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Alsungā ieradās Valsts 
prezidents Egils Levits, lai 
piedalītos sarunā “Suitu 
kultūrtelpas identitāte un 
attīstība”. Tādējādi tika 
turpināts diskusiju cikls par 
latviešu vēsturisko zemju 
likumprojektu. Likuma 
iniciatīvu Valsts prezidents 
Saeimā plāno iesniegt 
septembrī.

Sarunā klātesošie atbildē-
ja uz jautājumiem, ko suiti jau 
paveikuši, lai saglabātu kultūr-
vēsturisko mantojumu, un kāds 
valsts atbalsts nepieciešams, lai 
darbi veiktos raiti un plānveidīgi, 
neaizmirstot pieminēt arī to, ka 
jāveicina suitu kultūrtelpas attīs-
tība. Diskusijā piedalījās ne tikai 
Valsts prezidents, bet arī Dace 
Martinova, Suitu etniskā kultūras 
centra vadītāja, Olita Ulmkalne, 
Gudenieku pagasta kultūras dzī-
ves organizētāja, Māris Dadzis, 
Ventspils novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks, Edijs Silevičs, 
suitu draudžu prāvests, Grigo-
rijs Rozentāls, Suitu parlamenta 
priekšsēdētājs, Janīna Kursīte-Pa-
kule, Saeimas deputāte, un Signe 
Pujāte, Latvijas Nacionālā kultū-
ras centra vadītāja. 

Egils Levits ir pamanījis, ka 
suiti ar visu sirdi izdzīvo tradi-
cionālās vērtības, to saglabāšana 
viņiem nav darbs, bet tīkama ik-
diena, kurā tiek domāts par jau-
natnes izglītošanu un mūžizglītī-

Lūdz mērķtiecīgu atbalstu suitu kultūrtelpai

Valsts prezidentu Alsungā 
sagaidīja un pavadīja mīļi 
– ar dziesmu.  

Marlenas ZvaigZnes foto

“Ja suitu kultūra veicina 
to, ka suiti atgriežas no 

grēkiem un dzīvo saskaņā 
ar Dieva likumiem, 

pieņem sakramentus un 
māca saviem bērniem 

ticības patiesību, tad suitu 
kultūra, manuprāt, ir kaut 

kas ļoti, ļoti labs,” teica 
suitu draudžu prāvests 

Edijs Silevičs. 

Vārves pagastā pavisam 
netālu no pilsētas robežas 
ir atvērts ēdināšanas 
uzņēmums. To var pamanīt 
iztālēm – krogu “Pasiekstes 
vējdzirnavas” raksturo 
spārni. To kopējais svars 
pārsniedz trīs tonnas. 

Spārnus izgatavoja meistars 
Normunds Liepnieks, bet uzstā-
dīja Edijs Veinbergs, kroga īpaš-
nieces Signes vīrs. Viņam tā biju-

si goda lieta, tāpat kā 1895. gadā 
celtās vēsturiskās ēkas atjaunoša-
na, uzticot šo darbu vien dažiem 
meistariem, lai it visā būtu ma-
nāms viens rokraksts. 

Signe stāsta, ka vērienīgā 
projekta pirmsākumi bijuši pro-
zaiski – vīramāte Dina vēlējusies 
māju, kur mierīgi pavadīt laiku. 
Ventspilī tolaik nebija atbilstīga 
piedāvājuma, savukārt pie dzir-
navām tirgoja dzīvojamo ēku. 

Edijs to atjaunoja, bet blakus eso-
šās dzirnavas lēnām sāka brukt. 
To īpašnieks piedāvāja Veinber-
giem iegādāties sudmalas, bet tās 
maksāja dārgi, turklāt ģimenei 
vēl nebija redzējuma, kā dzir-
navas izmantot. Pēc kāda laika 
piedāvājums izskanēja atkārtoti, 
un pirms desmit gadiem tika no-
slēgts darījums. 

Krogs “Pasiekstes vējdzirnavas” 
iekārtots vēsturiskā ēkā

bas veicināšanu. “Padomju laikā 
kultivēja tādu plakanu latvietības 
jēdzienu, bez daudzveidības, tā-
pēc ir ļoti labi, ka jūs esat sagla-
bājuši savas specifiskās kultūras 
tradīcijas. Jūs esat katoļticīga sali-
ņa luterāņu vidē. (..) Lai tu varētu 

dot citiem, jāapzinās, kas tu pats 
esi. (..) Viena paaudze tradīcijas 
nevar veidot, tās ir jānodod tālāk. 
Mums ir jānovērtē suitu pietā-
te pret tradīcijām,” sacīja Valsts 
prezidents, pateicoties visiem 
suitiem, kas saglabājuši vēsturis-

kās vērtības. Viņaprāt, vēl veik-
smīgākai darbībai būtu nepiecie-
šams valsts atbalsts. Egils Levits 
pieskārās arī administratīvi te-
ritoriālajai reformai, jo pēc tās 
veikšanas Alsungas novads būs 
Kuldīgas novada sastāvā. Māris 

Dadzis uzsvēra, ka suitu zemes 
galvenā vērtība ir kultūrvēsture, 
kas nes sev līdzi arī tādas košas 
lietas kā tautas tērps un spilgtais 
burdona dziedājums. 

Krogs ir Signes un Edija Veinbergu lolojums.  
Daiņa VeiDemaņa foto  
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no domes sēdes

Augusta domes sēdē
l Deputāti precizēja un apstiprināja grozījumus saistošajos notei-

kumos par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība 
novadā atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
atzinumam par šiem saistošajiem noteikumiem. 

l Atcēla saistošo noteikumu grozījumus par Piltenes pilsētas ielu 
ikdienas uzturēšanas kārtību, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas atzinumā norādīto, kā arī likuma “Par paš-
valdībām” 41. panta otrās daļas nosacījumus, ka pašvaldības lēmumiem 
jāatbilst Satversmei, likumiem u.c. tiesību aktiem.

l Atbrīvoja Andu Priedīti no Piltenes vidusskolas direktores amata 
no 2020. gada 17. augusta, pamatojoties uz iesniegumā norādīto lūgumu 
atbrīvot viņu no darba Piltenes vidusskolā. 

l Izdarīja grozījumus domes lēmumā par pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu un grupu darba laiku 2020. gada vasaras mēnešos.

Nr. Izglītības iestādes 
nosaukums

Augusts

9. Ugāles Pii “Lācītis” Strādās trīs grupas
7.00–19.00 (divas 
grupas)
7.30 – 17.30 (viena 
grupa)

l Deputāti apstiprināja ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpoju-
mu, kā arī siltumenerģijas apgādes tarifu aprēķināšanas metodiku nova-
da pašvaldības teritorijā.

l Apstiprināja “Pagastmājas” Popes pagastā decentralizētās siltum-
apgādes patēriņa tarifu 1,33 eiro/m2 mēnesī un tā piemērošanu katru 
kalendāro mēnesi (arī vasaras mēnešos), sākot ar 2020. gada 1. augustu 
juridiskām un fiziskām personām. 

l Izdarīja grozījumus novada domes lēmumā “Par dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA “VNK serviss” Ventspils novada Pil-
tenes, Zlēku, Tārgales, Ances un Jūrkalnes pagastā” – Piltenes pilsētas 
un pagasta administratīvajā teritorijā no 2020. gada 1. oktobra, Jūrkalnes 
pagasta administratīvajā teritorijā no 2021. gada 1. jūlija, kā arī lēmumā 
“Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšanu Piltenes 
pilsētas un pagasta, Zlēku, Tārgales, Ances un Jūrkalnes pagasta terito-
rijā un grozījumiem ar SIA “VNK serviss”” – Piltenes pilsētas un pagasta 
administratīvajā teritorijā no 2021. gada 1. septembra, Tārgales pagasta 
administratīvajā teritorijā no 2021.  gada 1.  augusta, Jūrkalnes pagasta 
administratīvajā teritorijā no 2021. gada 1. jūlija.

l Apstiprināja SIA “VNK serviss” pamatkapitāla palielināšanas no-
teikumus, novada pašvaldībai ieguldot SIA “VNK serviss” pamatkapitālā 
finanšu līdzekļus 164 999,24 eiro un kapitalizējot rezerves 45 392,76 eiro 
vērtībā. Apstiprināja SIA “VNK serviss” pamatkapitāla palielinājumu 
naudas ieguldījuma pamatkapitālā un rezervju kapitalizācijas rezultātā 
210 392,00 eiro, pretī saņemot 210 392 jaunas kapitāla daļas. SIA “VNK 
serviss” pamatkapitāls ir 1 320 372,00 eiro, kas sastāv no 1 320 372 kapi-
tāla daļām ar katras daļas nominālvērtību 1,00 eiro.

l Nolēma atsavināt un apstiprināja atklātās izsoles noteikumus 
pašvaldības nekustamajam īpašumam “Māteru skola”, kadastra numurs 
98700060154, Ugāles pagastā, kurā ietilpst zemes vienība (kadastra ap-
zīmējumu 98700060154) ar kopējo platību 1,29 ha, dzīvojamā māja ar 
kadastra apzīmējumu 98740050028001 un viena palīgēka ar kadastra 
apzīmējumu 98740050028002 (kūts). Izsoles sākumcena 22 400 eiro. 

l Atbalstīja nodot ar 2020. gada 1. septembri dzīvojamās mājas 
“Liepas” Zlēkās, kadastra apzīmējums 98940050094001, kā arī funk-
cionāli saistītā zemesgabala un palīgēkas pārvaldīšanas tiesības dzī-
vokļu īpašnieku kopības izveidotai biedrībai “Zlēku liepas”, reģistrācijas 
Nr. 40008298402. Atcēla novada domes Apvienotās komitejas lēmumu 
par dzīvojamās mājas “Liepas” Zlēku pagastā pārvaldīšanas tiesību no-
došanu SIA “VNK serviss”. Kopā ar minēto nekustamo īpašumu jau-
najam pārvaldniekam nodot arī uz pārvaldīšanas uzdevuma pamata 
iegūtās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku saistības, mājas un apsaim-
niekošanas maksas debitoru parādus, kā arī uzkrāto apsaimniekošanas 
maksu. 

l Vēl deputāti apstiprināja Piltenes vidusskolas un Užavas pamat-
skolas nolikumus, lēma par piekrišanu iegūt zemes vienību Krievijas 
pilsoņu īpašumā Tārgales pagastā un Turcijas pilsoņa īpašumā Ugāles 
pagastā.

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv. 

Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

VEnTSPIlS nOVADA DOMES SAISTOšAJIEM nOTEIKUMIEM nR.8 

“GROzīJUMI VEnTSPIlS nOVADA DOMES 2013. GADA 25. APRīļA 
SAISTOšAJOS nOTEIKUMOS nR.9 “PAR SADzīVES ATKRITUMU 

APSAIMnIEKOšAnU VEnTSPIlS nOVADā”” 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Latvijas Republikas Saeima 2018. gada 25. oktobrī ir pieņēmusi 
“administratīvās atbildības likumu”, ar kura spēkā stāšanās dienu spēku zaudēs 
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss (turpmāk – LaPK). Šā likuma mērķis 
ir ieviest mūsdienu tiesiskajiem standartiem atbilstošu administratīvo sodu 
sistēmu un no procesuālā viedokļa vienkāršu un ātru administratīvo pārkāpumu 
procesu, kas nodrošinātu: cilvēktiesību ievērošanu; procesuālo taisnīgumu; soda 
neizbēgamību. Šajā nolūkā  likumdevējs būtiski mainījis kārtību, kādā tika veikta 
administratīvo pārkāpumu lietvedība, soda piemērošana un tā izpilde. Savukārt 
personu administratīvā atbildība noteikta speciālajos nozaru likumos, tostarp 
par izdarītajiem pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā – “atkritumu 
apsaimniekošanas likumā”. Saskaņā ar “administratīvās atbildības likuma” 2. 
panta nosacījumiem, pašvaldību saistošie noteikumi, par kuru pārkāpumiem 
paredzēta administratīvās atbildības iestāšanās, arī ir administratīvās 
atbildības sistēmas daļa. ņemot vērā, ka “atkritumu apsaimniekošanas likuma” 
8. panta pirmās daļas 3. punkts (redakcijā, kas – kā noteikts šā likuma pārejas 
noteikumu 46. punktā – stājas spēkā vienlaikus ar “administratīvās atbildības 
likumu”) vairs neparedz tiesības pašvaldības domei noteikt kompetenci 
administratīvā pārkāpumu procesā, saistošie noteikumi “Grozījums Ventspils 
novada domes 2013. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Ventspils novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 
izdoti, lai nodrošinātu normatīvā akta atbilstību “administratīvās atbildības 
likuma” normās ietvertajam tiesiskajam regulējumam.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz Ventspils novada domes 2013. gada 25. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.9 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils 
novadā” izslēgt Xi nodaļu “atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu”, 
kurā normas par administratīvās atbildības piemērošanu un amatpersonām 
(institūcijām), kas tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un 
pieņemt lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, iekļautas saskaņā ar LaPK.

3. informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmē, jo pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā 
administratīvā pārkāpuma procesa veikšanu un lēmumu pieņemšanu 
administratīvās pārkāpuma lietās turpinās īstenot tās pašas pašvaldības 
amatpersonas, un nav nepieciešama jaunu institūciju izveide.

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

Nav attiecināms.

5. informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām, kuras regulē “administratīvās 
atbildības likums”: 1) procesa uzsākšana; 2) lietas sagatavošana izskatīšanai; 
3) lietas izskatīšana un lēmuma pieņemšana; 4) soda izpilde. Katrā no iepriekš 
minētajām administratīvā pārkāpuma procesa pamatstadijām likumdevējs 
precīzi noteicis darbības, kādas ir tiesiski pieļaujamas un veicamas attiecīgajā 
procesa stadijā. Savukārt kompetences administratīvā pārkāpumu procesā 
pilnīgu un izsmeļošu regulējumu satur “atkritumu apsaimniekošanas likums”, 
kas noteikts atbilstoši “administratīvās atbildības likuma” prasībām.

6. informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām normatīvā akta projekta izstrādē nav 
notikušas, jo atbildība par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu 
pārkāpumiem un kompetence administratīvā pārkāpuma procesā ir no 
valsts pārvaldes funkcijām izrietošs uzdevums, kura izpilde ietilpst publiskās 
pārvaldes ekskluzīvā kompetencē. 

Domes priekšsēdētājs A. MUCEnIEKS

SAISTOšIE nOTEIKUMI nR.8
Ventspils novadā 2020. gada 26. jūnijā  (protokols Nr.68, 8.§)

“GROzīJUMI VEnTSPIlS nOVADA DOMES 2013. GADA 25. APRīļA 
SAISTOšAJOS nOTEIKUMOS nR.9 “PAR SADzīVES ATKRITUMU 
APSAIMnIEKOšAnU VEnTSPIlS nOVADā””

Izdoti saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likuma”
8. panta pirmās daļas 3. punktu.

1. izdarīt Ventspils novada domes 2013. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Ventspils novadā” šādu grozījumu: izslēgt Xi nodaļu. 

2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Latvijas Republikas “administratīvās atbildības likumu”.
Domes priekšsēdētājs A. MUCEnIEKS 

informācija
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Kroga “Pasiekstes vējdzirnavas” spārni sver vairāk 
nekā trīs tonnas.

Uzņēmuma viesi var atpūsties arī uz terases. 

Nobeigums. sākums 1. lpp.

Krogs “Pasiekstes 
vējdzirnavas” 
iekārtots vēsturiskā ēkā

Edijs atceras, ka viņam jau to-
laik bijusi doma par krogu, viņš 
sācis vizualizēt, kāds tas varētu 
izskatīties. Dzirnavu atjaunoša-
na, izmantojot arī Eiropas Savie-
nības fondu līdzekļus, uzsākta 
pirms diviem gadiem. Pirmie ap-
meklētāji krogā ienāca 30.  jūlijā, 
interese par jauno ēdināšanas 
uzņēmumu bija un joprojām ir 
liela. Tajā senatne mijas ar mūs-
dienīgo, akcentējot vēsturiskās 
vērtības. “Pasiekstes vējdzirna-
vu” viesi var izmantot ēkas pirmo 
un otro stāvu, dažkārt arī trešo 
stāvu un terasi. Vienlaikus krogā 
var uzturēties 120 apmeklētāji, 
protams, ievērojot valstī noteik-
tos drošības pasākumus. Darbi-
niekus atrast bijis viegli, jo viņu 
meklējumi notika kovida laikā, 
kad daudzi cilvēki bija palikuši 
bez darba. Priekšroka bijusi pre-
tendentiem ar pieredzi un tiem, 
kuri ātri un adekvāti prot reaģēt 
stresa situācijās. Pagaidām uzņē-
mums nodarbina 16 cilvēkus.

Pirms kroga atvēršanas Vein-
bergu pāris daudz ceļoja, lai no-
skaidrotu, kā citviet Baltijā iz-
manto un saglabā dzirnavas, tāpat 
pētījuši ēdienkartes, lai veiksmī-

gāk izveidotu savu piedāvājumu. 
“Pasiekstes vējdzirnavās”, uzsver 
Signe, viesiem nepasniegs kar-
bonādi un kotletes, bet ēdienus, 
kas ļaus baudīt niansētas garšas. 
Pēdējā mēnesī pirms ēstuves at-
vēršanas Veinbergi aicināja viesos 
draugus, lai saprastu, kuri ēdieni 
viņiem īpaši garšo, bet no kuriem 
ir jāatsakās. 

“Iesaku kroga apmeklētājiem 
uzticēties savām sajūtām un iz-
vēlēties to, kas tajā brīdī visvai-
rāk kārojas. Piedāvājums ir gana 
plašs, lai katrs atrastu to, kas garšo 
tieši viņam,” uzskata Signe. Ēkas 
pirmajā stāvā saimniece parāda 
informatīvos stendus, vienā no 
tiem pierakstīts pēdējā dzirnav-
nieka Ādolfa Šēniņa meitas stāsts. 
Ādolfs dzirnavās strādāja līdz 
1964. gadam. Kad viņš septembrī 
devās mūžībā, te tika samalti apiņi 
dzirnavnieka bēru galdam.    

Dzirnavu apkārtnē pašlaik no-
tiek labiekārtošanas darbi. Kroga 
atklāšanas pasākumā saimnie-
kiem uzdāvināja daudz ozolu, tā-
dēļ tagad jāplāno, kur tos iestādīt. 
Edijs atklāj, ka ēkas tuvumā pa-
redzējis uzbūvēt naktsmītnes, lai 
vietas pietiktu 120 atpūtniekiem.  

Marlena Zvaigzne 

Kroga apmeklētāji var apskatīt tuvējā apkārtnē atrastu dzirnakmeni.

“Pasiekstes vējdzirnavās” it visur manāma senatnes elpa. 
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PILTENE
Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: au-

gustā – vasaras darba laiks: pirm-
dienās no plkst. 13 līdz 17; pārē-
jās darba dienās no plkst. 10 līdz 
17; sestdienās slēgts. Bibliotēkas 
telpās turpinās remonts. Ieeja no 
sētas puses.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija 2020”.
l Ventspils bibliotēkas rotē-

jošā fonda 65. kopa.

PUZE
15. augustā “Puzes mazie 

svētki”
Plkst. 14–16 ģimeņu foto-

orientēšanās pa Mežaparku.
Plkst. 16 Evelīnas Aivas Kra-

mas koncerts.
Plkst. 18 Puzes amatierteātra 

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

Plkst. 19 māsu Legzdiņu kon-
certs.

Plkst. 14–20 parka teritorijā 
apskatāma kāda Puzes iedzīvotāja 
fotoizstāde “Pa pēdām”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Grāmatu izstāžu cikla “Krā-

sainās grāmatas” izstāde “Sarka-
nās”.

l Novadpētniecības materiā-
lu izstāde “Puzes pagasta stāsti – 
Stikli”.

l Literatūras izstāde “Pašlep-
numa nevienai tautai nevar būt 
par daudz”, rakstniekam Alek-
sandram Grīnam – 125.

l Literatūras izstāde bērniem 
un jauniešiem “Dullais Dauka”, 
rakstniekam Sudrabu Edžum – 
160.

l Literatūras izstāde “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2020”.

l Vēstures grāmatu izstāde 
“Tautas brīvība nav izcīnāma un 
nosargājama ar kailām rokām”,  
11. augusts – Latvijas brīvības cī-
nītāju piemiņas diena.

Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 67. kopa.

TĀRGALE
22. augustā plkst. 14 kapus-

vētki Elkšķenes kapos.
29. augustā plkst. 17 Lībie-

šu zvejnieku sētā piejūras folklo-
ras festivāls “Kaijas balss 2020”. 
Piedalīsies igauņu folkloras an-
samblis “Koidu puna” no Talli-
nas, Ventspils novada folkloras 
kopas “Kāndla”, “Sītava”, “Pill tīn” 
un “Urdava”. Festivāla noslēgums 
Tārga_les pagasta Liepenes jūr-
malā, kur tiks iedegts ugunskurs, 

simbolizējot apņemšanos rūpē-
ties par Baltijas jūru un par dabas 
resursu saglabāšanu arī nākama-
jām paaudzēm.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dabas 

dotā aptieka”.
l Literatūras izstāde “Raža 

burciņā”.
l Literatūras izstāde “Lībiešu 

dzejniekam, kultūras darbiniekam 
Kārlim Staltem 150”.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niekam Aleksandram Grīnam 
125”.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niecei, publicistei Marinai Koste-
ņeckai 75”.

l Literatūras izstāde “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2020”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 61. kopa.

JŪRKALNE 
15. augustā pagasta svētki
Bērnu un jauniešu amatier-

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

Radošās darbnīcas bērniem.
Kapusvētki.
Koncerts.
Bibliotēka 
l Izmaiņas darba laikā: līdz 

30. augustam bibliotēka slēgta.
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija 2020”.
l Rokdarbu izstāde “Deķ’ iz-

stād’” – košas segas apskatāmas 
no 15. augusta līdz 30. septem-
brim.

PASĀKUMI:
l 15. augustā plkst. 15 “Deķ’ 

izstād’” atklāšana un Daces Naste-
vičas grāmatas “Suitu novada 
mantojums. Vietvārdi” atvēršanas 
pasākums. 

UŽAVA
Užavas tautas nams
29. augustā plkst. 21 jūr-

malā pie Užavas bākas iedegsim 
ugunskuru, lai vienotos kopīgā 
pasākumā “Ugunskuru nakts”. 
Līdzi ņemsim pledus, kur ap-
sēsties, baudīsim jūras tuvumu, 
saulrieta burvību, klausīsimies 
dziesmās, ko dziedās P.  Land-
manis, un stāstos par pasakaino 
Latvijas dabu. 

5. septembrī plkst. 10 visi 
sportiskie užavnieki aicināti do-
ties velo pārgājienā Užava–Zū-
ras–Užava. Viesosimies Zūru 
novadpētniecības ekspozīcijā, kur 
mūs sagaidīs muzeja vadītāja ar 
interesantiem stāstiem. Ikviens 
dalībnieks pats ir atbildīgs par 
drošību uz ceļa.

Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: no 

17. augusta līdz 3. septembrim 
bibliotēka slēgta.

Izstādes:
l Jauno grāmatu izstāde.
l Literatūras izstāde “Ceļoša-

nas prieks un košums”.
l Literatūras izstāde “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija 2020”.
l Literatūras izstāde “Vasaras 

piedzīvojumu grāmatas”.

ANCE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Alek-

sandrs Grīns – izcilākais vēsturis-
kā romāna meistars latviešu lite-
ratūrā”, rakstniekam Aleksandram 
Grīnam – 125.

l Literatūras izstāde “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2020”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 66. kopa.

PASĀKUMI:
l 15. augustā lasītāju intere-

šu klubiņa “Dažādības” pieredzes 
apmaiņas brauciens “Kurzemes 
vasara tās pilnbriedā”.

UGĀLE
15.  augustā plkst. 10 auto-

foto orientēšanās “No Ugāles līdz 
Puzei”. 

Reģistrēšanās iepriekš vai pa-
sākuma dienā no plkst. 10 līdz 11 
Ugāles “Mežrūpniekos”.

30. augustā plkst. 11 vasaras 
noslēguma jampadracis bērniem 
“Jautrie pelēni” Ugāles bērnu lau-
kumā.

Bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības ekspo-

zīcija “Rūpnīcas “Usma” atstātās 
pēdas Ugālē”; iespējams noskatī-
ties filmu ar rūpnīcas darbinieku 
atmiņu stāstiem.

l Literatūras izstāde “Re-
monts – soli pa solim”, tehniskā 
literatūra par mājokļu pārbūvi un 
remontu.

l Literatūras izstāde “Vasaras 
romāns”.

l Literatūras izstāde “Ieliec 
vasaru burciņā”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Mans vasaras nedarbs”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 68. kopa.

POPE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Alek-

sandrs Grīns – izcilākais vēsturis-
kā romāna meistars latviešu lite-
ratūrā”, rakstniekam Aleksandram 
Grīnam – 125.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niecei, publicistei Marinai Koste-
ņeckai – 75”. 

l Literatūras izstāde “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2020”.

ZIRAS
Bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba lai-

kā: bibliotēka slēgta līdz 13. au-
gustam.

Izstādes: 
l Literatūras izstāde “Pašlep-

numa nevienai tautai nevar būt 
par daudz”, rakstniekam Alek-
sandram Grīnam – 125.

l Literatūras izstāde “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2020”.

l Jauno grāmatu izstāde (no 
24. augusta).

PASĀKUMI:
l No 14. augusta “Iesaisties 

Bērnu žūrijā, nāc un sameklē bib-
liotēkā apslēptos QR kodus un at-
bildi uz jautājumu!”.

ZLĒKAS 
Bibliotēka
l Izmaiņas vasaras darba lai-

kā: līdz 13. augustam bibliotēka 
slēgta.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Gata-

vosim krājumus ziemai”.
PASĀKUMI:
l 17. augustā fotokonkursa 

“Mans mājas mīlulis” noslēguma 
pasākums.

l Augustā paredzēta biblio-
tēkas dāmu klubiņa ekskursija uz 
Bauskas novadu un sadraudzības 
pasākums ar Popes bibliotēkas inte-
rešu klubiņu (datumi tiks precizēti).

USMA
Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: bib-

liotēka slēgta līdz 28. augustam; 
apmeklētājiem atvērta 15. augus-
tā no plkst. 9 līdz 14.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kas 

kaiš sēņu māmiņai”.

VĀRVE
Pagasta svētki līdz 15. augus-

tam.
Sporta un kultūras 
centrs “Zūras”
15. augustā plkst. 17 Janas 

Gruntmanes otrās izstādes atklā-
šana “Akti”; rūķu darbnīcā filma 
“Spēku rodi dabā”; muzeja ratnīcā 
ekspozīcijas apskate. 

Plkst. 18 Zūrās pie muzeja 
ratnīcas svētku noslēguma kon-
certs kopā ar Mārtiņu Ruski.

Pie Zūru pamatskolas,
Ventava
11. augustā plkst. 18 “Ak, 

bērnība, bērnība, bērnība...” – ra-
došās darbnīcas, spēles, rotaļas, 
dejas, stafetes un jautra kopā bū-
šana.

Pie skeitparka, Vārve
12. augustā plkst. 18 “Jauns un 

traks...” – paraugdemonstrējumi, 
RC “Ventspils” puiši ar droniem. 
Pie Leču muižas

13. augustā plkst. 19 Usmas 
amatierteātris “Suflē” ar E. Vulfa 
izrādi “Grūts uzdevums”, režisore 
Sigita Dermaka.

Vārves pludmale
15. augustā plkst. 11 volejbo-

la turnīrs.
Sporta un kultūras 
centrs “Zūras”
29. augustā plkst. 20 Vārves 

pagastā pie NATO nobrauktuves 
jūrmalā “Senās uguns nakts” kon-
certs, uzstājas Ira Dūduma.

No 15. augusta līdz 15. sep-
tembrim Janas Gruntmanes iz-
stāde “Akti”.

19. augustā Vārves pagasta 
pensionāri dosies ekskursijā uz 
Spāres muižu un Nurmuižu. Pie-
teikties līdz 17. augustam pie Vik-
torijas Rebukas, tālr. 22018760.

Zūru novadpētniecības 
ekspozīcija
No 27. līdz 31. augustam 

Sporta un kultūras centrā izstāde 
“Apsveikumi svētkos” – no Zūru 
novadpētniecības ekspozīcijas 
fonda atklātnes, telegrammas, ie-
svētību apsveikumi.

Līdz 31. augustam Zūru mu-
zeja ratnīcā izstāde “Izšuvumi pa-
gājušajā gadsimtā”.

Vārves bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz 

20. augustam bibliotēka slēgta.
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Savējā 

starp svešiem, sveša starp savē-
jiem”, rakstniecei, publicistei Ma-
rinai Kosteņeckai – 75.

Zūru bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz 

21. augustam bibliotēka slēgta; 
apmeklētājiem atvērta 17. augus-
tā no plkst. 9 līdz 16.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Patie-

sības un atklātības spēks Marinas 
Kosteņeckas darbos”,  rakstniecei, 
publicistei Marinai Kosteņeckai – 
75;

l Dzejas izstāde “Ir atkal sep-
tembris šis rudenīgi skaistais, un 
atkal sācies jaunais mācībgads!” 
(no 28. augusta);

l Literatūras izstāde “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2020”. 
Ventspils bibliotēkas rotējošā fon-
da 64. kopa.

Ventspils novada pasākumu afiša
11. augusts – 10. septembris
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Lūdz mērķtiecīgu atbalstu suitu kultūrtelpai

Ventspils novada pašvaldība 
ir sapratusi, ka jāatbalsta suitu 
aktivitātes, un kopš novada izvei-
došanas Jūrkalnes pagasta attīs-
tībai ir atvēlēti divi miljoni eiro, 
izmantojot arī Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu. Ventspils no-
vada pašvaldība atbalsta ne tikai 
Jūrkalni, bet visu suitu kopienu. 
Par to liecina iesaistīšanās etnis-
kajā kultūras centrā “Suiti”. Māris 
Dadzis uzteica biedrību “Maģie 
suiti”, kas realizē dažādus projek-
tus, lai saglabātu un nodotu tā-
lāk kultūrvēsturisko pieredzi, un 
veiksmīgi sadarbojas ar Jūrkalnes 
katoļu draudzi sakrālā mantoju-
ma saglabāšanā. 

Septembrī būs divi gadi, kopš 
suitos kalpo Edijs Silevičs. Viņš 
teica: “Dievs šo reģionu ir radījis 
ļoti skaistu, šeit dzīvo labi, talan-
tīgi un darboties griboši cilvēki. 
Es kā priesteris esmu nozīmēts 
šeit darīt to, ko dara katoļu baz-
nīca. Un tai ir divas galvenās 
prioritātes – Dieva gods un dvē-
seļu pestīšana. Uz suitu identi-
tātes jautājumiem raugos no šīs 
perspektīvas. Ja suitu kultūra vei-
cina to, ka suiti atgriežas no grē-
kiem un dzīvo saskaņā ar Dieva 
likumiem, pieņem sakramentus 
un māca saviem bērniem ticības 
patiesību, tad suitu kultūra, ma-
nuprāt, ir kaut kas ļoti, ļoti labs. 
Ja tā var palīdzēt izglābt kaut 
vienu dvēseli, esmu šīs kultūras 
atbalstītājs. Bet, ja suitu kultūra 
veicina šķelšanos, savstarpēju ne-
labvēlību un intrigas un velk cil-
vēkus prom no Dieva, es nevēlos 

Grigorijs Rozentāls atgādināja, ka suitu kultūrtelpa kā nemateriālās kultūras 
mantojums ir iekļauta UnESCO sarakstā un suiti ir izstrādājuši savas kultūrtelpas 
glābšanas plānu.

Prezidentu suitos sagaidīja ar dziesmām un dūdu skaņām, dāvāja raušus un grāmatu. 

tajā iesaistīties. Katoļticība šeit ir 
pazīstama jau gandrīz 400 gadu, 
tā ir suitu identitātes garīgais 
pamats un padarījusi šo kultūru 
tik krāsainu. Īsts suits svētdienā 
ir baznīcā. Esmu baznīcā katru 
svētdienu, un, ticiet man, īstu 
suitu nav daudz. Ja suiti mīlēs 
Dievu, viņu kultūra būs dzīvot-
spējīga.” Grigorijs Rozentāls atgā-
dināja, ka suitu kultūrtelpa kā ne-
materiālās kultūras mantojums ir 
iekļauta UNESCO sarakstā un 

suiti ir izstrādājuši savas kultūr-
telpas glābšanas plānu. Janīna 
Kursīte-Pakule sacīja, ka suiti var 
būt laimīgi, jo viņiem viss ir, tur-
klāt teicamā līmenī. Vīri, sievas, 
bērni dzied, suiti auž un ada, ir 
izveidojuši biedrību, sadarbojas 
ar baznīcu. Suitiem ir izcila filmu 
varone, leģendārais Ručs, un ir 
grāmatas par bagātīgo mantoju-
mu. Ir izveidots labs kultūrtūris-
ma modelis – visi grib braukt pie 
suitiem. Unikālajai kultūrtelpai 

pietrūkst vienīgi tik, kā mērķ-
tiecīgs un sistemātisks valsts at-
balsts. Valsts prezidents vairāk-
kārt uzsvēra, ka piekrīt šādam 
modelim, jo suiti ir ļoti daudz 
izdarījuši, lai būtu pamanāmi ne 
tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. 
Runājot par ekonomiku, Egils 
Levits izteicās, ka ir manāma 
pārlieku liela līdzekļu koncen-
trēšana attīstības centros, finan-
sējums būtu jāparedz arī reģionu 
attīstībai. Māris Dadzis pieskārās 

suitu vienotības jautājumam, pie-
bilstot, ka tagad nebūtu tik daudz 
jādomā par robežām, bet vairāk 
par lieliem mērķiem: “Manu-
prāt, tas lielgabals jātēmē, lai ir 
šis valsts mērķtiecīgais atbalsts 
kultūrtelpai.” Grigorijs Rozentāls 
uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi panākt, 
lai suitu zemē gribētu dzīvot arī 
jaunā paaudze, bet to piesaistīs 
ne jau kultūras pasākumi, bet gan 
ekonomiskā stabilitāte – attīstīta 
uzņēmējdarbības vide un sakār-
tota infrastruktūra. 

Turpinot diskusiju, Dace Mar-
tinova apliecināja, cik būtisks 
suitu zemei būtu pastāvīgs valsts 
atbalsts, jo tagad finansējums tiek 
saņemts, piedaloties projektu 
konkursos, bet tas negarantē, ka 
etniskais centrs saņems nepiecie-
šamos līdzekļus ilgtermiņā. Iz-
teikties varēja arī zālē sēdošie, un 
jūrkalniece Marija Janvāre runāja 
par savu sāpi – viņai nav pieņe-
mami, ka svētdienās suiti neiet 
baznīcā un Alsungā laikā, kad 
notiek dievkalpojums, tiek orga-
nizēts tirgus. Kāda četru bērnu 
māmiņa viņai oponēja, sakot, ka 
ir padzīvojusi ārzemēs, taču at-
griezusies Latvijā un tirgus viņai 
ir iespēja pārdot izaudzēto, godī-
gi nopelnīt naudu, nenolaižoties 
līdz lūdzējas lomai. Tūrisma ek-
sperts Artis Gustovskis akcentēja, 
ka jāsakārto valsts ceļi, jo tūristi 
nevēlas izmantot nekvalitatīvu 
infrastruktūru. Valsts prezidents 
novēlēja suitiem runāt savā valodā 
un mācīt to bērniem, jo latgalieši 
vairs nekautrējas arī publiski ru-
nāt latgaliski.     

Marlena Zvaigzne
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SAISTOšIE nOTEIKUMI nR.6

Ventspils novadā
2020. gada 6. jūnijā

(protokols Nr.68, 6.§)

VEnTSPIlS nOVADA SABIEDRISKāS 
KāRTīBAS nOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 4. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Ventspils novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka 
prasības, kādas ievērojamas sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanai Ventspils novada administratīvajā 
teritorijā, un administratīvo atbildību par Noteikumu 
pārkāpumiem.

2. Persona, kura izdarījusi Noteikumu pārkāpumu 
Ventspils novada teritorijā, ir saucama pie 
Noteikumos paredzētās administratīvās atbildības. 

II. Administratīvā atbildība par sabiedriskās 
kārtības prasību pārkāpumiem

3. Par atrašanos ar atvērtu vai vaļēju alus ar 
absolūtā spirta daudzumu virs 0,5 tilpumprocentiem 
vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā 
vaļējā tarā sabiedriskajā transportā, koplietošanas 
telpās vai publiskās vietās, izņemot vietas, kur 
alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz 
piecām naudas soda vienībām.

4. Par mitināšanos (gulēšanu, nakšņošanu, u.tml.) 
publiskās vietās vai koplietošanas telpās piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz piecām 
naudas soda vienībām.

5. Par ubagošanu, uzmācīgā veidā lūdzot 
žēlastības dāvanas, piemēro brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu no divām līdz piecām naudas soda 
vienībām.

6. Par koplietošanas telpu vai ielu, apstādījumu 
un citu publisku vietu piegružošanu ar sadzīves 
atkritumiem (izsmēķiem, izlietotiem iepakojumiem, 
ēdienu atliekām u.tml.), piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu no divām līdz septiņām naudas soda 
vienībām.

7. Par uzbraukšanu ar mehānisko transportlīdzekli 
uz ledus ūdenstilpēs piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu no piecām līdz desmit naudas soda vienībām.

8. Par trokšņošanu vai jebkāda cita veida rīcību 
dzīvojamās mājās, dzīvokļos vai ēkas koplietošanas 
telpās, uz ielām vai citās publiskās vietās, kas traucē 
iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23.00 līdz 
plkst. 7.00, izņemot publiskus pasākumus, piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskajām personām 
no trim līdz piecpadsmit naudas soda vienībām, 
bet juridiskajām personām – no piecpadsmit līdz 
trīsdesmit naudas soda vienībām.

9. Par ilgstošu lielgabarīta mantas (piemēram, 
malkas, būvmateriālu un citu kravu, konteineru, 
cisternu) novietošanu un turēšanu publiskās vietās, 
kā rezultātā tiek traucēta teritorijas uzkopšana, 
būvju, ielu vai ceļu remonts u.tml. darbu veikšana, 
vai tas rada draudus personu dzīvībai, veselībai vai 

īpašumam, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 
– fiziskajām personām no piecām līdz piecpadsmit 
naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – 
no piecpadsmit līdz trīsdesmit naudas soda vienībām.

10. Par apstādījumu bojāšanu piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu no piecām līdz 
piecdesmit naudas soda vienībām.

11. Par klajas necieņas izrādīšanu Ventspils 
novada simbolikai piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu no desmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

III. Kompetence administratīvo pārkāpumu 
procesā

12. administratīvā pārkāpuma procesu par 
Noteikumos norādīto administratīvo pārkāpumu 
izdarīšanu līdz lietas izskatīšanai veic:

12.1. Ventspils novada pašvaldības administrācijas 
Piltenes pilsētas pārvaldes un pagastu pārvalžu 
vadītāji un šo amatpersonu amata pienākumu 
izpildītāji;

12.2. Ventspils novada pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību amatpersonas vai darbinieki atbilstoši 
savai kompetencei, kuras īpaši pilnvarotas ar attiecīgu 
Ventspils novada domes lēmumu;

12.3. Valsts policija un pašvaldības policija.
16. administratīvā pārkāpuma lietas par 

Noteikumu pārkāpumiem izskata Ventspils novada 
domes administratīvā komisija.

IV. noslēguma jautājumi
17. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar 

“administratīvās atbildības likumu”.
18. ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu 

spēku zaudē Ventspils novada domes 2010. gada 29. 
jūlija saistošie noteikumi Nr.21 “Ventspils novada 
sabiedriskās kārtības noteikumi” (protokols Nr.21, 
1.§).

