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Svarīga ir attieksme 
un personīgā atbildība

Tārgales pamatskolas direktore Ilze Judzika (pa kreisi), Užavas pamatskolas direktore 
Guntra Magonīte un Ances pamatskolas direktore Elita Kuģeniece uzklausa izglītības 
konsultantes Ingas Pāvulas teikto par to, kā izzināt skolotāju profesionālās vajadzības. 

Dažāda izmēra akmeņi, vai-
rāki spēkrati, atšķirīga diamet-
ra caurules – tas viss ir redzams 
netālu no Rīvas krodziņa, kur 
uzņēmuma “Venta 1” darbinie-
ki pēc pašvaldības pasūtījuma 
būvē zivju migrācijas ceļu. Ob-
jektu ekspluatācijā paredzēts 
nodot septembra beigās.

Pagaidām Jūrkalnē vēl notiek 
liela rosība, jo laikus jāpagūst iz-
darīt visus darbus, kas paredzēti 
projektā “Baltijas jūras reģions kā 
makšķerēšanas tūrisma galamēr-
ķis un tā attīstība, veicināšana un 

Ir sācies jaunais mācību 
gads, tāpēc sveicam visus sko-
lēnus, pedagogus un vecākus, 
vēlot veselību, pacietību, rado-
šumu, mīlestību un arī laimi, jo 
tikai laimīgs cilvēks ir motivēts 
darboties un sasniegt mērķus. 

domām, jo pedagogi kopš augusta 
vidus mācījās, lai varētu sniegt zi-
nāšanas skolēniem. Dace paredz, 
ka kompetencēs balstītu mācību 
saturu grūtāk īstenot varētu būt 
ilggadējiem pedagogiem, jo skolo-
tājiem ir jāsaprot, ka nu jāstrādā, 
izmantojot jauno pieeju. Pedago-
ģe vada individuālās nodarbības 
skolēniem ar mācīšanās traucēju-
miem, un arī viņus ir liels prieks 
septembrī atkal satikt, lai turpinā-
tu cītīgi strādāt, pamazām sasnie-
dzot labus rezultātus. Zūru pa-
matskolas matemātikas skolotāja 
Iveta Mātere ir gandarīta par to, ka 
tagad atkal varēs strādāt klātienē, 
ikdienā satiekot skolēnus un kolē-
ģus. Pedagoģe ir pamanījusi, ka tie 
audzēkņi, kuri ikdienā cītīgi mācās 
skolā, arī kovida laikā to darīja ap-
zinīgi, bet pārējiem bija diezgan 
grūti iekļauties jaunajā ritmā. Ive-
ta uzskata, ka pedagogi, kuriem 
būs jānodrošina kompetencēs 
balstīts mācību saturs, ir nedaudz 
nobažījušies, kā veiksies tā ievie-
šana. Viens no iemesliem ir ka-
vēšanās ar nepieciešamo mācību 
grāmatu piegādi, lai skolotāji lai-
kus varētu iepazīties ar to saturu.  

Jūrkalnē būvē zivju ceļu
ilgtspējīga pārvaldība” jeb RET-
ROUT (Nr. R065). Līdz šim zivis 
mēģināja pārvarēt upē mākslīgo 
dambi, kas kādreiz bija celts papes 
rūpnīcas vajadzībām, bet tas bija 
nopietns šķērslis, kas daudzām no 
tām traucēja nokļūt Rīvā. Krodzi-
ņa apmeklētāji un citi Jūrkalnes 
viesi priecājās par graciozo ūdens 
valsts dzīvnieku lēcieniem, bet 
visām zivīm neizdevās nokļūt ie-
cerētajā galamērķī. Lai palīdzētu 
tām zivju sugām, kuras dzīvo jūrā, 
bet vairojas saldūdenī, piemēram, 
taimiņiem, upes nēģiem un jūras 

forelēm, Ventspils novada paš-
valdība nolēma iesaistīties pārro-
bežu sadarbības projektā, kurā ir 
14 partneri, norāda pašvaldības 
projektu koordinatore Evita Roģe. 
Viņa piebilst, ka vispirms lūkots, 
kā zivīm no jūras nonākt saldūde-
nī palīdz Igaunijā, un tad nolemts, 
kā organizēt darbus Jūrkalnē. Būv-
projekts paredz, ka jaunā zivju ceļa 
gultne līdzināsies dabiskai upei, tā-
dējādi tā būs piemērota daudzām 
zivju sugām un citiem ūdens orga-
nismiem. Ūdens enerģiju upē dzēsīs ar dažāda izmēra akmeņu 

palīdzību.

NOBEIGUMS 8. lpp.

NOBEIGUMS 2. lpp.

Kā zināms, 1., 4., 7. un 10. kla-
ses audzēkņi šajā mācību gadā ap-
gūs kompetencēs balstītu mācību 
saturu, bet, kā pedagogu sanāk-
smē norādīja Izglītības pārvaldes 
vadītāja Aina Klimoviča, neraugo-
ties uz pārmaiņām izglītības sistē-

mā, izmaiņas saturā nemaz nebūs 
tik lielas: “80% ir esošais saturs, 
un tas ir saprotami, jo reizrēķins 
ir tas pats, arī Pitagora teorēma 
nemainās, komatus joprojām lik-
sim tajās pašās vietās, kurās līdz 
šim. Tieši tāpēc pats būtiskākais 

būs process, proti, cik mēs mērķ-
tiecīgi un prasmīgi sakārtosim 
esošā mācību satura saskaitāmos, 
ko noliksim priekšplānā, no kā at-
teiksimies, bet varbūt izveidosim 
jaunas kombinācijas. Jaunajā mā-
cību gadā īpaši svarīga būs mūsu 
attieksme un personīgā atbildība.”

Jārūpējas  
arī par veselību

Šoreiz tradicionālā skolotāju 
sanāksme sākās neierasti, jo vis-
pirms pedagogi tikās praktiskajās 
nodarbībās, kuras vadīja jomu 
koordinatori. Tā atsevišķā telpā 
diskutēja matemātikas skolotāji, 
citā – latviešu valodas skolotāji, 
vēl kādā par jaunumiem runāja 
mūzikas un mākslas pedagogi, 
savs sakāmais bija arī vēstures 
un sociālo zinību un citu mācību 
priekšmetu skolotājiem un mācī-
bu iestāžu vadītājiem. Viņi vieno-
jās atbalstīt cits citu un piedāvāja 
idejas, kā strādāt, ievērojot jaunās 
prasības, neaizmirstot arī vecās, 
kuras atzītas par labu esam, jo 
ne jau viss ir atmetams. Tārgales 
pamatskolas direktores vietniece 
izglītības jomā Dace Auzāne jau-
no mācību gadu iesāka ar cerīgām 
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NO DOMES SĒDES

Augusta domes sēdē
l Ventspils novada pašvaldība 2020. gada 30. jūlijā izsludināja kon-

kursu Ventspils novada Piltenes vidusskolas direktora amatam. Konkur-
sa dalībnieka vērtēšana notika divās kārtās saskaņā ar Ventspils nova-
da Piltenes vidusskolas direktora amata konkursa nolikumu: iesniegto 
dokumentu izvērtēšana atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem 
un darba intervija ar amata pretendentu. Pēc darba pārrunu rezultātu 
novērtēšanas un abu konkursa kārtu rezultātu apkopojuma amata kon-
kursa Pretendentu atlases komisija par Ventspils novada Piltenes vidus-
skolas direktora amata konkursa uzvarētāju ar 30,1 punktu (max. – 37,5 
punkti) kopvērtējumā atzina Piltenes vidusskolas skolotāju Edīti Dzir-
nieci un pieņēma lēmumu par amata konkursa pretendentes izvirzīšanu 
apstiprināšanai, un domes deputāti iecēla Edīti Dzirnieci Ventspils no-
vada Piltenes vidusskolas direktora amatā no 2020. gada 1. septembra. 

l Deputāti apstiprināja lēmumprojektu par Ventspils novada vispā-
rējās izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mācību 
procesu 2020./2021. mācību gadā īstenot klātienē (nepieciešamības ga-
dījumā atsevišķas dienas 7.–12. klasē organizēt attālināti).

l Deputāti apstiprināja noteikt, ka zemes vienības ar statusu VZD 
kadastrā “41 zeme zemes reformas pabeigšanai” ir ierakstāmas zemes-
grāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda.

l Piešķīra Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam 
Aivaram Muceniekam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu līdz 2020. 
gada 11. septembrim ieskaitot, uzdeva domes priekšsēdētāja pirmajam 
vietniekam sociālajos, izglītības, kultūras un sporta jautājumos Guntim 
Mačtamam domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu Ventspils novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka prombūtnes laikā.

l Piešķīra projekta “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru 
pagasta iedzīvotājiem” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000008 ELFLA līdzfi-
nansējuma saņemšanai nepieciešamo līdzfinansējumu 1193,27 eiro un no-
lēma projekta īstenošanai ņemt aizņēmumu no Valsts kases 26 650,15 eiro. 

l Piešķīra projekta “Mēs par veselīgu Ugāli!” Nr. 20-08-AL17-
A019.2203-000007 ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai nepieciešamo 
līdzfinansējumu 262,66 eiro apmērā un nolēma projekta īstenošanai 
ņemt aizņēmumu no Valsts kases 17 400,34 eiro. 

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis
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Iesakiet personas novada  
pašvaldības apbalvojumiem

Amatā apstiprināta Piltenes 
vidusskolas direktore

Ventspils novada domes 
sēdē deputāti apstiprināja ama-
tā Piltenes vidusskolas direktori 
Edīti Dzirnieci. Šajā mācību ies-
tādē viņa strādā 26 gadus, bet 
nepārtrauktais pedagoģiskais 
stāžs ir 29 gadi. Vadības darba 
pieredzi Edīte Dzirniece ir ie-

guvusi, kopš 2016. gada veicot 
Piltenes vidusskolas ekoskolas 
koordinatores pienākumus.

Edītes Dzirnieces pirmā dar-
bavieta bija Zlēku pamatskola. 
Viņa uzskata, ka labam pedago-
gam jāmīl bērni, ir jābūt vēlmei 
sniegt izglītojamiem jaunas zi-
nāšanas, jāsadarbojas ne tikai ar 
vecākiem, bet arī ar visu vietējo 
sabiedrību. 

Pieteikties konkursam Pilte-
nes vidusskolas direktora amatam 
Edīti Dzirnieci iedrošinājuši kolē-
ģi un ģimene. Viņu atbalsts ļāvis 
apjaust stiprās puses un to, ka 
vadošais amats Edītei būs piemē-
rots. Pedagoģe ir iestājusies Lat-
vijas Universitātes maģistrantūrā 
un apgūs izglītības vadību. 

Kā pirmos uzdevumus jaunajā 
amatā direktore min kompetenču 
izglītības ieviešanu, mācību dar-
ba plāna izstrādāšanu Covid-19 
laikā, viņa vēlas pievērst īpašu 
uzmanību talantīgo audzēkņu 
spēju attīstīšanai, veicināt peda-
gogu profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšanu un sadarbību ar 
vecākiem. 

Marlena Zvaigzne

Pieteikties konkursam 
Piltenes vidusskolas 
direktora amatam Edīti 
Dzirnieci iedrošinājuši 
kolēģi un ģimene.

PILTENES VIDUSSKOLAS ARHĪVA FOTO 

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.
Īstenojot projektu, Ventspils 

novada pašvaldība sadarbojas ar 
Pārtikas drošības, dzīvnieku vese-
lības un vides zinātniskā institūta 
“BIOR” speciālistiem, bet projekta 
vadošais partneris ir Stokholmas 
apgabala pašvaldība.

2020. gada 5. maijā pašvaldī-
bas Iepirkumu komisija pieņēma 
lēmumu slēgt līgumu par būv-
darbu veikšanu ar SIA “Venta 1”. 
Līguma summa ir 164 423,38 eiro 
ar PVN. Pēc veiktās cenu aptaujas 
noskaidrots, ka līgumu par būvuz-
raudzības pakalpojumu sniegšanu 
var slēgt ar SIA “Meko V” par 
līguma summu 7441,50 eiro ar 
PVN. Būvdarbu un būvuzraudzī-
bas izmaksas ir 171 864,88 eiro ar 

PVN. Projekta apstiprinātās attie-
cināmās izmaksas – 139  188,00 
eiro. Eiropas Reģionālas attīs-
tības fonda līdzfinansējums ir 
118 309,80 eiro.

SIA “Venta 1” būvdarbu vadī-
tājs Reinis Krūziņš atzīst, ka šāda 
veida objekts uzņēmumam ir pir-
mais, nekas līdzīgs līdz šim nav 
darīts. Caurteku izbūvēšana lielā 
dziļumā un aizsprostu ierīkošana 
ir interesants izaicinājums: “Esam 
būvējuši dažādus ceļus, tikai ne 
zivju. Protams, gribētos, lai tās 
izmantotu šo ceļu, kas tagad top.” 
Jūrkalnes pagasta pārvaldes va-
dītājs Guntars Reķis norāda, ka, 
pateicoties jaunajam objektam, zi-
vis daudz veiksmīgāk nonāks upē, 
bet tas savukārt varētu iepriecināt 

makšķerniekus, tādējādi arī būtu 
sasniegts projekta mērķis. Proti, 
Rīva ar laiku varētu kļūt mak-
šķerniekiem vēl draudzīgāka, un 
tas liecinātu par daudzveidīgāku 
tūrisma nozares attīstību. “Mēs 
gribētu, lai zivis Rīvas upē vairo-
tos vēl aktīvāk. Tām šeit patīk,” 
ievērojis Guntars. Viņš pievērš 
uzmanību ūdenskritumam, kas 
līdz šim bija dzīvnieku migrācijas 
galvenais šķērslis, bet nu zivīm 
būs iespēja izmantot jauno gultni, 
kas līdzināsies upei.

Par publikācijas saturu pilnī-
bā atbild Ventspils novada paš-
valdība, un tā nekādos apstākļos 
nav uzskatāma par Eiropas Savie-
nības oficiālo nostāju. 

Marlena Zvaigzne
 

Jūrkalnē būvē zivju ceļu

Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis paredz, ka Rīvas upe varētu kļūt 
par iecienītu makšķernieku vietu. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Desmito gadu ir spēkā Ventspils novada do-
mes apstiprinātais nolikums “Par Ventspils novada 
pašvaldības apbalvojumiem”, kas paredz apbalvoju-
mu – Pateicības raksta, Atzinības raksta un Goda 
raksta – piešķiršanu Ventspils novada fiziskām un 
juridiskām personām vai arī personu grupām un 
kolektīviem par ieguldījumu Ventspils novada at-
tīstībā un atpazīstamības veicināšanā.

Nolikums paredz, ka:
l jebkurš Ventspils novada iedzīvotājs vai 

Ventspils novada pašvaldības darbinieks ir tiesīgs 
ieteikt apbalvošanai ar novada pašvaldības Pateicī-
bas rakstu;

l ierosinājumus apbalvošanai ar novada pašval-
dības Atzinības rakstu tiesīgi iesniegt novada domes 
deputāti, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības 

iestāžu un struktūrvienību vadītāji un fizisku perso-
nu grupa (ne mazāk kā piecas personas);

l ierosinājumus apbalvošanai ar novada paš-
valdības Goda rakstu ir tiesīgi iesniegt novada do-
mes deputāti, izpilddirektors, pārvalžu vadītāji un 
fizisku personu grupa (ne mazāk kā piecas perso-
nas). 

Iesniedzot ziņas par apbalvojamo, jānorāda per-
sonas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, 
darbavieta vai nodarbošanās, juridiskajām perso-
nām – nosaukums, vadītājs – un apbalvojuma pie-
šķiršanas pamatojums (vispusīgs nopelnu apraksts, 
par kuriem ierosina apbalvot). Pieteikumi līdz 20. 
oktobrim jāiesniedz pagastu pārvaldēs vai Ventspils 
novada pašvaldībā Ventspilī, Skolas ielā 4. 

Marlena Zvaigzne
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Plāno cept kūkas un cepumus INFORMĀCIJA

Līgums par objektu Ugālē

Slēgs līgumu par Ziru 
sporta laukuma izveidi

Projekta “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide Ziru 
pagasta iedzīvotājiem” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000008 gaitā 
Ventspils novada pašvaldībā ir noslēgusies iepirkuma procedūra 
un pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Mitbau AC” par spor-
ta laukuma izbūvi.

Līdz šim brīvajā vietā aiz tautas nama un pagasta pārvaldes, blakus 
daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, ierīkos publiski pieejamu brīv-
dabas sporta aktivitāšu laukumu, kur iedzīvotāji varēs spēlēt volejbolu, 
futbolu un basketbolu, kā arī izmantot laukumu dažādu sabiedrisku ak-
tivitāšu vajadzībām. Būvuzraudzības pakalpojumus sniegs SIA “BŪUZ”. 

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 32 640,45 eiro, ELFLA 
līdzfinansē 23 985,13 eiro, bet 8655,32 eiro – Ventspils novada paš-
valdība.

Evita Roģe

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija” paziņojums

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemša-
nas 10. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2020. gada 10. septembra līdz 2020. gada 10. oktobrim.
Sludinājuma kopsumma: 178 991,66 eiro.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, Lubes un Vald-

gales pagasts.
Projektu īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 

gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkur-
zemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās), 
vai Ventspilī, Kuldīgas ielā 3 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājaslapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta die-
nesta (LAD) mājaslapā: www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersonas:
1. Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv.
2. Konsultante Evita Roģe – tel. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv. 

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja

Rīcība ELFLA1: uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana. Mērķis: veicināt sīko, 
mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos.

Apbalsta apmērs  178 991,66 eiro.
Atbilstošā MK 
noteikumu Nr. 590 
5. punktā minētā 
darbība 

1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu 
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai.
3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un 
jaunu realizācijas veidu ieviešanai.
4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības 
uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. Atbalsts esošiem 
mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts paredzēts būvniecībā, 
iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un personāla 
kvalifikācijas paaugstināšanā. Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveide 
iespējama arī republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu sum ma 
vienam projektam

35 000 eiro.

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

70%, 80% – kopprojektiem.

Daudzi Ventspils novada 
iedzīvotāji atzīst, ka projektu 
konkurss “Solis” ir labs atspē-
riena punkts, lai uzsāktu uz-
ņēmējdarbību vai arī turpinātu 
jau iesākto. Jūrkalniece Agita 
Pūpoliņa pašvaldības piešķirto 
finansējumu (787 eiro) izman-
tojusi cepeškrāsns, miksera, 
saldētavas un dažādu piederu-
mu iegādei konditorejas izstrā-
dājumu ražošanai mājas apstāk-
ļos.

