. gada, kad, meklējot 
festivāla “VāRTI” turpmākas no-
tikšanas vadmotīvu, piedzima do-
māšanas saullēkta ideja un vēlme 
to piedzīvot – atjaunojot agrīnajos 
padomju gados aizmūrēto Popes 
pamatskolas austrumu ieeju. Esam 
to vērušas ar koncertiem, māks-
las izstādēm, grāmatu izdošanu. 
Apzinoties, ka reiz pienāks die-
na, kad durvis taps kāda arhitekta 
uzzīmētas, manī arvien skanējis 
Zaigas Gailes vārds. Atzīšos arī, ka 
vairākkārt šo sajūtu esmu dzinusi 
prom, ieklausoties versijās, ka uz-
zīmēt mūsu durvis varētu arī kāds 
ar stipri mazpazīstamāku vārdu. 

“Man arī nav bailes no nāves, 
drīzāk ziņkārība, kā tas varētu 
notikt, kad pavērsies tas baltais 
koridors ar gaismu galā. Arhitek-
ta fantāzijas,” Zaigas Gailes raks-
tītais tik ļoti norezonē, ka jautāju 
Dacei, kā būtu, ja mēs uzaicinātu 
viņu pastaigā pa Popes muižu. 
Vēlāk, kad kopīgie mirkļi būs jau 
notikuši, ļaudis vaicās: “Apbrīno-
jami! Kā jūs pie viņas tikāt?!” 

Pēc satikšanās Popes kalnā sa-
ņemam no Zaigas vēstuli. 

“Labrīt, Ilze un Dace, paldies 
par skaisto dienu Popes muižā! Bil-
dēs var redzēt, cik priecīgi ir bērni 

un kā viņiem garšo zupa! Tas viss 
kopā bija lieliski – skaistā muiža, 
brīnišķīgie cilvēki, grezni klātais 
galds un garšīgais cienasts! Zupa, 
grauzdētie graudi un zaļumi, svaigi 
ceptā maize, balts galdauts, ziedo-
šā kļava vāzē un krāšņā veranda. 
Viss līdz pēdējam sīkumam pār-
domāts un ar mīlestību darīts. Īsta 
dāvana Latvijas dzimšanas dienā! 
Svētdienas rītā pie garajām brokas-
tīm vēl pārrunājām. 

(..) Skola ir ļoti labi sakopta, 
mierīgs prāts. Esmu redzējusi sa-
vos braucienos visādas nodzīvotas 
skolas muižās. Arī parks ir tīrs un 
caurredzams, viss apkopts. Ro-
berta Grinberga atsegtais bruģis, 
to tūdaļ aizsūtīšu Ilmāram Dirvei-
kam un Pēterim Blūmam, pie rei-
zes arī Imantam Lancmanim. Īsts 
Provansas laidara pagalms!

Jūs labi strādājat, nekādas 
pievestas naudas un cilvēki nevar 
izdarīt to, ko var paveikt vietēja 
kopiena. Par Saullēkta durvīm: es 
domāju tālāk. Man nav materiālu, 
tūdaļ rakstīšu Dirveikam un lūgšu 
atsūtīt māksliniecisko izpēti. Nav 
jēgas izgāzt lielu sienas gabalu, ir 
jāatjauno veranda! Stādīsim tādu 
mērķi – Saullēkta veranda! (..)

Ar sirsnīgiem sveicieniem un 
pateicību Zaiga.”

Pāris nedēļas vēlāk no Zaigas 
Gailes biroja arhitekta Filipa Pite-
na, kurš būs atbraucis veikt mē-
rījumus, uzzināsim, ka veranda 
piederīga Bīdermeiera periodam. 
Laikam, kurā cilvēku savstarpējo 
attiecību vērte bija mirdzošs dārg-
akmens. Dzirdot vārdus “vēstuļu 
rakstīšana, muzicēšana, sarunas, 
grāmatu lasīšana” abas ar Daci Va-
šuku saskatāmies un saprotam, ka 
atkal un vēlreiz dzīve apstiprina 
mūsu – visu četru festivāla “VāR-
TI” rīkotāju – intuitīvi ieto ceļu. 
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Piezīmju grāmatiņa “VāRTi”. 
saullēkta veranda

Saullēkta verandas projekts ir Zaigas Gailes arhitektu 
biroja dāvinājums Popes muižai. Viesi un mājinieki apskata atsegto bruģi.      vItāLIJa vINograDova foto
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Domāju arī par to, cik ļoti 
Zaigas Gailes vēstuļu maigais plū-
dums piederas notiekošajam. 

Jūnija sākumā rakstu Zaigai 
paldies. Rakstu, ka nekur ne-
steidzamies un priecāsimies, ja 
verandas projekts taps saskaņā 
ar laiku un citiem darbiem. Viņa 
atbild: 

“Mīļā Ilze, labrīt, tieši gatavo-
jos Tev rakstīt un aicināt ciemos 
uz mūsu biroju! Filips ir verandu 
uzzīmējis, un esam sagatavojuši 
projekta sējumu, kuru varētu vir-
zīt saskaņošanai Mantojuma pār-
valdē un vietējā būvvaldē. 

Mums iekrita brīvbrīdis – un 
Filips pieķērās projektam. Ir tā, 
ka esam parakstījuši Jaunā Rīgas 
teātra būvēšanas līgumu un tū-
daļ būsim ļoti aizņemti, bet, ka-
mēr viss iekustas, bija tāds labs 
brīdis un Filips uzzīmēja. Paldies 
par sirsnīgo uzņemšanu, puisis 
atbrauca pārņemts un iemīlējies 
Popē.”