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

VEnTSPIlS nOVADA DOMES SAISTOšAJIEM nOTEIKUMIEM nR.6 

“VEnTSPIlS nOVADA SABIEDRISKāS KāRTīBAS nOTEIKUMI” 
Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Latvijas Republikas Saeima 2018. gada 25. oktobrī ir pieņēmusi “administratīvās atbildības likumu”, ar kura spēkā stāšanās dienu spēku 
zaudēs Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss (turpmāk – LaPK). Šā likuma mērķis ir ieviest mūsdienu tiesiskajiem standartiem atbilstošu 
administratīvo sodu sistēmu un no procesuālā viedokļa vienkāršu un ātru administratīvo pārkāpumu procesu, kas nodrošinātu: cilvēktiesību 
ievērošanu; procesuālo taisnīgumu; soda neizbēgamību. Šajā nolūkā likumdevējs būtiski mainījis kārtību, kādā tika veikta administratīvo 
pārkāpumu lietvedība, soda piemērošana un tā izpilde. “oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma” 9. panta piektajā daļā noteikts, 
ka gadījumā, ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats, tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā 
daļa. ņemot vērā, ka saskaņā ar LaPK 5. pantu izdotajos Ventspils novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošos noteikumos Nr.21 “Ventspils 
novada sabiedriskās kārtības noteikumi” (sēdes protokols Nr.21, 1.§) izdarāmie grozījumi, lai tie atbilstu hierarhiski augstāka juridiskā spēka 
normatīvajam aktam, ievērojami pārsniedz pusi no visu normu apjoma, ir izdodams jauns tiesību akts. Saistošo noteikumu “Ventspils novada 
sabiedriskās kārtības noteikumi” projekts sagatavots, lai nodrošinātu normatīvā akta, kura izdošanas pilnvarojumu satur likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 4. punkts, atbilstību “administratīvās atbildības likuma” normās ietvertajam tiesiskajam regulējumam. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka: administratīvā pārkāpuma sastāvus, par kuriem atbildība nav paredzēta speciālajos nozaru likumos, kā 
arī administratīvo sodu veidus un sankcijas, kas atbilst “administratīvās atbildības likumam”; kompetenci administratīvo pārkāpumu 
procesā, t.i., amatpersonas (institūcijas), kuras ir tiesīgas veikt procesu par Noteikumos norādīto administratīvo pārkāpumu izdarīšanu 
un par Noteikumu pārkāpumiem ierosināto administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanu. Saistošie noteikumi nav papildināti ar jauniem 
administratīvo pārkāpumu sastāviem sabiedriskās kārtības jomā, un tajos vairs nav iekļautas normas, par kuriem persona vairs nav 
saucama pie administratīvās atbildības vai tā jau ir paredzēta likumos. tiesību normas izteiktas redakcijā, ievērojot “administratīvās 
atbildības likumā” lietoto terminoloģiju.

3. informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu “Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi” ievērošanas kontroles un uzraudzības pasākumus, administratīvā 
pārkāpuma procesa veikšanu un lēmumu pieņemšanu administratīvās pārkāpuma lietās turpinās īstenot tās pašas pašvaldības amatpersonas, 
un nav nepieciešama jaunu institūciju izveide. turklāt, atšķirībā no LaPK, “administratīvās atbildības likums” paredz pienākumu personām, 
kuras izdarījušas administratīvo pārkāpumu, atlīdzināt valstij vai pašvaldībai radītos izdevumus par lietvedību jeb procesuālos izdevumus. 
Līdz ar to prognozējams, ka pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbība saistībā ar administratīvo pārkāpumu procesu, piemērojot izdoto 
normatīvo aktu, neradīs neplānotus papildus finansiālus izdevumus.

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

Nav attiecināms. 

5. informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām, kuras regulē “administratīvās atbildības likums”: 1) procesa uzsākšana; 2) lietas sagatavošana 
izskatīšanai; 3) lietas izskatīšana un lēmuma pieņemšana; 4) soda izpilde. Katrā no iepriekš minētajām administratīvā pārkāpuma priocesa 
pamatstadijām precīzi noteiktas darbības, kādas ir tiesiski pieļaujamas un veicamas attiecīgajā procesa stadijā.  

6. informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām normatīvā akta projekta izstrādē nav notikušas, jo noteikumi par sabiedrisko kārtību un administratīvo sodu 
piemērošana par to pārkāpumiem, vienlīdz kā kompetence administratīvā pārkāpuma procesā, kas nosakāma saskaņā ar “administratīvās 
atbildības likuma” prasībām, ir no valsts pārvaldes funkcijām izrietošs uzdevums, kura izpilde ir publiskās pārvaldes ekskluzīvā kompetencē 
ietilpstošs un ar sabiedrības interesēm nesaistīts jautājums, jo administratīvās atbildības juridiskā daba ir personiska rakstura.

Domes priekšsēdētājs A. MUCEnIEKS

informācija
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

VEnTSPIlS nOVADA DOMES SAISTOšAJIEM nOTEIKUMIEM nR.7 

“GROzīJUMS VEnTSPIlS nOVADA DOMES 2011. GADA 26. MAIJA 
SAISTOšAJOS nOTEIKUMOS nR.17 “PAR KāRTīBU, KāDā TIEK SASKAņOTA Un 

ORGAnIzēTA IElU TIRDznIECīBA VEnTSPIlS nOVADā”” 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Latvijas Republikas Saeima 2018. gada 25. oktobrī ir pieņēmusi 
“administratīvās atbildības likumu”, ar kura spēkā stāšanās dienu spēku 
zaudēs Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss (turpmāk – LaPK). 
Šā likuma mērķis ir ieviest mūsdienu tiesiskajiem standartiem atbilstošu 
administratīvo sodu sistēmu un no procesuālā viedokļa vienkāršu un 
ātru administratīvo pārkāpumu procesu, kas nodrošinātu: cilvēktiesību 
ievērošanu; procesuālo taisnīgumu; soda neizbēgamību. Šajā nolūkā 
likumdevējs būtiski mainījis kārtību, kādā tika veikta administratīvo 
pārkāpumu lietvedība, soda piemērošana un tā izpilde. Savukārt personu 
administratīvā atbildība noteikta speciālajos nozaru likumos, tostarp 
par izdarītajiem pārkāpumiem tirdzniecības jomā – “Patērētāju tiesību 
aizsardzības likumā”. ņemot vērā, ka saskaņā ar “administratīvās atbildības 
likuma” 2. panta nosacījumiem pašvaldību saistošie noteikumi, par kuru 
pārkāpumiem paredzēta administratīvās atbildības iestāšanās, arī ir 
administratīvās atbildības sistēmas daļa, saistošie noteikumi “Grozījums 
Ventspils novada domes 2011. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr.17 
“Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ventspils 
novadā”” (turpmāk – saistošie noteikumi) izdoti, lai nodrošinātu normatīvā 
akta atbilstību “administratīvās atbildības likuma” normās ietvertajam 
tiesiskajam regulējumam.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistoši noteikumi paredz Ventspils novada domes 2011. gada 26. 
maija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un 
organizēta ielu tirdzniecība Ventspils novadā” izteikt Vii nodaļu, kuras 
nosaukums un tajā iekļauto tiesību normu saturs noteikts saskaņā ar LaPK 
procesuālo regulējumu, redakcijā, kas atbilst “administratīvās atbildības 
likuma” prasībām, t.sk. ievērojot šajā likumā lietoto terminoloģiju. 
Saistošie noteikumi nosaka arī pašvaldības amatpersonas, kuras tiesīgas 
veikt administratīvā pārkāpuma procesu par ielu tirdzniecības noteikumu 
pārkāpumiem Ventspils novadā līdz administratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanai. Šajā daļā saistošie noteikumi precizēti saskaņā ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 3. jūlija 
atzinumā Nr.1-18/6055 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.7”, kas sniegts 
likuma “Par pašvaldībām” 45. panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā, 
izteiktajiem iebildumiem par to atbilstības “administratīvās atbildības 
likuma” 115. panta pirmajai daļai nodrošināšanu.

3. informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmē, jo pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā 
administratīvā pārkāpuma procesa veikšanu un lēmumu pieņemšanu 
administratīvās pārkāpuma lietās turpinās īstenot tās pašas pašvaldības 
amatpersonas, un nav nepieciešama jaunu institūciju izveide.

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

Nav attiecināms. 

5. informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām, kuras regulē 
“administratīvās atbildības likums”: 1) procesa uzsākšana; 2) lietas 
sagatavošana izskatīšanai; 3) lietas izskatīšana un lēmuma pieņemšana; 
4) soda izpilde. Katrā no iepriekš minētajām administratīvā pārkāpuma 
procesa pamatstadijām likumdevējs precīzi noteicis darbības, kādas ir 
tiesiski pieļaujamas un veicamas attiecīgajā procesa stadijā.  

6. informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām normatīvā akta projekta izstrādē 
nav notikušas, jo administratīvo sodu piemērošana par tirdzniecības 
kārtības neievērošanu un tās noteikumu pārkāpumiem, vienlīdz kā 
kompetence administratīvā pārkāpuma procesā, kas nosakāma saskaņā 
ar “administratīvās atbildības likuma” prasībām, ir no valsts pārvaldes 
funkcijām izrietošs uzdevums, kura izpilde ir publiskās pārvaldes ekskluzīvā 
kompetencē ietilpstošs jautājums.

Domes priekšsēdētājs A. MUCEnIEKS

SAISTOšIE nOTEIKUMI nR.7

Ventspils novadā
2020. gada 26. jūnijā (protokols Nr.68, 7.§)
(precizēti 30.07.2020., protokols Nr.69, 1.§)

“GROzīJUMI VEnTSPIlS nOVADA DOMES 
2011. GADA 26. MAIJA SAISTOšAJOS 
nOTEIKUMOS nR.17 “PAR KāRTīBU,  
KāDā TIEK SASKAņOTA Un ORGAnIzēTA 
IElU TIRDznIECīBA VEnTSPIlS nOVADā”” 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 
2010. gada 12. maija 

noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, 
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 

organizēšanas kārtību” 9. punktu.

1. izdarīt Ventspils novada domes 2011. gada 
26. maija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par kārtību, 
kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība 
Ventspils novadā” šādu grozījumu:

1.1. izteikt Vii nodaļu šādā redakcijā:
“7. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā:

7.1. administratīvā pārkāpuma procesu par 
noteikumu pārkāpumu izdarīšanu līdz lietas 
izskatīšanai veic:

7.1.1. pašvaldības policija;
7.1.2. pašvaldības administrācijas Piltenes pilsētas 

pārvaldes un pagastu pārvalžu vadītāji.
7.2. administratīvā pārkāpuma lietas izskata 

Ventspils novada domes administratīvā komisija.”
2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar 

“administratīvās atbildības likumu”.

Domes priekšsēdētājs A. MUCEnIEKS

Ventspils novada sieviešu biedrība “Spārni” 
ziņo, ka gadskārtējais pasākums “Ventspils 
novada pagastu diena” Piejūras brīvdabas 
muzejā Ventspilī 6. septembrī nenotiks. 

ministru kabineta noteikumi  
Nr. 360 “epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
paredz, ka no 1. augusta brīvdabas pasākumos, 
ja norises vietas teritorijas lielums to pieļauj, 
vienkopus var pulcēties līdz 3000 cilvēku, ievērojot 
divu metru distanci.

Savukārt Pagastu dienā, lai nodrošinātu pagastu 
stendu izstādi, starp pārstāvjiem nav iespējams 
ievērot divu metru distanci, turklāt pasākumu 
parasti apmeklē vairāk nekā 3000 interesentu.

Pagastu dienas galvenā būtība ir tā, ka katrs 
Ventspils novada pagasts izveido informatīvu, 
vizuāli pievilcīgu stendu jeb izstādi, kurā 
demonstrē dažādus gada laikā tapušus amatnieku 
darbus, lauku labumus, pēc sentēvu receptēm 
gatavotus ēdienus. Notiek pagastos praktizēto 
tradīciju un amatu izrādīšana, radošajās darbnīcās 
strādā uzaicināti meistari, kas apmeklētājiem 
demonstrē savas prasmes un piedāvā iespēju 
līdzdarboties.

Ventspils novada sieviešu biedrības “Spārni” 
valdes priekšsēdētāja Zigrīda Krauze pateicas 
visiem par atbalstu iepriekšējo Pagastu dienu 
organizēšanā, kā arī saka paldies pasākuma 
apmeklētājiem un atbalstītājiem.

Marlena zvaigzne 

Pagastu diena 
septembrī nenotiks

Biedrības “Spārni” dāmas turpina aktīvi darboties, 
bet Pagastu diena šoruden nenotiks.  
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tārgale
12. jūlijā Tārgales pagasta 

Jātnieku sporta klubā 
“Demora” ar Ventspils 
domes atbalstu realizēts 
Ventspils pilsētas jauniešu 
brīvā laika pavadīšanas un 
aktīvas atpūtas veicināšanas 
projekts “Villošanās 
Demorā”.

Papildus ierastajām Ūsiņa die-
nas aktivitātēm – zirgu kopšanai, 
krēpju pīšanai, seglošanai – kalējs 
iepazīstināja ar zirgu kalšanu un 
kalēja inventāru, tika demonstrēts 
uzvedums ar zirgiem, baudīts Pod-

Tārgalnieks Krišs Zariņš ir beidzis 1. klasi un jau guvis 
labus panākumus skatuves runas konkursos. Kurzemes 
reģionā iegūta 1. pakāpe.

Grāmatas zēns lasa kopš piecu gadu vecuma. Lasīt viņam iemācīja 
mamma. Sākums bija grūts, bet pēc tam, kad Krišs saprata, ka grāmata 
ir labs draugs, viņš labprāt izvēlējās jaunu lasāmvielu. 

Gatavojoties skatuves runas konkursam, Tārgales pamatskolas au-
dzēknis iemācījies dzejoli un stāstu – tos iegaumēt palīdzējusi mam-
ma. Viss noticis pamazām, līdz vārdi veikli virknējušies galvā. Vispirms 
Krišs piedalījās konkursā Ventspilī, bet pēc tam pārstāvēja novadu 
Kandavā. Viņš sevi uzskata par drošu zēnu un teic, ka nav grūti iz-
iet publikas priekšā un sākt runāt. Viņu iedrošina arī skolotāja Zanda 
Dulverka. Kriša māmiņa Ieva ir pamanījusi, ka ikdienā dēls ir diezgan 
kluss, savukārt uz skatuves pārvar uztraukumu un braši runā iepriekš 
apgūto tekstu, gūstot prieku un gandarījumu. Arī Ieva, kad bija skol-
niece, piedalījusies runas konkursos. Viņa saka: “Gribēju, lai dēls to pa-
mēģina, jo man šķiet, ka tie nav tikai konkursi, bet tiek iegūtas prasmes 
visai dzīvei. Iemācīties runāt publikas priekšā nevar vienā dienā, tas 
jādara ilgstoši, vingrinot arī redzes atmiņu. Pagaidām Krišam sanāk, 
redzēsim, kā būs nākotnē.”

Ieva bija kopā ar dēlu abās konkursa kārtās, izjūtot patīkamu saviļ-
ņojumu un secinot, ka Latvijā ir daudz labu jauno runātāju, kuri skatu-
ves runas izkopšanai veltījuši gana daudz laika. Zariņu ģimenē aug arī 
dēls Miķelis, kuram ir četri gadi. Krišs savam brālim lasa priekšā dažā-
dus stāstus. Viņu pašu vairāk saista enciklopēdijas, jo tajās var uzzināt 
informāciju par dinozauriem, cilvēka uzbūvi, kosmosu.  Krišam patīk arī 
sports – viņš trenējas futbolā, zēnam uzticēta vārtsarga loma.                

Marlena Zvaigzne 

Runājot uz skatuves, vingrina redzes atmiņu

Kriša padomdevējas ir māmiņa Ieva un skolotāja zanda Dulverka.  Marlenas ZvaigZnes foto

Villojas un parāda
laukuma līdzinātāju

nieku ģimenes vīriešu cepts pan-
tāgs, notika IU Berka lauku sēta 
“Kliņģeri” aitiņu, zirgu un poniju 
apskate, Ūsiņa godināšana. Projek-
ta nosaukums atspoguļo šī pasāku-
ma galveno mērķi – iepazīties un 
izprast, kā aitiņu vilna pārtop dzijā 
un apģērbā, tādēļ bija vērpšanas 
meistarklase, dziju tīšana kamo-
lā no tītavām un citas darbības ar 
vilnu un dziju, aproču gatavošanas 
meistarklase, kurā apmeklētāji va-
rēja pagatavot sev krāsainu dzijas 
aproci. Mārtiņš Bergmanis organi-
zēja pasākumu vadīšanas meistar-
klasi, aicinot jauniešus uzdrīkstē-
ties runāt mikrofonā un pastāstīt 
par pasākuma gaitu.

Pie reizes biedrībai bija iespēja 
palielīties ar kārtējo Lauku atbalsta 
dienesta atbalstīto LEADER prog-
rammā realizēto projektu “Jāšanas 
laukuma līdzinātāja iegāde JSK 
“Demora””. Nelielais jāšanas lau-
kums, kurā notiek ļoti intensīvi tre-
niņi un cits darbs ar zirgiem, obli-
gāti jālīdzina katru dienu vai katru 
otro dienu. Vienā dienā  laukumā 
darbojas desmit un vairāk zirgu, 
treniņā noskrienot 10 km dažādās 
gaitās, kas pārsvarā notiek pa apli, 
tādēļ rada tādus smilšu sanesumus 
kā virāžas. Pārvarot šķēršļus, kas 
ir viens no galvenajiem treniņu 
mērķiem, zirgi pirms un pēc šķēr-
šļiem izsit bedres. Ja laukumu ne-
līdzina regulāri, bedres un virāžas 
paliek arvien dziļākas, tajās krājas 
ūdens, un, pats galvenais, nelīdze-
nā pamata dēļ treniņi nav droši 
ne zirgiem, ne jātniekiem. Jaunais 
profesionālais līdzinātājs atvieglos 
laukuma kopšanu un palīdzēs to 
uzturēt labā stāvoklī. 

JSK “Demora” valdes 
priekšsēdētāja  Gelinta Apse“Demoras” komanda un laukuma līdzinātājs.        GeLiNtaS aPSeS aRhĪVa foto
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tārgale

Krista Alise Ālīte, 
Tārgales pamatskolas 
9. klases skolniece, 
pagājušajā mācību gadā 
ieguva 1. vietu novada 
vizuālās mākslas olimpiādē 
9. klašu grupā, bet viņas 
klasesbiedrs Aleks Kārkliņš – 
3. vietu starpnovadu posma 
krievu valodas olimpiādē “A” 
grupā.

Ir vasara, tomēr jaunieši ie-
rodas uz sarunu. Krista atzīst, ka 
viņai par skolu paliks ļoti labas 
atmiņas, jo skolotāji bijuši pre-
timnākoši arī kovida laikā. Tie-
sa, šķitis, ka ārkārtējās situācijas 
apstākļos viņi darbus uzdevuši 

vairāk, nekā ierasts, bet varbūt tas 
nav objektīvs redzējums, secina 
tārgalniece. Viņa stāsta, ka vien-
mēr labāk padevusies mājturība 
un vizuālā māksla, ļoti labas sek-
mes bijušas arī ķīmijā. Mājturībā 
patikusi izšūšana un tamborēšana 
– smalki darbi, kas prasa pacietī-
bu. Vizuālās mākslas olimpiādē 
Krista no latvju zīmes Zalkša bur-
tiem izveidojusi 3D priekšmetu. 
Tas bijis grūts uzdevums, kas pra-
sījis daudz laika. 

9. klasē jauniete bija skolē-
nu pašpārvaldes prezidente, bet 
pulciņus neapmeklēja, jo vēlējās 
vairāk laika veltīt mācībām. Kris-
ta ir iestājusies Ventspils Valsts 

Tēlnieks Roms Hāvamegi, 
Tārgales folkloras kopas 
“Kāndla” ilggadējās 
dalībnieces Helgi Daubares 
tēvs, 1938. gadā piedalījās 
un uzvarēja konkursā par 
pieminekļa izgatavošanu 
Brīvības karā kritušajiem 
Igaunijas karavīriem. To 
izgatavoja 1939. gadā kā 
piemiņas zīmi vairāk nekā 
300 cīnītājiem, kuri krituši 
Brīvības karā.

Skulptūra ir pusotra cilvēka 
augumā, izgatavota no granīta, 
tajā attēlots karavīrs ar zobenu un 
vairogu, uz kura ir trīs lauvas.

Pieminekli bija plānots uzstā-
dīt Setu zemē Pečoru pilsētas cen-
trā, Brīvības laukumā, 1940. gada 
augustā. Pečori tajā laikā vēl bija 
Igaunijas teritorijā. Pasākums ne-
notika padomju okupācijas dēļ. 