Agita ir apkopēja Jūrkalnes 
tautas namā un pārdevēja veikalā 
Pāvilostā, bet viņai ir gana daudz 
enerģijas, lai darītu vēl kaut ko. 
Jūrkalniece ir secinājusi, ka lab-
prāt savā mājas virtuvē ceptu 
gardas kūkas un cepumus. Tas 
viņai padodas. Saimnieces veiku-
mu ir novērtējuši ne tikai viņas 
draugi un radi, bet arī “Pilsberģu 
kroga” apmeklētāji, jo Agita 16 
gadus nostrādāja šajā ēdināšanas 
uzņēmumā par pavāri, cepot arī 
tortes. Visvairāk viņai patīk da-
žādu kārumu rotāšana – tā iet no 
rokas. Zinot Agitas aizraušanos, 
Jūrkalnes tautas nama vadītāja 

Kristīne Skrulle jau vairākus ga-
dus mudinājusi viņu pieteikties 
pašvaldības projektu konkursam. 
Uzrunātā ilgāku laiku minsti-
nājusies, līdz šopavasar tomēr 
sadūšojusies un iesniegusi pie-
teikumu. Agitas ģimenē tagad ir 
pārbaudījumu laiks, jo saslimis 
vīrs Ivars, tādēļ pašlaik viņa ar 
pilnu jaudu nemetīsies kondito-
rejas izstrādājumu cepšanā, bet 
ar laiku ir doma to darīt, gatavo-
jot arī zef īru. Jūrkalniece spriež, 
ka varētu sadarboties ar citiem 
mājražotājiem un piedāvāt pro-
duktus kopīgi. Agitai īpaši pa-
dodas biskvīta kūkas, garšo arī 
“Putna piens”, bet vēl nav mēģi-
nāta medus kūka. 

“Man baudu sagādā dekorē-
šana. Kad tas ir paveikts, es ar 
prieku varu pētīt, kas sanācis. 
Par pašvaldības līdzekļiem ie-
gādātajā saldētavā jau saliktas 
dažādas ogas – jāņogas, melle-
nes, upenes. Arī plūmes. Drīz 
vārīšu ābolu ievārījumu. Mam-
ma iedos brūkleņu zapti – viss 
notiek.”     

Marlena Zvaigzne

Agita ar cepšanai paredzētajām formām. Vēl ir iegādāta 
cepeškrāsns, mikseris un saldētava.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Jūrkalnē būvē zivju ceļu

Īstenojot projektu “Mēs par veselīgu Ugāli!” 
Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000007, Ventspils 
novada pašvaldībā ir noslēgusies iepirkuma pro-
cedūra un pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA 
“MK Dizains” par brīvdabas vingrošanas kom-
pleksa, trenažieru un labiekārtošanas elemen-
tu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Ugālē, 
Skolas ielā 5a.

Blakus jaunbūvētajam sporta centram vēl šogad 
tiks izveidots āra trenažieru un ielu vingrošanas 
laukums, kur tiks uzstādīti seši āra trenažieri, asto-

ņi ielu vingrošanas rīki (ar drošības segumu), divi 
soliņi un atkritumu urna. 

Vieta izvēlēta, lai ikvienam nodrošinātu pēc 
iespējas ērtāku pieejamību – gan manēžas ap-
meklētājiem, gan skolēniem, gan ikvienam ie-
dzīvotājam.

Projekta kopējās izmaksas ir 20 795,06 eiro, 
ELFLA līdzfinansē 15  660,31 eiro, bet Ventspils 
novada pašvaldība projekta īstenošanai ir atvēlējusi 
5134,47 eiro. 

Evita Roģe
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Ugālē 
Ventspils novada pašvaldība, 

NMK 90000052035, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod nekus-
tamo īpašumu “Māteru skola”, 
kadastra 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 inter-
neta vietnē www.ventspilsnovads.
lv, īpašums apskatāms darbadienās 
līdz 15. septembrim, iepriekš saska-
ņojot laiku ar Ugāles pagasta pārval-
des vadītāju, tālr. 29506686.

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

Nodrošinājums jāiemaksā 
Ventspils novada pašvaldības kon-
tā LV04HABA0551025783903, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izso-
lei darbadienās līdz 15. septembra 
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 izso-
lē ar augšupejošu soli pārdod ne-
kustamo īpašumu Lielā ielā 44 A, 
kadastra Nr. 98130030225, Piltenē, 
Ventspils novadā.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada pašval-
dības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.ventspilsnovads.lv, 
īpašums apskatāms darbadienās līdz 
15. septembrim, iepriekš saskaņojot 
apskates laiku ar Piltenes pilsētas 

pārvaldes vadītāju (tālr. 26820888).
Izsoles sākumcena 2600 eiro, 

nodrošinājums – 260 eiro, izsoles 
solis – 100 eiro.

Nodrošinājums jāiemaksā 
Ventspils novada pašvaldības kon-
tā LV04HABA0551025783903, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izso-
lei darbadienās līdz 15. septembra 
plkst. 17.00, izsoles sākums 2020. 
gada 16. septembrī plkst. 13.00 
Ventspils novada pašvaldībā Skolas 
ielā 4, Ventspilī.

Vārvē 
2020. gada 16. septembrī 

plkst. 13.10 Ventspils novada paš-
valdība, NMK 90000052035, mutis-
kā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 
nekustamo īpašumu – 2-istabu dzī-
vokli “Jaunmuiža 2” – 2, kadastra 
Nr. 98849000304, adrese: “Jaun-
muiža 2” – 2, Vārves pag., Ventspils 
nov., LV-3623. Izsoles sākumcena – 
376 eiro, nodrošinājums – 38 eiro, 
izsoles solis – 30 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada pašval-
dības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības portā-
lā www.ventspilsnovads.lv, īpašums 
apskatāms darbadienās līdz 2020. 
gada 15. septembrim, iepriekš sa-
skaņojot apskates laiku ar Vārves 
pagasta pārvaldes vadītāju (tālr. 
29394653).

Nodrošinājums jāiemaksā 
Ventspils novada pašvaldības kon-
tā 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 nekus-
tamos īpašumus Zirās, Ziru pag., 
Ventspils nov.:

2-istabu dzīvokli “Akmentiņi” 
– 22, kadastra Nr. 98909000052, 
izsoles sākumcena – 760 eiro, no-
drošinājums – 76 eiro, izsoles solis –  
50 eiro. Izsoles sākums 2020. gada 
16. septembrī plkst. 13.20.

3-istabu dzīvokli “Akmentiņi” 
– 24, kadastra Nr. 98909000051, 
izsoles sākumcena – 792 eiro, no-
drošinājums – 79 eiro, izsoles solis – 
50 eiro. Izsoles sākums 2020. gada 
16. septembrī plkst. 13.30.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada pašval-
dības Apmeklētāju pieņemšanas 
centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības por-
tālā www.ventspilsnovads.lv, īpa-
šumi apskatāmi darbadienās līdz 
2020. gada 15. septembrim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar SIA “VNK ser-
viss” pārstāvi, tālr. 25431808.

Nodrošinājums jāiemaksā 
Ventspils novada pašvaldības kon-
tā LV04HABA0551025783903, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22.

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

Ugālē 
Ventspils novada pašvaldī-

ba, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pār-
dod dzīvokļu īpašumus Ugā-
lē, Ugāles pag., Ventspils nov.: 
• 3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 
1 – 58, kadastra Nr. 98709000292, 
izsoles sākumcena – 600 eiro, no-
drošinājums – 60 eiro, izsoles so-
lis – 50 eiro, izsoles sākums 2020. 
gada 30. septembrī plkst. 13.20; 
• 3-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 
3 – 45, kadastra Nr. 98709000357, 
izsoles sākumcena – 260 eiro, no-
drošinājums – 26 eiro, izsoles so-
lis – 20 eiro, izsoles sākums 2020. 
gada 30. septembrī plkst. 13.30; 
• 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 
4 – 13, kadastra Nr. 98709000353, 
izsoles sākumcena – 160 eiro, no-
drošinājums – 16 eiro, izsoles so-
lis – 10 eiro, izsoles sākums 2020. 
gada 30. septembrī plkst. 13.40.  
Ar izsoles noteikumiem var ie-

pazīties Ventspils novada paš-
valdības Apmeklētāju pie-
ņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un pašvaldības interneta 
vietnē, īpašumi apskatāmi darba-
dienās līdz 29. septembrim, iepriekš 
saskaņojot laiku ar SIA “VNK 
serviss” pārstāvi, tālr. 25454948. 
Nodrošinājums jāiemaksā Vents-
pils novada pašvaldības kontā 
LV04HABA0551025783903, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22. 
Pieteikumu reģistrācija izsolei dar-
badienās līdz 29. septembra plkst. 
17.00, izsoles vieta: Ventspils nova-
da pašvaldībā Skolas ielā 4, Vents-
pilī.

Piltenē 
2020. gada 30. septembrī 

plkst. 13.10 Ventspils novada 
pašvaldība Skolas ielā 4, Ventspi-
lī, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pār-
dod nekustamo īpašumu – ze-
mesgabalu “Elzas”, kadastra Nr. 
98330010166, Piltenes pagastā, 
Ventspils novadā.  Izsoles sākum-
cena – 2800 eiro, nodrošinājums 
– 280 eiro, izsoles solis – 100 eiro. 
Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties Ventspils novada pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas centrā 
Skolas ielā 4, Ventspilī, un pašval-
dības interneta vietnē, īpašums 
apskatāms darbadienās līdz 29. 
septembrim, iepriekš saskaņojot 
apskates laiku ar Piltenes pilsētas 
pārvaldes vadītāju (tālr. 26820888). 
Nodrošinājums jāiemaksā Vents-
pils novada pašvaldības kontā 
LV04HABA0551025783903, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22. 
Pieteikumu reģistrācija izsolei dar-
badienās līdz 29. septembra plkst. 
17.00.

Usmā 
2020. gada 30. septembrī 

plkst. 13.00 Ventspils novada 
pašvaldība Skolas ielā 4, Ventspi-
lī, NMK 90000052035, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod 
nekustamo īpašumu “Dzirnavas”, 
kadastra Nr. 98740050028, adre-
se: “Dzirnavas”, Usmas pagasts, 
Ventspils novads. Izsoles sākum-
cena – 5200 eiro, nodrošinājums 

– 520 eiro, izsoles solis – 100 eiro. 
Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties Ventspils novada pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas centrā 
Skolas ielā 4, Ventspilī, un pašval-
dības interneta vietnē, īpašums 
apskatāms darbadienās līdz 29. 
septembrim, iepriekš saskaņojot 
apskates laiku ar Usmas pagasta 
pārvaldes vadītāju, tālr. 29287631. 
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils 
novada pašvaldības kontā LV04HA-
BA0551025783903, AS “Swedbank”, 
kods HABALV22. Pieteikumu re-
ģistrācija izsolei darbadienās līdz 
2020. gada 29. septembra plkst. 
17.00.

Pārdod nekustamo 
īpašumu  
par brīvu cenu 

Ventspils novada pašvaldība, 
NMK 90000052035, pārdod par brī-
vu cenu nekustamo īpašumu “Pu-
zuri”, kadastra Nr. 98700080035, 
adrese: “Puzuri”, Ugāles pagasts, 
Ventspils novads. Atsavināša-
nas nosacītā cena – 3120 eiro. 
Atsavināmais nekustamais īpašums 
apskatāms darba dienās, iepriekš 
saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta 
pārvaldes vadītāju (tālr. 29506686; 
e-pasts: ugale@ventspilsnd.lv).  
Atsavināmās nekustamās man-
tas pirkuma tiesības iegūst per-
sona, kura pirmā iesniegusi 
pieteikumu un tikusi reģistrēta 
Noteikumos paredzētajā kārtībā. 
Atsavināmā nekustamā īpašuma 
nosacītā cena jāiemaksā Vents-
pils novada pašvaldības kontā 
Nr. LV04HABA0551025783903, 
AS “Swedbank”, nākamās darba 
dienas laikā no izziņas norēķi-
nam par atsavināmo nekusta-
mo īpašumu saņemšanas dienas. 
Ar atsavināšanas noteikumiem var 
iepazīties Ventspils novada paš-
valdības Apmeklētāju pieņemša-
nas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, 
un pašvaldības interneta vietnē. 
Pieteikumu reģistrācija darbadie-
nās Ventspils novada pašvaldībā 
Skolas ielā 4, Ventspilī, Nekusta-
mo īpašumu nodaļā, 1. stāvā, 5. 
kabinetā, kontaktpersona: Gita 
Horste (tālr. 25749170, e-pasts:  
gita.horste@ventspilsnd.lv).

INFORMĀCIJA

Izsolēs pārdod 
nekustamo īpašumu 

Zemā pasta pakalpojumu 
pieprasījuma dēļ Ances pagas-
tā no 10. septembra tiek mainīts 
Ances pasta nodaļas darbības 
modelis, atrašanās vieta un dar-
balaiks, pielāgojot to iedzīvotāju 
reālajām vajadzībām. Turpmāk 
Ancē visi pasta pakalpojumi kat-
ru darbdienu no plkst. 10.30 līdz 
11.30 tiks nodrošināti “Ausmās” 
vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties 
tos saņemt pie pastnieka savā dzī-
vesvietā. 

Ņemot vērā niecīgo pasta pakal-
pojumu pieprasījumu Ances pasta 
nodaļā, kas rada “Latvijas Pastam” 
ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 

4400 eiro apmērā, tiek mainīts pasta 
nodaļas darbības modelis, atrašanās 
vieta un darbalaiks, bet iedzīvotā-
jiem arī turpmāk būs ērti pieejami 
visi nepieciešamie pasta pakalpoju-
mi. 

Tāpat kā līdz šim, Ances pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā ie-
dzīvotājiem būs pieejami visi pasta 
pakalpojumi un arī citi pasta pa-
kalpojumi, kurus nodrošina “Lat-
vijas Pasts”: vienkāršu un ierakstītu 
iekšzemes un pārrobežu vēstuļu 
korespondences saņemšana un no-
sūtīšana, iekšzemes un pārrobežu 
pasta paku saņemšana un nosūtī-
šana, pastmarku un aplokšņu ie-

gāde, preses izdevumu abonēšana, 
iemaksas “Pasta norēķinu sistēmas” 
(PNS) kontā, naudas pārvedumu 
izmaksa, komunālo maksājumu un 
citu rēķinu apmaksa un komercpre-
ču 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 pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā: vēs-
tuļu korespondences un pasta paku 
sūtījumu piegādi, pieņemšanu un 
nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu 

iegādi, preses izdevumu abonēšanu, 
naudas pārvedumu un pensijas sa-
ņemšanu, komunālo un citu rēķinu 
apmaksu, iemaksas PNS kontā, ko-
mercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību An-
ces iedzīvotājiem iespējams saņemt 
arī skaidras naudas izmaksu no PNS 
konta. Šo pakalpojumu iespējams 
pieteikt, zvanot pa tālruni 67008001 
vai 27008001. Pārējos pastnieka pa-
kalpojumus savā dzīvesvietā Ances 
iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa 
tālruni 23281352.

Saņemot aicinājumu par reģis-
trēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvo-
tājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma 

bezmaksas saņemšanu Ances pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā, ie-
priekš zvanot pa tālruni 67008001, 
27008001 vai 25702017 un norādot 
datumu, kurā klients vēlas saņemt 
sūtījumu. Savukārt, apmeklējot 
Ventspils 1. pasta nodaļu Platajā ielā 
8, sūtījumu saņemšana bez iepriek-
šēja pieteikuma iespējama no pirm-
dienas līdz piektdienai no plkst. 8.00 
līdz 18.30 un sestdienās no plkst. 
9.00 līdz 13.00.

Vecākā sabiedrisko attiecību 
projektu vadītāja  

Vineta Danielsone 

ANCEAnces pagastā pasta pakalpojumus pielāgo reālajam pieprasījumam
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Uzsākta novada kultūras 
attīstības programmas izstrāde 

Sieviešu biedrības “Spārni” 
izbraukumi vienmēr ir piesā-
tināti ar plašu programmu, to 
mērķis ir ne tikai redzēt Latvi-
jas ievērojamas vietas, bet arī 
gūt pieredzi, uzzināt ko jaunu 
un interesantu par darbīgiem 
cilvēkiem mūsu zemē. 

Šogad tradicionālā Pagastu 
diena nenotika, bet “Spārnu” dā-
mas biedrības pastāvēšanas div-
desmitajā gadā nolēma rast jaunas 
idejas Vidzemē. Braucienā pieda-
lījās arī kultūras darbinieces un 
pagastu pārvalžu vadītājas.

Raunā daudzas stundas kopā 
ar mums vadīja skolotāja Aira 
Kārkliņa, vienkāršā manierē vēs-
tot par savu novadu, padižojoties 
ar novada skaistākajām vietām un 
čakliem cilvēkiem. Kas gan būtu 
Raunas apmeklējums, ja ceļotā-
ji neredzētu teiksmaino Raunas 
staburagu, unikālu pēcledus laik-
meta dabas objektu, kas atrodas 
Raunas labā krasta nogāzē. 

Raunā viesojāmies SIA “Lat-
vijas ķiploks”, kas ražo dažādus 

produktus no Latvijā audzētiem 
ķiplokiem. Uzņēmuma devīze 
ir: “Ķiploks – visu garšu karalis”. 
Klausījāmies interesantu stāstīju-
mu, iepazinām produktu klāstu, 
un pavisam neierasti bija baudīt 
ķiploku saldējumu, tātad ķiploks 
tiešām noder arī saldu lietu ražo-
šanā, piemēram, konfekšu gatavo-
šanā.

2006. gadā Ceriņu ģimene 
Raunā dibināja siera ražotni, ide-
ja radās tikai tāpēc, ka ģimenes 
īpašumā bija sierāboliņa sēklas. 
Sākumā ražotnē tapa tikai divi 
produkti: “Zaļais siers” un “Zelta 
sviests”, bet šobrīd piedāvājumā 
ir jau 25 iecienīti siera produkti, 
to skaitā pikantais knapsieriņš 
un 16 veidu mājas makaroni. SIA 
“Siera ražotne” ir vienīgais pie-
na pārstrādes uzņēmums Baltijā, 
kurā top “Zaļais siers”. Vienu no 
siera galvenajām sastāvdaļām – 
sierāboliņu – viņi paši audzē savā 
dārzā. Skaidrs, ka iegādājāmies 
kaut ko no interesantā piedāvāju-
ma par ražotāja cenām.

Apmeklējām čipsu ražotni 
SIA “Latnature”, tās saimniece 
Zane Krēsliņa-Plētiena strādā pie 
dārzeņu apstrādes un pārstrādes 
dabīgos našķos, radot dārzeņu 
čipsus, dārzeņu cepumus, augļu 
rullīšus un dārzeņu trifeles.

Raunas apskates noslēgumā 
iegriezāmies trīs hektārus plaša-
jā ģimenes kolekcijas dārzā, no 
2012. gada to apsaimnieko Ilva un 
Jānis, dārzā ir iespējams apskatīt 
70 fi ladelfu šķirņu, 100 skaraino 
hortenziju šķirņu, 220 priežu šķir-
ņu, daudz fi zokarpu, bērzu, egļu 
un citu augu šķirnes. Bijām taču 
skaraino hortenziju ziedēšanas 
laikā, skaistums neaprakstāms.

No Raunas mērojām ceļu uz 
Brantu muižu, kur mums bija pa-
redzēta nakšņošana, tur saimnie-
ko šova “Īstās latvju saimnieces” 
dalībniece Ilze Briede, kas vairāk 
pazīstama kā “Donu” saimniece 
un maizes cepēja Blomes pagastā. 
“Donas” pārdotas, un Ilze kopā ar 
Pirts skolas dibinātāju un vadītāju 
Nauri Zuti nolēma Brantu muižu 

atjaunot un dara to no 2020. gada 
janvāra. Ir nolemts, ka Brantu 
muižā nebūs smalks restorāns vai 
viesnīca, bet latviska vieta, kuru 
saimnieki veidos, kopjot mūsu 
tautas tradīcijas.

Brantu muižā sapucējāmies 
romantiskai vakara gaisotnei, ne-
lielu koncertu mums sniedza mū-
ziķis Jānis Mūzis, baudījām Ilzes 
gatavotās vakariņas, mūs apcie-
moja Blomes amatierteātra dalīb-
nieki, bet lielākoties savā pulciņā 
dziedājām un atpūtāmies. 