Jau toreiz – 2017. gada jūni-
jā – kad dzima mūsu domāšanas 
saullēkta ideja, Dace Vašuka teica, 
ka tās varētu būt durvis uz visa 
Popes muižas ansambļa atdzim-
šanu. Sarunās ar biedrības “Popes 
muiža” kolēģiem vairākkārt esam 
sprieduši, ka mērķis nav piesaistīt 
jebkādu finansējumu, lai tikai ēkas 
neaizietu postā. Tam jānotiek jēg-
pilni un skaisti. Lai dzīvība, saim-
nieciska rosība atgriežas Popes 
kalnā, lai Popes pamatskolai gadu 
no gada pieaug skolēnu skaits. Lai 
vide un sinerģijā notiekošie pro-
cesi iedvesmo ļaudis tuvu un tālu. 

“Filip, atver vīnu,” saka Zaiga, 
kad redz, ka mūs ar Daci un abus 
puišus ar videokamerām – Mārti-
ņu Brūnu un Vitāliju Vinogradovu 
– Berga Bazāra oranžās koka ēkas 
birojā pārņēmis mulsums. Arhi-
tekte paraksta gatavo Saullēkta 
verandas projektu. Tas ir Zaigas 
Gailes arhitektu biroja dāvinā-
jums Popes muižai. 

“Kas tas?” Zaiga vaicā, kad 
nolieku uz galda festivāla “VāR-
TI” avīzīti. Stāstām, ka pavasarī 
izziņotā plašā programma atcelta, 
bet “VāRTI” tomēr vērsies. 25. 
jūlijā Popes estrādē notiks Iman-
ta Kalniņa, Jura Kulakova, Jura 
Sējāna atjaunotās 1984. gada rok-
oratorijas “Kā jūra, kā zeme, kā 
debess” pirmatskaņojums grupas 
“Pērkons” izpildījumā un grupas 
“Turaidas roze” koncerts. Zaiga 
noklausās un saka: “Es tur būšu!” 

Skatāmies ar lielām acīm 
mūsu pašu veidotajā šī gada 
“VāRTU” kolāžā. Jau pērn au-
gustā esam tajā ielikušas arī senās 
verandas fragmentu. Esmu patei-
cīga. Visiem un ikvienam. 

Ilze Meiere

negaidīts pārsteigums 
iepriecinājis Grīnvaldu 
ģimeni Popē, jo gotiņa 
Rozanna laidusi pasaulē 
trīs telītes – Romu, Rīvu un 
Rūju. sākumā pamanītas 
tikai divas, bet, lūkojot 
uzmanīgāk, zālē saskatīta 
arī trešā jaundzimusī.

Rozanna atnesusies 15. jūnija 
pēcpusdienā. Saimnieki jau bija 
atmetuši cerību, ka dzīvnieks kļūs 
grūsns, bet tad ievērojuši briesto-
šo vēderu. Pagājušajā gadā divām 
govīm “Zanderos” atskrēja dvīnīši, 
tādēļ arī tagad Ieva un viņas tēvs 
Sergejs domājuši, ka, iespējams, 
būs divi teļi, bet trīs neviens nav 
gaidījis! Atceroties 15. jūniju, Ieva 
stāsta, ka lijis lietus un tētis pama-
nījis, ka Rozannai, kurai neauglī-
bas dēļ draudējis gaļas kombināts, 
piedzimis teliņš. Gājuši skatīties 
un secinājuši, ka blakus ir vēl viens 
jaundzimušais. Abiem ausīs ie-
spiestas krotālijas, bet pēc divām 
stundām ganībās atrasts arī trešais 
mazulis. Tas bijis liels pārsteigums 
un prieks. Rīvas, Romas un Rūjas 
tēvs ir no Preiļiem atvestais Dons 
– Sergejs palepojas, ka bullim ir 
visi vajadzīgie sertifikāti, pēc rak-
stura jaunais tēvs esot miermīlīgs. 
Roma sākumā bijusi vājāka, tādēļ 
piebarota ar zīdaiņiem domāto 
maisījumu, bet tagad viņai tiek arī 
slaucamās govs piens. Ilgi trīnītes 
“Zanderos” nepaliks, tās jau aizru-
nājuši jaunie saimnieki.  

Pieredzējušais vetārsts Imants 
Kronbergs saka, ka “šādi gadījumi 
nav milzīgs retums, bet katru die-
nu, protams, nenotiek”. Viņš savā 
praksē ir sagaidījis ne tikai trīnī-
šus, bet arī četrīšus – tie pirms 
aptuveni četriem gadiem dzimuši 
Piltenē, un visi mazuļi bijuši vese-
li. Imants Kronbergs ar nepatiku 
atceras padomju laikā pieredzēto, 
kad govīm spricēja grūsnu ķēvju 
asins serumu, lai tās būtu aug-
līgākas, bet šāda pieeja kaitējusi 
dzīvniekiem. Piemēram, reiz kāda 
govs abortējusies, izvadot četrus 
nedzimušus augļus. Ja dzemdības 
ir veiksmīgas, norāda vetārsts, 
divi, trīs vai pat četri mazuļi izdzī-
vo un nav problēmu tos izbarot. 