2004. gadā tika uzsākta disku-
sija par Brīvības kara pieminekļa 
atjaunošanu pēc tēlnieka Hāva-
megi izgatavotā projekta. Ideju 
atbalstīja Igaunijas Kara muzejs, 
Setomā pagasts un Setu kultūras 
fonds. Tika izveidota komisija, 
kas organizēja ziedojumu vāk-

šanu Brīvības karā kritušajiem 
karavīriem veltītā pieminekļa at-
jaunošanai. Pieminekli 20. jūlijā 
atklāja mazā dienvidaustrumu 
pilsētā Verskā. Pasākumā piedalī-
jās arī Igaunijas prezidente Kersti 
Kaljulaida. Viņa sacīja, ka šis pie-
mineklis ir zīme Igaunijas neatka-
rības grūtajai atnākšanai. 

Piemineklis ir piemiņa visiem 
tiem, kuri šī uzvaras rīta vārdā 
riskēja ar savu dzīvību. Šis piemi-
neklis ir veltījums Igaunijas brīvī-
bai. Tas stāsta par grūtiem laikiem 
Igaunijas vēsturē, par neatkarības 
zaudēšanu okupācijas laikā.

Mēs, Tārgales folkloras kopas 
“Kāndla” dalībnieki, vēsturiskajā 
brīdī bijām blakus tēlnieka meitai 
Helgi Daubarei, kura bija uzaici-
nāta būt par goda viešņu. 

Pasākuma otrajā daļā kopas 
“Kāndla” dalībnieki iepazīstināja 
klātesošos ar līvu, somugru radu 
tautas, folkloru, dziesmām un ro-
taļām. Pēc tam “Kāndla” devās uz 
Obinitsu, Setu zemes galvaspil-
sētu, kur nākamajā dienā sniedza 
koncertus pie setu kafejnīcas un 
mākslas namā. 

Ilga Porniece 

“Kāndla” piedalās 
pieminekļa atklāšanā

“Kāndla” pie 
pieminekļa Brīvības 

karā kritušajiem 
karavīriem Igaunijā.  

iLGaS PoRNieCeS aRhĪVa foto

Paliks labas atmiņas 
par Tārgales pamatskolu

1. ģimnāzijā un padziļināti apgūs 
dabaszinības. Šāda izvēle ir tādēļ, 
ka tārgalniece vēlas kļūt par ķirur-
ģi. Vasaru viņa pavada, darot da-
žādus lauku darbus un skatoties 
filmas. Tas Kristai ļoti patīk, tāpat 
kā zīmēt, portretēt cilvēkus. 

Aleks Tārgales pamatskolā 
sāka mācīties 7. klasē, pirms tam 
viņš izglītojās vairākās citās mā-
cību iestādēs Ventspilī, turklāt 
sākumā tas darīts krievu valodā. 
Puisis godīgi atzīst, ka agrāk viņa 
sekmes nebija spīdošas, arī tagad 
varētu vēlēties labākas atzīmes, 
tomēr, laikam ejot, Aleks sapratis, 
ka nevar slinkot – ir jāmācās. Viņš 
ir iestājies Kuldīgas Tehnoloģiju 
un tūrisma tehnikumā, kur ap-
gūs mēbeļu dizainu un uzzinās, 
kas notiek galdniecībā. Arī Aleks 
uzskata, ka Tārgales pamatskolā 
strādā atsaucīgi pedagogi, kuriem 
rūp, kā klājas viņu audzēkņiem. 
Pēc stundām puisis bieži bijis ma-
nāms sporta zālē, mētājot basket-
bola bumbu vai darbojoties svaru 
zālē. Vēl viens Aleka vaļasprieks 
ir tautas dejas, viņš divus gadus 
bija skolas kolektīva “Dore” dalīb-
nieks. 

Ventspils novada pašvaldība 
apbalvo skolēnus, kuri olimpi-
ādēs sasniedz labus rezultātus, 
un Aleks bija lepns, saņemot 15 
eiro. Viņš arī vasarā pelna nau-
du, veicot pagastā dažādus labie-
kārtošanas darbus. Alekam jau ir 
pieredze, jo arī pagājušajā gadā 
viņš strādāja, bet šogad mērķis ir 
iegādāties viedtālruni.   

Marlena Zvaigzne 

Kristai Alisei vienmēr labāk padevusies mājturība un vizuālā māksla, ļoti labas 
sekmes bijušas arī ķīmijā.            Marlenas ZvaigZnes foto

Aleks ir iestājies Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikumā, kur apgūs mēbeļu dizainu un uzzinās, kas 
notiek galdniecībā.
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Mēs spējam atvērt telpu 
te, kalnā. Telpu, kurā notiek 
brīnumi. Mēs nepiederam 
kalnam, bet esam saaugušas 
ar to, un ir notikumi, kas 
grib tapt piedzīvoti te, kalnā,  
pirms izkūp nebūtībā. Tā 
ir silta, radoša, pat karsta 
enerģijas upe. 

Oktobris 2019
Virtuālajā spīgansapulcē iezī-

mējam katra savus piekto “VĀR-
TU” programmas akcentus un 
smejamies, ka pie reizes varam ra-
dīt saturu arī sestajiem, septītajiem 
un visiem turpmākajiem. Vēlāk pie-
redzēsim, ka nekas, nu pilnīgi nekas 
no oktobrī saspriestā nerealizēsies. 
Kā sanākušajiem žurnālistiem Rīgā, 
Reiterna namā, Latvijas 1. rokka-
fejnīcas Rokoko zālē, 15. jūlijā atzīs 
viena no festivāla rīkotājām Maija 
Kalniņa: “Mēs ik pa laikam nolie-
kam malā savu sadomāšanos. Viss, 
kas notiek, kas ir iespējams, patei-
coties tik daudzu ļaužu atsaucībai, 
jaušībām un nejaušībām… Šķiet, 
mūsu galvenais uzdevums ir ne-
traucēt “VĀRTIEM” vērties, pro-
cesus, kuri ir gatavi pa “VĀRTIEM” 
doties iekšā, tur arī laist.” 

Decembris 2019
Atceļam notikumu “Ziemas-

svētku sajūtas 432 hz”, kurā būtu 
satikušās Ērika Upenieka ģitāras 
skaņas ar Popē dzimušās rakst-
nieces Lauras Vinogradovas īpaši 
šim notikumam radītiem vārdiem. 
Budžets paliels, biļešu iepriekšpār-
došana nevedas. Lauras radītais iz-
skan Liegas Piešiņas autorraidījumā 
Latvijas Radio, un arī Pope nepaliek 
bez sava mūsu organizēta Ziemas-
svētku notikuma. Otrajos Ziemas-
svētkos koncertu “Pasaule kļūst par 
gaismu” no Liepājas uz Popi atved 
dziesminiece Krīstīne Locika, kas 
savulaik vienu gadu dziedājusi arī 
grupas “Turaidas roze” sastāvā. In-
tervijā Ventspils novada avīzei Kris-
tīne stāsta: “Lielajos mākslas gaņģos 
man kaut kā nesanāk, es piedalos 
zemstrāvās, un man tur patīk!” 

Par fraktāļu ģeometriju un arī 
zemstrāvām man vēlreiz jādomā 
vēlāk, kad pandēmijas dēļ maijā bū-
sim atcēlušas izsludināto festivāla 
programmu un pēc tam noskrēju-
šas fantastisku sprintu, tomēr pie-
dzīvojot piekto “VĀRTU” vēršanos 
Popes brīvdabas estrādē. 

Janvāris 2020
Bezgala mīlu novērot enerģi-

jas nezūdamības likuma sakarības 
“VĀRTU” plūsmā. Decembrī Mai-
ja sadarbībā ar Liepājas kultūras 
namu “Wiktorija” rīkojusi Ziemas-
svētku koncertsēriju, kurā īpašo 
noskaņu līdzējušas radīt “Riga Vin-
tage” starmešu gaismas. Kad paska-
tos, ko vēl piedāvā senatnīgo mantu 

iznomātāji, ieraugu zilu “Wolksva-
gen” retro autobusu ar brazīliešu 
numuru. Sazināmies, un drīz vien 
tiekam pie braucamrīka īpašnieka 
maskavieša atļaujas to aplīmēt ar 
festivāla “VĀRTI” reklāmu starp-
tautiskās izstādes “Balttour” laikā. 
Plānojam visas četras festivāla rī-
kotājas būt klātesošas un apdzīvot 
stendu ar varenu būšanu – skanēs 
ģitāras, žūs veļa, un mēs runāsimies 
ar izstādes apmeklētājiem, taču tā 
vis nenotiek. Līdz Rīgai tiek tikai 
puse no komandas – Dace Vašuka 
un Inese Muižniece. Smejoties saku 
Dacei: “Nu, varbūt šie būs tavi un 
Ineses “VĀRTI”!” 

Februāris 2020
Esam radošuma konferencē 

“Subject: CREATIVITY” Liepājā. 
Starpbrīdī satiekam Liepājā dzī-
vojošo arhitekti Indru Ķempi un 
spriežam par nule notikušo disku-
siju klubu “Punkts uz L”. Liepājas 
koncertdārza “Pūt, vējiņi!” rekons-
trukcija neiedvesmo vietējo radošo 
inteliģenci, kura iebilst darīšanai 
darīšanas pēc. 

Kad piektajos “VĀRTOS” Popes 
brīvdabas estrādē vietu būs radis 
viens no Latvijas roka galvaspilsē-
tas estrādē demontētajiem soliņiem 
(ar Ventspils uzņēmuma “Bucher 
Municipal” finansiālu atbalstu ticis 
pie jauniem dēļiem un ar Popes pa-
gastveča Mārtiņa Libkovska gādī-
bu pie atjaunota metāla korpusa), 
Indra sniegs interviju laikrakstam 
“Ventspilnieks”, sakot: “Liepājas 
brīvdabas estrāde “Pūt, vējiņi!” ir 
demontēta, būvlaukumā koncertē 
klusums, par valsts aizdevumu sko-
pā pārbūves projekta īstenošanai 
un to, kā apsaimniekos, ja īstenos, 
ziņu nav. Leģendārais koncertdārzs 
klusēja ilgi pirms nojaukšanas, par 
iespēju atgūt tā balsi raizējās roka 
veterāni, bet jaunieši tā vietā saska-

tīja skeitparku. Profesionāļu kritikā 
politiķi neklausījās. Tikmēr Liepājā 
nesadzirdētie liepājnieki kopā ar 
dzirdīgajiem popiņiem jau daļēji 
atjaunojuši un iedzīvinājuši pames-
to Popes estrādi. Darbīga apbūvētā 
vide veidojas no cilvēku aktivitā-
tēm, nevis apbūve mākslīgi aktivizē 
cilvēkus. Ir dzīvīgi dziesminieki, ir 
dziesmas, ir mājas muzicēšanai, ir 
mūzika. Un tad ir arī klausītāji. Ne 
mirušā augšāmcelšana, bet dzīvā 
augšāmcelšanās.”

Marts 2020
Marta sākumā izsūtām preses 

relīzi, izziņojot Imanta Kalniņa, 
Jura Kulakova un Jura Sējāna rok-
oratorijas “Kā jūra, kā zeme, kā 
debess” ar Māra Čaklā vārdiem 
atdzimšanu piektajos “VĀRTOS”. 
Klausītājiem solām arī neaizmir-
stamu grupas “Turaidas roze” kon-
certu, nakts dejas kopā ar grupu 
“Atom”, kā arī Latvijas dziesminieku 
sarūpētu bagātīgu programmu. 

11. martā abas ar Daci apmek-
lējam Liepājas teātra viesizrādi “Esi 
sveicināta, bohēma!” Ventspils te-
ātra namā “Jūras vārti”. Uz skatuves 
dzirdēt māksliniekus, kuri nemaz 
ne tik garajā “VĀRTU” vēsturē jau 
kuplā skaitā pabijuši Popē, ir īpaši. 

Dienu vēlāk Latvijas valdība 
pieņem lēmumu par ārkārtējās si-
tuācijas izsludināšanu valstī “Co-
vid-19” izplatības dēļ. Prāts nespēj 
aptvert notiekošo, drošību dod 
sajūta, kas jaušas nākam no esības 
dziļumiem. Tā ir ļaušanās un paļau-
šanās uz dzīves plūsmu un it visu, 
ko tā nes.

Jūnijs 2020
Kad ārkārtējā situācija tiek at-

celta un kļūst zināms, ka no jūlija 
brīvdabas notikumos drīkstēs pul-
cēties līdz 1000 cilvēkiem, pāris 
dienu laikā vienojamies ar māksli-

niekiem un saviem uzticamajiem 
skaņas un gaismas māksliniekiem 
no SIA “VentSystem” un lemjam 
riskēt – piekto “VĀRTU” budžets 
finansējams teju tikai no apmeklē-
tāju biļetēm.

Apstākļi saliekas tā, ka uz tikša-
nos Rīgā pie arhitektes Zaigas Gai-
les man līdzi jāņem arī abas meitas. 
Lai arī bērnu nemitīgā klātesamība 
“VĀRTU” procesos nav vienkārša, 
klātesoša ir arī sajūta, ka tieši tādu 
ceļamaizi vēlos viņām dot. Būšanu 
iekšā dzīvē līdz kāju pirkstiņiem 
un matu galiņiem, radītprieku un 
arī spēju pārvarēt nepārvaramo – 
vienkārši ejot savu ceļu. 

Kad ar Daci un abām meitām 
vakara saulē ejam gar Vērma-
nes dārzu, Brīvības pieminekli un 
Bastejkalnu, rokās nesot Zaigas 
Gailes arhitektu biroja dāvinājumu 
– Popes muižas vēsturiskās veran-
das atjaunošanas projektu –, sajūtas 
ir tīras savā vienkāršībā: esam lai-
mīgas. 

Jūlijs 2020
“VĀRTU” straume dienu no 

dienas kļūst arvien jaudīgāka, pie-
dzīvojam īstenu kalnu upes sajūtu. 
Meklējot, ko īsti man saka koncert-
dārza  “Pūt, vējiņi!” soliņa ienākša-
na stāstā, tieku līdz Imanta Ziedoņa 
grāmatiņai “Garainis, kas veicina 
vārīšanos”. Aizveru acis un atveru 
grāmatu. Uzšķīrusies lappuse, kurā 
dižgars raksta tā: “Visi šie neapzinā-
tie priekšstati, šie “tikai eži un nekas 
vairāk” rada spiedienu zem vāciņa, 
virs ūdens. Kā zināms, spiediena 
pieaugums pazemina vārīšanās kri-
tisko temperatūru, respektīvi, veici-
na vārīšanos. Tāpēc es, garainis, kas 
veicina vārīšanos, esmu piederīgs 
pie visa, kas ir še katliņā. Un, ja nu 
reiz notiek vārīšanās, tad nedrīkst 
prasīt, lai augšup skrejošais burbu-
lis lien uz leju atpakaļ. Es esmu tau-

tas burbulis, tautas tvaiks.”
Bez tā, ka piektajos “VĀRTOS” 

uz skatuves kāpj mākslinieki un ar-
hitekti ar Latvijā ļoti zināmiem, ļau-
žu mīlētiem uzvārdiem un Popes 
pļavās dabiski uzzied dziesminieku 
un “VĀRTU” mīla, mana šīgada no-
tikuma laimīgā sajūta ir arī par to, ka 
šos “VĀRTUS” veram kopā ar Po-
pes pamatskolas kolektīvu, kultūras 
nama vadītāju Indru Grosbārdi un 
pagasta pārvaldes darbiniekiem. 
Neaizvietojamas komandā šogad ir 
Inese Vevere, Ilma Strazdiņa un Vi-
neta Skudra. Ļoti noder arī Vents-
pils novada pašvaldības piešķirtais 
atbalsts lielās skatuves montāžai, 
SIA “Kurekss”, SIA “ARB Pope”, SIA 
“Molits”, SIA “Bucher Municipal”, 
SIA “Jāņlejas”, “Rietumu Radio” 
un Popes pārtikas veikala īpašnie-
ku dāvinājums. Par mums stāsta 
Latvijas Radio, laikraksts “Diena” 
un Latvijas Televīzija, viesojamies 
“Rīta panorāmā”. Mediju uzmanību 
mums palīdz pievērst komunikāci-
jas eksperte Inese Libere. Kurzemes 
TV redaktore Gonda Porniece mūs 
pārsteidz mirkli pirms 25. jūlija, kad 
skatāmies viņas veidoto raidījumu 
“Ārpus ikdienas. Popes mākoņstū-
mēji” par “VĀRTU” laikmetā pie-
dzīvoto. Smejam un raudam aiz-
kustinājuma asaras. Esam dzīves un 
cilvēku dāsni apdāvināti, un mums 
kopā atkal un vēlreiz izdodas. Fes-
tivāla ieņēmumi ļauj nosegt visas 
izmaksas un turpināt pieredzēt sevi 
vienas mazas, bet stipras Latvijas 
vietas – Popes kalna – stāstā. 

“Liepāja–Pope. Viena sirdspuk-
sta attālumā. Pasēdiet blakus. Un 
dzirdiet, kā skan. Brīvība būt tam, 
kas tu esi,” tie ir liepājnieces Maijas 
Kalniņas vārdi, kas iegravēti Popes 
brīvdabas estrādē mājvietu radušā 
“Pūt, vējiņi!” soliņa plāksnītē.

Ilze Meiere

Piezīmju grāmatiņa “VĀRTI”. Piektie
pope

Piektie “VāRTI” veras, skanot Maijas Kalniņas dziesmai “Spēļu vilciņš”. Turpinājumā – zaigas Gailes un viņas 
arhitektu komandas Popes muižas vēsturiskās verandas rekonstrukcijas projekta prezentācija, rokoratorijas “Kā 
jūra, kā zeme, kā debess” atjauninājuma pirmatskaņojums grupas “Pērkons” izpildījumā, liepājas koncertdārza 
“Pūt, vējiņi!” soliņa atklāšana un neaizmirstams grupas “Turaidas roze” koncerts. Vakara vadītājas – Dace Vašuka 
un Maija Kalniņa. Made by Pope. Hope. Love.        iLZeS meieReS aRhĪVa foto
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pope

Popes seniori pavadīja 
jauku dienu, apceļojot 
Kurzemi. Ciemojāmies 
peoniju dārzā Pelčos, 
strausu fermā “Nornieki” 
Snēpelē. 

Auklējām tikko izšķīlušos cāli 
un badījāmies ar ziņkārīgām ka-
zām. Visiem garšoja strausa gaļas 
zupa. Skaisti ziedēja lavandu lauki 
pa ceļam uz Kabili. Apbrīnas vēr-
ta ir Kabiles muiža un tās īpašnie-
ces. To vajadzētu redzēt katram, 
jo vārdos grūti aprakstīt. Nav jā-
brauc ļoti tālu, skaisto var apskatīt  
tepat, Kurzemē. Paldies ekskursi-
jas atbalstītājiem un autobusa va-
dītājam Atim.

Liene Sproģe 

Popes pagasta 
seniori izbraukuši 
no sava pagasta. 

LieNeS SPRoģeS aRhĪVa foto

Popiņi apskata Kurzemi

ance

Vasara ir svētku laiks. 
Arī Ances pagasta svētki tiek 
svinēti šajā laikā – sestdienā, 
kas pietuvināta 26. jūlijam, 
kad Ancēm ir vārda diena. 
Tā šogad 25. jūlija sestdienā 
Ances pagasts vēra durvis 
saviem svētkiem.

Šogad 22. reizi gatavojāmies 
pagasta svarīgākajam gada pasāku-
mam. Svētkus agri no rīta atklāja 
makšķernieki. Pirmo reizi mai-
nījām rīta koncerta norises vietu, 
proti, lielākā daļa darbības notika 
pie Ances muižas, kur katrs svētku 
apmeklētājs varēja izvēlēties savu 
atrašanās vietu, tādējādi viss no-
tika nepiespiestā gaisotnē. Mastā 
tika uzvilkts Ances karogs, to, ap-
lausiem skanot, uzvilka pagājušā 
gada Ventspils novada pašvaldī-
bas apbalvojuma ieguvēja Sigita 
Rūmniece. Iešūpinājām četrus 
jaundzimušos pagasta iedzīvotā-
jus, mūs priecēja Ances vidējās pa-
audzes un senioru deju kolektīvs, 
amatierteātris “Nezāles”, muzicēja 
Rasma un Kaspars Petmaņi. Pie 
mums viesojās Liepājas ceļojo-
šais cirks, visiem patika velotriāla 
kluba “Karters” puišu atraktīvais 
šovs. Varējām orientēties pa Anci 
kājām, piedalīties fotoviktorīnā pie 
muižas, iesaistīties jautros startos 
ar velosipēdiem. Tie, kas gribēja 
dziedāt, sadziedājās ar Rasmu un 
Kasparu. Vakara koncertā mūs 
priecēja Andris Baltacis. Visam 
pasākumam punktu pielika “Maģo 
suitu” dziedātājas no Jūrkalnes, kas 

Svētkus palīdz organizēt laba komanda

Cirka mākslinieki rādīja, ko prot.   RUDĪteS KRaUZeS aRhĪVa foto

Arī mazie svētku dalībnieki jutās omulīgi. 

bija ieradušās apdziedāt ančiņus. 
Savs pipariņš tika arī Andrim Balt-
acim, bet gan Andris, gan ančiņi 
sparīgi turējās pretī. 