No rīta katra izvēlējāmies savu 
nodarbi, pastaigājāmies muižas 
parkā, aizgājām līdz netālajam 
Svētezeram, bija arī drosmīgas 
peldētājas, sagatavojām nelielu 
ziedu pušķīti, ko ievīt Ilzes sie-
nas dekorā, kas muižas svētku 
zālē smaržošot visu gadu. Pēc 
brokastīm noklausījāmies Naura 
Zuša stāstījumu par Pirts skolas 
desmit gadu darbību, viņš mācīja 
mūs, kā pareizi sasiet pirtsslotu, 
un parādīja topošo saules pulks-
teni muižas priekšā. Naura meita 

Māra Zute mūs ieveda pirts pa-
saulē, uzmundrināja, iedvesmoja, 
atklāja pirts slotiņas noslēpumus, 
uz mirkli ļāva aizmirsties un vien-
kārši baudīt mirkli – cerams, ka 
kādreiz to sajutīsim pa īstam, jo 
Māra ir ar mieru savu prasmi no-
demonstrēt kādā pirtī mūsu pusē.

Atvadījāmies no viesmīlīga-
jiem saimniekiem, atmiņā Ilzes 
vārdi: “Sargājiet un mīliet cilvē-
kus, kas kaut ko dara!” Devāmies 
apciemot Ervīnu Labanovski, lai 
iepazītu viņa vadīto dzirkstošo 
bērzu sulu ražotni “Birzī” Brantu 
pagasta “Kainaižos”. Klausījāmies, 
uzzinājām, nogaršojām… Tā da-
žos vārdos vēstu par darbīgajiem 
saimniekiem, kas iestādījuši pat 
sulu koku parku, lai savas produk-
cijas klāstu vēl paplašinātu. “Birzī” 
produkcija ir sertifi cēta, un ražot-
nē to var arī iegādāties.

Smiltenes novada muzejā 
Mēru muižā no 20.  augusta līdz 
1. oktobrim ir izstāde “Ziedi krāsā 
un kompozīcijā greznos un smal-
kos izstrādājumos”, to veidojuši 
mākslinieki un amatnieki no visas 
Latvijas. Bijām netālu no šīs vie-
tas, līdz ar to “Spārnu” rokdarb-
niecēm izstāde bija jāredz, vēl jo 
vairāk tāpēc, ka izstādē skatāma 
Jonikas Tervides ziediem rotāta 
kleita. Iepazinām Mēru muižu, 
redzējām ozolu, kura zaru vainags 
esot lielākais Baltijā. 

Mājupceļā iegriezāmies Sigul-
das tauriņu mājā, lai apskatītu ek-
sotiskus tropu tauriņus no Dien-
vidamerikas, Āzijas un Āfrikas 
džungļiem.

Pateicoties Zigrīdas Krauzes 
neatlaidībai, izdomai, plašajam 
draugu lokam un organizatores 
talantam, varējām kopā baudīt 
divas pilnvērtīgas dienas, gūstot 
jaunus iespaidus un idejas turp-
mākajam darbam – paldies! Patei-
camies arī novada pašvaldībai par 
atbalstu un šoferim Raitim par 
veiksmīgo braucienu!

Māra Kraule

INFORMĀCIJA

Plašs ieskats rosīgo vidzemnieku darbībā  

Seminārā par kultūras attīstību piedalījās arī 
jūrkalnieces Kristīne Skrulle (pa kreisi) un Ligita 
Kalniņa.  DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

No 17. līdz 21. augustam 
Ventspils novadā darbu sāka 
Latvijas Kultūras akadēmijas 
(LKA) pētnieku grupa prorek-
tores zinātniskajā darbā pro-
fesores Andas Laķes vadībā, 
lai izstrādātu Ventspils novada 
kultūras attīstības programmu 
2021.–2026. gadam. 

Saskaņā ar Ventspils novada 
pašvaldības un LKA noslēgto lī-

gumu veikts pirmais posms doku-
menta izstrādē – jomas vajadzību 
un situācijas apzināšana interviju 
formā, kurā piedalījās kultūras 
nozares darbinieki, nevalstiskā 
sektora pārstāvji un pašvaldības 
vadība. Turpmākā darbība pro-
grammas izstrādē paredz novada 
uzņēmēju, nevalstiskā sektora 
aktīvistu un iedzīvotāju anketēša-
nu. Tā notiks septembrī. Anketas 

publicēs Ventspils novada paš-
valdības mājaslapā. Aicinu visus 
sekot informācijai, piedalīties un 
dot savu pienesumu programmas 
tapšanā. Jāpiebilst, ka pētnieki iz-
lases kārtībā iepazinās ar kultūras 
iestādēm pagastos, bet program-
mas iesniegšana domei saskaņā ar 
līgumu ir 30. novembrī. 

Kultūras nodaļas vadītāja 
Zane Pamše

Kolektīvs foto pie 
Raunas staburaga.  

MĀRAS KRAULES FOTO 
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KULTŪRAS VĒSTIS

Ventspils novada pasākumu afiša
8. septembris – 15. oktobris

PILTENE
8. septembrī plkst. 14  

uz sarunu aicināti seniori “Plā-
ni un idejas aktīvākai kultūras 
dzīvei”.

15. septembrī plkst. 14 
Dienas centra tikšanās.

19. septembrī plkst. 11 sē-
ņošanas un ogošanas čempio-
nāts.

3. oktobrī Miķeļdienas kā-
rumu tirgus “Raibā Miķeļdiena”.

Bibliotēka
l Līdz 14. septembrim bib-

liotēka iekārtojas izremontēta-
jās telpās.

Izstādes:
l Literatūras izstāde lasīta-

vā “Dzeja runā citādi”.
l Grāmatu izstāde un plan-

šete lasītavā par septembra ie-
vērojamiem cilvēkiem – jubilā-
riem, atceres dienām, svētkiem, 
aktuāliem notikumiem “Biblio-
tēkas kalendārs stāsta”.

l Literatūras izstāde abo-
nementā “Savas pasaules radī-
tājs” – rakstniekam Vladimiram 
Kaijakam 90.

l Tematiska izstāde abo-
nementā “Zem rudens zvaig-
znēm...”.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Dzejolim pa pēdām”. 

Pasākumi:
No 7. septembra biblio-

tēkas pagalmā “Rudens stādu 
maiņa”.

11. septembrī plkst. 19 ce-
ļojumu stāstu vakars “Žiga ceļo-
jumi” Piltenes pilsdrupās (lietus 
gadījumā kultūras namā). Ce-
ļotājs, grāmatu autors, blogeris 
Žigimants Krēsliņš iepazīstinās 
ar savu jauno – jau otro grāma-
tu.

28.–30. septembrī jauno 
grāmatu diena.

PUZE
Kultūras nams
11. septembrī plkst. 19 

Strazdes amatierteātris ar ko-
mēdijas izrādi “Rūsiņa kunga 
izziņa”. Ieejas maksa 2 eiro.

20. septembrī plkst. 10 zo-
lītes turnīrs.

Septembrī, oktobrī Puzes 
kultūras nama mazajā zālītē ap-
skatāma kāda Puzes iedzīvotāja 
fotoizstāde “Pa pēdām”.

11. oktobrī plkst. 10 zolītes 
turnīrs.

26. oktobrī plkst. 10 mu-
zikāla leļļu izrāde “Ceļojums”. 
Muzikālajā pasakā ir stāsts 
par kaķi, kurš nolēmis apceļot 
pasauli. Savā pirmajā ceļoju-
mā kaķis nomaldās mežā, kurā 
viņš satiekas un iepazīstas ar 

iepriekš nezināmiem zvēriem 
un putniem. Ceļojuma laikā ka-
ķim nākas piedzīvot gan prieku, 
gan vilšanos. Muzikālās izrādes 
laikā visi notikumi tiek ieskan-
dināti ar latviešu tautasdzies-
mām. Izrādes ilgums 40 min. 
Ieejas maksa 2 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Grāmatu izstāžu cikla 

“Krāsainās grāmatas” izstāde 
“Zaļās”.

l Novadpētniecības ma-
teriālu izstāde “Puzes pagasta 
stāsti – Stikli”.

l Literatūras izstāde “Angļu 
kriminālliteratūras klasika” – 
angļu rakstniecei Agatai Kristi 
130.

l Nozaru literatūras izstāde 
bērniem un jauniešiem “Palīgs 
skolā”.

l Starptautiskajai mūzikas 
dienai veltīta literatūras izstāde 
“Spēlē un dziedi!”.

l Literatūras izstāde “Bēr-
nu, jauniešu un vecāku žūrijas 
2020”.

Pasākumi:
Septembrī iepazīstam  

“Bērnu un jauniešu žūrijas 
2020” grāmatas pa vecuma gru-
pām.

No 28. septembra līdz  
22. oktobrim radošas darbnī-
cas bērniem “Esi redzams”, sava 
atstarotāja izgatavošana, darbs 
ar filcu un atstarojošo plēvi.

TĀRGALE
Spēka vieta “Čīkstele” 
20. sep tembrī plkst. 13 Ru-

denāji Tārgales pagastā. 
Lībiešu zvejnieku sēta 
25. septembrī plkst. 18 

Miķeļdiena. Suitu meistarklase 
“Suito Tārgalē”. Uzzināsim visu 
par suitu tautastērpu un izdzie-
dāsim apdziedāšanās dziesmas 
kopā ar etnogrāfisko ansambli 
“Maģie suiti”. Izcepsim savu 
borkanraus’ kā īsts suits.

“Jaunalkšņu” mājas 
9. oktobrī plkst. 14 piemi-

ņas brīdis izcilajai operdziedā-
tājai Alīdai Vānei. Plkst. 14.30 
mākslinieces piemiņa tiks godi-
nāta Doku kapos.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzej-

niekam, dramaturgam Jānim 
Rainim – 155”.

l Literatūras izstāde 
“Rakstniecei Melānijai Vanagai 
115”.

l Literatūras izstāde “Raža 
burciņā”.

l Literatūras izstāde “Bēr-

nu, jauniešu un vecāku žūrijas 
2020”.

l Ventspils bibliotēkas ro-
tējošā fonda 61. kopa.

JŪRKALNE
Jūrkalnes dabas un atpūtas 

parks
19. septembrī no plkst. 

13 aizraujošs notikums visai 
ģimenei “Ābolu balle rudens 
saulgriežos”. Rudens saulgrie-
žu tradīcijas un rituāli, ama-
tiermākslas kolektīvu koncerti, 
jautri danči, lauku labumu un 
amatnieku tirdziņš, radošās 
darbnīcas bērniem, ēdienu ga-
tavošanas meistarklases.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Dzej-

niekam, dramaturgam Jānim 
Rainim 155”.

l Literatūras izstāde “Lasi 
un vērtē 2020”.

l Literatūras izstāde “Dārzs 
rudenī”.

l Ventspils bibliotēkas ro-
tējošā fonda 62. kopa.

Pasākumi:
5.–29. septembrī zīmēša-

nas konkurss bērniem un jau-
niešiem “Mani piedzīvojumi 
vasarā”.

27. septembrī Dzejas dienu 
pasākums “Dzeja man…”. 

UŽAVA
Užavas tautas nams
18. septembrī plkst. 19 

pašdarbības kolektīvu aktīvās 
sezonas atsākšana. Vakara tēma 
“Gatavs uz visu”. UZMANĪBU! 
Ja vakaros tevi māc vientulība, 
tad droši nāc uz tautas namu un 
izvēlies vienu no pulciņiem: an-
samblis “Saiva”, amatierteātris 
“Maskas”, interešu pulciņi: rok-
darbi un zolītes spēlētāji. 

Varbūt seniori ir gatavi vei-
dot savu interešu grupu? Tad 
zvaniet Gitai V. 28672616 vai 
Lindai T. 29385250. 

26. septembrī plkst. 19 
Puzes amatierteātris viesojas 
ar V. Ozolas lugu “Trīs, bet ne 
māsas”. Teātrim sekos burziņš 
kopā ar Artūru Bāni (biļetes 
cena burziņā 2 eiro).

9. oktobrī plkst. 19 Užavā 
dziedošo kolektīvu sadziedā-
šanās pasākums “Visi putni sa-
braukuši”. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Bēr-

nu, jauniešu un vecāku žūrijas 
2020”.

l Literatūras izstāde “Vasa-
ras piedzīvojumu grāmatas”.

l Rudens ziedu izstāde 
“Raudzīties pasaulē ziedu acīm” 
(14.–18. septembrī).

l Miķeļdienai veltīta litera-
tūras izstāde “Raža nāca sētiņā, 
graudi bira klētiņā”.

l Ventspils bibliotēkas ro-
tējošā fonda 63. kopa.

Pasākumi:
No 21. septembra fotokon-

kurss lasītājiem “Rudens noska-
ņas Užavā”.

ANCE
Kultūras nams
5. septembrī plkst. 18–24 

pasākums “Sanāciet, sadziediet, 
saspēlējiet” (izspēlēšanās vie-
tējiem muzikantiem “Savējie” 
kopā ar draugiem no citām gru-
pām), ieeja ar ielūgumiem (vie-
tu skaits ierobežots).

26. septembrī no plkst. 
16 “Viesmīlības pamati – ra-
žas diena kopā ar Agati Lūsi” 
(Aga te ir augstas klases resto-
rānu menedžere un konsultante 
ēdienu pasaulē. Rīko meistar-
klases, pasākumus ar ēdienu 
gatavošanu, strādā Rīgā, kā arī 
strādājusi Londonā šajā noza-
rē). Kopā gatavosim ēdienus no 
vietējiem dārzeņiem, kuri izau-
dzēti ančiņu dārzos.

27. septembrī plkst. 10 zo-
lītes turnīrs.

Ances parks
13. septembrī no plkst. 14 

Tēva diena. Atrakcijas bērniem 
kopā ar tētiem, mammām rado-
šā darbnīca, sporta aktivitātes, 
pankūkas, zupa. Apbalvošana. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pa-

doms nekad nepalīdz, mīļš 
vārds vienmēr” (Rainis) – dzej-
niekam, dramaturgam Jānim 
Rainim 155.

l Ceļojoša Ziru pagasta ie-
dzīvotājas Līgas Jēkas kolekcijas 
izstāde “Varde – dīķa karaliene” 
(no 8. septembra).

l Pasaules tūrisma dienai 
(27. septembrī) veltīta literatū-
ras izstāde “Pasaules brīnumi” 
(no 22. septembra).

l Ventspils bibliotēkas ro-
tējošā fonda 66. kopa.

Pasākumi:
8. septembrī plkst. 10 

Starptautiskajai lasītprasmes 
dienai veltīts pasākums bēr-
niem “Mana pirmā lasāmgrā-
mata”.

11. septembrī plkst. 13 
Dzejas dienu pasākums “Caur 
puķēm” un rudens ziedu izstā-
de.

26. septembrī plkst. 14 la-

sītāju interešu klubiņa “Dažā-
dības” pasākums “Miķeļdienas 
tradīcijas”.

UGĀLE
Ugāles Tirgus laukums
27. septembrī plkst. 10 Mi-

ķeļdienas gadatirgus.
Bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības eks-

pozīcija “Rūpnīcas “Usma” at-
stātās pēdas Ugālē”; iespējams 
noskatīties arī rūpnīcas darbi-
nieku atmiņu stāstu filmu.

l Literatūras izstāde “Apaļš 
kā ābols, vesels kā rutks” – me-
dicīnas literatūra veselības stip-
rināšanā.

l Literatūras izstāde “Sep-
tembra jubilāri: rakstnieki Jānis 
Lapsa, Vladimirs Kaijaks, Melā-
nija Vanaga, Agata Kristi, Aiv-
ars Ruņģis, gleznotāja Džemma 
Skulme, folklorists Ludis Bēr-
ziņš, teātra zinātniece Līvija 
Akuratere”.

l Literatūras izstāde “Ru-
dens romāns” – literārā darba 
nosaukumā vārds “rudens”.

POPE
Kultūras nams
19. septembrī plkst. 15 Dze-

jas dienu laikā tikšanās ar dzej-
nieku Intu Kalnu. Grāmatas “Es 
runāju nopietni” prezentācija.

18. oktobrī senioru ballīte 
“Tiem, kam pāri 50…”.

Popes pilskalns
26. septembrī plkst. 13 

Ķirbju ballīte.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Veļ-

upes krastā” – rakstniecei Me-
lānijai Vanagai 115.

l Literatūras izstāde “Dzej-
niekam, dramaturgam Jānim 
Rainim – 155”.

l Literatūras izstāde “Angļu 
rakstniecei Agatai Kristi – 130”.

l Literatūras izstāde “Bēr-
nu, jauniešu un vecāku žūrijas 
2020”.

l Ventspils bibliotēkas ro-
tējošā fonda 67. kopa.

ZIRAS
Ziru parks
13. septembrī plkst. 14 ne-

tradicionālā sporta diena “Mans 
tētis visstiprākais”.

Tautas nams
14. septembrī plkst. 18.20 

Mary Kay kosmētikas meistar-
klase.

25. septembrī plkst. 18 ra-
došā darbnīca bērniem.

TURPINĀJUMS 7. lpp.
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Bibliotēka
Izstādes: 
l Literatūras izstāde bēr-

niem “Uz skolu!”.
l Literatūras izstāde “Bēr-

nu, jauniešu un vecāku žūrijas 
2020”.

l Literatūras izstāde “Jau-
natnei” – dzejniekam, drama-
turgam Rainim 155.

l Tēva dienai veltīta litera-
tūras izstāde “Labākā profesija 
– tētis” (no 7. septembra).

Pasākumi:
Septembra ceturtdienās 

plkst. 16.30 lasām kopā Bērnu 
žūrijas grāmatas. 

10. septembrī plkst. 17 ra-
doša nodarbība ar Tēva dienas 
apsveikumu gatavošanu.

No 21. septembra kopīgi 
veidojam Miķeļdienai veltītu iz-
stādi “Rudens veltes”. 

ZLĒKAS
12. septembrī plkst. 12 

Zlēku dzirnavās “Vella kalpu 
zīmē”.

Pasākuma dalībniekiem būs 
iespēja pašiem iejusties seno 
laiku atmosfērā kādā no filmas 
tēliem, apskatīt dzirnavas no 
iekšpuses un ārpuses, pieda-
līties meistarklasē, radošajās 
darbnīcās, izbraukt laivā pa 
Dzirnavezeru, pārbaudīt savas 
zināšanas atjautīgā viktorīnā, 
zīlēt nākotni, iepazīties ar se-
niem ieročiem, mēģināt trāpīt 
mērķī un gardi paēst. 

“Jaunākās Rīgas dejas” – 
seno deju grupa “Ballare” node-
monstrēs un iemācīs deju smal-

kumus. 
“Foto kungu ūzās” – ama-

tierteātris “Margots” jūs ietērps 
un iemūžinās atbilstoši katra 
gaumei un vēlmēm. 

“Tas kungs jau prasa ēst” 
– Brālis Ivars un krogusmeita 
Lēne piedāvā unikālu sentēvu 
ēdienkarti. 

“Par to trešo dālderi” – Brā-
lis Ivars un čigāniete jums pie-
zīlēs jaunu, skaistu, bagātu. 

Ja bēdas nomāc garu – tau-
tas mūzikas ansamblis “Tals tri-
miš” un folkloras kopa “Talsi” 
rūpēsies par jūsu garīgo noturī-
bu pasākumā. 