To, ka govis Latvijā ir ražīgas, 
apliecina arī Lauksaimniecības 
konsultāciju centra Ventspils bi-
roja vadītāja Īrisa Roze-Posuma. 
Pēc viņas teiktā, pagājušajā gadā 
Latvijā trīs teļi piedzimuši 29 ga-
ļas vai piena govīm, bet šogad 
– 15 dzīvniekiem. Interesanti, ka 
2007. gada Lieldienās gotiņa Vār-
pa Popē laidusi pasaulē meitas 
Zemeni, Brūkleni un Aveni. “Var-
būt šajā pagastā ir īpaši labvēlīga 
situācija, lai dzimtu trīnīši. Katrā 
ziņā ir prieks par visiem lauksaim-
niekiem, arī tiem, kuri nodarbojas 
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ar piena vai gaļas lopkopību, tā-
dējādi mūsu lauki nav tukši un ir 
apstrādāti,” secina Īrisa Roze-Po-
suma.

Gotiņa Rozanna “Zanderos” 
pārstāv gaļas liellopu saimi, kurā 
ir 28 dzīvnieki. Ieva stāsta, ka rū-
pējas arī par trim slaucamajām 
govīm un divām cūkām. Saim-
niecību viņa pārņēmusi no tēva 
Sergeja: “Esmu nācis no Puzes pa-
gasta, bet vispār esmu dzimis Si-
bīrijā. Sevi uzskatu par īstu lauku 
cilvēku, bet to gan nepateikšu, cik 
govīm teļu dzima manā jaunībā – 
tad jau par to neinteresējos. Mēs 
esam Breša laika zemnieki, bet, 
kad meitai radās iespēja piedalī-
ties projektā, lai saņemtu naudu, 

es pagāju malā.”
Ieva ir jaunā zemniece, tādēļ 

viņai bija izdevība izmantot Lau-
ku atbalsta dienesta piedāvājumu 
tikt pie 40 000 eiro saimniecības 
attīstībai. Tie izmantoti vairākiem 
mērķiem, arī traktora un miglo-
tāja iegādei. “Šis atbalsts ir ļoti 
vērtīgs, jo pašiem tādas naudas 
nebija. Projekts paredzēja, ka man 
jāapgūst lauksaimniecībā nepie-
ciešamās zināšanas, tādēļ divus 
gadus neklātienē mācījos Kanda-
vā. Man ļoti patīk lauku dzīve, pie 
tās ir pierasts,” atzīst popeniece. 
“Zanderos” viss iekārtots tā, lai 
ģimenei būtu iztikšana un veikalā 
nekas daudz nebūtu jāpērk. Var 
dzert pašu slauktu pienu, pamie-

loties ar kūpinātu cūkgaļu. Arī Ie-
vas divus gadus vecā meitiņa Alise 
jau zina, kas notiek saimniecībā, 
un labprāt spēlējas ar rukšiem. Vi-
ņas māmiņa ir piedalījusies Lauk-
saimniecības konsultāciju centra 
Ventspils biroja vadītajās apmā-
cībās jauniešiem “Laukiem būt!” 
un arī ikdienā sadarbojas ar biroja 
darbiniecēm. 

Sergejs smaidot teic, ka viņam 
govju slaukšana vedas labāk nekā 
meitai – vīrieša cilvēku piena de-
vējas klausot vairāk un nespārdās 
tik dikti. Viņš popiņiem sniedz 
lauksaimniecības tehnikas pakal-
pojumus un uzteic arī savus dēlus, 
kas palīdz, ja ir tāda vajadzība.

Marlena Zvaigzne

Rozannai piedzimst trīs telītes

Ja Rozannai tuvojas cilvēks, viņa neapmierināti šņāc, jo sargā savas trīnītes.   
MarLeNaS ZvaIgZNeS foto  

Sergejs savu saimniecību ir uzticējis meitai Ievai, lai viņa attīstībai varētu izmantot 
Eiropas Savienības līdzekļus.   
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Vasara ir īstais svētku 
laiks. nupat aizvadījām 
vienus no skaistākajiem 
latviešu svētkiem – līgo. Mēs 
savā pagastā atjaunojam 
aizmirstu  tradīciju – 
ielīgošanu Ances pagasta 
ciemos.

Tā saulainā un karstā vasaras 
saulgriežu dienā, 21. jūnijā, pagas-
ta vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Ance” dejotāji kopā ar mūsu ama-
tierteātra “Nezāles” atraktīvajiem 
dalībniekiem ar skaistu uzvedumu 
pabija Lonastē, Virpē, Jorniņos, 
Rindā, Ancē. Visur mūs sagaidīja 
smaidīgi, priecīgi cilvēki. Manu-
prāt, pasākums izdevās, jo tā nebi-
ja tikai koncerta noskatīšanās, bet 
arī ciema ļaužu kopā būšana. Bija 
gara diena, bet pozitīvā enerģija, ko 
ieguvām, deva labi padarīta darba 
sajūtu. Paldies Elitai, Vitai un viņu 
kolektīviem, visiem, kuri iesaistījās, 
lai pasākums izdotos.

Tagad ančiņi gatavojas pagasta 
svētkiem “Atver durvis svētkiem”, 
kas norisināsies 25. jūlijā. Nosau-
kums tapa laikā, kad vēl nezinājām 

Šajā gadā, kad viss 
notiek citādāk nekā parasti, 
arī pirmsskolas izglītības 
iestādes “Vālodzīte” 
audzēkņu izlaidums bija 
pavisam neparasts. 12. 
jūnija pēcpusdienā mūs mīļi 
un sirsnīgi uzņēma “Daba 
laba” saimnieki Reinis un 
loreta Pižiki, atvēlot svaigi 
nopļautu pļaviņu jaunmeža 
ielokā, kur, lai nonāktu, bija 
jāpārvar tiltiņš, kas šūpojās, 
un, ja laiks saniķotos un 
sāktu raudāt lietus asaras, 
mēs visi paglābtos turpat 
esošajā, plašajā nojumē un 
varētu turpināt svinības.