To visu vienam cilvēkam nav 
iespējams paveikt, tādēļ lielu pal-
dies saku savai komandai: paš-
darbības kolektīviem un to vadī-
tājām Elitai Kuģeniecei un Vitai 
Auziņai, Kasparam Mantejam 
par svētku apskaņošanu, Unai 
Teibei par orientēšanās “Apce-
ļo Ances pagastu” organizēšanu, 
Baibai Mantejai par orientēšanās 
“Durvis” rīkošanu, Līgai  Grīnber-

gai par sadziedāšanās vadīšanu, 
Sandrai Ceplei par muižas deko-
rēšanu, Innai Rudņikai & Co par 
jautro startu organizēšanu, Mā-
rim Krauzem par palīdzību svētku 
noformējuma veidošanā, pagasta 
darba rūķiem Edvīna Legzdiņa 
vadībā, gleznotāju klubiņa mei-
tenēm Selgai Puriņai un Silvijai 
Grīnbergai par Ances zīmes de-
korēšanu. Paldies mūsu pagasta 
pārvaldes vadītājai Airai Kajakai 
par atbalstu un ieguldīto darbu!                                                                
Paldies ikvienam, kurš pielika 
roku, lai svētki notiktu, un arī 

tiem, kas atsaucās aicinājumam 
rotāt savus vārtus un durvis. 

Ančiņi svētkus bija pelnījuši, 
jo mums tika uzdāvināti brīnišķīgi 

laika apstākļi! Svētki ir beigušies, 
lai dzīvo svētki! Uz tikšanos nā-
kamgad Ances pagasta svētkos!

Rudīte Krauze 

piltene

Kapusvētki Landzes 
draudzes kapsētās 
Kapusvētki 16. augustā plkst. 12 notiks 
Krītkalna kapos, plkst. 13 – Gārzdes kapos, 
plkst. 14 – Gaiļkalna kapos.  
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Laukos cilvēki parasti 
pazīst savus kaimiņus ne tikai 
vaigā, bet arī pēc vārda un 
bieži vien viņu starpā veidojas 
draudzīgas attiecības. Cilvēki 
cits citam izlīdz, ir kopā 
priekos un bēdās.

Svinot Ugāles pagasta svētkus, 
tautas nama vadītāja Liene Rodio-
nova organizēja labāko kaimiņu 
godināšanu. Šāda ideja noskatīta, 
viesojoties pie kultūras darbinie-
kiem Preiļu pusē, un Liene nolē-
ma, ka varētu ko līdzīgu darīt arī 
Ugālē. Atsaucība bija diezgan lie-
la. Aptaujas anketas aizpildīja gan 
atsevišķas personas, gan kolektīvi. 
Tika pieteiktas 15 personas, bet 
izlozētas piecas – Daiga Šulce, 
Vera Šeflere, Rolands Millers, Jānis 
Leiguts un Ināra Bite. Tā kā ugāl-
niekiem patika šī aktivitāte, Liene 
pieļauj, ka konkurss par labāko kai-
miņu varētu kļūt par pagasta svēt-
ku tradīciju. 

“Ventspils Novadnieks” nolē-
ma apciemot Rolandu, bet pirms 
tam apmeklēja viņa kaimiņieni 
Dzintru Rēdeli. 22 gadus rakstot 
par novadu, ir izstrādājusies in-
tuīcija, kurš cilvēks jāuzrunā, lai 
saprastu lietas būtību. Dzintra 
neslēpj, ka balsojusi par Rolandu. 
Iemesls ir gaužām vienkāršs – viņš 
ir sirsnīgs, izpalīdzīgs un strādīgs, 
kopā ir svinēti svētki. Kaimiņš 
vienmēr palīdzot praktiskos dar-
bos, piemēram, ir salabojis elek-
troinstalāciju. 

Rolands teic, ka laukos sābris 
nav tikai tas, kurš dzīvo blakus 
mājā, bet arī aiz tās un vēl tālāk. 
Ideālajā variantā cilvēkam nevaja-
dzētu kautrēties kaimiņam papra-
sīt jebkādu palīdzību. “Piemēram, 
reizēm aptrūkstas kāds pārtikas 
produkts. Uz veikalu skriet ne-
gribas, vai tas jau ir slēgts, tad 
var kaimiņam paprasīt, teiksim, 
olas. Esmu ievērojis, ka kaimiņi ir 

Ugāles vidusskola 
gatavojas 70. jubilejai, un 
pirmo tās izlaidumu pārstāv 
Skaidrīte Rutkovska. No viņas 
klases ir palikušas piecas 
dāmas, un vēl pavisam nesen 
viņas regulāri tikās.  

Ir 1941. gads. Annas un Kārļa 
Zaļkalnu jaunākais bērns, meitiņa 
Skaidrīte, kurai ir trīs brāļi, uzsāk 
skolas gaitas 1. klasē. Pirms tam 
viņa gadu pavadījusi ābečniekos. 
“Es, kad sāku iet skolā, mācēju 
gan lasīt, gan rēķināt. Bija arī tādi, 
kas to neprata, bet man bija vecā-
ki brāļi, tāpēc es kopā ar viņiem šo 

to iemācījos. Viņi mani dikti mīlē-
ja,” atceras ugālniece. Viņas laikos 
mācību iestādi dēvēja par Kalna 
skolu, tā atradās netālu no mācī-
tājmuižas. Ģimene tolaik dzīvojusi 
Cirkales pusē, līdz skolai vajadzējis 
iet trīs kilometrus. Ziemā mazie 
skolas bērni dažkārt vizināti zirga 
pajūgā, bet lielākoties ceļš mērots 
kājām. Sākumā Kalna skolā mācī-
jušies 1.–6. klašu audzēkņi, pēc tam 
arī septītie, bet 1950.  gada rudenī 
mācību iestādi sākuši apmeklēt arī 
vidusskolēni. “Nevar teikt, ka man 
nepatika mācīties. Kaut kas pa-
devās vieglāk, kaut kas negāja tik 

Draudzīgā kaimiņu 
būšana Ugālē

Rolandu viņa kaimiņiene Dzintra raksturo kā sirsnīgu, 
izpalīdzīgu un strādīgu cilvēku.    Marlenas ZvaigZnes foto

tīri vai priecīgi, ja reizēm tiek ie-
saistīti kādos darbos, jo tas nozī-
mē, ka es viņus novērtēju. Arī es 
esmu gatavs iet talkā, ja otram to 
vajag – tas ir tikai pašsaprotami. 
Abpusēja sadarbība ir ļoti svarīga,” 
saka Rolands. Viņa sieva Lāsma 
uzskata, ka vīrs ir izcils kaimiņš. 
Viņa atceras gadījumu, kad vīrs 
devies iepazīties ar ģimeni, kas 
turpat netālu nopirkusi īpašumu, 

un teicis, ka viņam droši var prasīt 
palīdzību. Cilvēkam, kas nonācis 
svešā vidē, šāda pretimnākšana ir 
svarīga. “Nevar ierauties sevī kā 
bruņurupucis un izlikties, ka ne-
kas uz tevi neattiecas, skatīties uz 
visiem šķībi un greizi. Tā nekur 
tālu netiksi,” spriež Rolands. In-
teresanti, ka viņa darbavieta, SIA 
“Lejnieki”, atrodas blakus mājām, 
tātad kaimiņos. Ugālnieks liellopu 

Skolā nevarēja runāt pretim
labi. Man ļoti patika lasīt grāmatas, 
tāpēc tuvākas bija latviešu valodas 
stundas. Arī sports. Varu palielīties, 
ka vidusskolas gados rajonā biju la-
bākā 100 metru distances skrējēja. 
Mūsu skolotāji bija diezgan stingri 
un prasīgi, bērni zināja, ka nekāda 
lielā pretim runāšana nevar būt,” 
norāda Skaidrīte. Tolaik mācību 
iestādē bija jāiztiek bez elektrī-
bas – katrā klasē pie griestiem bija 
piestiprināta liela petrolejas lampa, 
bet ziemā stundas sākās vēlāk, kad 
bija gaišāks. Starpbrīžos audzēkņi 
notiesāja līdzpaņemtās maizītes, 
skolā varēja dabūt tēju. “Otrā pa-
saules kara laikā bija kāds brīdis, 
kad mācības nenotika, bet, ja jūs 
man prasāt, kāds bija skolas laiks, 
es atbildēšu tā – jaunībā viss ir labi 
un skaisti. To gribas atcerēties. Vi-
dusskolā klasē bijām 13 skolēni, 
tagad esam palikušas piecas dāmas. 
Pēdējos 20 gadus mēs satikāmies 
regulāri, nu jāskatās, kā būs,” spriež 
ugālniece, piesakot, ka vietējā mā-
cību iestādē skolojušies arī visi čet-
ri viņas bērni – Jānis, Raimonds, 
Andris un Inta –, kā arī mazbērni, 
tostarp Dārta Luīze Ditmane. Viņa 
nupat ar labām sekmēm absolvējusi 
12. klasi un saņēmusi valsts piešķir-
to Simtgades stipendiju. Mācoties 
vidusskolas klasēs, Dārta saņēma 
Ventspils novada pašvaldības sti-
pendiju. To jauniete izmantoja, lai 
iegūtu autovadītājas apliecību un 
samaksātu par nodarbībām Digitā-

lajā centrā. “Atceros, es apmeklēju 
bērnudārzu “Lācītis”, un reizēm au-
dzinātājas mani nosēdināja priekšā, 
lai palasu citiem bērniem. Kad sāku 
iet skolā, mācības padevās labi, 
parasti saņēmu augstus novērtēju-
mus. Visvieglāk padevās angļu va-
loda un matemātika, grūtības bija 
ar krievu valodu, reizēm nesapratu 
ķīmiju,” atzīst Dārta. Jauniete Ugā-
les Mūzikas un mākslas skolā apgu-
vusi arī mākslas programmu. Viņas 
interešu loks ir plašs – darbojusies 
skolēnu pašpārvaldē, apmeklējusi 
jauno žurnālistu pulciņu, dejojusi, 
apguvusi izteiksmīgo runu, bet ār-
pus skolas dejojusi vidējās paaudzes 
deju kolektīvā “Usma”, dziedājusi 
jauktajā korī “Eglaine”, iesaistījusies 
amatierteātrī “Ugāles drāma”, un, ja 
vajadzēja, palīdzēja spēlēt teātri arī 
pužiņiem.  

Pedagoģes, ar kurām Dārta le-
pojas īpaši, ir Inta Siliņa un Māra 
Plūksna. Viņas ir gan prasīgas, gan 
prot pajokot un uzklausīt, sniegt 
vērtīgus padomus. Šajā mācību 
gadā 12.  klases audzēkne ieguva 
trešo vietu starpnovadu ekonomi-
kas olimpiādē, bet pirms tam ir pie-
dalījusies ģeogrāfijas un bioloģijas, 
arī angļu valodas olimpiādē. Dārta 
ir nolēmusi studēt kultūras vadību, 
jo, pateicoties aktīvajai mammai, ir 
uzaugusi tautas namā un vēlas arī 
citiem sniegt iespēju baudīt dažā-
das kultūras vērtības. 

Marlena Zvaigzne

ziemās, atceras Skaidrīte, mazie skolas bērni dažkārt 
vizināti zirga pajūgā, bet lielākoties ceļš uz skolu 
mērots kājām.      Marlenas ZvaigZnes foto

16. augustā plkst. 
16 Ugāles evaņğēliski 
luteriskā draudze 
aicina uz senās mūzikas 
ansambļa “Riga Baroque 
Ensemble” koncertu. 

Tiks atskaņota gan 
mūsdienās labi zināma 
vācu un franču baroka 
laika komponistu mūzika, 
gan Latvijā mazāk zināmas 
un atskaņotas melodijas. 
Klausītājiem būs lieliska 
iespēja dzirdēt skaņdarbus, 
kas tieši vai netieši saistīti ar tā 
laika Kurzemes hercogisti un 
varbūt tolaik arī šeit skanēja. 
Koncertā būs iespēja novērtēt 
nesen Ugāles ērģeļbūves 
darbnīcā tapušo pozitīvu, kā 
arī Latvijas koncertu vidē retāk 
dzirdamus instrumentus. 
Pasākumā piedalīsies 
“Riga Baroque Ensemble”, 
daudzsološais baroka soprāns  
Aija Veismane-Garkeviča, 
Kristīne Stumbure 
(traversflauta, blokflauta), 
Danuta Ločmele (baroka 
čells), Veronika Rinkule 
(pozitīvs) un Mārtiņš 
Garkevičs (teorba). 

Jānis Kalniņš 

fermā ir pārvaldnieks, un šis darbs 
viņam ļoti patīk. Milleru ģimene 
ir izaudzinājusi meitu Anniju un 
dēlu Rūdolfu. Annijai ar vīru An-
džu ir meitas Ance un Auce. “Nav 
labākas sajūtas par to, kad maz-
meitas, mani ieraugot, smaida līdz 
ausīm un skrien pretim. Tā ir liela 
laime un prieks,” aizkustināti saka 
Rolands, bet sieva piebilst, ka maz-
meitiņas labprāt ar vectēvu dodas 
uz kūti, lai pabarotu “Lejnieku” 
gotiņas vai iesēstos traktorā un 
pavizinātos. Vecvecāku mājās mā-
šeles iesaistās arī dažādos darbos, 
bet citreiz izpriecājas, bradājot pa 
peļķēm. Vectēvs ar mazmeitām 
dauzās un ripinās pa zāli. Rūdolfs 
rudenī mācīsies 7.  klasē, viņš no-
darbojas ar vieglatlētiku trenera 
Kaspara Gulbja vadībā. Lāsma 
atceras, kā Annija, būdama maza, 
gājusi pie Dzintras mieloties ar 
kotletēm – tas šķitis pašsaprota-
mi. Milleri ar kaimiņiem mainās 
ar stādiem un kopā domā, kā uzla-
bot vistu ganāmpulku. Dējējas gan 
katram ir savas, tomēr tas neliedz 
likt galvas kopā, lai tiktu pie labām 
vistām. “Ja kāds no mums uz ilgā-
ku laiku dodas prom no mājām, 
kaimiņš pieskata īpašumu, mēs arī 
ejam ciemos cits pie cita vārda un 
dzimšanas dienās. Dažkārt ir kopā 
jāparaud – tā esam saauguši ar tu-
vajiem kaimiņiem,” secina Lāsma.       

Marlena Zvaigzne

Ugālē skanēs 
baroka laika 
mūzika
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Katru gadu augusta 
pirmajā sestdienā Usmas 
ezera krastā usmenieki 
dzied, dejo, spēlē teātri, 
atpūšas un svin savus 
svētkus. Arī šogad, par spīti 
visām kovida nebūšanām, 
Usmā svētkus svinēja koši, 
krāsaini un nedaudz citādi, 
kā tas ir ierasts.

Kā savā starpā joko mazie us-
menieki, arī Dievs laikam Morica 
svētkus mīl, jo pēc garas un lietai-
nas nedēļas sestdienas rītā saule 
beidzot parādīja savu vaigu virs 
ezera niedrēm kā zīmi – svētki 
var sākties. Un patiešām – svēt-
ki sākās līdz ar saules lēktu un 
izskanēja pusnaktī līdz ar salūta 
zīmētajām puķēm naksnīgajās 
debesīs. Katru gadu, ienākot pa 
simtgadīgo liepu vārtiem, ikviens 
svētku svinētājs nonāk Morica 
pasaulē, kur katrs var kļūt, par ko 
vēlas. Kāpēc Usmas pagasta svēt-
ki nosaukti Grāfa Morica vārdā? 
Tāpēc, ka usmenieki prot lepoties 
ar to, kas viņiem ir, par spīti vēt-
rām gan ezerā, gan dzīvē. Tikai pie 
mums, Usmā, pie Morica salas, 
kur viszilākais ezers un zaļākais 
mežs, ir gluži kā Dieva ausī.

Šogad Usmā tika aizsāktas vai-
rākas jaunas un skaistas tradīcijas, 
kuras, cerams, būs aktuālas arī 
turpmāk. Viena no tādām bija ak-
cija “Rotā Usmu”. Mīļie usmenieki, 
es zināju, ka jūs visi esat māksli-
nieki savā dvēselē, bet šoreiz jūs 
pārspējāt paši sevi – Usma tika 
izrotāta no sākuma līdz beigām! 
Puķu podi, pašiem sava ceļu po-
licija un līgava, baloni, bērzi un 
ziedi, lentes un īpaši pagatavoti 
dekori svētku krāsās, niedres, zivis 
un, protams, – jautrie makšķer-
nieki, kas sveicināja svētkos gan 
pagasta ļaudis, gan visus mūsu 
viesus. Otra tradīcija, kuru šogad 
iesākām, bija “Atsaucīgāko kaimi-
ņu Usmas pagastā “ izvirzīšana. 
Kā Morica izbirušos dārgumus no 
sava vidus usmenieki izraudzīja 
14 atsaucīgākos kaimiņus, katru 
savā nominācijā: “Zelta rokas” – 
Arnis Urbāns, “Izpalīdzīgākais 
lauksaimnieks” – Kārlis Lakševics, 
“Plašā sirds” – Inese Zvingule, 
“Sirds profesija” – Larisa Grieze, 
“Foršie kaimiņi” – Eva un Modris 
Dermaki, “Jautrie kaimiņi” – Inga 
un Edgars Griezes, “Dārza un mā-
jas gariņš” – Anita Auziņa, “Drau-
dzīgi izpalīdzīgais kaimiņš” – Egils 
Grieze, “Vissir snīgākie kaimiņi” – 
Lilita un Andis Visocki, “Drošais 
plecs” – Anita Meiere, “Mobilā-
kā kaimiņiene” – Māra Šteinerte, 
“Jautrais tehniķis” – Nauris Visoc-
kis, “Pieejamais kaimiņš” – Lauris 
Dermaks, “Enerģiskais kaimiņš” – 
Jānis Štrauss. Šīs jaunās tradīcijas 
saliedēja mūs visus vēl vairāk un 

radīja svētkiem pievienoto vērtī-
bu. 

Kā ļoti īpašu brīdi svētkos pie-
dzīvojām “Morica dumpi” Usmas 
pagasta renovētajā laukumā, kur 
pirmo reizi pacēlām  pagasta ka-
rogu. Par skaisto koncertu īpašu 
paldies saku NBS Jūras spēku or-
ķestrim un vadītājam kapteiņleit-
nantam Uldim Loceniekam. Vēlu, 
lai pieskandinātais laukums prie-
cē gan mūs pašus, gan Usmas vie-
sus! Ļoti kupls un krāsains bija arī 
svētku atklāšanas koncerts plud-
malē, par to paldies atsaucīga-
jiem novada amatierkolektīviem 
– VPDK “Usma”, VPDK “Tārgale” 
un vadītājai Agnesei Sarmai, An-
ces senioru deju kolektīvam un 
vadītājai Elitai Kuģeniecei, pūtē-
ju orķestrim “Ugāle” un vadītā-
jiem Laurai Mačtamai un Jānim 
Smilgam, kā arī etnogrāfiskajam 
ansamblim “Maģie suiti” no Jūr-
kalnes. Morica svētkos savu pirm-
izrādi piedzīvoja Usmas amatier-
teātra “Suflē” iestudētā E. Vulfa 
luga “Grūts uzdevums”. Paldies 
visiem aktieriem un režisorei Si-
gitai Dermakai! Paldies arī mūsu 
draugiem no Ventspils, fotoklu-
bam “Kaktuss”, par skaisto izstā-
di “Līnijas”, kuru atklājām svētku 
dienā. Izstāde līdz 31.  augustam 
apskatāma tautas nama “Usma”  
2. stāvā. Nāciet ciemos!