Ieeja pasākumā par maksu: 
kungu ūzās 1 eiro, kalpu ūzās 2 
eiro, savās ūzās 3 eiro, bez ūzām 
pasākumā neielaiž.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mana 

pirmā grāmata”.
l Vienas grāmatas izstāde 

“Melānija Vanaga Veļupes kras-
tā”.

l Fotogrāfiju izstāde “Ru-
dentiņš – bagāts vīrs”.

l Literatūras izstāde “Divi 
Andri” – rakstnieki Andris 
Grīnbergs un Andris Akmen-
tiņš.

l Ventspils bibliotēkas ro-
tējošā fonda 65. kopa.

Pasākumi:
25. septembrī plkst. 14 

Dāmu klubiņa pasākums “Ru-
dens klāt!”.

25. septembrī plkst. 17 
Andra Grīnberga grāmatas 
“Katru dienu ar piesitienu” at-
vēršanas svētki un tikšanās ar 

Satikšanās prieks un apzi-
ņa, ka turpmākā gada garumā 
ir gaidāmi jauni izaicinājumi, 
raksturoja Zinību dienu Ugāles 
vidusskolā.  

Atkalredzēšanās prieks ar 
visiem 207 skolēniem un vairāk 
nekā 30 skolotājiem. Šogad peda-
gogu saimei pievienojies dizaina 
un tehnoloģiju skolotājs Jānis 
Ekšteins. 1.  septembris viesa ce-
rību, ka šajā mācību gadā skolē-
ni varēs mācīties klātienē. Īpaša 
diena, protams, bija tiem 17 sko-
lēniem, kuri pirmo reizi soļoja 
uz skolu. Vairums skolēnu prie-
cājās, ka beidzot var satikties un 
nākt uz skolu, nevis sēdēt mājās 
pie rakstāmgalda. Daudz radošu 
ideju šajā uz sadarbību vērstajā 
mācību gadā!

Ugāles vidusskolas 
kolektīvs

Ugāles vidusskolas 
skolotāji pirmajā mācību 
dienā.

UGĀLE

autoru un viņa draugu – rakst-
nieku Andri Akmentiņu.

USMA
11. septembrī plkst. 19  

pateicības vakars – kon-
certs “Visa pasaule zie-
dos” (ar ielūgumiem) par 
ieguldījumu un atbalstu  
Usmas pagasta svētku “Citādi 
Morica svētki 2020” tapšanā. 

26. septembrī Miķeļdie-
na pie Usmas ezera – Usmas 
pagasta dārzu labumu izstāde 
publiskajā pludmalē, Saldus se-
nioru akordeonistu ansambļa 
“Akords” koncerts.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Sa-

glabā vasaras krāsas un smar-
žas!”.

l Literatūras izstāde “Dvē-
seļu pulcēšana” – rakstniecei 
Melānijai Vanagai 115.

l Literatūras izstāde 
“Rakstniekam Vladimiram Kai-
jakam 90”.

l Ziedu izstāde “Atvasaras 
saulē” (no 10. septembra).

l Ventspils bibliotēkas ro-
tējošā fonda 68. kopa.

VĀRVE
Sporta un kultūras centrs 

“Zūras”
26. septembrī plkst. 13 

Zūrās pie Rūķu darbnīcas 
Ventspils novada kultūras pro-
jekts paaudžu svētki “Pie ābe-
les”. Projekta mērķis apgūt 
kultūras mantojuma vērtības.  
Ar suitu tradīcijām, kulināriju 
un tautas tērpiem mūs iepazīs-

tinās “Maģie suiti”, kā arī būs  
radošās darbnīcas, spēles, rota-
ļas. 

Zūru novadpētniecības 
ekspozīcija

Līdz 30. septembrim 
“Sporta un kultūras centrā Zū-
ras” izstāde “Apsveikumi svēt-
kos” no Zūru novadpētniecības 
ekspozīcijas fonda – atklātnes, 
telegrammas, iesvētību apsvei-
kumi.

Līdz 20. septembrim 
“Sporta un kultūras centrā Zū-
ras” Ingas Gailes rokdarbu iz-
stāde “Apsveikumi”. 

No 1. līdz 31. septembrim 
Zūru muzeja ratnīcā izstāde 
“Izšuvumi pagājušajā gadsimtā”.

1. oktobrī Vārves pagasta 
senioriem ekskursija uz Nacio-
nālās pretošanās kustības mu-
zeju Rendā.

Dalību pieteikt līdz 28. sep-
tembrim, tālrunis 22018760, 
Viktorija Rebuka. 

Līdz 20. septembrim 
“Sporta un kultūras centrā Zū-
ras” apskatāma mākslinieces Ja-
nas Gruntmanes izstāde “Akti”.

Bērnu centrs “Tīne”
11. septembrī plkst. 17 ra-

došās darbnīcas “Kam strādīgas 
rokas, tam darbi sokas!”. Gata-
vojam dāvaniņu tētim.

22. septembrī plkst. 17  
uzvedības stunda kopā ar  
bibliotēku “Esi uzmanīgs uz ie-
las!”.

21.–30. septembrī Miķeļ-
dienas izstāde.

30. septembrī plkst. 17 
“Tīnei – 14”, dzimšanas dienas 
pasākums.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Lat-

vieša kods” – rakstniekam Vla-
dimiram Kaijakam 90 (līdz 10. 
septembrim).

l Literatūras izstāde “Laik-
metīgais un mūžīgais” – dzej-
niekam, dramaturgam Jānim 
Rainim – 155 (11.–20. septem-
brī).

l Literatūras izstāde “Mi-
ķeļdiena” (no 21. septembra).

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mana 

krāsa ir baltā, kas staro dieviš-
ķībā arī zemes virsū” – rakst-
niecei Melānijai Vanagai 115 
(līdz 10. septembrim).

l Literatūras izstāde “Kas 
zina, ko grib – spēj, ko grib” – 
dzejniekam, dramaturgam Rai-
nim 155 (10.–20. septembrī).

l Literatūras izstāde “Kri-
minālromānu karaliene – Agata 
Kristi” – angļu rakstniecei Aga-
tai Kristi 130 (15.–25. septem-
brī).

l Dārzeņu izstāde “Miķelīts 
bagāts vīrs, iet pa ceļu danco-
dams” (no 24. septembra).

l Ventspils bibliotēkas ro-
tējošā fonda 64. kopa.

Pasākumi:
10. septembrī tematiska 

pēcpusdiena “Uzmanies uz ie-
las!”.

11. septembrī literāra pēc-
pusdiena “Aspazijas un Raiņa 
dzeja bērniem”.

24. septembrī radoša darb-
nīca “Dārzeņu kompozīcijas”.

Ar cerību par mācībām klātienē

ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

TURPINĀJUMS NO 6. lpp.
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Domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks sveic Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas direktori Jolantu Ziemeli, kura 
ļoti respektē ikvienu izglītojamo, viņa spējas attīstīties 
un pilnveidoties. 

Svarīga ir attieksme un personīgā atbildība

Priekšplānā Zūru pamatskolas skolotāja Laila Rutule, kura 
Atzinības rakstu saņēma par prasmi sagatavot audzēkņus 
sekmīgai dalībai latviešu valodas olimpiādēs starpnovadu 
un valsts līmenī. Laila regulāri veido sadarbības projektus 
ar citu mācību priekšmetu skolotājiem. 

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.
Visticamāk, sākumā audzēk-

ņiem vajadzēs daudz pierakstīt, bet 
ne katram šis darbs vedas tik labi, 
kā varētu gribēt. Iveta jauno mācī-
bu gadu iesāka ar prieku, vienlai-
kus norādot, ka viņas gadagājuma 
cilvēkiem rodas dažādas veselības 
problēmas, un skolotāji nav izņē-
mums. Piemēram, jāuzmana asins-
spiediens, lai tas neuzlēktu pārāk 
augstu un neradītu nepatīkamas 
situācijas. Popes vēstures un soci-
ālo zinību skolotāja Anita Krūmiņa 
stāsta, ka līdz augustam bija grūti 
saprast, kā nodrošināt kompeten-
cēs balstītu mācību saturu, bet nu 
tas ir skaidrs. Viņa ir gandarīta par 
iespēju atkal strādāt klātienē, jo tas 
dod drošības sajūtu – var nepastar-
pināti konsultēties ar kolēģiem un 
pavaicāt padomu. 

Nespēj dzīvot  
bez skolas 

Tārgales pamatskolas direktore 
Ilze Judzika norāda, ka šogad sko-
lām būs divi izaicinājumi – pareiza 
epidemioloģiskā rīcība, lai visi būtu 
veseli, un jaunā mācību satura ievie-
šana. “Tas, ka bērni pagājušajā mā-
cību gadā mācījās attālināti, sniedz 
pārliecību, ka viņi daudz ko prot 
un spēj. Tagad mūsu uzdevums ir 
skaidrot jaunā mācību satura notei-
kumus ne tikai audzēkņiem, bet arī 
vecākiem, lai pilnīgi visi saprastu, 
par ko ir runa. Tas ir ļoti svarīgi, jo 
drošības pasākumu dēļ mēs pagai-
dām ar vecākiem nevarēsim tik bie-
ži tikties klātienē. Tiks filmēti video, 
lai ar to palīdzību informētu pieau-
gušos un atbildētu uz viņu jautāju-
miem. Es ļoti priecājos, kad vasarā 
bērni man nāca klāt un prasīja, vai 
rudenī drīkstēs apmeklēt skolu. 
Tas nozīmē, ka pēc saskarsmes ir 
noilgojušies ne tikai skolotāji, bet 
arī audzēkņi. Pirms 1.  septembra 
visiem bija priecīgs satraukums. 
Katrs gads jau nāk ar gaidām, ka iz-
darīsim vairāk nekā iepriekš.” Tār-
gales pamatskolas vizuālās mākslas 
skolotāja Revita Sproģe-Golubeva 
ir jomas koordinatore, tādēļ stāstīja 
kolēģiem par jauno mācību satu-
ru un vērtēšanas sistēmu, secinot, 
ka daudzi jautājumi skolotājiem ir 
skaidri, tomēr daži pagaidām pali-
kuši neatbildēti. Revita par to daudz 
neraizējas un uzskata, ka darba pro-
cesā viss pamazām atrisināsies un 
vairs nebūs bažu. Viņa paredz, ka 
jaunais mācību gads būs piesātināts 
un interesants, jo skolotāji cits ar 
citu sadarbosies vēl vairāk, tādējādi 
palīdzot skolēniem apgūt konkrētu 
tēmu. Piemēram, 4. klasē septembrī 
tiks runāts par maskām, to izpētē 
iesaistot mākslu, mūziku un litera-
tūru. Ugāles vidusskolas angļu va-
lodas skolotāja Dzintra Hartmane 
atzīst, ka šis gads nav izņēmums. 
Viņa, tāpat kā katru septembri, ļoti 
gaida satikšanos ar kolēģiem un 
skolēniem. Šoruden ugālniece būs 

8. klases audzinātāja, un viņa ir ļoti 
iemīļojusi savus bērnus, un skolotā-
jai to ir daudz – 24! “Es bez skolas 
laikam neprotu dzīvot, man būs ļoti 
grūti aiziet no darba, kad pienāks 
tāds brīdis,” secina Dzintra. 

Vislabākie  
pedagogi valstī 

Izglītības pārvaldes vadītāja 
Aina Klimoviča Ventspils novada 
pedagogus raksturo kā strādāt gri-
bošus, aktīvus un radošus: “Tie ir 
cilvēki, kuri neskaita savu laiku, jo 
šovasar, kad bija atvaļinājumi, notika 
dažādi vebināri un lekcijas, tādējādi 
ļaujot paaugstināt skolotāju profe-
sionalitāti un sniedzot tik vajadzīgo 
drošības sajūtu, lai mācītu skolēnus 
jaunā kvalitātē.” Viņa piemetināja, 
ka Izglītības pārvaldes darbinieku 
uzdevums ir gādāt par to, lai visi no-
vada pedagogi justos labi, saņemtu 
profesionālu palīdzību un atbalstu. 
Pārvalde ir gatava piedāvāt tālākās 
izglītības kursus, rīkot labo ideju un 
prakses pieredzes apmaiņas dienu, 
nodrošināt modernu materiālo bāzi, 
lai stundas organizētu pēc iespējas 

mūsdienīgāk un saistošāk. Novada 
domes priekšsēdētāja pirmais viet-
nieks Guntis Mačtams iepriecināja 
skolotājus ar ziņu, ka pašvaldība 
katrai skolai iegādāsies planšetes ar 
tādu aprēķinu, lai to pietiktu vienas 
klases skolēniem. Šie rīki palīdzēs 
apgūt digitālās prasmes. Ventspils 
novada domes priekšsēdētājs Ai-
vars Mucenieks savā uzrunā sacīja, 
ka pagājušā mācību gada vidū ne-
viens pat nenojauta, ka olimpiāžu 
uzvarētāju apbalvošana būs jāatliek 
un tā notiks rudenī, nevis pavasarī. 
Kovids visiem iemācīja darboties 
attālināti un strādāt no mājām: “Lie-
lākais izaicinājums, es domāju, bija 
mazāko klašu bērnu vecākiem, jo 
viņi beidzot saprata, ka mūsu peda-
gogi ir profesionāļi. Nav noslēpums, 
ka bieži tiek kritizēta gan skola, gan 
pedagogi, bet kovida laikā viens otrs 
aizdomājās, un nu ir cita attieksme 
pret skolā notiekošo. Arī bērni no-
vērtēja skolas nozīmi, un viņi teica, 
ka grib satikt ne tikai klasesbiedrus, 
bet arī skolotājus. Pedagogi, es jums 
novēlu, lai jaunais mācību gads ir 
jaukiem piedzīvojumiem bagāts, jo 

jūs, Ventspils novada pedagogi, esat 
vislabākie valstī!”

Katram vajadzīgs 
uzmundrinājums 

Aina Klimoviča, vēršoties pie 
pedagogiem, neslēpa, ka pārmaiņas 
nav ātras un vieglas, bet atpūties 
cilvēks ātrāk pielāgojas tām un atri-
sina arī sarežģītus jautājumus. Do-
doties pretim veiksmei, nevajag bai-
dīties kļūdīties. Jauno saturu ieviest 
palīdzēs kopīga izpratne par kvali-
tatīvu mācību procesu, skolotājiem 
veiksies, ja viņi mācību saturā atra-
dīs saskarsmes punktus, par kuriem 
sarunāties, un analizēs tos, ja mācēs 
vienoties par prasmēm un vienādi 
vērtēs, izmantojot snieguma līme-
ņu aprakstus, izvirzīs vienu prio-
ritāti pedagoģiskā darba pilnveidei 
un regulāri veltīs laiku kopdarbam. 
Katram skolotājam ir ne tikai jāva-
da skolēnu mācību process, bet arī 
jāanalizē un jāizvērtē savs darbs, jā-
sadarbojas ar kolēģiem, skolēniem 
un vecākiem. Darbs vedīsies daudz 
sekmīgāk, ja skolotāju vidū valdīs 
pozitīvas attiecības, ja viņi jutīs iz-
glītības iestādes vadītāja atbalstu 
un sapratīs, ka darbs ir novērtēts. 
Izglītības pārvaldes vadītāja minēja 
šādu piemēru – kādā mūsu novada 
skolā mācību gada noslēgumā di-
rektore pasniedza katram pedago-
gam skaisti noformētu aploksnīti, 
kurā bija apkopoti kolēģu, skolēnu 
un viņu vecāku pozitīvie izteikumi 
par šo skolotāju. Aina Klimoviča 
mudināja mācību iestāžu vadītā-
jus neskopoties ar labiem vārdiem, 
veltot tos saviem darbiniekiem, tā 
uzlabojot viņu garastāvokli un prie-
ku darboties. Ikvienam skolotājam 
būtisku atbalstu var sniegt ne tikai 
Izglītības pārvaldes darbinieces, 
bet arī mācību jomu koordinatori, 
kuri labi pārzina jaunākos mācību 
un metodiskos līdzekļus, apkopo 
priekšlikumus, palīdz plānot mā-
cību saturu. “Jaunais mācību gads 
jums, skolotāji un direktori, ir laba 
iespēja daudz ko mainīt. Piemēram, 
mācību stundas struktūras izveidi 

un vērtēšanu, ieviest racionālāko 
stundu sarakstu, varbūt piektdienās 
varētu būt īsāka mācību diena. Un 
ieklausīsimies skolēnos, jo vislabāk 
strādā tie pedagogi, kuri mācās no 
viņiem un kopā ar viņiem. Dosim 
bērniem vairāk iespēju, un viņi 
parādīs, ko prot,” aicināja Izglītības 
pārvaldes vadītāja, mudinot pe-
dagogus aktīvāk izmantot skolēnu 
vecāku labās idejas, neaizmirstot 
viņiem paskaidrot, kādi ir audzēk-
ņu zināšanu vērtēšanas kritēriji, lai 
nerastos domstarpības par to, ka tie 
ir subjektīvi.

Apbalvotas  
desmit pedagoģes 

Klātesošie ar nepacietību gaidī-
ja brīdi, kad tika suminātas apbal-
vojuma “Gada skolotājs” saņēmējas. 
Un tā tapa zināms, ka nominācijā 
“Par inovācijām izglītības procesā” 
labākās šoreiz bija Piltenes vidus-
skolas skolotāja Daira Gebauere 
un Piltenes pirmsskolas izglītības 
iestādes “Taurenītis” skolotāja Un-
dīne Priedoliņa. Nominācijā “Par 
ieguldījumu un sasniegumiem au-
dzināšanas, ārpusstundu un inte-
rešu izglītības darbā” sveica Puzes 
pamatskolas skolotāju Sarmu Vec-
kāgani un Popes pamatskolas sko-
lotāju Intu Skuju, nominācijā “Par 
mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības 
darba organizēšanu un vadību” ap-
balvoja Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas direktori Jolantu Ziemeli 
un Piltenes vidusskolas direktores 
vietnieci Olitu Doniņu. Nominācijā 
“Par ieguldījumu un sasniegumiem 
atbalsta pasākumu nodrošināšanā 
izglītojamajiem” sumināja Zūru 
pamatskolas skolotāju Daivu Rei-
martusi un Annahites pamatskolas 
skolotāju Dzintru Grīvu, bet nomi-
nācijā  “Par kvalitatīvu, atbildīgu, 
radošu darbu, augstu kompetences 
līmeni, aktīvu sabiedrisko darbību 
izglītības jomā” labākās bija Zūru 
pamatskolas skolotāja Laila Rutu-
le un Ugāles vidusskolas skolotāja 
Māra Plūksna.

Marlena Zvaigzne 

Valodu jomas koordinatore 
novadā – Ugāles 
vidusskolas latviešu 
valodas skolotāja Māra 
Plūksna – prot iedrošināt 
skolēnus izteikt savu 
viedokli un argumentēt to, 
pedagoģe akcentē katra 
skolēna radošās spējas. 
Veiksmīgi sadarbojas ar 
vecākiem.

Piltenes vidusskolas 
direktores vietniece Olita 
Doniņa apbalvota nomi-
nācijā “Par mūsdienīgu un 
kvalitatīvu izglītības darba 
organizēšanu un vadību”. 
Viņa ir Eiropas Sociālā 
fonda projekta “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai” 
koordinatore skolā.  

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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TĀRGALE

Piltenes nūjotājiem ražīgs gads  

PILTENE

Piltenes nūjotājas 
piedalījās arī Piltenes 

skrējiena nūjošanas 
disciplīnā. 