Kā vienmēr, PII “Vālodzīte” dar-
binieki bija sarūpējuši visu, lai pasā-
kums būtu sirsnīgs un bezgala pa-
tīkams, – ceriņziediem izpušķotais 
mazais skolas zvans, goda krēsli, ie-
tērpti auduma apmetņos un izrotāti 
ar atlasa bantēm, jau iepriekš sagata-
votie ziedu pušķi, dāvanas un baltie 
galdauti uz svētku galda liecināja: te 
jānotiek kaut kam īpašam!

Un tā cits pēc cita, priecīgi vi-
džinot, mazie “vālodzēni” un viņu 
vecāki piepildīja pļaviņu. Gandrīz 
visi, kas bija pielikuši savu roku un 
sirdi, strādādami PII “Vālodzīte”, 
bija ieradušies, lai dalītos priekā ar 
mazajiem absolventiem. Viss sākās 
ar svētku atklāšanas gājienu, kad ve-
cāki, turot pie rokas savas atvasītes, 
apsēdināja tās goda vietā. Mūzikas 
skolotājas Ingas Šmediņas vadībā, 
akordeonam skanot, tiek nodzie-

dāta “Vālodzītes” himna. Debesis, 
noklātas ar maigi pelēkiem māko-
ņiem, gādā, lai saule “nespiež” un 
nebūtu pārāk karsti. Draiskulis vējš 
ir uz viena viļņa ar jaunajiem absol-
ventiem un nespēj norimties – jauc 
matus, purina bikses un kleitas, visu 
laiku grib dauzīties un skriet, bet to-
mēr “turas rāmjos” un pārāk lielas 
nerātnības nesadara. Hēlijbalonu 
ar uzrakstu “Būšu pirmklasnieks!” 
gan tas neliek mierā, to raustīdams, 
dīdīdams un mētādams uz visām 
pusēm.

Ļoti mīļi un sirsnīgi topošos 
pirmklasniekus ar uzrunu un dā-
vanām sveica “Vālodzītes” vadītāja 
Una Teibe, vārdos sirds siltums mi-
jās ar aizkustinājumu. Tad enerģiskā, 
nenogurdināmā, radošā audzinātāja 
Aiva Bergsone ne tikai uzrunāja, vel-
tot pateicības un mīlestības vārdus, 
bet arī bija sagatavojusi lasīšanas 
un rēķināšanas prasmju pārbaudes 
uzdevumus, lai tā pa īstam noskaid-
rotu, vai absolventu pulciņā nav ie-
lavījies kāds, kam vēl kādu gadiņu 
būtu jāpamācās bērnudārzā. Bet nē! 
Izrādījās, ka visi bērni ir lasīt protoši, 
rēķināt mākoši un drīkst iet uz skolu. 

Un kur nu bez dāvanām! Ziedi, 
labie vārdi, dāvanas mijās kā skaista 
valša deja, ievadīdami nu jau bijušos 
“Vālodzēnus” jaunajā titulā un sagai-
dāmajos pienākumos, kas sauksies 
“skolēns”. Katram apliecības saņem-
šanas brīdī tiek uzticēts zvanīt ar 
mazo skolas zvanu, kas simbolizē 
– ir iesācies jauns laiks! Skolas laiks!

Zvaniņiem šķindot, caur vecāku 

un visu klātesošo izveidoto aleju ar 
vadītāju Unu priekšgalā, turot raibo 
ziedu klēpjus savās rociņās, laimī-
gi, apmierināti un priecīgi jaunie 
skolēni dodas uz jaunās dzīves vēl 
nezināmajām tālēm. Un viņi dodas 
droši, nebaidoties, jo apkārt taču ir 
tik daudzi, kas viņus mīl, kam viņi 
rūp un ir svarīgi.

Te nu bērnus sagaida pārstei-
gums no “Daba Laba”. Reiņa milzī-
gais auto ar sēžamsoliem, kur vecā-
ku un audzinātājas pavadībā notiks 
pirmā ekskursija taisni pāri ziedoša-
jam suņuburkšķu laukam. Emocijas 
piepilda visu apkārtni tā, ka lielā auto 
“zvēra” motors paliek nedzirdams 
aiz mazo pasažieru sajūsmas pilna-
jiem kliedzieniem, spiedzieniem, 
smiekliem.

Un tad sākās cienasta laiks. 
Galds, kā jau pie kurzemniekiem 
pierasts, lūst, un, jau acis uzmetot 
vien, ir skaidrs, ka visa ir daudz vai-
rāk, nekā vajadzīgs. Gardā svētku 

skābeņzupa piepilda bērnu un viesu 
vēderus, seko svētku kliņģeris, kas ir 
tik ļoti svinīgs un piepildīts, ka lipina 
pirkstus un mutes, un tad jau našķu 
laiks – čipsi un kola, sulas un limo-
nādes, kārumi, gardumi, pašcepti 
pīrādziņi…

Bet, lai neļautos mazkustībai, 
“Daba Laba” sagatavojusi aktivitā-
šu laiku, kurā bērniem, ņemot pie 
rokas savus vecākus, jāatrod mežā 
noslēpušies dzīvnieki, un ne vien jā-
atrod, bet pašiem jādokumentē atra-
dums, to nofotografējot (tas tādēļ, lai 
nenotiktu nekāda “šmaukšanās” un 
viss būtu godīgi). Žūrija Reiņa Piži-
ka personā personīgi izvērtēja visus 
dalībniekus un atzina, ka uzvarētāji 
ir pilnīgi visi, un visiem tika izdalītas 
balvas, kuras drīkstēja lietot vakarā 
un tikai kopā ar vecākiem (kādas 
balvas – tas lai paliek intrigai un no-
slēpumā!).