Paldies visiem mūsu atbalstī-
tājiem un sponsoriem, kuri gādāja 
par to, lai svētki varētu būt tik pie-
pildīti un krāšņi. Paldies Ventspils 
novada pašvaldībai, Usmas pagas-
ta pārvaldei, NBS, “Niedrāji MR”, 
“Daba Laba”, Kasparam Blomam, 
Usmas jahtklubam, “SUP Usma”, 
atpūtas parkam “Lakši”, “Usmas 
SPA”, veikalam “Grāfs Morics”, 
sauleskolektors.lv, z/s “Mālkalni”, 
frizētavai “A.N.D.A.”, SIA “Alegro”, 
Mārtiņam Reiteram, SIA “Eglai-
nes auto”, Usmas ev. lut. draudzei 
un personīgi Harinai Brūklenei, 
biedrībai “Usmas krasts”, Agnim 
Rozentālam, Sanitai Kauliņai, 
Mārtiņam Ķemleram, Guntim 
Stepem, Evikai Liepājniecei, An-
drim Gruntem, Lailai Gruntei, 
Laurim Dermakam, Helmutam 
Kidikasam, Larisai Griezei, Lilitai 
Visockai, Daigai Griezei, Andrim 
Tararujam, Ilzei Spriņķei, Ingai 
Griezei, “VentVelo”, Staņislavam 
Backānam, Annai un Kasparam 
Gulbjiem, Mārcim Dermakam, 
Tijai Freimanei, Vanesai Āboliņai 
un draugam, Pārslai Bogdanovai, 
Esterei Stepei, Anetei Šteinertei 
un draugam, Edgaram Mucenie-
kam, Agrim Bogdanovam un Ma-
rikai Freimanei. Paldies arī tiem, 
kurus šeit nepieminu. 

Nu, kad svētki ir izskanējuši 
un maģiskie laika vārti uz Morica 
pasauli jau aizvērušies, novēlu vi-

Citādi 
Morica 
svētki – 

ne mazāk 
skaisti

Vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Agnese Sarma) svētkos nosvinēja piecu 
gadu dzimšanas dienu. 

Grāfs Morics basām kājām ieradies sveikt pagasta ļaudis un viesus.      
eLaNaS JURGeNaS aRhĪVa foto

siem usmeniekiem – neļaujiet ru-
dens dvesmai jūs apturēt! Sviniet 
savu dzīvi tāpat, kā svinējāt šos 
svētkus. Sviniet vasaru pat tad, 
kad uzzied leduspuķes jūsu logos. 

Un nekad un nevienam neļaujiet 
jūs salauzt. Mēs tiksimies atkal 
pēc gada. Un tas nekas, ja būsim 
citādi. Mēs tiksimies atkal ezera 
krastā pie simtgadīgo liepu vār-

tiem un no sirds uzsmaidīsim cits 
citam atkal no jauna.

Tautas nama “Usma” vadītāja 
Elana Jurgena
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Ir lasīta vairāku politiķu 
paustā atziņa, ka vispirms 
vajadzētu padomāt, ko vari 
dot valstij, un tikai pēc tam 
jautāt, ko valsts var dot tev. 
Kā atbilde parasti skan:  
“Ko tad es...  
Tie tur, augšā...” Bet katrs 
pats, dzīvojot savu dzīvi? 
Atbildi meklēju, tiekoties 
ar vienu no Jūrkalnes 
vecākajām iedzīvotājām  
Ilgu Siliņu.

Pēc aicinājuma parunāties 
un rosinājuma uzrakstīt par Ilgas 
mūža gājumu atbilde bija: “Nē, 
nē! Ko tad es... Ko par mani...” Vie-
nojāmies, ka tomēr rakstīšu. 

– Nu tad no sākuma!
– Dzimusi esmu 1928.  gada 

12.  novembrī kā trešā māsa pie-
cu bērnu ģimenē. Skolā pabeidzu 
tikai sešas klases, vairāk Jūrkalnē 
nebija. To pēdējo arī šā tā, jo bija 
kara laiks. Vasarās gāju ganos da-
žādās vietās. 

– Kā ar ēšanu skolā? Vai bija 
jāmaksā?

– Mums nebija, bija brīvpus-
dienas. Motorniece (Marija Prie-
doliņa no “Priežiem”, ar iesauku 
Motornieki) vārīja kaut kādas zu-
piņas. 

– Jā, kara laika audzēkņu 
bildēs tevi var redzēt. Vai nebi-
ja tā, ka tu kā vidējā vairāk biji 

jūrkalne

Zemā pasta pakalpojumu 
pieprasījuma dēļ Jūrkalnes 
pagastā no 19. augusta 
tiek mainīts pasta nodaļas 
darbības modelis un 
darbalaiks, pielāgojot 
to iedzīvotāju reālajām 
vajadzībām. Turpmāk 
Jūrkalnē visus pasta 
pakalpojumus katru 
darbdienu no plkst. 13 līdz 
14 nodrošinās līdzšinējā 
pasta atrašanās vietā, 
Krastos, vai arī iedzīvotāji 
tos varēs saņemt pie 
pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pa-
kalpojumu pieprasījumu Jūrkalnes 
pasta nodaļā, kas, kā norāda sa-
biedrisko attiecību speciāliste Vine-

ta Anna Sarkane, rada Latvijas Pas-
tam ikgadējos zaudējumus vairāk 
nekā 4000 eiro apmērā, tiek mainīts 
pasta nodaļas darbības modelis un 
darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī 
turpmāk būs ērti pieejami visi ne-
pieciešamie pasta pakalpojumi. 

Tāpat kā līdz šim, Jūrkalnes 
pasta pakalpojumu sniegšanas vie-
tā iedzīvotājiem būs pieejami visi 
pasta pakalpojumi un arī citi pasta 
pakalpojumi, kurus nodrošina Lat-
vijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu 
iekšzemes un pārrobežu vēstuļu 
korespondences saņemšana un 
nosūtīšana, iekšzemes un pārrobe-
žu pasta paku saņemšana un nosū-
tīšana, pastmarku un aplokšņu ie-
gāde, preses izdevumu abonēšana, 
iemaksas Pasta norēķinu sistēmas 

(PNS) kontā, naudas pārvedumu 
izmaksa, komunālo maksājumu un 
citu rēķinu apmaksa un komerc-
preču iegāde.

Jebkuram reģiona iedzīvotā-
jam jau patlaban ir plašas iespējas 
saņemt nepieciešamos pasta pa-
kalpojumus arī pie pastnieka tieši 
savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta 
dzīvesvietā nodrošina tos pašus 
pakalpojumus, kas pieejami pas-
ta pakalpojumu sniegšanas vietā: 
vēstuļu korespondences un pasta 
paku sūtījumu piegādi, pieņemša-
nu un nosūtīšanu, pastmarku un 
aplok šņu iegādi, preses izdevumu 
abonēšanu, naudas pārvedumu un 
pensijas saņemšanu, komunālo un 
citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS 
kontā, komercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību Jūr-
kalnes iedzīvotājiem iespējams 
saņemt arī skaidras naudas izmak-
su no PNS konta. Šo pakalpoju-
mu iespējams pieteikt, zvanot pa 
tālruni 67008001 vai 27008001. 
Pārējos pastnieka pakalpojumus 
savā dzīvesvietā Jūrkalnes iedzīvo-
tāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 
23281751.

Saņemot aicinājumu par reģis-
trēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvo-
tājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma 
bezmaksas saņemšanu Jūrkalnes 
pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 
67008001, 27008001 vai 25700307 
un norādot datumu, kurā klients 
vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, 
apmeklējot Zūru pasta nodaļu ad-

resē Zūras 7, sūtījumu saņemšana 
bez iepriekšēja pieteikuma iespēja-
ma no pirmdienas līdz piektdienai 
no plkst. 7.30 līdz 8.15 vai no plkst. 
10.00 līdz plkst.13.30.

Pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietu skaitu un izvietojumu nosaka 
Sabiedrisko pakalpojumu regulē-
šanas komisijas padomes lēmums 
“Par universālā pasta pakalpojuma 
saistībām”, kas paredz, ka Latvijas 
Pastam katra novada teritoriālajā 
vienībā ir vismaz viena pasta pa-
kalpojumu sniegšanas vieta. 

Jūrkalnes iedzīvotāji par pasta 
pakalpojumu saņemšanas iespē-
jām no šā gada 19. augusta tiks in-
formēti ar īpašiem paziņojumiem 
pastkastītēs.

Vineta Anna Sarkane

Darba vara lielu dara
pie mājas, atļaujot citām māsām 
aiziet tālāk?

– Vecākās māsas strādāja ci-
tur, jaunākajām bija jāmācās. Vi-
ņas arī vasarās, kamēr nebija kol-
hozu, gāja pie saimniekiem ganos. 
Man bija jāiet aizvietot, kad sākās 
skolas laiks. Abas jaunākās ieguva 
vidējo izglītību.  

– Kā jūs tik liela ģimene izti-
kāt? Zemes taču bija maz.

Tēvs gāja jūrā, un galvenokārt 
iztikām ar zivīm. Uz ziemu sažā-
vēja, tad uzlēja verdošu ūdeni un 
ēda. Muciņā bija sasālītas. Trū-
kumu necietām. Maizes pietika. 
Uz svētkiem cepa sklandraušus, 
kādreiz arī baltmaizi. Tēvs bija arī 
amatnieks, mācēja taisīt vienkār-
šas mēbeles. 

Atgādinu, ka no Ilgas mātes 
bērnībā dzirdēju par varas mai-
ņām Pilsberģu pagastā. Jaunā 
vara likusi nodot vecajai pagasta 
valdei zīmogu un atslēgas jaunās 
varas izraudzītiem zemniekiem. 
Drīz vien viss mainījās atpakaļ un 
bija jāiet visu atdot. Sievas mājās 
izmisumā – būs tā, kā piekte gade. 
Beidzot vakarā pārnākuši. Izrā-
dās, mierīgi visu atdevuši, krogā 
sadzēruši magričas un mierīgi šķī-
rušies. Man šķiet, ka runa varētu 
būt par 1919. gadu un Ilgas mam-
mas audžutēvu. Par šo notikumu 
droši vien jāmeklē rakstos, ja tas 
iespējams.

– Vai tu par to zini? Tavs tēvs 
tur nebija iesaistīts? 

– Nē, tādas runas neatceros. 
Tēvs bija Pirmajā pasaules karā, 
piedalījās Ziemassvētku kaujās, 
bija ievainots. Vēlāk bija Krievijā, 
sargāja Ļeņinu. Tuvāk neko ne-
zinu. Ilgi bija prom, bet mamma 
sagaidīja. Vairākus gadus.  

– Cik zinu, tev ar veselību 
jaunībā nemaz tik labi nebija. 
Bronhīts. Vai mežs izārstēja?

– Nu, ne tikai bronhīts. Ne-
zinu, vai mežs izārstēja, bet il-
gus gadus mežā strādāju gan. Jau 
agrā jaunībā sēts, stādīts, kaplēts. 
Ar kolhozu dibināšanu diezgan 
daudzi sāka darbu mežniecībā. 
Vēlāk, kad apprecējos ar Leonu, 
pie sveķu savākšanas strādāju. 
Leons grieza priedēm tās strīpas, 
es stiprināju trauciņus, kur sve-
ķiem tecēt, pēc tam tukšoju. Bija 
jāskatās, kāds laiks, un pēc pāris 
dienām tās strīpas jāatjauno, lai 
sveķi nepārstātu tecēt. Sveķus 
pildījām mucās, piestampāja, no-
smēla ūdeni, ja trauciņos bija kas 
palicis. Zveju Krišs (Krists Klai-
va) ar zirgiem veda ārā. Mucas pa 
kārtīm vēla ratos. Dēls Modris arī 
izaudzis kopā ar meža darbiem. 
Nebija citur, kur atstāt, ņēmām 
jau mazu līdzi. Reiz gan pārbijos, 
jo viņam blakus ieraudzīju čūsku. 
Modris arī daudz strādājis mežā, 
visus darbus māk.

– Jā, par Modri. Izaudzi-
nāts dēls, lai kā bijis, bet galve-
nā vērtība visu laiku saglabāta 
– būt par balstu un palīgu sa-
viem bērniem. Ja pavēro dažā-
das publikācijas, tad apmēram 
pusei valsts ģimeņu lieki santī-
mi apkārt nemētājas. Arī jūsu 
ģimenei ne. Bieži var dzirdēt 
vaimanas – valsts par mums ne-
rūpējas, kā var tādos apstākļos 
bērnus izskolot! Taviem diviem 
vecākajiem mazbērniem diplo-
mi jau kabatā, jaunākajam arī 
būs. 

– Grūti jau ir gājis, augstsko-
las prasa daudz. Tad vēl tas galda 
hokejs, braukšana uz sacensībām. 
Alvis vēl ar ugunsdzēsējiem. Kā 
Alsungā iesāka, tā tagad, Uguns-
drošības un civilās aizsardzības 
koledžā mācoties, saņem labu sti-
pendiju. 

Garāmejot sarunā iesaistās 

Modris un pastāsta, ka bērni paši 
vasarās strādājuši pat pašus vien-
kāršākos darbus, lai nopelnītu 
naudu skolām.  

– Par uzņēmību var tikai 
piekrist. Ir taču labi, ja var ar 
mazbērniem lepoties! 

– Ko nu! Viss jau nav, kā man 
patiktu! Puišiem reizēm kārtības 
pietrūkst, un tie telefoni rītā, va-
karā. 

– Tagad tādi laiki – visa in-
formācija telefonā. Kā redzu, 
dzīvi vēl stingri turi rokās!

– Darba netrūkst. Modris 
nopļāva sētu abās pusēs, bija jā-
sagrābj. Kartupeļus vaboles ēd 
nost. Ja nenolasīs, noēdīs pa tīro. 
Tagad, vīrusa laikā, reizēm pat trīs 
vīri mājās. Pie mājas remontdarbi 
iesākti, kā pabeigs? 

Mēģinu Ilgu nomierināt, ka 
lielie darbi ir drošās rokās – dēla 
un mazdēlu. Par to nu gan nav jā-
uztraucas. Tā jau ir, ja visu dzīvi 
ir iets ģimenes priekšgalā, vecuma 
gados rodas jautājums – kā tad 
bez manis? Atvadoties Ilga aizved 
mani pie kuplajiem, pašas lolota-
jiem rožu krūmiem. Vēl joprojām 
savas mājas darba ierindā, jopro-
jām rūpēs par ģimenē notiekošo. 
Lūk, arī atbilde uz ievada jautā-
jumu. Valsts bagātību veido katrs 
godīgi nodzīvots cilvēka mūža 
gads, katrs godīgs darbs, kas vel-
tīts savam, ģimenes un reizē arī 
visas valsts labumam. Ilga savā 
mūžā, lai kādi bijuši apstākļi, da-
rījusi visu, kas bijis viņas spēkos. 
Galvenais, ka tagad jau mazbērni 
spēj savu dzīvi drošās rokās turēt. 
Viņiem jau būs cits pienesums gan 
pašu dzīvei, gan valsts labumam. 

Ilgai Siliņai labu veselību, dzī-
vesprieku un veiksmīgu darboša-
nos savam un citu priekam vēlot, 

Marija Janvāre

Ilga Siliņa, dzimusi Kāpiņa, 1950. gadā.       
iLGaS SiLiņaS aRhĪVa foto

Jūrkalnē mainīs pasta nodaļas darbības modeli un darbalaiku
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Katrai paaudzei ir savi 
nozīmīgākie gadi, kurus 
tā neaizmirst, un katrai 
paaudzei ir vēstneši, kuri 
šo laiku iemūžina. Viņi, 
neraugoties uz dažādiem 
šķēršļiem, cenšas runāt 
taisnību, mudināt 
sabiedrību saredzēt, 
sadzirdēt un rīkoties. 

Viena no stagnācijas pēdējo 
gadu un Atmodas laika dzirda-
mākajām balsīm bija rakstniecei 
Marinai Kosteņeckai. Ar gan-
darījumu uzņēmām ziņu, ka 
10. jūlijā mums būs iespējams ar 
cienījamo rakstnieci tikties klā-
tienē. Tuvojoties tikšanās brīdim, 
Vējturu namā pulcējās gan vie-
tējie iedzīvotāji, gan no kaimiņu 
pagastiem. Diemžēl jauniešu gan 
maz. Sirsnīgu aplausu sveikta, 
kopā ar saviem palīgiem iera-
dās Marina Kosteņecka. Ievada 
vārdus teica mūsu valsts atjau-
nošanas laika personība Karīna 
Pētersone. Ar tiem mums atmi-
ņā atausa pēdējo padomju gadu 
un Atmodas laika notikumi, ku-
ros mūsu viešņa bija uz priekšu 
saucēja un rosinātāja. Mikrofons 
rakstniecei. Varēja klausīties un 
klausīties, laiks pagāja nemanot. 
Atdzīvojās laiks vairāku desmitu 
gadu garumā, aizvijās ceļi pāri 

visai Padomju Savienībai. No pir-
majiem brīvību un patiesību slu-
dinošiem asniem, no izmisuma 
saucieniem par vēroto “laimīgās 
bērnības” padomju bērnunamos 
līdz darbībai Kremlī, cīnoties par 
mūsu zemes brīvlaišanu. Marinas 
Kosteņeckas balss izskanēja visā 
PSRS. Biju priecīga pateikt, ka 
pāris mēnešu pēc baisajiem noti-
kumiem Gruzijā ekskursijas laikā 
mūsu gruzīnu gide iepriekšējā 
vakarā bija televīzijā redzējusi ie-
dvesmojošu Marinas uzstāšanos. 
Tātad taisnības vārdi bija izska-
nējuši visā plašajā valstī. Labi, ka 
mums bija tik uzņēmīgi, patrio-
tiski un taisnību mīloši cilvēki. 
Pateicoties viņiem, mums ir sava 
valsts, kurā varam būt saimnieki. 
Jā, ne tikai ar labo un skaisto, bet 
arī ar visiem trūkumiem, kampē-
jiem, pašlabuma meklētājiem. Ir 
izaugusi jauna paaudze – brīvībā, 
ar pasaules pieredzi, kurai jātiek 
ar visu to galā. Marinas Koste-
ņeckas paaudze savu padarīja, 
tikai daudziem no viņiem paldies 
gan aizmirsa pateikt. 

Bija jautājums par to, kurā 
valodā rakstniece domā. Viņa at-
zina, ka pārsvarā krieviski, jo tā 
tomēr dzimtā valoda. Rakstīt viņa 
var abās valodās, bet izteiksmīgāk 
tomēr sanāk krievu valodā. Inte-

jūrkalne
Sirsnīga tikšanās ar Marinu Kosteņecku

resantas bieži vien veidojas attie-
cības ar daļu no vietējās krievu 
sabiedrības, kas neatbalsta Ma-
rinas kā žurnālistes centienus un 
uzskatus.  

Beigās ziedi, pateicības vārdi, 
neliela ekskursija pa Jūrkalni. Ta-
gad ne vienā vien grāmatplauktā 

būs Marinas Kosteņeckas grā-
matas ar autogrāfu. Lasu, atceros 
aprakstītos notikumus, priecājos 
par raito latviešu valodu, uzzinu 
daudz jauna. Piemēram, kā uz 
bagātās krievu literatūras klasi-
kas pamatiem izauga rakstniece, 
cīnītāja par visu cilvēku, bet se-

višķi par mazo un neaizsargāto, 
līdztiesību un brīvību. Humānās 
vērtības neko nezaudē no tā, kādā 
valodā tās tiek paustas. Sirsnīgu 
paldies Marinai Kosteņeckai saka 
visi, kas bija atnākuši uz intere-
santo tikšanos.   

Marija Janvāre

Viesojoties Jūrkalnē, 
rakstniece apmeklēja 

arī stāvkrastu. 
SaNitaS KitaJeVaS foto

Gleznas, grafikas un fotogrāfijas
Jūrkalnē aizvadīts 

jau 11. mākslas plenērs. 
Tradīcijas ir spēcīgākas 
par pandēmiju, un arī 
šogad mākslinieki satikās 
Jūrkalnē, lai desmit  
dienas radītu darbus, 
ietekmējoties no vietējās 

dabas, cilvēkiem un 
kultūras. 