AINAS HEIBERGAS ARHĪVA FOTO 

Lai gan šogad nācās saskar-
ties ar daudziem ierobežoju-
miem, tomēr nūjotprieks nema-
zinājās. Biežāk ikdienā nūjojām 
tepat, Piltenē.

Jauno sezonu kolektīvs ie-
sāka ar rūķu pārgājienu Piltenē. 
Pasaules nūjošanas dienu maijā 
atzīmējām ar pārgājienu Cirp-
stenē pie jūras. Svaigs gaiss un 
aktivitātes tikai uzlabo elpošanu 

un veselību kopumā. Jau 11. reizi 
piedalījāmies un pārstāvējām Pil-
teni nūjošanas festivālā Ventspilī. 
Šogad kolektīvs piedalījās piekta-
jā, atjaunotajā Piltenes skrējienā 
nūjošanas disciplīnā. Komanda 
ieguva arī godalgotas vietas. Evija 
Lindenblate 1. vietā, Ilze Zīverte 
kāpa uz trešā pjedestāla. Paldies, 
meitenes! Paldies kolektīvam par 
atsaucību un izturību, popula-

rizējot nūjotāju klubiņa vārdu! 
Gads nav beidzies, un nūjotājiem 
prātā vēl dažas aktivitātes. Lai iz-
dodas!

Aina Heiberga

Sirsnīgais festivāls “Kaijas balss 2020”
Izskanējis piejūras folklo-

ras festivāls “Kaijas balss”, 
kurā sadziedāties un sadrau-
dzēties bija aicināti  kolektīvi 
no vietām, kuras atrodas pie 
mūsu Baltijas jūras.

Festivālā piedalījās Talli-
nas folkloras ansamblis “Koidu 
puna” – tulkojumā “Rītausma” 
no Igaunijas (vadītājs  Kalevs 
Jervela, muzikālā vadītāja Kristi 
Alasa), Liepājas folkloras kopa 
“Saknes” (vadītāja Rudīte Ni-
kolovska) un Ventspils novada 
folkloras kopas: Ugāles folkloras 
kopa “Urdava” (vadītāja Arita 
Grīnberga), Puzes folkloras kopa 
“Sītava” (vadītāja Lienīte Čače), 
Piltenes folkloras kopa “Pill 

tīn” (vadītāja Nelda Matisova) 
un Tārgales līvu folkloras kopa 
“Kāndla” (vadītāja Ilga Pornie-
ce). Kopas “Kāndla” dalībnieki, 
kā jau mājinieki, gan sagaidī-
ja viesus, gan arī parūpējās par 
viņu iejušanos pasākumā.  

Festivālu “Kaijas balss” bija 
paredzēts rīkot Lībiešu zvejnie-
ku sētā, kurā lepni plīvo lībiešu 
karogs. Sliktā laika dēļ pasā-
kums tomēr nenotika tur, bet 
gan Tārgales pamatskolas zālē. 
Paldies skolas direktorei Ilzei 
Judzikai, kura laipni piedāvāja 
telpas festivāla rīkošanai. Pasā-
kumu “Kaijas balss” atklājām ar 
lībiešu himnu “Min izāmō, min 
sindimō”  – tulkojumā “Mana 

tēvu zeme, mana dzimtene”. Fes-
tivālu ievadīja Ventspils novada 
kultūras nodaļas vadītāja Zane 
Pamše ar uzmundrinošu uzrunu 
un sveicienu “Kaijas balss” da-
lībniekiem.  Turpinājumā izska-
nēja viesu un pašmāju kolektīvu 
priekšnesumi.

Interesanti bija vērot Talli-
nas folkloras ansambļa “Koidu 
puna” uzstāšanos. Viņu repertu-
ārā galvenokārt ir folkloras dejas 
no 18. un 19. gadsimta, kas ir 
daudz savdabīgākas nekā mums, 
un katra no tām atšķiras ar kādu 
interesantu elementu. Viņu tra-
dicionālās dejas joprojām ir ļoti 
dzīvas Kihnu un Setumā pusē. 
Priecājamies, ka igauņiem ir iz-

devies saglabāt savu senču deju 
tradīcijas.

Liepājas folkloras kopa “Sak-
nes” dalībnieces lepojās ar sa-
vas pirmās vadītājas liepājnie-
ces Martas Štolcmanes atstāto 
dziesmu mantojumu, ko turpi-
na apgūt un popularizēt. Viena 
no tām ir dziesma “Koši, koši 
es dziedāju!”, kas ir kļuvusi par 
kolektīva moto. Ugāles folkloras 
kopa “Urdava” piedāvāja savas 
puses teicējas, kā arī citu tei-
cēju dziesmas. Interesanta bija 
dziesma rotaļdeja “Kur tu teci, 
gailīti?”, kurā aktīvi iesaistījās 
apmeklētāji. 

Puzes folkloras kopa “Sītava” 
Ventspils novadā ir kā krāšņs 

zvans, kas nenogurstot skandina 
savas puses pužiņu tautas dzies-
mas. Viņu izteiksmīgais dziedā-
jums priecēja skatītājus.

Piltenes folkloras kopai “Pill 
tīn” dziedāšana ir dzīves prieka 
avots. Tieši tautasdziesmu dzie-
dāšana rada īpašu vibrāciju, kas, 
dziedātājuprāt, palīdz būt pie-
pildītiem dzīvē.

Par festivāla dalībnieku lab-
sajūtu bija parūpējušās kulinā-
rijas klubiņa “Tārgales ķēķis” 
čaklās dalībnieces. Viņas sarū-
pēja brangu svētku cienastu. 
Galds bija krāšņi noformēts un 
bagātīgi klāts ar dažādām jūras 
velšu gardām uzkodām. Paldies 
klubiņa “Tārgales ķēķis” vadī-
tājai Ritai Griezei, dalībniecēm 
Vēsmai Braunai, Līvijai Dukātei, 
Rutai Getnerei un Maijai Ignatei 
par sarūpēto cienastu un jauko 
uzņemšanu. Festivāla dalībnieki 
bija patīkami pārsteigti un ne-
beidza vien slavēt silto uzņem-
šanu un gardos ēdienus. 

Festivāla otrajā daļā devā-
mies uz Tārgales pagasta lībie-
šu piekrastes ciemu Liepeni, lai 
vienotos senajā Baltijas jūras 
tautu tradīcijā – uguns naktī. Iz-
baudījām fantastisku ugunskura 
iedegšanas rituālu, kur katram 
no mums bija jāiesaistās dažādās 
izdarībās, kas deva mums visiem 
dvēseles pacilātību. 

Vakara gaitā dziedājām, gā-
jām rotaļās, sadraudzējāmies un 
iemācījāmies pat vienu dziesmu 
igauņu valodā. Jūras krastā kopā 
pie iekurtā ugunskura sajutām, 
ka jūra ir tā, kas mūs vieno, un 
ka tā ir sargājama savai un nāka-
majām paaudzēm. Tādējādi visi 
kopā sajutām vēstures elpu, vie-
notību un piederību savai zemei, 
tautai un Baltijas jūrai. Lai piejū-
ras festivāls “Kaijas balss” dzīvo 
arī turpmāk!

Tārgales folkloras kopas 
“Kāndla” vadītāja  

Ilga PornieceJauks vakars ar dziesmām un ugunskura siltumu. ILGAS PORNIECES ARHĪVA FOTO
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Sen vairs neskaitām, cik ga-
dus Zaķis Zinātkārais aicina 
808. Puzes mazpulka mazpul-
cēnus doties nakts pārgājienā. 
Šoreiz viņš atsūtīja vēstuli ar ie-
teikumiem un pateicību visiem 
26 pārgājiena dalībniekiem un 
atvainojās, ka pats nevar ieras-
ties, jo pēc ārzemju ceļojuma 
atrodoties pašizolācijā. 

Galvenās rūpes par pārgājiena 
organizēšanu šogad uzņēmās Dār-
tas Apsītes ģimene, jo iepazinām 
Puzes pagasta daļu Ameles pusē. 
Kādreiz nozīmīga vieta dažādu pa-

sākumu rīkošanā bija Āķkrauja, in-
teresants dabas objekts starp Vecie-
ri un Raķupi. Lai mēs varētu nokļūt 
līdz Āķkraujai, Gints Apsītis bija pat 
izpļāvis taku un pāri Vecierei saga-
tavojis laipu. Elga Rūmniece dalī-
jās atmiņās par laika periodu, kad 
Amelē dzīvoja daudz ļaužu, kas iz-
mantoja šo vietu sarīkojumu orga-
nizēšanai, ballītes esot bijušas labi 
apmeklētas, ieradušies pat cilvēki 
no Blāzmas un tuvākās apkārtnes. 

Mēs devāmies ceļā pa Raķupes 
ieleju, veicām pārgājienu gan kā-
jām, gan braukšus. Ar ko braucām, Nakts pārgājiena dalībnieki. MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO 

Piedalījos biedrības “Latvijas 
Mazpulki” priekšsēdētājas Gun-
degas Jēkabsones organizētajā 
divu dienu pieredzes braucienā. 
Tā laikā īstenoja mazpulku vadī-
tāju semināra “Dārzkopības pro-
jekti mazpulkos un mazpulku va-
dītāju pieredzes vizīte Zemgales 
mazpulkos” programmu projektā 
“Augsim Latvijā”. 

Pirmajā dienā pabijām Ikšķiles 
Brīvajā skolā un guvām informāciju 
par skolas ikdienu, īpaši par skolē-
nu līdzdalību dārza veidošanā un 
kopšanā. Skolas devīze ir: “Laimīgi 
bērni mācās labāk”. Visu to mums 
pastāstīja un parādīja Sandra Sta-
binge, aizrautīga dārzkope, seno 
sēklu lolotāja, Sēklu bibliotēkas 
izveidotāja Latvijā un aktīva per-
makultūras atbalstītāja. Sandra pati 
izlēmusi savu turpmāko darbību 
vairāk veltīt zirņiem, sēklu bibliotē-
kas kolekcijā ir vairāk nekā 30 senu 
zirņu šķirņu, viņa ar dažām padalī-
jās arī ar mums, bet sēklu bibliotēkā 
nonāk dažādu kultūraugu, kas Lat-
vijā auguši vismaz 30 gadus, sēklas. 
Semināra uzdevums bija iegūt jau-
nas zināšanas, visu jau te neatspo-
guļošu, bet dažas lietas, ko uzzināju 
no jauna, tomēr minēšu. Atvainojos 
zinātājiem, ja rakstu par lietām, kas 
jums jau liekas pašsaprotamas, bet 
varbūt ir ļaudis, kas, tāpat kā es, 
turpmāk varēs likt lietā jaunas gud-
rības. 

Ikšķiles Brīvās skolas skolēni 
katru dienu 40 minūšu starpbrīdi 
pavada svaigā gaisā – neatkarīgi no 
laika apstākļiem, vecāki jau no rīta 
viņus ir nodrošinājuši ar piemērotu 
apģērbu jebkurai situācijai. Skolēni 
starpbrīdī paši izdomā piemērotas 
nodarbes, spēles, izmanto apkārtējo 
vidi savām interesantām sporta no-
darbībām un izklaidēm.

Dārza stādījumi paredzēti skolē-
nu vajadzībām, viņi lieto tur nogata-
vojušās ogas un augļus, neviens par 
to neaizrāda, tikai seko, lai bērni pret 
visu izturētos saudzīgi. Šajā saimnie-
cībā uzzināju, ka tomātus no lapu 

dzeltēšanas pasargā jods, Sandra sil-
tumnīcā pakarina atvērtu joda tink-
tūras pudelīti, ļauj tai iztvaikot, un 
tomātu laksti ir ideālā stāvoklī. Uzzi-
nājām ekoloģiska mēslojuma – zāļu 
vircas – pagatavošanas noslēpumus. 
Lai zāļu virca nesmirdētu, tai jāpie-
vieno cukurs vai vecs ievārījums, 
kuru vairs nelietojam pārtikā. 

No metāla caurulēm un koka 
karkasa skolotāji ir izgatavojuši mū-
zikas instrumentu, lai skolēni kopīgi 
vingrinātu savu ritma izjūtu.

Skolas teritorijā iekārtots bez-
iepakojuma veikaliņš, kas saviem 
pircējiem piedāvā bioloģiskas iz-
celsmes ekoloģiskas preces un pro-
duktus, kas brīvi no iepakojuma, 
pesticīdiem un neveselīgām piede-
vām. Veikala klāstā Latvijā ražoti, 
bioloģiski pārtikas produkti, uz vie-
tas cepta maizīte, plašs graudaugu 
valsts piedāvājums, dažādi gardumi, 
pat videi draudzīgi tīrīšanas līdzekļi.

Ceļā uz Viesīti pabijām Su-
nākstē, kur pie Sunākstes baznīcas 
Stenderu kalnā apbedītas piecas 
mācītāju Stenderu dzimtas paau-
dzes, un izstaigājām “Bildu ābices 
taku”.

Savukārt nopietnu saimnieko-
šanu siltumnīcās redzējām dārznie-
cībā Viesītes pievārtē, kur saimnieko 

Ieva Puzāne, 36. Viesītes mazpulka 
kādreizējā dalībniece. Dārzniecība 
“Ratnieki” pavasaros piedāvā dažā-
dus stādus, bet mēs priecājāmies un 
nogaršojām skaistus tomātus. Ieva 
pastāstīja, ka siltumnīcās durvis ne-
aizver visu ražošanas sezonu, tomā-
tus pie viņiem varot iegādāties līdz 
pat oktobrim. 

Apmeklējām arī Viesītes muze-
ju “Sēlija”, kur atrodas Mazā bānīša 
parks, un kopā ar gidu Jāni devā-
mies izbraucienā pa pilsētu, uzzi-
nājām par pilsētas ievērojamām 
vietām un cilvēkiem.

Lielu dārza mīlestību izjutām 
“Alstiņu” mājās Viesītē, kur saim-
nieko skolotāja Iveta Dābola ar dzī-
vesbiedru, viņi var lepoties ar plašu, 
iekoptu dārzu, kur vietu raduši vai-
rāk nekā 350 dažādu šķirņu koku un 
košumkrūmu, pēdējais jaunums ir 
neliels japāņu stila dārzs. Saimnie-
kiem ideju netrūkst.

Nakšņojām Gārsenes pilī, bet 
vakarā vēl izstaigājām kopto Gārse-
nes dabas taku, kas vijas gar Dien-
vidsusējas krastiem. Stāsta, ka Gār-
senes pilī mīt Zilā dāma, bet mēs 
viņu nesastapām. 

Otrās dienas rītā tuvāk iepazi-
nām Gārsenes pili un devāmies uz 
Neretu, lai tiktos ar 116. Neretas 

Mazpulcēnu vadītāju 
grupa Bārbelē. 

MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO 

mazpulka vadītāju Lidiju Ozoliņu, 
gūtu pieredzi viņas darbā ar maz-
pulcēniem un apmeklētu viņas ra-
dīto Neretas novada novadpētnie-
cības muzeju. Mums bija iespēja 
apskatīt Neretas lepnumu – balto 
baznīcu centrā – un paraudzīties 
uz Neretu no baznīcas torņa. Tālāk 
mērojām ceļu uz Pilskalnes muižu 
un iepazināmies ar Tomsonu ģi-
menes paveikto atsevišķu muižas 
palīgēku atjaunošanā, viņu saimnie-
cību no Lietuvas šķir tikai Neretiņas 
upe. Aizgājām līdz robežai un bijām 
pārsteigti, ka Lietuvas pusē upes 
krastā aug augstu latvāņu audze, 
bet Pilskalnes muižas zemē to nav. 
Izrādās, ka latvāņu galvenās cienī-
tājas ir Tomsonu ģimenes aitas, kas 
neļauj tiem izaugt. Neretas novada 
zemnieku saimniecībā “Čaidāni” 
150 govis izslauc roboti un saim-
niece kopā ar meitu gatavo gardus 
mīkstos sierus, tai skaitā mocarellu, 
tīrkultūru, sviestu. Saimniecībā lī-
dzās vecākiem no četriem bērniem 
strādā divi, un vecāki neraizējas par 
nākotni.

Dienas noslēgumā iepazinām 
priestera Andreja Mediņa vadībā 
atjaunoto Bruknas muižu un Bār-
beles zēnu pamatskolu “Saknes un 
spārni”. Andrejs Mediņš ir beidzis 

Bārbeles pamatskolu, viņš neļāva 
tai sagrūt, bet iedvesmoja cilvēkus 
tās pārbūvei un izmantošanai, sko-
las kvalitatīvi izremontētajās telpās 
atrodas arī Bārbeles bērnudārzs, 
darbojas 286. Bārbeles mazpulks un 
pagasta novadpētniecības muzejs, 
ko vada Voldemārs Barens. Tur val-
dīja miers, sakoptība, rūpes par vie-
tējiem iedzīvotājiem un ceļotājiem, 
paēdām sātīgas vakariņas, un nekas 
neliecināja par dubļu lavīnu, kas jau 
nākamajā dienā televīzijas sižetos 
un citur lējās pāri šai vietai un gal-
venajam darbu veicējam Andrejam 
Mediņam. Skumji.

Man personīgi tā bija lieliska 
pieredze, sastapos ar ļoti interesan-
tiem, čakliem cilvēkiem, kas savu 
dzīvi pašaizliedzīgi velta Latvijas 
izaugsmei un vēstures datu sagla-
bāšanai, neskatoties uz klupšanas 
akmeņiem, kas ik pa brīdim atrodas 
viņu ceļā. Lai arī ceļoju pa Latviju 
pietiekami daudz, tuvāk iepazinu 
līdz šim neredzētas Latvijas vietas.

Māra Kraule

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes po-
litikas valsts programmas 2020. 
gadam valsts budžeta finansējuma 
ietvaros.

to gan nevienam nestāstīsim, bet 
mazpulcēniem šāds brauciens ļoti 
patika. Apskatījām vietas, kur vēl 
saredzami kureliešu veidotie bun-
kuri, pabijām senajās kāpās, kur 
izauguši skaisti priežu meži. Ne-
daudz traucēja lietus, bet noskaņo-
jums visiem tik un tā bija lielisks. 
Mums bija iespēja apskatīt labie-
kārtotu mednieku māju, tur pie 
ugunskura varējām cept desiņas, 
kā tas bijis katra pārgājiena noslē-
gumā. Paldies Apsīšu ģimenei par 
palīdzību un ieguldīto darbu!

Māra Kraule



Puzes pagasta folkloras kopa 
“Sītava” atsaucās kopas “Kāndla” 
aicinājumam piedalīties piejūras 
folkloras festivālā “Kaijas balss” 
Tārgalē. Piedāvājums mums likās 
vilinošs kaut vai tāpēc vien, ka fes-
tivāls bija paredzēts Lībiešu sētā, 

Puzes mazie svētki
PUZE
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“Vakarblāzmas” aktivitātes augustā

Aktīvie Puzes seniori. MĀRAS KRAULES ARHĪVA FOTO 

Puzes senioru klubiņa “Va-
karblāzma” dalībnieki atkal 
tiekas reizi mēnesī, lai sveiktu 
savus gaviļniekus un būtu kopā. 

Augustā viesojāmies pie Sa-
nitas un Sanda Rozenbergiem, 
lai iepazītu saimniecības “Rozī-

tes” veikumu un priecātos par 
Sanitas iekopto dārzu, kur valdī-
ja krāsu un ziedu bagātība. Pal-
dies saimniecei par viesmīlību, 
par stāstījumu, mums visiem ļoti 
patika. 