Brīnišķīgais svētku brīdis tuvojās 
izskaņai, visu notikumu gaitu centās 

iemūžināt Terēza Lepere, mums 
piemiņai atstājot brīnišķīgus foto-
mirkļus. Paldies “Vālodzītes” vadītā-
jai Unai Teibei, visiem pedagogiem, 
līdzstrādniekiem, klātesošajiem, kas 
ar savu devumu radīja brīnišķīgus 
un neaizmirstamus svētkus! Paldies 
“Daba Laba” par to, ka uzņēmāt 
mūs, un nu mēs paši zinām un esam 
pārliecinājušies, ka daba ir laba! 
Paldies visiem vecākiem un jūsu 
lieliskajiem bērniem, bez kuriem 
šī pasākuma nebūtu. Paldies gardo 
ēdienu gatavotājām Guntai un Inetai 
– zupiņa bija debešķīga! Vislielākais 
paldies Dievam par skaisto laiku, 
ziedu kupenām visapkārt, par putnu 
kora dziesmām un par to, ka deva 
iespēju mums būt kopā! Jaunajiem 
skolēniem un viņu vecākiem novēlu, 
lai labi izdodas turpmākajā dzīves 
ceļā! Neatkarīgi no tā, vai dzīvojam 
sarežģītā laikā vai vienkāršā, ja laba 
un silta sirds – viss būs labi!

Inga Lepere

par sērgu, kura piemeklēja pasauli. 
Tagad šis nosaukums liekas ļoti at-
bilstīgs – mums drošības pasākumu 
dēļ aizvēra durvis sarīkojumiem, 
tagad pakāpeniski veram tās vaļā, 
lai atkal izbaudītu kopā sanākšanas 
prieku.

Ances pagasta svētku pro-
grammā paredzēti pasākumi no 
plkst. 14.00 pie muižas, kur de-

jotāji ar aktieriem atkal būs saga-
tavojuši īpašu svētku uzvedumu 
par pieredzēto pandēmijas laikā, 
iešūposim mūsu jaundzimušos pa-
gasta iedzīvotājus, koncertēs Ras-
ma un Kaspars Petmaņi. No plkst. 
15.00 notiks sadziedāšanās ar 
abiem māksliniekiem. Plkst. 15.00 
pie mums  viesosies Liepājas Ceļo-
jošais cirks ar izrādi “Alise Brīnum-
zemē”, kopā ar cirka māksliniekiem 
varēs iesaistīties radošajā darbnīcā. 
Muižas telpās būs skatāma jaunās 

tekstilmākslinieces Janas Grunt-
manes darbu izstāde, kuru kopā 
ar mākslinieci atklāsim 22. jūlijā. 
25. jūlijā muižā darbosies amat-
nieku tirdziņš. No plkst. 16.00 – 
fotoviktorīna, lieliem un maziem 
orientēšanās pa Anci, šķēršļu trase 
ar velosipēdiem dažādās vecuma 
grupās pie dīķa. Plkst. 19.00 Ances 
parka estrādē vakara koncerts – 
spēlē, dzied un runā Andris Balt-
acis (ieejas maksa 3 eiro). Pēc kon-
certa – pārsteigums... 

Trīs dienu garumā – no 22. līdz 
25. jūlijam – būs fotoorientēšanās 
“Iepazīsti Ances pagasta ievēroja-
mākās vietas”. Pārvietošanās līdzek-
ļi – auto, velosipēds.

Aicinu pagasta iedzīvotājus 
svētku nedēļā dekorēt savas mā-
jas, vārtu, šķūnīšu, garāžu durvis. 
Atvērsim sirdis, ielaidīsim tajās 
prieku! Veidosim svētkus kopā! Lai 
visiem jauka vasara! 

Ances kultūras nama vadītāja 
Rudīte Krauze

Ančiņi atver durvis svētkiem

Deju kolektīva “Ance” pārstāves saulgriežu dienā, uzstājoties ciemos.    rUDīteS KraUZeS arhīva foto 

“Vālodzēnu” izlaidums

Priecīgie “vālodzēni” ir gatavi skolas gaitu uzsākšanai.     terēZaS LePereS foto
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sports 30. jūnijā Piltenes 
stadionā aizvadītas Kuldīgas 
novada nss un Ventspils 
novada Bjss sadraudzības 
sacensības vieglatlētikā 
jaunākajām grupām, kur 
spēkiem mērojās 2011./2012. 
g. dz., 2009./2010. g. dz. un 
2007./2008. g. dz. zēni un 
meitenes no Kuldīgas, 
Ventspils novada un 
Ventspils.

Vasarīgās lietusgāzes netrau-
cēja novada sporta skolas audzēk-
ņiem izcīnīt kopā 23 medaļas. Le-
pojamies un apsveicam mūsējos 
ar panākumiem.

U10 vecuma grupā 60 m 2. 
vietā Kārlis Špude (rez.10,3 sek.), 
U12 vecuma grupā 300 m 3. vietā 
Olafs Rungevics (rez. 51,7 sek.), 
tāllēkšanā 2. vietā Rēzija Anas-
tasija Špude (rez. 3,80 m) un 3. 
vietā Olafs Rungevics (rez. 3,88 
m), augstlēkšanā 2. vietā Gabriela 
Žerdeva (rez. 1,20 m). 