Ņemot vērā piesardzību un 
valstī noteiktos  ierobežojumus, 
šogad plenērs notika mazākā sa-
stāvā. Piedalījās Igo, Gita Straus-
tiņa, Ilze Egle, kā arī Artis Gulbis, 
kurš veica sagatavošanās darbus, 

lai vēlāk radītu Vējturu nama cel-
ma bungas. Tas būs vides objekts 
– mūzikas instruments, ko varēs 
skandināt gan profesionāli mūzi-
ķi koncertu laikā, gan vienkārši 
interesenti, kas ikdienā apmeklēs 
Jūrkalnes jauno dabas koncert-
zāli. Plenēra laikā Artis Gulbis 

apmeklēja vairākas Jūrkalnes 
saimniecības, meklējot skanīgāko 
koku celma bungu pagatavošanai. 
Piemērotu un masīvu osi ar dobu-
mu viņš atrada Inga Antonoviča 
īpašumā pie Rīvas upes. Tagad 
kokam jāžūst, lai vēlāk no tā taptu 
unikāls mūzikas instruments.

Jūrkalnē filmēja dziesmas 
“Man dimantu nav” 
videoklipu ar 
Antru Stafecku un 
normundu Pauniņu. 
aGRa SemēViCa foto

Savukārt Igo, Gitas Straustiņas 
un Ilzes Egles radītie darbi līdz va-
saras beigām apskatāmi Jūrkalnes 
tautas nama izstāžu zālē un Zaķu 
krogā. Gleznas, grafikas un fotog-
rāfijas atspoguļo Jūrkalnes ainavis-
kās un kultūras vērtības.

Plenēra laikā Jūrkalnē tika uz-
ņemti arī divi videoklipi. 15. jū-
lijā apritēja ceturtdaļgadsimts 
kopš pirmatskaņojuma grupas 
“100.   debija” dziesmai “Man di-
mantu nav”. Notikumam par godu 
tika ieskaņota šīs dziesmas jaunā 
versija, ko izpildīja Antra Stafec-
ka un Normunds Pauniņš. Dzies-
mas videoklipa filmēšana notika 
Jūrkalnes pludmalē un pļavās. 
Savukārt otrs videoklips tika ra-
dīts Igo un Jāņa Strazda jaunajai 
dziesmai “Nenosaukts”, kas vēsta 
par pieklusināto laiku, kurā tagad 
dzīvojam.

Uģis Dadzis
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zlēkas

Gads atkal pagājis 
nemanot. Nekādi vīrusi, 
slikti laika apstākļi un 
citi negatīvi faktori nevar 
iespaidot gada atraktīvāko 
pasākumu Zlēku apkaimes 
mežos. Īstam velobraucējam 
ir nepieciešams tikai 
velosipēds un pamosties no 
rīta, lai kāds tas arī būtu. 

11. jūlija rītā uz starta līnijas 
stājās 79 dažāda vecuma dalībnieki, 
gatavi veikt visneiedomājamākās 
lietas kontrolpunktos. Jaunākajam 
dalībniekam trīs gadi, bet vecāka-
jam – 64. Par labu jaunumu tika 
atzīti radošie punkti, kad no apkār-
tnē esošajiem dabas materiāliem 
vajadzēja pagatavot meža gariņa 
namiņu, kostīmu, uz vietas sacerēt 
dzejas rindas un tikt galā ar citiem 

uzdevumiem, kas prasīja veiklību, 
attapību un orientēšanās spējas ap-
vidū. Dalībnieki bija ieradušies no 
Rīgas, Ventspils, Piltenes, Ugāles, 
Raudas, Kuldīgas, Kabiles, Padures 
un Zlēkām. Katra komanda, atbil-
stoši tās nosaukumam, bija īpaši 
piestrādājusi pie sava noformēju-
ma. Īsti pasākuma patrioti ir Mār-
tiņš Maizītis un Umbrašku ģimene, 
kas jau septiņus gadus piedalās šajā 
braucienā. Arī kontrolpunktos ir 
sava uzticamā komanda, kas nav 
izlaidusi nevienu gadu: Aina Hei-
berga un Maira Zāle, Antra un Ri-
mants Budri no Piltenes un Pārsla 
Bože no Zlēkām. Tāpat ansambļa 
“Maģie suiti” dziedātājas tradicio-
nāli piedalās šajā pasākumā, un 
katru gadu komandas viņas atzīst 
par labākā kontrolpunkta veido-

Meža gariņa namiņš varētu izskatīties arī šādi.      KRiStĪNeS KaULiņaS aRhĪVa foto

Kad ir gana braukts ar divriteni, laiks citādi 
izvingrināties kontrolpunktā “Kurš tālāk aizlēks?”.

Velobrauciens “Sudraba spieķis 2020”
tājām atraktivitātes, izdomas un 
entuziasma dēļ. Žūrijai neklājas 
viegli ar balvu sadali, jo dalībnieku 
izdoma un oriģinalitāte ir vienrei-
zēja. Šoreiz nācās pat pieaicināt 
neatkarīgu žūriju komandu nosau-
kumu vērtēšanai. Šajā nominācijā 
atzinību ieguva komanda “Pirmā 
un pēdējā palīdzība”. Kopvērtēju-
mā punktu atšķirība uzvarētājiem 
no pēdējā vietā esošajiem nebija 
milzīgi liela, tomēr pārliecinoši pir-
majā vietā ventspilnieku komanda 
“Ar kūpošām riepām, uz priekšu!”, 
otrie bija piltenieki “Pedāļi”, trešie 
arī piltenieki – komanda “Pilnīgs 
kolhozs”. Mājinieki cīnījās par mie-
rinājuma balvu. To, ka šajā braucie-
nā galvenais ir nevis uzvarēt, bet 
piedalīties, rāda fakts, ka mežā vi-
sas komandas ir saliedētas. Ja kāds 
ir nomaldījies, tiek atkal uzvests uz 
pareizā ceļa. Ja neorientējas botā-
nikā vai mūzikā, visai laipni tiek 
sniegta palīdzīga roka, kas vissir-
snīgāk izpaužas galapunktā ar vie-
nādi nepareizām atbildēm. Tāpat 
kā skolā. Brīdī, kad šķiet, ka es kā 
pasākuma rīkotāja vairs nespēju 
neko jaunu izdomāt un velobrau-
cienam jāmet miers, kārtējo reizi 
izdalot diplomus, saprotu, ka  tas 
ir ļoti nepieciešams dalībniekiem, 
galvenokārt satikšanās, fizisko ak-
tivitāšu, labu emociju, svaiga gaisa 
dēļ… Ieguvumus varētu saukt bez-
galīgi. Un tad es atkal uzlādējos un 
kopā ar uzticamo komandas biedru 
Ēriku plānoju nākamo velotūri Zlē-
ku mežos. Uz tikšanos nākamgad!

Kristīne Kauliņa 

Izsolēs pārdod 
nekustamo īpašumu 
UGālē 

Ventspils novada pašvaldība, NmK 90000052035, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “māteru skola”, ka-
dastra Nr. 98700060154, adrese: “māteru skola”, māteri, Ugāles pag., 
Ventspils nov.

ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašval-
dības apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv, 
īpašums apskatāms darbadienās līdz 15. septembrim, iepriekš saska-
ņojot laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29506686.

izsoles sākumcena – 22 400 eiro, nodrošinājums – 2240 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā 
LV04haBa0551025783903, aS “Swedbank”, kods haBaLV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 15. septembrim 
plkst. 17.00, izsoles sākums 2020. gada 16. septembrī plkst. 
13.40 Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī.

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 ap-
skates 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. septembrim 
plkst. 17, izsoles sākums 2020. gada 16. septembrī plkst. 13 Vents-
pils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

VāRVē 
2020. gada 16. septembrī plkst. 13.10 Ventspils novada 

pašvaldība, NmK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pārdod nekustamo īpašumu – divistabu dzīvokli “Jaunmuiža 2”-2, 
kadastra Nr. 98849000304, adrese: “Jaunmuiža 2”-2, Vārves pag., 
Ventspils nov., LV-3623. Izsoles sākumcena – 376 eiro, nodrošinā-
jums – 38 eiro, izsoles solis – 30 eiro.

ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības 
apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils 
novada pašvaldības portālā www.ventspilsnovads.lv, īpašums apska-
tāms darbadienās līdz 2020. gada 15. septembrim, iepriekš saskaņojot 
apskates laiku ar Vārves pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29394653.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā 
LV04haBa0551025783903, aS “Swedbank”, kods haBaLV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 15. septembrim 
plkst. 17.00. 

zIRāS 
Ventspils novada pašvaldība, NmK 90000052035, mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Zirās, Ziru pag., 
Ventspils nov.:

l divistabu dzīvokli “akmentiņi” – 22, kadastra Nr. 98909000052, 
izsoles sākumcena – 760 eiro, nodrošinājums – 76 eiro, izsoles solis 
– 50 eiro. izsoles sākums 2020. gada 15. septembrī plkst. 13.20;

l trīsistabu dzīvokli “akmentiņi” – 24, kadastra Nr. 98909000051, 
izsoles sākumcena – 792 eiro, nodrošinājums – 79 eiro, izsoles solis 
– 50 eiro. izsoles sākums 2020. gada 15. septembrī plkst. 13.30.

ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašval-
dības apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības portālā www.ventspilsnovads.lv, īpašu-
mi apskatāmi darbadienās līdz 2020. gada 15. septembrim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar Sia “VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25431808.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā 
LV04haBa0551025783903, aS “Swedbank”, kods haBaLV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 15. septembrim 
plkst. 17.00.

informācija
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sports

18. jūlijā Popes pagasta atpū-
tas bāzē norisinājās pludmales 
volejbola turnīrs vīriešiem. Pie-
dalījās desmit komandas. 3. vietā 
– Daniels Matīss Kraučs un Ando 

Bože, 2.  vietā – Māris Indāns un 
Mariss Gredzens, 1. vietā – Kārlis 
Bērziņš un Aleksis Kristiņš. 

Paldies palīgiem un sacensību 
atbalstītājiem: SIA “ARB Pope”, 

veikalam “Fans Ventspils”, Vents-
pils novada pašvaldībai, biedrībai 
“Popes muiža”, Popes pagasta pār-
valdei un volejbola klubam “Pope”.

Sandris Jankevičus 

17., 18. un 19. jūlijā 
Audruvis sporta bāzē 
Jonišķos biedrības “Jātnieku 
sporta klubs Demora” četri 
sportisti ar trīs zirgiem 
un poniju piedalījās gada 
lielākā pasākuma Lietuvā 
“Audruvis Champions Tour 
2020” 2. posmā.

Par prestižām balvām un čem-
pionu tituliem sacentās spēcīgākie 
Baltijas valstu jātnieki. Visās trīs 
dienās bija atvērtie maršruti, ku-
ros varēja startēt gan iesācēji, gan 
profesionāļi, tādēļ konkurence 
bija pārsteidzoši liela, šajās dienās 
reģistrēti 1145 starti. Šoreiz no 
JSK “Demora” sportistiem augstā-
kos rezultātus uzrādīja Alise Lūse 
ar zemnieku saimniecībai “Demo-

ras staļļi” piederošo poniju Džo-
ana ātruma maršrutos ar šķēršļu 
augstumu 80 cm, visās sacensību 
dienās iegūstot godalgotas vietas 
starp turpat 90 sportiskajiem pā-
riem. Alisei ar Džoanu izcili starti 
arī 100 cm maršrutā kopā ar liela-
jiem zirgiem un nopietniem spor-
tistiem, ieņemot augsto 11. vietu 
starp 78 pāriem. 

Visās sacensību dienās sportis-
tes startēja ar savām ģimenēm pie-
derošiem zirgiem – Marta Jansone 
ar zirgu Red Grace, Anna Čakstiņa 
ar Chikitu un Sofija Nikolajenko ar 
zirgu Lavelas. Sportiskie pāri gan 
izlēca maršrutus tīri, gan beidza ar 
kādu gāztu šķērsli. 

Savukārt 25. un 26. jūlijā no-
tika Latvijas Jātnieku federācijas 

Turnīrā uzvarēja Kārlis un Aleksis

Spraigās spēles moments.   SaNDRa JaNKeVičUS aRhĪVa foto

Alise lūse ar poniju Džoana.          GeLiNtaS aPSeS aRhĪVa foto

“Demoras” 
veiksmīgie starti

kausa konkūrā izcīņas 3.  vasaras 
posms, tiesa gan, saīsinātā veidā 
nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (visi 
galvenie ieskaites maršruti noti-
ka). Gatavojoties Latvijas Repub-
likas čempionātam, starti norisi-
nājās uz zāles seguma laukuma.

Alise Lūse ar Džoanu spēja 
izcīnīt uzvaru arī šajā laukumā 
poniju maršrutā divās fāzēs ar 
šķēršļu augstumu 75 cm, un tikai 
viens gāzts šķērslis 90 cm maršru-
tā nodrošināja Alisei 2.  vietu va-

saras posmu kopvērtējumā. Abos 
poniju maršrutos Annai Čakstiņai 
ar Veto trešā vieta, bet trīs posmu 
kopvērtējumā – 4.  vieta. Marta 
Jansone ar Red Grace abus šos 
maršrutus veica lieliski, tikai ne-
daudz pārtērējot laika normu un 
saņemot pa vienam soda punk-
tam. Amatieru maršrutā Undai 
Egendorfai ar Lēdiju arī viens 
soda punkts par pārtērēto laiku 
pirmajā maršruta fāzē. Šāds rezul-
tāts viņai ļāva iegūt godalgoto ses-

to vietu un vasaras kopvērtējumā 
noturēt ceturto vietu. Klaudijai 
Viļisovai ar zirgu Vikonts amatie-
ru maršrutā un maršrutā ar šķēr-
šļu augstumu 110 cm pa diviem 
gāztiem šķēršļiem.

Sportistei Annai Čakstiņai ar 
zirgu Chikita augstā 2. vieta mar-
šrutā 110 cm, jājot uz atzīmi bēr-
nu grupā līdz 14 gadu vecumam, 
arī vasaras posmu kopvērtējumā 
viņa pagaidām ir otrā.

Gelinta Apse

No 17. līdz 21. augustam Ventspils novadā notiks darbs 
pie Ventspils novada kultūras attīstības programmas 
2021.–2026. gadam.

Ventspils novada kultūras attīstības programma 2021.–2026. ga-
dam būs vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas noteiks 
novada kultūras attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevu-
mus, kā arī raksturos pārvaldību un resursus mērķu sasniegšanai. 
Programmā tiks plānota Ventspils novada kultūras jomas attīstība, 
noteikti vidējā termiņā sasniedzamie kultūras jomas attīstības re-
zultāti, izvērtējot līdzšinējā politikā sasniegto, ņemot vērā aktuālās 
novada iedzīvotāju vajadzības un kultūras attīstības kontekstuālos 
faktorus.

Programma tiks balstīta šādos Ventspils novada attīstības plāno-
šanas dokumentos:

l Ventspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–
2030. gadam,

l Ventspils novada kultūrvēsturisko objektu ilgtermiņa darbības 
stratēģija 2017.–2025. gadam,

l Ventspils novada attīstības programma 2020.–2026.  gadam 
(projekts). 

Attīstības programmas izstrādē piedalās novada kultūras darbi-
nieki (kultūras un tautas namu vadītājas, amatierkolektīvu vadītāji, 
bibliotekāri, kultūrizglītības iestāžu darbinieki, novadpētniecības 
ekspozīciju vadītāji), tūrisma nozares un sabiedrisko organizāci-
ju pārstāvji. Notiks intervijas un semināri. Pētījumu veiks un gala 
dokumentu izstrādās Latvijas Kultūras akadēmijas pētnieku grupa 
Zinātniskās pētniecības centra vadītājas profesores Andas Laķes 
vadībā.

Zane Pamše 

informācija

Pētījumu veiks 
Kultūras akadēmijas 

pētnieku grupa
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“Šalkas” jau iztālēm 
patīkami pārsteidz ar 
sakoptību. Tas ir senioru 
Inas un Edgara Ozoliņu 
veikums. Sētā plīvo Latvijas 
karogs, un saimnieks stāsta, 
ka pēc viesošanās Zviedrijā 
bijis viens no pirmajiem, 
kas nolēmis, ka arī viņa 
īpašumā būs vieta valsts 
karogam.

2. novembrī būs 50 gadi, kopš 
Ozoliņi mijuši gredzenus. Nevar 
nepamanīt, ka viņi ir ļoti pieslīpē-
jušies, jo, vienam stāstot par kādu 
notikumu, otrs tūdaļ papildina 
runātāju. Brīžiem vienlaikus skan 
abu balsis, jo katram ir, ko teikt. 
Edgara mamma auga 16 bērnu ģi-
menē, tādēļ pužiņam ir ap 50 mā-
sīcu un brālēnu. Viņa bērnība pa-
gāja Puzē. Sākumā mācījies vietējā 
pagastā, bet pēc tam Ugālē, kur 
sācis arī sportot. Pagājušajā gadā 
Edgars piedalījās Ugāles manēžas 
atklāšanā un līdzi bija paņēmis 
arī savu bijušo treneri Tālivaldi 
Samīti. Viņš bija tas, kurš būtiski 
no nekā uzcēla iepriekšējo spor-
tošanai domāto ēku. Būvniecības 
darbos, kā atceras Edgars, piedalī-
jās puišeļi, viņi fizkultūras stundās 
nodarbojās ar celtniecību. Pužiņš 
bija labs sportists, 50 metrus no-
skrēja 6,1 sekundē. Labi padevu-
sies arī tāllēkšana. 

Ina un Edgars iepazinušies 
Ugāles vidusskolā, turklāt Ina to-
reiz bijusi skolotāja. Viņas dzimtā 
puse ir Talsu novada Laucienes 
pagasts. Ina nemaz tā īsti nav gri-
bējusi būt par skolotāju, tomēr 
iestājusies augstskolā Liepājā un 
studējusi matemātiku. Kad Ugāles 
vidusskolas direktore pamanījusi, 
ka puisis met acis jaunās skolotā-
jas virzienā, viņa izsaukusi skol-
nieku pie sevis un likusi manīt, ka 
tas nav pareizi. Savukārt Inu citas 
skolotājas brīdinājušas, ka Edgars 
sitīs kanti. Kad jau bija izveidota 
ģimene, dzīvesbiedri vienojušies, 
kā veidos kopdzīves modeli. Izlē-
muši, ka vīrs uzņemsies materiā-
lās rūpes. Tas gan nenozīmēja, ka 
Ina sēdēs dīkā. Viņa apguva grā-
matvedes profesiju, savukārt vīrs 
pēc armijas izmācījās par elektri-
ķi. Viņam bijušas vairākas darba-
vietas, strādājis “Siltumā”, kur pie-
dāvāta maiņas meistara vieta. Pēc 
gadiem viņš kļuva par šī uzņēmu-
ma direktoru un veica vērienīgu 
siltumtīklu modernizāciju. Edgars 
apguva arī gida profesiju un pava-
dīja ceļotājus ekskursijās, izbrau-
kājot visu Padomju Savienību. 

Ozoliņi izaudzināja meitu Il-
zīti un dēlu Uldi. Meita jau vairāk 
nekā 20 gadus ir mūžībā, jo slimo-
ja, tāpēc vecāki zina, ko nozīmē 
zaudējuma sāpes. Uldim ir bērni 

Austra un Regnārs. 
Ilgu laiku nodzīvojuši Ventspi-

lī, Ina un Edgars pirms vairākiem 
gadiem atgriezās Puzē. Saimniece 
“Šalkās” ir radusi māju sajūtu. Te 
ir mierīgi un labi, līdz pilsētai, ja 
ko vajag, arī nav tālu. Valsts svēt-
kos Puzes pagasta pārvaldes vadī-
tāja Santa Šēniņa uzteica ģimeni 
par aktīvu iesaistīšanos kultūras 
pasākumos un darbošanos se-
nioru klubiņā “Vakarblāzma”. Ina 
vēl tagad ar pateicību atceras, 
cik daudz ziedu toreiz saņemts. 
“Mums patīk mājās, bet reizēm 
tomēr gribas iziet cilvēkos. Puzē 
ir tāda iespēja, jo notiek dažādi 
pasākumi. Cik nu varam, tos ap-
meklējam. “Vakarblāzmā” Māra 
Kraule vienmēr būs izdomājusi ko 
interesantu, kopā svinam dzim-
šanas dienas, regulāri dodamies 
interesantos izbraukumos,” stās-
ta Ina. Viņai patīk rosīties dārzā 
un lolot savas puķes, virtuvē top 
gardas maltītes, bet vīrs dodas 
makšķerēt un pārved mājās zivis. 
Pa reizei Ozoliņi bauda kultūras 
dzīvi Ventspilī, viņiem patīk ap-
meklēt teātra izrādes un noskatī-
ties kādu kinofilmu. Edgars ieved 
pirtiņā un parāda ap 500 alus kau-
su paliktņu, daži atvesti pat no ļoti 
tālām zemēm, piemēram, Austrā-
lijas un Jaunzēlandes.              