Māra Kraule

Skaistā, saulainā augusta 
sestdienā svētkus svinēja Puzes 
pagasta iedzīvotāji un to ciemi-
ņi. Patiesībā jau šogad bija jābūt 
lielam jubilejas pasākumam, jo 
pirms 800 gadiem Puze pirmo 
reizi tika minēta bīskapa ordeņa 
zemes grāmatā. Bet diemžēl si-
tuācija valstī mums liedza skaisto 
jubileju nosvinēt godam, tāpēc 
tapa mazie Puzes svētki. 

Visi, kuri ir bijuši Puzē, kaut vai 
tikai caurbraucot, zina, ka šī vieta 
nevienu neatstāj vienaldzīgu. Skais-
tā daba, kārtība un tīrība, cilvēku 
viesmīlība un atvērtība vieno mūs 
mūsu īpašajā Puzes pagastā.

Lielākā daļa svētku dalībnieku 
ieradās tikai uz svētku dienas pēc-
pusdienu, bet patiesībā svētki jau 
sākās sešos no rīta. Pie upes bija 
manāma rosība, kur makšķernieki 
gatavojās lielā loma ķeršanai. Šīs 
aktivitātes organizators un balvu 
sponsors bija Kārlis Cīrulis. Liels 

Visas dienas garumā Puzes 
Mežaparku rotāja kāda Puzes iedzī-
votāja fotoizstāde “Pa pēdām”. Liels 
paldies Signei un Elīnai par svētku 
dienas vadīšanu, Muntim Čačem 
par apskaņošanu, Alvim Grīnber-
gam, Nataļjai Pirjajevai un Andrim 
Jaunarājam par saimniecisko jautā-
jumu risināšanu. 

Liels, liels paldies svētku dienas 
baudītājiem, skatītājiem un vēro-
tājiem. Bez jums mūsu ieguldītais 
darbs paliktu nenovērtēts. Paldies, 
ka atbalstāt kultūras pasākumus!

Ar lielu cerību, ka nākama-
jā gadā varēsim svētkus svinēt 

ierastajā formātā, Puzes kultūras 
nama vadītāja Līga Galdiņa

LĪGAS GALDIŅAS ARHĪVA FOTO 

Pužiņus priecēja arī māsu Legzdiņu koncerts.

Uz skatuves – vietējā amatierteātra aktrises.  

MĀRAS KRAULES FOTO Puzes mazpulcēni K. Ulmaņa dzimtajās mājās “Pikšās”.

paldies par šādu iniciatīvu. Vīriešu 
cīņā 3. vietu ieguva Viktors Kuz-
mins, 2. vietu – Kārlis Cīrulis, bet 
1. vietu izcīnīja Uldis Spāģis. Starp 
jauniešiem 2.  vietu ieguva Anna 
Kuzmina, bet 1. vietu – Nils Vents 
Cīrulis. Lielākās zivs loms bija Ul-
dim Spāģim.

Pa skaisto Puzes Mežaparku 

norisinājās Artas Rodertes organi-
zētā fotoorientēšanās. Paldies Artai 
par ieguldīto darbu. Paldies Sibillai 
Veģei par aktivitātes vadīšanu.

Mūsu svētkos Ugāles tautas 
nams organizēja auto un fotoorien-
tēšanos no Ugāles līdz Puzei. Paldies 
Ugāles tautas nama vadītājai Lienei 
Rodionovai par iesaistīšanos Puzes 

mazajos svētkos. Lielu prieku radī-
ja Lienes paziņojums, ka uzvarētāju 
komandas visas bija no Puzes. 

Pasākumu vadītājas Signe Līda-
ka un Elīna Sproģe piedāvāja iesais-
tīties spēlē par Puzi, kur bija iespē-
ja par savām zināšanām nopelnīt 
kādu kārumu. Svētku pēcpusdienu 
ar skaistu koncertu iesāka jaunā, 
talantīgā māksliniece Evelīna Aiva 
Krama.

Ar lielu smieklu devu visus prie-
cēja Puzes amatierteātris “Un tā 
tāļāk” ar izrādi “Trīs, bet ne māsas”. 
Izrādes autore – Valentīna Ozola. 
Svētku izskaņā uz skatuves kāpa 
enerģiskās un šarmantās māsas 
Legzdiņas.

Tā ir sagadījies, ka šajā va-
sarā vairākas aktivitātes man 
saistītas ar mazpulkiem. 27. 
augustā vairāk nekā 170 maz-
pulcēni un 34 mazpulku vadītāji 
no visas Latvijas pulcējās K. Ul-
maņa dzimtajās mājās “Pikšās” 
konferencē “Jauniešu uzņēmēj-
darbība laukos”. No 808. Puzes 
mazpulka konferencē piedalījās 
desmit mazpulcēni.

Konferences sākumā veido-
jām ziedu paklāju ar tēmu “Ražas 
grozs” – par godu K. Ulmaņa 143. 
jubilejai. Mazpulcēni vairākās 

grupās kopīgi risināja uzņēmumu 
un organizāciju definētas prob-
lēmu situācijas, kas saistītas ar 
pārtikas atkritumu apjoma sama-
zināšanu, vietējas izcelsmes pārti-
kas produktu noieta veicināšanu, 
aktīvāku jauniešu iesaisti kultūr-
vēstures un izglītības aktivitātēs, 
veicinot skolā apgūto zināšanu 
un prasmju lietošanu dzīvē. Maz-
pulcēniem bija iespēja iepazīt 
muzeju, nodarbību rezultātus visi 
prezentēja. Jaunie pužiņi muzejā 
viesojās pirmoreiz.

Māra Kraule

Mazpulku konferencē “Pikšās” 

Dziedājām piejūras folkloras festivālā 

“Sītavas” sievas un vīrs Lībiešu sētā Tārgalē. MĀRAS KRAULES FOTO

kuru mēs vēl nebijām redzējuši. Iz-
rādās, ka pužiņi tā bez īpašas vaja-
dzības nemaz uz Tārgali nebrauc. 
Koncerts notika Tārgales pamat-
skolā, šoreiz priecājāmies par to, 
jo laika apstākļi mūs nelutināja. 
Nobaudījām tārgalnieku piedāvā-

tās gardās uzkodas un putru, uz 
Senās uguns nakts pasākumu jūras 
malā aizbraukt nevarējām, bet mā-
jupceļā Lībiešu sētu tomēr apskatī-
jām, mums tā patika, tapa daudzas 
fotogrāfijas. Ceram, ka citā reizē 
dziedāsim Lībiešu zvejnieku sētā!

Māra Kraule
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30. augusts bija silts un sau-
lains. Dievnama virzienā pama-
zām devās gan pagasta iedzī-
votāji, gan viesi. Tā bija īpaša 
diena, jo amatā ieveda draudzes 
padomi, sveica pirms 30 gadiem 
ordinēto mācītāju Jāni Kalniņu, 
iesvētīja altāra krucifiksu un 
kroņlukturi. 

Mācītājs Jānis svētku reizē sev 
palīgos aicināja Liepājas diecēzes 
bīskapu Hansu Martinu Jensonu 
un Piltenes iecirkņa prāvestu Kār-
li Irbi. Garīdznieki kopā ar jauno 
draudzes padomi procesijā iegāja 
baznīcā, un tad bīskaps iesvētīja 
gan krucifiksu, gan kroņluktu-
ri. Runājot par krucifiksu, Hanss 
Martins Jensons atgādināja, ka šis 
priekšmets simbolizē Kristus cie-
šanas, kas nebija veltas, jo caur tām 
ticīgajiem ir apsolīta mūžīgā dzī-
vošana. “Es iesvētu šo altāra kru-
cifiksu, lai katru reizi, kad mēs to 
uzlūkosim, domātu par Bībeles vār-
diem: “Dieva Jērs, kas nes pasaules 
grēkus.” Mūsu dēļ Viņš nomira pie 
krusta, Viņa brūcēs topam dziedi-
nāti. Pie krucifiksa mēs sagatavo-
jam Svēto Vakarēdienu, lai varētu 
saņemt Kristus miesu un asinis,” 
uzsvēra bīskaps. Savukārt, iesvē-
tot kroņlukturi, viņš norādīja, ka tā 
koniskā forma atgādina par jauno 
Jeruzalemi un no debesīm nākošo 
gaismu. Hanss Martins Jensons vē-

lēja, lai lukturis atgādina draudzei 
par nākotni, kas būs svinama kopā 
ar Kristu, kad vairs nebūs nāves un 
sāpju, kur Dievs katram būs satai-
sījis paliekamu vietu. Kroņlukturi 
un altāra krucifiksu dievnamam 
dāvināja draudzes locekļi Zinta un 
Ģirts Štekerhofi. Draudzes priekš-
niece Gunita Zernevica atgādināja, 
ka 1884. gada 26. maijā Līna Pāvel-
sone pasniedza dievnamam divus 
barokālā stilā darinātus misiņa luk-
turus. Lielāko no tiem 1982. gadā 
nozaga. Uzlūkojot tukšo kroņluk-

tura vietu, baznīcas mecenātiem 
Zintai un Ģirtam radās doma uz-
dāvināt jaunu gaismekli. Izrādījās, 
ka tas nav tik vienkārši, jo Latvijas 
metālmākslinieki varētu izgatavot 
kroņlukturi, bet izmaksas būtu ļoti 
augstas. Laimīgas sakritības dēļ 
draudzes mācītājs un ērģeļbūvētājs 
Jānis jūlijā strādāja Krakovā, kur 
atrodas Polijas pazīstamākā misi-
ņa izstrādājumu, tostarp arī lam-
pu, izgatavošanas firma “Aladyn”. 
Šajā uzņēmumā tad arī tapa lielais, 
greznais barokālais kroņlukturis ar 

42 spuldzēm. Turpat tika iegādāts 
arī jauns altāra krucifikss. Tādā 
kārtā tradīcija turpinājās, jo arī ie-
priekšējais lukturis bija izgatavots 
Polijā. Štekerhofu ģimene finansēja 
kroņluktura iegādi un tā atvešanu 
no Polijas uz Zlēkām, kā arī sedza 
visus uzstādīšanas izdevumus. Bija 
interesanti vērot, kā pirms iesvētī-
šanas pagaidām vēl tumšais gais-
meklis pēc brīža iemirdzējās visā 
krāšņumā. 

Jāņa Kalniņa amata brāļi un 
draudze sveica viņu ordinācijas 
jubilejā. Amatā ievešana notika 
1980. gada 8. septembrī, Jāni or-
dinēja arhibīskaps Kārlis Gailītis. 
Piltenes iecirkņa prāvestam Kār-
lim Irbem nav palicis nepamanīts 
mācītāja Jāņa tiešums: “Kādam tas 
varbūt var nepatikt, bet es teikšu, 
ka ar viņu ir viegli, jo mācītājs pa-
saka, ko domā. Ja ir kāds neskaidrs 
jautājums, Jānis vienmēr zvana, iz-
runājam to, kas nav saprotams, un 
tā neviena lieta nepaliek apslēpta. 
Uzteicama arī mācītāja uzticība 
Baznīcai un mīlestība, ar kādu viņš 
kalpo ne tikai Zlēkās, bet arī Ugālē. 
Viņš patiesi ir draudzes gans.” 

Ziedus un nelielu velti pēc 
dievkalpojuma saņēma arī Zinta 
un Ģirts Štekerhofi. Dzīvesbiedri 
pateicas Dievam par to, ka Viņš ba-
gātīgi svēta ģimeni, tādēļ tā ilgstoši 
atbalsta savu draudzi, rīkojot diev-

namā koncertus, izdodot Laimdo-
tas Sēles sarakstīto grāmatu par 
Zlēkām, bet pēdējais pienesums 
ir kroņlukturis un krucifikss. “Es 
domāju, ka daudzi cilvēki, ja varētu 
atļauties, mūsu vietā darītu to pašu 
– ziedotu baznīcai. Cik varam, tik 
mēģinām palīdzēt. Kad pirms 20 
gadiem nopirkām Zlēkās māju, 
baznīca mums uzreiz kļuva mīļa,” 
saka Ģirts. Viņa dzīvesbiedre pie-
bilst, ka dievnamā ir īpaša gaisotne, 
kuru gribas baudīt vēl un vēl. Zinta 
aicina uz baznīcu arī savus drau-
gus, jo vēlas, lai arī viņi izbauda 
lauku dievnamiem tik raksturīgo 
mīļumu un personīgo attieksmi. “Šī 
diena mums ar vīru ir ļoti nozīmī-
ga, jo piepildījusies mūsu vēlme iz-
gaismot baznīcu,” teica Zinta. Viņa 
ir ievēlēta revīzijas komisijā, bet 
vīrs – draudzes padomē. Tajā dar-
bosies arī Liene Umbraška. Viņu 
nebaida jaunie pienākumi, Liene ir 
gatava kalpot citiem ar saviem ta-
lantiem: “Dievs man ir bijis svarīgs 
jau kopš bērnības, kad tiku kristīta. 
Pusaudzes gados apmeklēju Kuldī-
gā Svētās Katrīnas draudzi, iesais-
tījos jauniešu grupā un vadīju kori. 
Dievs dod man mieru un pārliecī-
bu par saviem spēkiem. Jā, reizēm 
ir skumji un nāk pārbaudījumi, bet 
tam visam ir jāiet cauri, turklāt ne-
vienas bēdas nav mūžīgas.   

Marlena Zvaigzne 

ZLĒKAS

Zlēku baznīca  
tapusi vēl greznāka 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO 

Mediķi Zinta un Ģirts Štekerhofi ir Zlēku draudzes 
locekļi un mecenāti. Viņi labprāt dalās ar to, ko Dievs 
dod, rīkojot koncertus un atbalstot grāmatas izdošanu. 
Nu iegādāts kroņlukturis un krucifikss. 

Procesija dodas uz svētku dievkalpojumu. Jaunu krucifiksu nes Štekerhofu jaunākais 
dēls Kristofers. Viņš ir iesvētīts Zlēku baznīcā, bet vecākais brālis Kārlis te ir laulājies.

Pirms brīža gaismeklis vēl bija tumšs, bet pēc 
iesvētīšanas tika iedegts, izplatot spožu gaismu. Bīskaps 
Hanss Martins Jensons vēlēja, lai lukturis atgādina 
draudzei par nākotni, kas būs svinama kopā ar Kristu. 

8. septembrī palika 30 gadi, kopš ordinēts mācītājs 
Jānis Kalniņš. Viņa aicinājums ir kalpot lauku draudzēs, 
un to viņš dara enerģiski, sludinot evaņģēliju saskaņā 
ar apustuļu mācību.  
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Par pasta pakalpojumu sniegšanu Zlēku pagastā 

Ventspils novada pašvaldī-
bas projekta konkursa “Jaunie-
tis darbībā 2020” gaitā īstenots 
pasākums “Smilšu spēle kā ve-
selības veicinātājs”. Tādējādi 
Zlēku pagasta Dienas un sociālo 
pakalpojumu centrā iekārtots 
smilšu spēles terapijas stūrītis 
– iegādāti materiāli plauktu uz-
stādīšanai un miniatūras koka 
fi gūriņas, kas ataino pasauli 
mums apkārt.

Sociālā darbiniece Liesma Vi-
ļumsone brīvajā laikā apgūst smil-
šu spēles terapijas metodi Lindes 
fon Keizerlinkas Smilšu spēles 
terapijas institūtā. Viņa savas ie-
gūtās zināšanas izmanto novada 
iedzīvotāju labā, bez maksas va-
dot Ventspils novada jauniešiem 

ZLĒKAS

UŽAVA

Senās uguns nakts pasākums Užavā pulcēja daudz interesentu.  GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO

smilšu spēles nodarbības. Tās pa-
līdz bērniem un jauniešiem risi-
nāt problēmas, par kurām viņiem 
ir grūti runāt. Piemēram, par 
traumatiskiem pārdzīvojumiem, 
ģimenes, vienaudžu attiecību 
problēmām, emocionāla rakstura 
problēmām, adaptācijas grūtībām 
vai depresivitāti. 

Jaunieša uzdevums ir izveidot 
smilšu kastē savu smilšu bildi ar 
fi gūrām. Smilšu spēles specifi ka 
ir tā, ka simboliskā veidā, izman-
tojot tēlus, iespējams paust emo-
cijas, izdzīvot pārdzīvojumus un 
atveseļoties. Tā ir domāšana ar 
tēlu palīdzību. Kad smilšu bilde ir 
izveidota, tajā attēlotais saudzīgi 
tiek izteikts vārdos, pārrunāts ar 
nodarbības vadītāju, tādējādi iz-

paužot jūtas un notikumus, kuri ir 
sāpīgi, un meklēts risinājums. 

Ventspils novadā dzīvojošie 
vecāki ar bērniem un pusaudžiem 
tiek aicināti pieteikties uz smilšu 

spēles nodarbībām. Tās piemēro-
tas, sākot no četru gadu vecuma. 
Nodarbības ir bez maksas, notiek 
individuāli, vienas nodarbības 
ilgums 45 minūtes. Lai saņemtu 

Zemā pasta pakalpojumu pie-
prasījuma dēļ Zlēku pagastā no 
17.  septembra tiek mainīts Zlēku 
pasta nodaļas darbības modelis un 
darbalaiks,  pielāgojot to iedzīvotā-
ju reālajām vajadzībām. Turpmāk 
Zlēkās visi pasta pakalpojumi kat-
ru darbdienu no plkst. 12 līdz 13 
tiks nodrošināti līdzšinējā atraša-
nās vietā “Pūcītes” vai arī iedzīvo-
tāji varēs izvēlēties tos saņemt pie 
pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakal-
pojumu pieprasījumu Zlēku pasta 
nodaļā, kas rada “Latvijas Pastam” 
ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 

5200 eiro apmērā, tiek mainīts pasta 
nodaļas darbības modelis un darba-
laiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk 
būs ērti pieejami visi nepieciešamie 
pasta pakalpojumi. 

Tāpat kā līdz šim, Zlēku pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā ie-
dzīvotājiem būs pieejami visi pakal-
pojumi, kurus nodrošina “Latvijas 
Pasts”: vienkāršu un ierakstītu iekš-
zemes un pārrobežu vēstuļu kores-
pondences (pastkartes, vēstules, 
sīkpakas, bandroles) saņemšana 
un nosūtīšana, iekšzemes un pār-
robežu pasta paku saņemšana un 
nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu 

iegāde, preses izdevumu abonēšana, 
iemaksas “Pasta norēķinu sistēmas” 
(PNS) kontā, naudas pārvedumu 
izmaksa, komunālo maksājumu un 
citu rēķinu apmaksa un komercpre-
ču iegāde.

Jebkuram reģionu 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 pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā: vēs-
tuļu korespondences un pasta paku 
sūtījumu piegādi, pieņemšanu un 

nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu 
iegādi, preses izdevumu abonēšanu, 
naudas pārvedumu un pensijas sa-
ņemšanu, komunālo un citu rēķinu 
apmaksu, iemaksas PNS kontā, ko-
mercpreču iegādi u.c.

Ar pastnieka starpniecību Zlēku 
iedzīvotājiem iespējams saņemt arī 
skaidras naudas izmaksu no PNS 
konta. Šo pakalpojumu iespējams 
pieteikt, zvanot pa tālruni 67008001 
vai 27008001. Pārējos pastnieka pa-
kalpojumus savā dzīvesvietā Zlēku 
iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa 
tālruni 23281746.