U14 vecuma grupā 80 m zē-
niem 1. vietā Eduards Strelkovs 
(rez. 10,3 sek.) un 2. vietā Ralfs 

Dukāts (rez. 11,1 sek.), meitenēm. 
3. vietā Agita Priekule (rez. 11,3 
sek.),80 m/b zēniem 1. vietā Edu-
ards Strelkovs (rez.12,0 sek.) un 
meitenēm 3. vietā Nellija Runge-
vica (rez. 16,2 sek.), 300 m 1. vietā 
Ralfs Dukāts (rez. 46,3 sek.) un 2. 
vietā Armands Lagzdiņš (rez. 46,4 
sek.), tāllēkšanā 1. vietā Edmunds 
Reinvalds (rez. 4,47 m) un 2. vie-
tā Ņikita Mališevs (rez. 4,46 m), 
augstlēkšanā 3. vietā Nellija Run-
gevica (rez. 1,25 m), šķēpa meša-
nā 2. vietā Estere Stepe (rez. 24,08 
m), diska mešanā zēniem 2. vietā 
Lauris Bakanauskis (rez. 22,01 
m) un Daniels Gruntmanis (rez. 
20,01 m). Diska mešanā meite-
nēm 2. vietā Dita Siliņa (rez. 20,62 
m) un Anna Andersone (rez. 
20,22 m), lodes grūšanā zēniem 
2. vietā Lauris Bakanauskis (rez. 
9,41m), meitenēm 1. vietā Megija 
Oņiščenko (rez. 9,55 m) un 2. vie-
tā Alise Lagzdiņa (rez. 8,71 m.). 
Paldies treneriem K. Gulbim, D. 
Lodiņam, A. Paipalam un A. Čak-
lim par ieguldīto darbu.

Jolanta Ziemele

5., 6. un 7. jūnijā jsK 
“Demora” četri sportisti ar trīs 
zirgiem startēja sporta bāzē 
lietuvā, jonišķos, “Audruvis 
Champions Tour 2020”. Visu 
dienu maršruti bija atvērtie, 
kur varēja piedalīties gan 
iesācēji, gan profesionāļi, 
tādēļ konkurence bija 
pārsteidzoši liela no visām 
Baltijas valstīm.

No JSK “Demora” sportistiem 
augstākos rezultātus uzrādīja Anna 
Čakstiņa ar ģimenei piederošo zirgu 
Chikita ātruma maršrutā ar šķēršļu 
augstumu 100 cm pirmajā sacensību 
dienā iegūstot 4. un pēdējā dienā 5. 
vietu starp 79 sportiskajiem pāriem. 
Vērā ņemams rezultāts arī sestdien 
maršrutā ar 110 cm augstiem šķēr-
šļiem – izcīnīta 8. vieta starp 88 
dalībniekiem. ātruma maršrutos ar 
šķēršļu augstumu 80 cm Alisei Lūsei 
ar Džoanu labākais sniegums bija 9. 
vieta no 45 dalībniekiem, bet Mar-
tai Hermansonei ar Džoanu stabils 
sniegums visas trīs dienas maršrutos 
ar 60 cm augstiem šķēršļiem, ierin-
dojoties labāko desmitniekā. 

Sacensību debija Martai Janso-
nei ar ģimenei piederošo zirgu Red 
Grace, rezultāti ļoti dažādi, bet labā-
kais sniegums sestdienas maršrutos 
60 un 80 cm, lielo dalībnieku skaitā 
paliekot labāko piecpadsmitniekā. 
“Jau ar pirmajām sacensībām sezona 
uzņēmusi pilnu jaudu. Pēc pārtrau-
kuma dodoties turp, varbūt likās, ka 
mazliet pazaudēta pārliecība, bet, 
izjājot arēnā un lieliski veicot marš-
rutus, bija skaidrs, ka katrs esam 
savā labākajā formā. Turklāt katram 
sportistam katrā maršrutā ir savi uz-
devumi un savi mērķi, ne vienmēr 
uzvara nozīmē iegūt pirmo vietu. 
Nevaru nepieminēt milzīgo pārbau-

dījumu dzīvot Lietuvā un startēt trīs 
dienas pēc kārtas. Lielā dalībnieku 
skaita dēļ mūsu maršruts sākās no 
rīta plkst. 7.00, tas nozīmē, ka līdz 
tam sportistiem jāpamostas, jāpa-
ēdina zirgi, jāapskata un jāiemācās 
maršruts un jāpaspēj iesildīties. Liels 
atbalsts jaunajiem sportistiem bija 
viņu vecāki. Šādu rūdījumu var iegūt 
tikai ar laiku, darbu un pacietību,” 
atklāj jātnieku sporta kluba “Demo-
ra” valdes priekšsēdētāja un trenere 
Gelinta Apse.

Ražīga nedēļas nogale demorie-
šiem bija Kleistos, kur 20. un 21. jū-
nijā notika Latvijas Jātnieku federā-
cijas “Vasaras kausa konkūrā 2020” 
I posms. Sestdienas maršrutā ar 100 
cm augstiem šķēršļiem konkurencē 
bērniem līdz 14 gadu vecumam 1. 
vietu izcīnīja Anna Čakstiņa ar Chi-
kitu. Šajā maršrutā pirmā sacensību 
pieredze Sofijai Nikolajenko ar zirgu 
Lavelas. Svētdien sportisti “Demo-
ru” pārstāvēja kuplākā skaitā poniju, 
amatieru un atvērtajos maršrutos. 