Marlena Zvaigzne

Aktīvi iesaistās 
sabiedriskajās norisēs

Teju 50 gadu kopā – Ina un Edgars Ozoliņi.  
Daiņa VeiDemaņa foto

Nelielā vasaras ceļojumā 
devās Puzes seniori. Lai 
arī skaitāmies riska grupa, 
mums pietika drosmes 
izkustēties no mājām, citādi 
tiešām var ieslīgt negatīvo 
ziņu mākonī, domāt par 
savām kaitēm, ko var 
sameklēt vienmēr. Pozitīvas 
emocijas ir nepieciešamas 
ikvienam, un viens no 
avotiem, kur tās gūt, noteikti 
ir kopīgs izbraukums draugu 
lokā.

Šajā reizē senioriem piedāvāju 
apskatīt vietas, kas atrodas netālu 
no Puzes, un diena mums izvērtās 
pietiekami interesanta un iespai-
diem bagāta. Apmeklējām Tiņ-
ģeres pili, kur mūs laipni uzņēma 

pils dāma Baiba Kalna. Viņa iepa-
zīstināja ar pils vēsturi, šodienu 
un ar lepnumu izrādīja telpas, kur 
pašreizējie saimnieki cenšas radīt 
piemērotu interjeru, veido savu 
Tiņģeres stāstu. Izstaigājām pils 
parku, ieklausījāmies leģendās, kas 
apvij šo vietu, un sapratām, ka pils 
saimniecību vada čakli un radoši 
ļaudis.

Pavisam netālu no Tiņģeres 
atrodas Ārlavas baznīca, kas ir lie-
lākā baznīca Kurzemē. Tā ir skaisti 
izremontēta, uzņem arī viesus, un 
draudzē ir vairāk nekā 100 drau-
dzes locekļu, daudzi uz šo dievna-
mu brauc no citiem pagastiem vai 
novadiem. Ar draudzes priekšnie-
ces gādību arī mums bija iespēja 
iepazīt Ārlavas baznīcu. 

Igurds Baņķis kopā ar ģimeni 
viesus uzņem lauku sētā “Kauliņi”. 
Igurdu Baņki pazīst visi, kas saistīti 
ar amatniecību, jo viņš ir mēbe-
ļu galdnieks, kokgriezējs, Latvijas 
Amatniecības kameras meistars, 
ilgus gadus bijis skolotājs, kas ne-
savtīgi savas zināšanas un amata 
prasmes nodevis audzēkņiem. Sa-
koptība, čaklums, radoša dzīves 
uztvere, izdoma, zināšanas – tā va-
rētu minēt vēl daudzas lietas, kas 
iezīmējas, apmeklējot “Kauliņu” 
saimniecību. Tās kopējā platība ir 
4,7 ha, no kuriem 3,5 ha aizņem 
zāliens, dekoratīvie stādījumi, 
dārzs, koki. Visus apmeklētājus 
interesē Igurda bānītis, kas viesus 
vizina pa 700 m garo sliežu ceļu, 
bet tā ir tikai neliela daļa no saim-

niecības piedāvājuma, no meistara 
prasmju un zināšanu pūra, ar ko 
viņš dāsni dalās, nebaidoties runāt 
tieši un atklāti par lietām, kas, pēc 
viņa domām, darāmas citādi, lai 
mūsu valsts nezaudētu latviskumu 
un savus cilvēkus. Mēs iegādājā-
mies koka suvenīrus un izmanto-
jām iespēju pusdienās ieturēties ar 
saimnieces Gunas vārīto zupu. 

Ja turpat ceļa malā atrodas 
dārzs, kur krāšņi zied rozes, tikai 
retais var vienaldzīgi pabraukt tam 
garām. Tur saimnieko rožu stā-
du audzētāja Māra Ozola, kuras 
kolekcijā ir ap 600 dažādu šķirņu 
rožu, daļu no tām varējām apskatīt.

Man jau liekas, ka labi pazīstu 
Valdemārpili, bet to, ka tur sakup-
lojuši prāvi zīdkoki, uzzināju tikai 

tagad. Varējām nobaudīt ogas, kas 
līdzinās iegarenām kazenēm un ir 
ļoti veselīgas. Valdemārpils bib-
liotēkā apskatījām Dabas muzeja 
informatīvo izstādi par putniem. 
Gan jau kāds agrāk neredzēts 
putns te bija atrodams katram. 
Valdemārpilnieki pamatoti lepo-
jas ar labiekārtoto Sasmakas ezera 
pludmali, tur bieži notiek sporta 
spēles, koncerti un citas izklaides, 
bet mums tā noderēja pēcpusdie-
nas kafijas pauzei. Ne visi brau-
ciena dalībnieki bija pārbraukuši 
pāri Sasmakas ezeram, ko pieļauj 
brauciens pa tā iežmaugu ceļā uz 
Vandzeni. Mēs devāmies Popraga 
virzienā, lai sastaptos ar kokgrie-
zēju Kārli Ziediņu. Viņa rūpīgi ga-
tavotās karotes, lāpstiņas, ķemmes 
tagad izmantos vairākas Puzes 
saimnieces. Kārlis gan pastāstīja 
par savu darbu, kas reizē ir arī viņa 
vaļasprieks, gan nodemonstrēja, 
kā grebj karotes.

Reti kurš ir apmeklējis Popra-
gu. Tur atrodas Popraga liepa, 
savdabīgs koks ar 24 stumbriem, 
iespējams pat, ka tas ir koks ar 
lielāko stumbru skaitu Latvijā. Pa-
bijām pie Laidzes muižas un ne-
daudz ieskatījāmies muižas parkā. 
Paldies mūsu šoferim Alvim Grīn-
bergam un pagasta pārvaldniecei 
Santai Šēniņai par iespēju gūt lie-
liskas emocijas.

Māra Kraule

Puzes senioru vasaras prieks 

Tiņģeres parka apaļajā dobē krāšņi uzziedējušas rozes.  
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Šogad atkal 808. Puzes 
mazpulks iesniedza projektu 
iniciatīvu konkursā 
vietējiem un reģionālajiem 
mazpulku pasākumiem 2020. 
gadā ar mērķi organizēt trīs 
Ziemeļkurzemes mazpulku 
tikšanos. 

Nu jau trešo gadu šādā pro-
jektā piedalījās mazpulcēni no 
808. Puzes, Valdemārpils un 
Upesgrīvas mazpulka. Sākotnē-
ji bija doma, ka kopā pavadīsim 
divas dienas ar nakšņošanu, bet 
sarežģītā situācija valstī mūsu 
nodomu izjauca, un 13. jūlijā visi 
kopā Puzes pagasta Blāzmā aiz-
vadījām darbīgu un interesantu 
dienu. 

Vispirms iepazināmies ar 
“Minku parka” iemītniekiem – 
kaķiem, viņu dzīves apstākļiem 
un brīvprātīgo darbu. Biedrības 
“Minku parks” vadītāja Anda 
Lejniece pastāstīja par dzīvnie-
kiem un parādīja telpu, kur kaķi 
uzturas. Mazpulcēni bija mājās 
pagatavojuši kaķu rotaļlietas, 
pat izmēģināja, vai tās kaķiem 
ir interesantas, un priecājās, ka 
daži minči tiešām piekrita ro-
taļai. Dāvanai bijām sarūpējuši 
kaķu barību, lietotas segas un 
spilvenus un ceram, ka šīs man-
tas noderēs.

Pēc tam devāmies uz Puzes 
pagasta bibliotēku, kur Anda Lej-
niece stāstīja par savu darbu. Viesi 
iepazina bibliotēkas labiekārtotās 
telpas, kas Puzes mazpulcēniem ir 
labi zināmas, kā arī uzzināja, kāda 
ir bibliotēkas loma pagasta attīs-
tībā, dažādu interesantu projektu 
rakstīšanā un relizēšanā.

Tālāk visi kopā mērojām ceļu 
uz “Būdniekiem”, lai uzzinātu, kā 
veicas zemnieku saimniecībai 
“Rozītes”. Tikāmies ar saimnie-
kiem Sanitu un Sandi Rozenber-
giem, priecājāmies par sakopto 
vidi, nobaudījām Sanitas izcepto 
gardo rausi un saimniecībā iegūto 
ābolu sulu un uzzinājām par vei-
camajiem darbiem ābeļu dārzā, 
kuru viņi kopj jau daudzus gadus. 
Mazpulcēni daudz ko ievēroja un 
uzdeva jautājumus, uz kuriem sa-
ņēma izsmeļošas atbildes. Zinu, 
ka daudzi saviem vecākiem stās-
tīja, kā jāstāda, jākopj jaunās ābe-
lītes, kas ir nopietnākie ābeļdārza 
kaitēkļi, kā jārūpējas par kokiem 
vēlāk, kā pareizi jānovāc raža un 
citas interesantas lietas. Viņi vē-
roja ne tikai ābeļdārzu, bet apjau-
tājās par gotiņām, un kāda meite-
ne nočukstēja: “Cik viņiem skaists 
dārzs! Un nav nevienas nezāles!”, 
šo izteikumu veltot Sanitas veido-
tajiem apstādījumiem, kas ir ļoti 

rūpīgi kopti un jūlijā slīga krāšņu 
ziedu rotā. 

Sekoja pusdienas, un te man 
liels paldies jāteic saimniecēm 
Andrai Kukjanei un Kristīnei Ku-
bai par ļoti garšīgo zupu, ar kuru 
mielojās mazpulcēni. Savukārt 
veikals “Ilze  A” mums sarūpēja 
produktus visām ēdienreizēm. 
Paldies!

Pēc pusdienām notika dāvanu 
gatavošanas radošā darbnīca, kurā 
mazpulcēni dekupāžas tehnikā 
izrotāja koka drēbju pakaramos. 
Nodarbību vadīja Valdemārpils 
mazpulka vadītāja Anda Dzene. 
Tad aicināju visus mazpulcēnus 
atmiņai par šo tikšanos izkrāsot 
veiksmes akmentiņus.

Daudziem patika nodarbība 
“Atrodi mežā kaut ko!”, ko vadīja 
“Latvijas Valsts mežu” mežkopis 
Guntis Cīrulis. Viņš paskaidrojot 
parādīja visu interesanto, ko ne-
lielā meža stūrīti var atrast. Maz-
pulcēni izpildīja darba lapas, viņu 
uzdevums bija atrast kaut ko, kas 
vecāks, kas garāks, kas resnāks 
par viņiem, kas tikpat liels kā viņi, 
kas lūkojas no augšas un kas ir 
tas, ko viņi nepazīst, utt. Skolēni 
šo darbu veica ar lielu azartu. Ļoti 
vērtīgi bija tas, ka Guntis Cīru-
lis iepazīstināja mazpulcēnus ar 
iepriekš nezināmām lietām, pie-

Mazpulcēnu rosīgā diena Puzē

Mazpulcēni kopā ar velotriālistiem.      māRaS KRaULeS foto

Kapusvētki Puzes pagastā 
Kapusvētki Puzes pagastā  
notiks 23. augustā: Puzes kapsētā –  
plkst. 11.00, Sipenes kapsētā – plkst. 12.30. 

mēram, visi pirmoreiz redzēja, 
kā izskatās indīgais augs zalktene, 
kad tai nogatavojušās ogas. Viens 
no jautājumiem bija: “No kā tu 
iedvesmojies?” Vairāki mazpulcē-
ni atbildē rakstīja: “No mežkopja 
Gunta.” Tas pierāda, ka Gunta 
stāstījums viņiem patika, bija ie-
dvesmojošs. 

Vakara pusē Puzes pamat-
skolas skolēni Daniels, Lauris un 
Natālija Žuburi un Roberts An-
deršmits, kas darbojas triāla klu-
bā “Karters”, demonstrēja savu 
māku velotriālā un pastāstīja gan 
par treniņiem, gan sacensībām, 
kurās viņi piedalās. Velotriālistu 
priekšnesumu komentēja Sanita 
Berga. Paldies viņai par sagatavo-
to programmu. Skatītāji to vēroja 
ar lielu aizrautību, gandrīz vai ar 
pavērtām mutēm, pat piemirstot 
aplaudēt, jo Valdemārpils un 
Upesgrīvas mazpulcēniem šāda 
nodarbe ir liels jaunums. Zinu, 

ka viena meitene no Valdemārpils 
savai māmiņai par šo priekšnesu-
mu stāstījusi ar lielu sajūsmu un 
domu, ka, ja vien treniņi notiktu 
tuvāk, viņa noteikti tos gribētu 
apmeklēt. Interesentiem bija ie-
spēja pabraukt ar triāla velosipē-
du, tas nevedās viegli.

Dienas noslēgumā mazpulcē-
ni saņēma pateicības rakstus un 
nelielas piemiņas veltes un pie 
ugunskura izcepa desiņas vakari-
ņu tiesai.

Priecājos par labajām atsauks-
mēm, jo daudziem tikšanās pati-
ka, bagātīgā dienas programma 
sniedza jaunas zināšanas un ie-
spēju sadraudzēties ar citu maz-
pulku dalībniekiem. Esmu patei-
cīga visiem pužiņiem, kas man 
palīdzēja šo tikšanos sagatavot, 
arī manam dzīvesbiedram Ilmā-
ram, kurš, kā parasti, parūpējās 
par daudzām lietām. 

Māra Kraule
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informācija

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, 26. augustā. 
nākamais numurs iznāks 
8. septembrī.

Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā jūlijā 
reģistrēti seši jaundzimušie.  
Trīs Usmas pagastā, 
divi Tārgales pagastā, 
viens Zlēku pagastā.  

Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
jūlijā noslēgta viena laulība, 
divas Usmas evaņģēliski 
luteriskajā draudzē.

Informācija par Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem 
miršanas gadījumiem jūlijā 

Ances pagastā
 aina mūrniece (06.09.1931.–02.07.2020.)
Vārves pagastā
 arkādijs Jermakovs (13.05.1959.–02.07.2020.)
Puzes pagastā
 herberts Kātiņš (23.05.1942.–22.07.2020.)
Jūrkalnes pagastā
 Pēteris augusts Brūklis (30.06.1937.–24.07.2020.)

užava

Ar šādu devīzi šogad 
startēja Užavas svētki. Lai 
arī tie nebija tik krāšņi un 
plaši kā iepriekšējos gadus, 
domāju, ka ikviens varēja 
atrast ko sev tīkamu.

Agrā rīta stundā pulcējāmies 
pie tautas nama, lai kopīgi ar 
makšķerniekiem Užavas estrādes 
mastā uzvilktu mūsu pagasta ka-
rogu un tad dotos uz Užavas upi 
pēc lielā loma. Pulksten 10 notika 
lomu svēršana, tad arī uzzinājām, 
kuram šis rīts atnesis uzvaru. 
1.  vietu ieguva Aleksis Mertens 
(0,778 kg), 2. vietu – Aivis Ērkšķis 
(0,569 kg), bet 3.   vietā – Andris 
Krūmiņš (0,443 kg).

Ikvienam bija iespēja izvēlē-
ties, kādās fotomedībās piedalī-
ties, jo piedāvājām trīs maršrutus, 
veicamus ar kājām, ar velosipē-
du un ar automašīnu. Uzvarētāji 
trasē ar kājām: 1.  vietā koman-
da “Bergeni”, 2.  vietā – komanda 
“Čaiņiks”, 3. vietā – “Super bērni”. 
Uzvarētāji trasē ar velosipēdiem: 
1.  vietā komanda “Vēsā mierā”, 
2.  vieta komandai “Mehi”, 3.  vie-
tā – “VKL”. Uzvarētāji trasē ar 
automašīnām: 1.  vietā komanda 
“Zibens Makvīns”, 2. vietā – “Tau-
tas dārzs”, 3. vieta komandai “Lat-
viešu braļukas”. Volejbola turnīrā 
šādi uzvarētāji: 1. vieta komandai 
“Stroikas pažarnieki”, 2.  vietā – 
“Dzinč”, 3. vietā – “Plenči”.

Dienas koncertā klātesošos 

Korons sen jau lūr aiz stūra,
Cenšas ielīst Užavā.
Užavnieki gudri ļaudis,
Nelaiž to ne tuvumā.
Pēc ilga un pacietīga atturības 

laika Užavā svinam pagasta svētkus. 

Patīkami redzēt, cik visi jūtas atbrī-
voti un atvērti. Gan bērni, gan pie-
augušie jūt atvieglojumu, jo var atkal 
justies brīvāk. Paldies visiem, kas 
sarūpēja šo patīkamo sajūtu. Paldies 
Vēsmai par iestudēto ludziņu bēr-

niem. Paldies Emīlijai Jasmīnai par 
dziesmiņām. Paldies par jauko vaka-
ra koncertu. Paldies par visu! Prieks 
arī par mazajiem “užiņiem”, viņi šo-
gad ir krietns pulciņš – veseli pieci!

Diāna

uzrunāja Užavas pagasta pārval-
des vadītāja Laima Erliha-Štranka, 
šūpinājām jaundzimušos užavnie-
kus, baudījām Emīlijas Jasmīnas 
Švarcas dziedātās dziesmas un 
kopā ar bērniem vērojām notiku-
mus A. Grīnieces lugā “Egle un 
rīta vējš”, kuru bija iestudējis Vēs-
mas Lodes vadītais amatierteātris 
“Spēlmanīši”, kas ar šo iestudēju-
mu no mums atvadījās, bet ceru, 
ka ne uz visiem laikiem. Svētkus 
noslēdzām ar vakara koncertu, 
kurā sveicām sporta aktivitāšu uz-
varētājus, smējāmies kopā ar Us-

mas kundzītēm un baudījām Ai-
nara Bumbiera uzburto koncertu.

Paldies Lindai T. un Lindai S. 
par iespēlēto pirmssvētku atgādi-
nājumu par Užavas svētku tuvo-
šanos, kuru varējāt redzēt Face-
book lapā “Užavas Tautas dārzs”. 
Paldies visiem čaklajiem palīgiem, 
kas palīdzēja tapt svētkiem, jo 
tikai ar jūsu palīdzību tie bija ie-
spējami. Paldies Uldim, Artūram, 
Lindai, Ivetai, Ilgai, Skaidrītei, In-
tai un Valteram. Lai mums visiem 
brīnišķīgs vasaras turpinājums!

Gita Vilgute

“Drusku jau var...”

Brašie makšķernieki un makšķernieces.        

Užavas pagasta svētkos notika arī izbraukumi ar 
velosipēdiem.  gitas vilgutes foto

Vēstulīte no Užavas svētku apmeklētājas

2020. gada maijā ir uzsākts pētījums “Ventspils 
novada ainavas un to vērtības”, kura gaitā tiek 
kartētas un raksturotas Ventspils novada ainavas, kā 
arī apzinātas novada ainavu vērtības. 

Pētījumā tiek pievērsta uzmanība ainavas dabas, 
kultūrvēsturiskajām un vizuālajām raksturiezīmēm, kā 
arī apzināts ainavas vērtību apdraudējums un iespējas 
celt ainavas kvalitāti. izpēti, kas ilgs līdz augusta beigām, 
veic Latvijas Universitātes ainavu pētnieki anita Zariņa 
un ivo Vinogradovs sadarbībā ar Baltijas vides forumu 
un Ventspils novada pašvaldību. Pētījumā aicinām 
piedalīties arī vietējos iedzīvotājus un citus interesentus, 
aizpildot aptauju Ventspils novada mājaslapā. Šī ir 
lieliska iespēja izteikt savu viedokli par novada ainavām, 
dzīvesvietas apkārtnes vērtībām un to apdraudējumu, 
kopīgi veidojot nākotnes ainavas!

Anita zariņa 

Uzsākts pētījums 
par novada ainavām