Saņemot aicinājumu par reģis-

trēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvo-
tājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma 
bezmaksas saņemšanu Zlēku pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā, ie-
priekš zvanot pa tālruni 67008001, 
27008001 vai 25700264 un norādot 
datumu, kurā klients vēlas saņemt sū-
tījumu. Savukārt, apmeklējot Ugāles 
pasta nodaļu “Ugāles pastā”, sūtījumu 
saņemšana bez iepriekšēja pieteiku-
ma no 17. septembra būs iespējama 
pirmdienās – piektdienās no plkst. 8 
līdz 9 un no plkst. 10 līdz 14.

Ārējo komunikāciju 
vadības daļas vadītāja 

Gundega Vārpa

sīkāku informāciju, lūdzu, zvanīt 
29723192 vai pieteikties personīgi 
pie Liesmas.

Projekta vadītāja 
Inita Vekmane

 

29. augusta vakarā pul-
cējāmies jūrmalā pie Uža-
vas bākas, lai, iededzot savu 
ugunskuru, vienotos kopīgajā 
ugunskuru nakts pasākumā, 
kurā piedalās visi, kas dzīvo 
ap Baltijas jūru.

Baudījām burvīgo laiku, 
jūras viļņu šalkas, ugunskura 
un lukturīšu liesmas, dzeju un 
dziesmas. Ieklausījāmies Vēs-
mas Lodes lasītajos Viļa Veldres 
1937.  gadā apkopotajos vēro-
jumos par jūrmalas ciemiem. 
Tika runāts par ciemiem, kuri 

atrodas 25 kilometru garajā 
Užavas pagasta jūrmalā. Mums 
šķita interesanti, ka jau tajā lai-
kā autors runā par to, ka izmirst 
vietējie zvejnieku ciemi, bet 
mūsdienās daudzu ciemu vispār 
nemaz vairs nav. Tas viss mums 
lika padomāt par to, cik mūsu ir 
palicis, un par tiem laikiem, kad 
šeit bija daudz lielāka rosība. 
Paldies visiem, kas pēc lietainās 
dienas uzdrošinājās atbraukt uz 
pasākumu, jo vakars izvērtās 
silts un iespaidiem bagāts.

Gita Vilgute

Zlēkās iekārtoto smilšu stūrīti var izmantot ikviens Ventspils novada bērns un 
pusaudzis, turklāt bez maksas. 

Senā 
uguns, dedz!

Smilšu spēles nodarbības 
visiem novada bērniem
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Katrai paaudzei savs stāsts. 
Notikumiem bagāts, ātri izstās-
tāms, ātri aizmirstams, nāka-
mām paaudzēm personīgi ne-
zināms un neizprotams. Jā, var 
izlasīt, bet tā ir tikai informāci-
ja, viedoklis, ne piedzīvojums.

Pamudinājums rakstīt bija te-
lefona zvans ar bērnības atmiņu 
jautājumu –  kāpēc pēc kara bija 
jāaiziet no savas mājas dzīvot kai-
miņos? Jā, kāpēc? Otrs pamudinā-
jums bija “Ventas Balsī” izlasītās 
vaimanas, ka mūsu valdība, neļau-
jot apbūvēt jūras malu, aizdzen cil-
vēkus no laukiem. Kā ir patiesībā? 
Kas aizdzina cilvēkus no laukiem? 
Mūsu pusē bija divi iemesli: aizar-
tā jūras robeža ar aizliegumu jūrā 
zvejot un labprātīgā sadzīšana 
kolhozos nedēļu pēc izvešanām. 
Zvejnieku ģimenes pārsvarā aiz-
gāja zvejot Pāvilostā, jaunieši, kuri 

negribēja stāties kolhozā, aizgāja 
uz pilsētām. Palika lielākoties vi-
dējā paaudze, kurai sava māja bija 
lielākā vērtība. Diemžēl cilvēki 
mēdz novecot un aiziet no šīs pa-
saules. Desmitiem māju izzuda. 
Bet kāpēc bija jāiet dzīvot kaimiņu 
mājās? Pat man, kas tos laikus pie-
dzīvoja, bija jāpadomā, kāpēc? At-
cerējos! Bija sācies kolhoza laiks ar 
saviem noteikumiem. Lai kaut cik 
normāli varētu izdzīvot, ģimenes 
mēdza sadalīties. Vecāki skaitījās 
savā saimniecībā un jaunie – savā, 
tad varēja turēt divus pushektārus 
un divas govis, dažus sīklopus, 
putnus. Nelaime bija tā, ka gāja 
pārbaudīt, vai tiešām saimnieko 
atsevišķi? No tā laika anekdotisks 
gadījums. Ierodas pārbaudīt, kā 
saimnieko. Vecā māte skaidro, ka 
viss atsevišķi, parāda arī, kurš mai-
zes kukulis vai gaļas gabals katrai 

ģimenei. Atskan jautājums: “Bet 
pie viena galda taču ēdat?” Atbilde: 
“Nē, nē. Es tepat pie plīts apsēdās 
un paēd.” Te arī ir atbilde. Bija jā-
pārceļas dzīvot uz kaimiņu māju, 
lai varētu saglabāt divas piemājas 
saimniecības. Mana vecāmāte arī 
palika viena, jo dēls strādāja mež-
niecībā un mātei kolhozs ņēma 
pushektāru nost, bet mežniecība 
deva tikai 0,15 ha zemi, ar to iz-
tikt nevarēja. Ko ēdīs – tolaik lau-
ku cilvēkiem pensijas nemaksāja. 
Atceros, ka mamma bija slima un 
mēs padzīvojām pie vecāsmātes. 
Visu laiku vērojām ceļu, vai nenāks 
pārbaude. Tad bija veikli jāceļas un 
jātēlo, ka esam atnākušas ciemos. 
Te ir atbilde uz jautājumu, kāpēc 
lauki tukši. Tā arī viss Porciems, 
un ne tikai, palika tukšs. 

Klausoties šodienas vaimanās, 
var saprast, cik īsa ir cilvēku atmi-

ņa. Ar šausmām atceros tās bezce-
rīgās situācijas, izstaigājot tukšos 
pārtikas veikalus, kuros vairāk par 
govs tesmeni, galvaskausu un asti 
nebija. Zila vista jau bija ieguvums. 
Lai Kuldīgā nebūtu gluži badā jā-
būt, kaut ko izlika tikai pēc pil-
sētnieku darba laika beigām, kad 
lauciniekiem autobusi aizgājuši. 
Mājās ģimenei kaut kas galdā jā-
liek. Tā arī sākās dubultdarbs – al-
gas darbs un pārtikas ražošana.

Kolhoziem nostiprinoties, 
radās jauns mākslīgs lauku vei-
dojums – ciemati it kā ar pilsētas 
ērtībām, bet patiesībā ar kūtiņām 
un ganībām kilometriem no mā-
jām un no tā izrietošām blaknēm. 
Ne visi jaunieši gribēja to slogu 
uzņemties. Mīts ir arī plaši izska-
nējušais teiciens, ka bija nauda, 
bet nebija, ko pirkt. Kam bija nau-
da? Kā to ieguva? Uz kā rēķina? 
Tai dažāda līmeņa sabiedrībai, 
kura bija ap mani, nebija ne liekas 
naudas, ne mantu, ko iegādāties. 

Visi dzīvoja no rokas mutē.
Vēl par piekrastes apbūves 

vaimanām. Labi, ka ir jāievēro 
noteikumi. Ja to nebūtu, padomju 
armijas uzartā josla nebūtu tikai 
atmiņas. Tik un tā pie jūras netiktu 
vai tiktu tikai īpaši atļautās vietās 
– kā jau tālajos padomju gados. 
Katrs mājas īpašnieks tādēļ arī grib 
būvēties klusā vietā pie jūras, lai 
lieka sabiedrība netraucētu. Viena 
apšaubāma atļauja, otra, un tad 
vietā būtu runas par Pandoras lādi 
vai džinu no pudeles. 

Raibs, notikumiem bagāts bijis 
divdesmitais gadsimts, interesants 
arī divdesmit pirmais. Smīnu izrai-
sa tas, ka vislabāk, kā vajadzēja pa-
reizi dzīvot, zina tie, kuriem sajēga 
par mūsu paaudzes dzīvi ir sagrāb-
stīta dažāda veida vienīgo patiesī-
bu viedokļos ar pārliecību – mans 
pareizais uzskats un nepareizais. 
Visu to klausoties, ļoti pietrūkst 
sabiedrības kritiskās domāšanas.    

Marija Janvāre

Jūrkalnes svētku laiks
JŪRKALNE

Pasauli uz ceļiem nolicis ne-
jaukais vīruss, bet cilvēki iemā-
cījušies prātīgi un ar Dieva pa-
līdzību, ievērojot noteikumus, 
ar tiem sadzīvot. Kā nu Jūrkalne 
bez saviem svētkiem, bez Zāļ-
dienām? Viss notika!

Viss bija saplānots tā, ka pie-
dalīties varēja jebkurš pēc inte-
resēm. Sākās 15. augustā baznīcā 
ar Svēto Misi par mirušajiem un 
kapu svētkiem skaisti sakoptajā 
Jūrkalnes kapsētā. 

Turpinājums novadpētnie-
cības interesentiem bibliotēkā, 

piedaloties Daces Nastevičas grā-
matas “Suitu novada mantojums. 
Vietvārdi” prezentācijā. Rezultātā 
motivācija rakstīt arī sava pagas-
ta vietvārdu apkopojumu. Bija arī 
vietējo audēju noausto deķu izstā-
de, kas skatāma no abām pusēm, 
jo segām katra puse citāda. Mala-
cītes mūsu sievas, apgūstot senās 
amata prasmes. 

Jaunieši tajā pašā laikā 
Ugunspļavā cītīgi sportoja. Spor-
ta aktivitātes vadīja bērnu un 
jauniešu amatierteātra “Jampa-
dracis” dalībnieki. Piedalījās gan 

bērni, gan pieaugušie, kuri bija 
sadalīti piecās vecuma grupās. 
Jaunākajam dalībniekam bija 4 
gadi. Niedoliņu ģimene piedāvā-
ja spēles dažādām interesantām 
sporta aktivitātēm. Katrā grupā 
bija uzvarētāji, kuri saņēma dip-
lomus un pārsteiguma balvas. 
Guntis Niedoliņš bija sagata-
vojis materiālus arī pastkastīšu 
gatavošanai. Kristīne Skrulle 
bija parūpējusies par krāsām ap-
gleznošanai. Ģimenēm bija aiz-
rautīga darbošanās. Rezultāts ir 
interesants un ceļos uz konkursu 

“Apglezno un nobildē arī tu savu 
pastkastīti!”.

Vakarpusē Vējturu namā svei-
cienus no Latgales bija atveduši 
Andris Baltacis un Andris Kise no 
grupas “Baltie lāči” ar koncertu 
“Jūrkalnes tirgus stāsti”. Televīzijā 
redzēti, iepatikušies, bet šoreiz arī 
citādi simpātiski un atjautīgi. Ne 
tikai mākslinieki, bet arī skatītāji 
bija no tuvākiem un tālākiem no-
vadiem, jo apkārtne plaša un divi 
metri nav problēma. 

Pēc koncerta dažu soļu attālu-
mā estrādē jau spēlēja grupa “Pa 
ceļam”. Apmeklētāju mazāk nekā 
citus gadus, galdi izkārtoti lie-
lā attālumā cits no cita. Sākumā 
burziņā dejotāju pamaz, bet vēlāk 
izdejojās visi, jo vietas pietika. Ap-
meklētāji atzīst, ka bijis savādāk 
nekā citas reizes, jūtama sirsnīga, 
mierīga, atbrīvota gaisotne, tomēr 
neaizmirstot, ka tā vīrusa nelaime 
arī kaut kur ceļo. 

Zāļdienu galvenā daļa ir Svē-
tā Mise un bīskapa vizitācija. 
Bīskaps Viktors Stulpins šajā dzī-
ves pārbaudījumu laikā aicināja 
lūgties Dieva svētību, lūgties, lai 

notiek pēc Dieva prāta, nevis per-
soniskas iegribas. Noslēgumā tika 
svētīta atnestā jaunā raža, lai svē-
tība visai dzīvei.

Neparasts augusta dienu no-
slēgumā bija kora “Kamēr...” kon-
certs. Jau iepriekšējā gadā dziedā-
tāji bija atraduši pamestu armijas 
angāru “Raķešniekos” un atklājuši 
ļoti labu akustiku. Pagasta vadība 
piekrita. Dažas dienas cītīgs darbs 
ar tehniku, lāpstām un slotu, ie-
kārtojot nelielu apgaismojumu, 
un koncerts var notikt, ievērojot 
noteikumus un svaigu gaisu. Kaut 
kas nebijis! Koncerts, kā jau mums 
pierasts gandrīz katru gadu, – pa-
saules klase. Aizkustinājums līdz 
asarām. Arī uz pakalna ārpus 
angāra labā akustika saglabājās. 
Laiks rādīs, vai Jūrkalnē būs vēl 
viena jauka vieta koncertiem. Ko-
ristiem vakars noslēdzās ar dzies-
mām kāpu malā kopā ar jūras šal-
koņu. Gaidām arī citu gadu! 

Vasara aizvadīta, vīruss mūs 
nav skāris, atcerēsimies seno tei-
cienu: “Sargi sevi, tad Dievs tevi 
sargās!”

Marija Janvāre

Zūd no ļaužu atmiņas...

Sporta spēļu organizatori pēc darba, arī bērnu un jauniešu amatierteātra 
“Jampadracis” dalībnieki. 

Mazā Dārta krāso pašas izgatavoto pastkastīti, lai 
piedalītos konkursā “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu 
pastkastīti!”. KRISTĪNES SKRULLES ARHĪVA FOTO 
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JŪRKALNE

Jūrkalnes Zāļdienu svētki 
noslēdzās 22. augustā, kad Jūr-
kalnes tautas nams un jauniešu 
koris “Kamēr…” aicināja uz kon-
certu ““Kamēr...” raķešu bāzē”.

Jauniešu koris “Kamēr...” jau 
kopš 1993. gada vasarās viesojas 
Jūrkalnē un katru gadu koncer-
tē Jūrkalnes Svētā Jāzepa katoļu 
baznīcā. Šoreiz koncerts notika 
pavisam neierastā vietā – bijušās 
raķešu bāzes angārā. Grūti atrast 
piemērotus vārdus, lai aprakstītu 
sajūtas un emocijas, kuras tika ie-
gūtas, ieklausoties dziesmās. Tas 
bija brīnišķīgs emocionāls piedzī-
vojums, kuru mums lika piedzīvot 
koristi un unikālā koncertzāle.

Raķešu bāze ir tikai raķešu 
bāze, kamēr tu tur neesi bijis!

Kristīne Skrulle

Pēc vairāk nekā trīs mēnešu 
pauzes Vārves pagasta seniori 
kopā sanāca pirms Līgo svēt-
kiem. Pļaviņā pie “Ratnīcas”, 
ievērojot visas tobrīd esošās 
prasības, pulcējās interesen-
ti, lai ne tikai klausītos Gun-

Unikāls koncerts –  
unikālā koncertzālē

Vairāki jūrkalnieki aktīvi 
rosījās, lai sakārtotu 

raķešu bāzes angāru un 
tajā varētu notikt jauniešu 

kora “Kamēr…” koncerts.

KRISTĪNES SKRULLES ARHĪVA FOTO

tas Blumfeldes stāstījumu par 
ārstniecības augiem un to pie-
lietošanu, bet arī stāstītu par 
savu pieredzi. 

Arī nākamo tikšanos plā-
nojām ārpus telpām. Brīnišķīgā 
pievakarē jūlija sākumā devāmies 

uz brīvdienu māju “Vecliepas”, 
kas atrodas Ventas krastā. Nama 
saimniece Elita mums izrādīja 
savu saimniecību. Senioru saru-
nās un dziedāšanā uzmanīgi ie-
klausījās arī jūras krauklis, kurš 
sēdēja turpat netālu – uz laipi-

ņas. Daudzi no mums tik tuvu 
jūras kraukli redzēja pirmo reizi.

Notikumiem bagāta bija pa-
gasta svētku nedēļa. Seniori ne 
tikai klausījās koncertus, skatījās 
teātra izrādi, bet arī vēroja savu 
mazbērnu jautro rosīšanos pasā-

kumos “Ak, bērnība, bērnība” un 
“Jauns un traks”, kā arī piedalījās 
izstāžu atklāšanā.

Šī gada ekskursijas maršruts 
bija cieši saistīts ar mūsu pagasta 
vēsturi. Mēs braucām lūkot, kā 
dzīvojuši Vārves un Pasiekstes 
muižu baronu radi. Pasiekstes 
muižas īpašnieka barona Grothu-
sa dzimta saistīta ar Spāres mui-
žu. Muižā uzzinājām šīs dzimtas 
vēsturi un gleznotāja Jaņa Rozen-
tāla viesošanos Spārē, pabijām 
seno mantu krātuvē, apjūsmojām 
senā parka alejas, ieskatījāmies 
skaistajā puķu dārzā un baudī-
jām rīta kafiju. Vārves muižas 
īpašnieks barons Vilhelms Firkss, 
kurš 1920. gadā bijis ievēlēts Lat-
vijas Satversmes sapulcē un dar-
bojies Saeimā no 1922. līdz 1933. 
gadam, nācis no bagātās Firksu 
dzimtas. Dzimtai piederējušas 14 
muižas, tajā skaitā lielākā muiža 
– Nurmuiža (Vārve šajā sarakstā 
ir sestā). Nurmuižas atjaunoša-
nā patiešām paveikts vēsturiski 
nozīmīgs darbs. Apskatījām arī 
Ziemeļkurzemes pērli Nurmes 
baznīcu, kura savu grezno iekār-
tojumu saglabājusi gadsimtiem 
ilgi. Ekskursiju pabeidzām, iepa-
zīstot Talsu pilsētu. 

Klāt rudens un ziemas se-
zona. Vārves senioriem ieceru 
daudz. Lai tās īstenotu, dzīvosim 
ar pārliecību, ka visas slimības ies 
mums garām.  

Viktorija Rebuka

Vārves senioru vasara

Vārves pagasta seniori devušies ekskursijā.  VIKTORIJAS REBUKAS ARHĪVA FOTO

SENIORI



16  | 
2020. gada 8. septembris

Pope svin un piedalās 
“Bilžu” pastkastīšu akcijā

POPE

Mirkli pirms skolas gada 
sākuma, 22. un 23. augustā, 
Popes pamatskolā jeb Popes 
muižas kungu ēkā uz fotople-
nēru pulcējās Ventspils novada 
fotoapvienības “Kursa” dalīb-
nieki, domubiedri un popiņi, 
kuri, iejutušies plenēra rīkotā-
ju gādātajos tērpos, restaurēja 
simts un vairāk gadus senas 
sajūtas iz Popes vēstures. 

Vešeriene ar meitu, vecā ba-
ronese ar saimi, pats barons, An-
tras Korātes zirgi un vismaz du-
cis jaunu, skaistu meiteņu baltās 
kleitās, bet otrpus objektīvam 
fotomeistari, kuru vārdi mūspu-
sē labi zināmi: Ilva Buntika, Dai-
nis Rozentāls, Ģirts Dreimanis, 
Anatolijs Popeluha, vecmeistars 
Valdis Brauns, Līga Sondare, 
gaismu viesmākslinieks Pēteris 
Šešo.

Plenēra iniciatore un sirds – 
Ilva Buntika – stāsta, ka pirms 
gada dibinātajai fotoapvienībai 
arvien turpina pievienoties jauni 
domubiedri. Sākuši savu darbī-
bu ar plenēru un izstādi “Kursas 

Sirsnīgi un saliedēti no-
svinēti Popes pagasta svētki. 
Popes kultūras nama vadītāja 
Indra Grosbārde gandarīta par 
ikvienu lielo un mazo popiņu, 
kurš svētku programmā atrada 
ko sev tīkamu.