Annai ar poniju Veto 70 cm atvēr-
tajā maršrutā 5. vieta, bet ieskaites 
maršrutā divās fāzēs ar šķēršļu aug-
stumu 80 cm 2. grupas ponijiem Ali-
sei Lūsei ar Džoanu 2. vieta. ārpus 
konkurences, krājot pieredzi un mā-
coties, startēja Marta Jansone ar Red 
Grace. Amatieru ieskaites maršrutā 
Undai Egendorfai ar Lēdiju 4. vieta, 
Klaudijai Viļisovai ar Vikontu pāris 
gāzti šķēršļi, bet stabili veikts marš-
ruts. Atvērtajā ātruma maršrutā ar 
105 cm augstiem šķēršļiem uz goda 
pjedestāla gozējās divi “Demoras” 
sportisti – Annai ar Chikitu 2. vieta, 
Undai ar Lēdiju 3. vieta. 

“Neskatoties uz pāris mēnešu 
pārtraukumu, zirgi ir lieliskā formā. 
Dažiem sportiskiem pāriem šīs bija 
šī gada pirmās sacensības, un re-
zultāti iepriecina. Mēs atgriezāmies 
ar septiņām godalgotām vietām, 
tajā skaitā tika apbalvoti arī Jātnie-
ku federācijas ziemas čempionāta 
kopvērtējuma pirmo vietu ieguvēji 
– Anna izcīnīja 3. vietu bērnu līdz 14 

gadiem konkurencē. Lielākais izaici-
nājums bija sestdienas karstums kā 
papildu apgrūtinājums, maršrutos 
varēja vērot izteiktu atšķirību starp 
labi trenētiem zirgiem un zirgiem, 
kuri nav savā labākajā formā, veicot 
maršrutus ar gāztiem šķēršļiem,” 
saka Gelinta Apse.

Aizvadīts arī vasaras čempio-
nāta II posms 4. un 5. jūlijā Latvijas 
Jātnieku federācijas bāzē “Kleistos”. 
JSK “Demora” devās uz “Kleistiem” 
ar septiņiem sportiskajiem pāriem 
startēt abas dienas dažādās konku-
rencēs. Sportistei Annai Čakstiņai 
ar zirgu Chikita uzvara atvērtajās 
akumulācijas sacensībās ar džokeri 
110 cm, Undai Egendorfai ar Lē-
diju šajā maršrutā 3. vieta. Sestdie-
nas maršrutā ar 105 cm augstiem 
šķēršļiem konkurencē bērniem līdz 
14 gadu vecumam Annai 3. vieta 
un trešā arī atvērtajā 110 cm āt-
ruma maršrutā. Pēc divu posmu 
rezultātiem kopvērtējumā Anna ie-
ņem 1. vietu bērniem līdz 14 gadu  

konkurencē. Sofijai Nikolajenko 
ar zirgu Lavelas un Klaudijai Viļi-
sovai ar zirgu Vikonts pa kādam 
gāztam šķērslim abos maršrutos.  
Uz goda pjedestāla gozējās arī JSK 
“Demora” poniju jātnieki. ātruma 
maršrutā ar šķēršļu augstumu 75 
cm Alise Lūse ar poniju Džoanu 
ceturtā, Anna Čakstiņa ar poniju 
Veto sestā, toties ieskaites maršrutā 
uz atzīmi ar 85 cm augstiem šķēr-
šļiem Anna ar Veto otrā, saņemot 
vērtējumu 7,91, un Alise ar Džoanu 
trešā, saņemot 7,89. Divu vasaras 
čempionāta posmu kopvērtējumā 
Alise Lūse ieņem 1. vietu II grupas 
poniju konkurencē. ārpus konku-
rences šajos maršrutos startēja Mar-
ta Jansone ar Red Grace, augstāko 
maršrutu veicot bez soda punktiem. 
Iepriekšējā nedēļas nogalē daži De-
moras sportisti devās uz Tukuma 
JSK rīkotajām sacensībām, kur Mar-
ta Jansone ar zirgu Red Grace ieguva 
6. vietu.

Gelinta Apse

Skaists lēciens un vienlaikus labs treniņš.     JoLaNtaS ZIeMeLeS arhīva foto

Sacensības vieglatlētikā U10, U12 un U14 grupā

“Demora” pēc pārtraukuma atkal uz starta

Marta, Anna, Marta, Alise un Gelinta Lietuvā.      MaIraS čaKStIņaS foto
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užava

adrese: Skolas iela 4
tālrunis: 25427257, 29478085
Izdevējs: ventspils novada dome
redaktore: Marlena Zvaigzne
e-pasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
tirāža:  5000  eks.
tipogrāfija: “Kurzemes vārds”

bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “ventspils Novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo ventspils novada domes 
viedokli. Par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

NOVADA IEDZīVOtāJU 
IEVēRīBAI!
Novada domes informatīvajā 
izdevumā “ventspils Novadnieks” 
netiek publicēti privātpersonu un 
novada domei nesaistītu institūciju 
sludinājumi vai reklāma.

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 29. jūlijā. 
Nākamais numurs iznāks 
11. augustā.

Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā jūnijā 
reģistrēti trīs jaundzimušie –
Vārves pagastā, Puzes pagastā 
un Užavas pagastā. 

Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā jūnijā 
reģistrētas divas laulības. 
    

informācija par Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem 
miršanas gadījumiem jūnijā 

Piltenē
   arnis Krūmiņš (16.03.1953.–01.06.2020.)
Vārves pagastā
   Ilmārs Kalniņš (26.06.1941.–07.06.2020.)
Popes pagastā
   Dzintra Zālīte (23.09.1946.–16.06.2020.)
Ziru pagastā
   Zina Kalēja (30.12.1924.–21.06.2020.)
Užavas pagastā
   velta Mamaiko (13.06.1937.–26.06.2020.)

Pirms vairākiem gadsimtiem 
Užavā dzīvoja divi jaunieši, kuri 
viens otru ļoti mīlēja, tomēr viņu 
skaistajam mīlas stāstam nebija 
lemts piepildīties. Elza Liepkalna 
bija nabadzīga vietējā ārsta meita, 
savukārt Kārlis Vanags bija bagā-
tās Vanagu ģimenes vecākais no 
četriem dēliem, tātad mantinieks. 
Tieši sociālās atšķirības kļuva par 

galveno šķērsli abu mīlnieku sap-
ņiem par kopīgu nākotni. Vecāku 
spiests, Kārlis apņēma par sievu 
kaimiņmājas saimniekmeitu Emī-
liju. Elza, nespēdama pārdzīvot 
sirdēstus, lēja gaužas asaras dienu 
un nakti. 

Kādā pilnmēness naktī, kad 
Elza atkal raudāja, viņa piegāja pie 
loga. Skatīdamās apaļajā mēne-

5. jūnijā tautas nama zālē tika atklāta Ulda Zemes darbu 
izstāde “Te es – ZEME”. Uldis ir ne tikai aktieris ar stāžu, bet 
arī brīvajā laikā labprāt glezno un veido dažādus darbus no 
metāla.

19. jūnijā ielīgojām Jāņus. Užavas estrādē skanēja Ziru pašdarb-
nieku dziedātās dziesmas, kaimiņi rādīja skečus, izskanēja arī Užavas 
sieviešu vokālā ansambļa “Saiva” un amatierteātra “Maskas” kopīgais 
dziesmotais līgo sveiciens “Ielīgojam Jāņus līgo nakts krāsās”.

20. jūnija agrā rīta stundā dažas no “Saivas” dalībniecēm sagaidīja 
“Gaismas ceļa” dalībniekus pie Užavas bākas, kur lāpa tika nodota nā-
kamajiem dalībniekiem un simboliski iedegts ugunskurs. Kopīgi no-
dziedājām “Visapkārt gaisma ausa”.

Pasākums “Noslēpumainā Užava”, kas aizsākās 22. maijā un kurā 
dalībnieki meklēja norādes līdz 1. jūnijam, noslēdzās 12. jūnijā ar dip-
lomu un balvu pasniegšanu Užavas tautas namā. Ceru, ka dalībnieki 
uzzināja daudz interesanta gan par Užavu, gan tās iedzīvotājiem, gan 
iepazina kāpu aizsargājamos augus. Komandu atbildes bija ne tikai 
precīzas (manīju tikai dažas kļūdiņas), bet arī ļoti asprātīgas, jo viens 
no uzdevumiem bija teikas sacerēšana par elku liepu un elku strautu. 
Nerātnāko teiku sarakstīja komanda “EL. EL. EL.”, bet pirmo vietu ie-
guva komanda “Cīrulītis ziemeļos”. Piedāvāju visiem iepazīties ar viņu 
sacerēto teiku.

Gita Vilgute

Teika par elku liepu 
un elku strautu

sī, viņu pārņēma dīvaina vilkme, 
kas neatstājās, un, pakļaudamās 
tai, meitene izgāja no mājas. Viņa 
gāja un gāja, līdz, vairs nespēdama 
paiet, apstājās pie upes. Skatīda-
mās mēnesī, viņa nemitējās gauži 
raudāt. Elza raudāja, līdz nema-
not ausa saule, bet mēness kļuva 
arvien blāvāks un blāvāks. Dienai 
nomainot nakti, meitenes asaras 
pārvērtās strautā, bet pati Elza no 
lielajām ciešanām pārtapa liepā. 

Užavas iedzīvotāji vairākas 
dienas meklēja pazudušo Elzu, 
kamēr nonāca līdz liepai, kuras 
tur nekad nebija bijis un kuras za-
ros karājās sārta lente. Tieši tāda 
liktenīgajā naktī bija iesieta Elzas 
zeltaino matu pīnē. Tad arī Užavas 
iedzīvotāji saprata, kas bija noticis. 
Pēc šiem notikumiem Kārlis, kurš 
nebija atradis laimi savā laulībā, 
katru vasaru devās pie liepas un 
iesēja tās zaros sārtu lenti, lai vien-
mēr atcerētos par savu Elzu. 

Kopš tiem laikiem Užavas ie-
dzīvotāji, piedzīvojot kādas cie-
šanas savās dzīvēs, sekoja Kārļa 
piemēram un sāka rotāt liepas 
zarus ar lentītēm, tā cerot, ka Elza 
viņiem palīdzēs.

Pēc vairākiem simtiem gadu 
liepa un strauts tika iesaukti par 
elku liepu un elku strautu. Un, 
cik vien ilgi liepa šajā vietā augs 
un tecēs strauts, tik ilgi katram, 
kurš saskaras ar grūtībām un 
ciešanām, būs vieta, kur iet un 
tās uzticēt dabai, tā gūstot kaut 
nelielu, bet tomēr cerību, ka viss 
būs atkal labi.

Komanda 
“Cīrulītis ziemeļos” 

Pasākuma “Noslēpumainā Užava” dalībnieces, 
komandas “Cīrulītis ziemeļos” pārstāves Nataļja 
Ziemele un Ginta Cīrule.  

“Gaismas ceļa” dalībnieki agrā rītā piestājuši Užavā.     gItaS vILgUteS arhīva foto

Atklāj izstādi, 
apbalvo uzvarētājus