“Lai mums visiem veselība! 
Lai izdodas atgriezt zaudēto un 
turpināt vēl labāk nekā līdz šim,” 
Indra šī gada svētkus sauc par 
klusajiem, tāpēc īpašs prieks, 
ka izdevies patīkami pārsteigt 
ne vien pagasta iedzīvotājus, 
bet arī māksliniekus, kuri snie-
dza svētku koncertu – aktierus 
Ditu Lūriņu un Mārtiņu Eglie-
nu un mūziķus Jāni Strazdu un 
Māri Kupču. “Ieteicu viņiem 
aizbraukt līdz mūsu estrādei un 
izbaudīt to brīvību, kas vien tur 
jūtama!” stāsta Indra un neslēpj 
prieku par pēcāk saņemtajām at-
sauksmēm. 

Pagasta svētkos šogad pie-
dalījušies arī mākslas pedagoģes 
Ingrīdas Priekules-Anderso-
nes studijas audzēkņi – muižas 
vēsturiskajā Zirgu stallī atvēr-
ta Rēzijas Martas Zegneres un 
Popes mazo mākslinieku vienas 
dienas izstāde. Pedagoģes In-
grīdas Priekules-Andersones 
vadībā apgleznotas arī kultūras 

nama saimnieces Indras Gros-
bārdes gādātās pasta kastītes. 
Atsaucoties mūzikas un mākslas 
festivāla “Bildes” organizatoru 
aicinājumam “ApGLEZNO un 
noBILDĒ arī Tu savu pastkas-
tīti!”, pie dāvanas jau ticis festi-
vāls “Vārti”, Popes pamatskola, 
z/s “Bērziņi” un Popes kultūras 

nams. Pavisam drīz – arī Popes 
pirmsskolas izglītības iestāde 
“Zemenīte”.

Nu jau neatņemama Popes 
pilskalna ainavas sastāvdaļa ir 
Antras Korātes zirgi. “Pagas-
ta svētkos vizinājām cilvēkus 
ar drošku – zemnieku karieti. 
Brauciens ilgst aptuveni 40 mi-

nūtes, braucam apli pa alejām, 
gar muižu,” stāsta zirgu saimnie-
ce. Viņa piebilst, ka zirgu lēcieni 
šogad rādīti saudzīgā režīmā, jo 
visas ķēves gaidot atskrienam 
kumeliņus. 

Klātesošos priecējuši arī 
suņu paraugdemonstrējumi.

Šī gada īpašie apstākļi mu-
dinājuši atjaunot senas tradīci-
jas – makšķerēšanas sacensības 
Popes muižas dīķī. “Bija jāmeklē 
alternatīvas, lielais sports notikt 
nevarēja!” stāsta viens no aktīvā-
kajiem Ventspils novada sporta 
dzīves organizatoriem Sandris 
Jankevičus. Viņš turpina: “Sa-
censībās kopā ar popiņiem pie-
dalījās divi talsenieki un trīs vīri 
no Blāzmas. Nomakšķerēt gan 
izdevās vien karūsiņas, toties 
tās pietika visiem! Gaisā virmo-

ja humors, un bija patīkama at-
mosfēra,” rezumē Jankevičus un 
prāto, ka nākotnē derētu mui-
žas dīķī papildināt zivju fondu. 
Sandris arī uzteic neatlaidīgos 
tradicionālās Popes pagastsvēt-
ku fotoveloorientēšanās dalīb-
niekus un apsveic uzvarētājus: 
1. vietā “Olenceviči” (Katrīna 
Olenceviča, Gvido Olencevičs, 
Gustavs Olencevičs), 2. vietā 
“Glāzītes” (Andris Glāziņš, Ma-
tīss Glāziņš, Jana Lejasmeiere), 
3. vietā “√(Š^2+B)” – Līga Šulca, 
Ralfs Šēniņš, Agris Bileskalns. 
Makšķerēšanas sacensību “Ba-
rona zivs” rezultāti: 1. vietā Niks 
Hofmanis – 1368 grami, 2. vietā 
Jurģis Auniņš – 1039 grami, 3. 
vietā Emīls Šmēdiņš – 975 gra-
mi.

Ilze Meiere

Pedagoģe Ingrīda Priekule-Andersone ar Popes 
mākslas studijas audzēkņiem un savu skolnieci Rēziju 
Martu Zegneri, kura nu jau turpina izglītošanos Jaņa 
Rozentāla Mākslas skolā. Kopš vasaras atvērts arī 
pieaugušo mūžizglītības kurss. Studija uzņem jaunus 
audzēkņus. 

“Pagasta svētkos vizinājām cilvēkus ar drošku – 
zemnieku karieti. Brauciens ilgst aptuveni 40 minūtes,” 
stāsta zirgu saimniece Antra Korāte. Arī jūs varat 
satikt zirgus un izbraukt apli pa alejām un gar muižu, 
sazinoties ar Antru Korāti.

“Kursas” radošuma grāpis mutuļo
bohēma”, turpinājuši ar izstādi 
“Popes pilskalna stāsti” vietējā 
kultūras namā, kursieši nedomā 
apstāties pie nule notikušo mui-
žas vīziju retrospekcijas. Jau 2. 
oktobrī Popes luterāņu baznīcā 
uz vēsturisku dievkalpojumu sa-
nākšot Popes pamatskolas sko-
lēni un pedagogi – tērpti 18. gs. 
beigu un 19. gs. sākumam rak-
sturīgās drēbju kārtās. Ilva stās-
ta, ka grūtākais bijis iekurbulēt 
vietējos, tomēr, kad tas izdevies, 
prieks bijis visaptverošs. Īpaši 
mīļu paldies plenēra organiza-
tori saka saviem atbalstītājiem 
– Popes pamatskolai, frizierei 
Gitai Kuģeniecei, šuvējai Evitai 
Dreimanei un modeļu ģērbējai 
– mākslas pedagoģei Ingrīdai 
Priekulei-Andersonei. Oktobra 
plenēram skolas saimi līdzēs sa-
gatavot vēstures skolotāja Anita 
Krūmiņa, taču dievkalpojums 
būs atvērts arī citiem interesen-
tiem – pašiem vien jāsagādā sev 
vēsturisks tērps un jāpiesakās 
pie Ilvas. Tālr. 29590093.

Ilze Meiere

“Bērnībā nezināju, kāpēc ar omi un opi dodamies 
uz Popes kapiem. Tikai vēlāk pamazītēm izzināju 

savu ģimenes vēsturi un saistību ar Popi – kā 
no lībiešu krasta viņi pārcēlušies uz iekšzemi. 

Tagad Popes pagastvecis Mārtiņš Libkovskis man 
saka: “Tu zini, kur ir “Buntiku” mājas?” Popes 

pamatskola bija manas mammas pirmā darbavieta. Popē 
dzīvo mani skolas biedri un draugi, Popē svinu svētkus un  

uz vairākām stundām pazūdu mežā. Tāpēc tādi mirkļi 
plenērā, kad, ieraugot mazo bērnu, pēkšņi rodas ideja par 

torti, kas kolēģa Valda Brauna līdzpaņemta… Tādi ekse -
lenti, dabīgi mirkļi ir mana bagātība!” stāsta Ilva Buntika.

Iejutušies plenēra 
rīkotāju gādātajos 
tērpos, popiņi restaurēja 
simts un vairāk gadus 
senas sajūtas iz Popes 
vēstures. VALDA BRAUNA FOTO

ILVAS BUNTIKAS UN POPES KULTŪRAS NAMA ARHĪVA FOTO
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8. augustā Zirās tika svinēti 
pagasta svētki. Pulksten 4 no 
rīta makšķernieki devās uz Na-
bas ezeru pēc lielā loma. Pir-
mo vietu ieguva makšķernieks, 
kurš ieradās no Ventspils, 
Andrejs Obuhovs ar kopējo 
loma svaru 2,905, otrajā vietā 
zirenieks Aigars Šefelis – loma 
kopējais svars 1,475, trešajā 
vietā zirenieks Henrijs Liepāj-
nieks – loma svars 0,395. 

Plkst. 8.00 no rīta čaklās Zi-
renieces veidoja ziedu paklājus. 
Tika izveidoti deviņi brīnum-
skaisti paklāji. Pirmo vietu ieguva 
ziedu paklājs ar nosaukumu “Šī 
karstā vasaras diena”, ko veido-
ja Santa Andersone un Modrīte 
Purekle. Tika izmantoti dažādi 
ziedi: saulespuķe, samtenes un 
margrietiņas, otro vietu ieguva 
Daigas Salmiņas un Noras Brau-
čes veidotais paklājs “Dzīve raiba 
kā dzeņa vēders”, kurā rotājās 
dažādi ziedi, vārpas, akmeņi un 
bērza koka ripas. Trešo vietu 
saņēma paklājs ar nosaukumu 
“Lietus šodien nebūs”, ko veidoja 
Linda Misiņa un Dana Doniņa, 
šeit varēja apskatīt no ziediem 
izveidotu lietussargu, ko papil-
dināja zīles, kastaņi, akmeņi un 
gliemežvāki. Visi paklāji bija ļoti 
skaisti, paldies dalībniekiem!

Plkst. 10.30 svinīgi iešūpi-
nājām 2018. un 2019. gadā dzi-
mušos zireniekus. Visas dienas 
garumā varēja apskatīt izstādi 
“Mans hobijs, nodarbošanās 
Ziru pagastā”. Paldies izstādes 
dalībniekiem Natālijai Klestrovai 
par skaistajām gleznām, Santai 
Andersonei par tamborētajām 
rotaļlietām, Svetlanai Antoņu-
kai par konfekšu kompozīcijām, 
Modrītei Pureklei par adītiem un 
tamborētiem rokdarbiem, Inārai 
Ābeltiņai par pērļotiem auska-
riem, Anitai Apšeniecei par latu 
kolekciju, Danai Doniņai par so-
mām, Rebekai Viktorijai Špudei 
par gleznām “Skats no malas”. At-
ziņas pēc izstādes ir tādas, ka Zi-
rās dzīvo ļoti talantīgi un sirsnīgi 
cilvēki. Ziru iedzīvotāji varēja 
izbaudīt dažnedažādus priekšne-
sumus. Pie mums ciemojās grupa 

ZIRAS Zvejoja, veidoja paklājus, 
rādīja savus darbus

“Santehniķi” no Ogres – Elans 
Pureklis un Emīls Mangulis, at-
raktīvi un ļoti talantīgi jaunieši, 
kuri iepazīstināja Ziru iedzīvo-
tājus ar jaunām skaņām. Puiši 
spēlēja instrumentu, kas izgata-
vots no santehnikas caurulēm, 
pēc koncerta neviens negribēja 
māksliniekus laist prom, tāpēc 
pēc skaļām ovācijām un saucie-
niem “Atkārtot!” grupa ieprieci-
nāja skatītājus ar vēl vienu dzies-
mu, kur visi tika aicināti dziedāt 
līdzi. Pēc koncerta uzstājās Ziru 
amatierteātris ar Anitas Grīnie-
ces lugu “Ziņu dienests strādā”.

Visi interesenti varēja apska-
tīt atjaunoto Ziru novadpētniecī-
bas ekspozīciju, kas šobrīd atro-

das bijušā pasta telpās. Savukārt 
bērni varēja meklēt pārsteigumu 
kastītes, kas tika paslēptas Ziru 
parka teritorijā, un priecāties par 
burbuļu šovu, ko piedāvāja “Mār-
tiņa burbuļi”. Tika piedāvātas arī 
nelielas sportiskas aktivitātes – 
šaušana vīriešiem un sievietēm 
un orientēšanās pa Ziru pagastu. 
Dalībniekiem bija jāatrod desmit 
kontroles punkti, katrā punktā 
bija sagatavota mīkla, kuras at-
minējums bija jāieraksta krust-
vārdu mīklā. Tika apbalvotas pir-
mās trīs komandas, kuras ieradās 
Ziru estrādē ar aizpildītu krust-
vārdu mīklu.

Mūsu svētki beidzās ar kon-
certu, kurā uzstājās dejotāji no 

Mēs braucām uz Zemgali
Nu, kas nekait sēdēt auto-

busā, vērot gar logu slīdošo 
ainavu? Citviet vēl labība ku-
ļama, citviet jau stārķi lasās 
baros. Bet dārzos tāda krāsu 
pārbagātība, ka acis žilbst.

Un tā. Braucam uz Zemga-
li – mēs, Ziru pagasta seniori. 
Kurā pilī savulaik dzīvojis Rai-
nis? Kuras pils pat līdz četriem 
metriem biezie mūri bija patvē-

rums vien desmit bruņiniekiem? 
Tas gan bija viduslaikos. Kuru 
muižu mūža lietošanā savu maz-
bērnu auklei Šarlotei fon Līvenai 
nodevusi Krievijas ķeizariene 
Katrīna II? 

Un vai jūs zināt, ka veco 
Dobeles pilsdrupu daļa tiek at-
jaunota kā muzejs? To visu un 
vēl daudz ko citu uzzinājām, ap-
meklējot Dobeles pili, Jaunpili, 

Bērni priecājās, iesaistoties burbuļu šovā.  

Pirmās vietas ieguvējs ziedu paklāju izstādē. Tā autores 
bija Santa Andersone un Modrīte Purekle.

Mežotnes pili un Dobeles pils-
drupas. 

Laiks diezgan karsts, kom-
pānija jauka, gidu stāstījumi in-
teresanti un aizraujoši, šoferītis 
pacietīgs. Braucot mājās, notika 
konkurss par dienā redzēto. Vie-
nīgi diena likās par īsu, jo gri-
bējās redzēt vēl vairāk. Bet tas 
nekas – brauksim vēl.

Modrīte Purekle

Usmas, Ziru ansamblis (Baiba 
Grīniņa, Baiba Jaunzeme, Anita 
Apšeniece, Daiva Reimartuse, 
Rēzija Anastasija Špude un Ansis 
Zanders), bet ar teatrālu priekš-

nesumu visa koncerta garumā 
mūs smīdināja Ināra Ābeltiņa un 
Skaidrīte Āboliņa. Paldies visiem, 
kas šos svētkus padarīja īpašus!

Baiba Grīniņa

BAIBAS GRĪNIŅAS ARHĪVA FOTO 
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Jau piekto gadu Piltenē no 
tuvām un tālākām vietām satikās 
skrējēji un nūjotāji dažādās ve-
cuma grupās, piedaloties atjau-
notajā skrējienā “Piltene 2020”, 
kura laikā norisinājās arī Vents-
pils novada čempionāts. 

22. augusta rīts Piltenē sā-
kotnēji bija lietains, taču diena 
izvērtās notikumiem bagāta. Kā 
izrādās, tieši šādi laikapstākļi skrie-
šanai ir labvēlīgi un ļāvuši pārspēt 
iepriekšējos trases rekordus: 10 
km distancē par iepriekšējo trases 
rekordu vīriešu konkurencē ātrāk 
skrēja pirmās un otrās vietas iegu-
vēji, Dmitrijs Serjogins ar rezultātu 
29:54 min. un Uģis Jocis ar rezultā-
tu 30:11 min. Sieviešu konkurencē 
10 km distances trases rekordu la-
boja Karīna Helmane-Soročenko-
va ar rezultātu 34:35 minūtes. 

Skrējiena laikā notika arī 
Ventspils novada čempionāts, kurā 
par kausiem sacentās bērnu skrē-
jiena, 5 km un 10 km distances 
skrējēji un skrējējas, kā arī 5 km 
distances nūjotāji un nūjotājas. 

Piltenes skrējiens ir lieli svētki 
ne tikai pilsētas iedzīvotājiem, bet 
arī viesiem. Mazajā svētku jubilejā, 
kā to mīļi dēvē skrējiena organiza-
tors Aigars Matisons, šogad trasē 
pulcējās un sportistus atbalstīja 
ap 1000 cilvēku, kuri bija ieradu-
šies no tuvākām un tālākām Lat-
vijas pilsētām, arī no kaimiņvalsts 
Lietuvas. Visplašāk pārstāvēts bija 
bērnu skrējiens – tajā fi nišu sasnie-
dza 214 bērni, 5 km distancē fi ni-

šēja 161 skrējējs, 10 km distancē 
– 137 skrējēji, bet 5 km nūjošanas 
distancē fi niša līniju šķērsoja 31 
nūjotājs.

“Skriešanas svētki Piltenē ne-
būtu tik grandiozi bez mūsu dalīb-
niekiem – tas ir mūsu dzinējspēks,” 
stāsta A. Matisons, norādot, ka 
organizatoriem tas ir ilgstošs, bet 
patīkams darbs – rīkot šādu skrējie-
nu. “Tāpat vēlos pateikt lielu paldies 
visiem atbalstītājiem un sponso-
riem, kuri palīdzēja šiem svētkiem 
notikt,” turpina A. Matisons. 

Paldies sakām Ventspils no-
vada pašvaldībai, Piltenes pilsētas 
pārvaldei un Aigaram Kresam, 
“Moller Auto Ventspils” un Uvim 
Braunfeldam, “Citysportlatvia” 
(Nike), Arnim Ozoliņam un viņa 
komandai, “Milzu!” pārslām, 
“Sportland” un Edgaram Miezītim 
un viņa komandai, pulsometrs.lv un 
Mārim Berķim, SIA “Miesnieks”, 
AAS “Balta”, “Marbella RN Group”, 
“Koro būve”, “Krāsu serviss”, “Ri-
gensi”, “OK Būvmateriāli”, “Sport-
lat” komandai, PII “Taurenītis”, 
OC “Ventspils”, “Užavas alum”, z/s 
“Laucnieki”, “Maurten”, “Pilsbūvei”, 
“Stoker”, “Kļavu bitēm” un Dagni-
jai Griezei, Marinai un Oskaram 
Gūtmaņiem, Sintijai Gredzenai, 
Ilzei Šefanovskai, Mārtiņam Vēbe-
ram, Kasparam Kalniņam, Didzim 
Braunam, Ārijai Vīksnei, Rudītei 
Boitmanei, Mārim Bergmanim, 
Marekam Strausam, Judītei Baka-
nauskai un Laurai Goršanovai. 

Elīna Kresa

Saskrien Piltenē, 
nūjo Piltenē   

# 10 KM DISTANCE SIEVIETĒM, 
ABSOLŪTAIS VĒRTĒJUMS
1. vieta, Karīna Helmane-Soročenkova, rez. 34:35 
(trases rekords, TR)
2. vieta, Remalda Kergīte-Dauskurdiene, rez. 37:18
3. vieta, Diāna Liepiņa, rez. 37:25
4. vieta, Kitija Valtere, rez. 38:14
5. vieta, Ilona Marhele, rez. 38:36
6. vieta, Aiste Labanauskaite, rez. 38:55

# 10 KM DISTANCE VĪRIEŠIEM, 
ABSOLŪTAIS VĒRTĒJUMS
1. vieta, Dmitrijs Serjogins, rez. 29:54 TR
2. vieta, Uģis Jocis, rez. 30:11
3. vieta, Kārlis Vīksne, rez. 32:36
4. vieta, Anatolijs Macuks, rez. 33:11
5. vieta, Deniss Prikulis, rez. 33:34
6. vieta, Reinis Hartmanis, rez. 33:58

# 10 KM, SNJ GRUPA:
1. vieta, Viktorija Bogdanova, rez. 41:14
2. vieta, Alise Marija Josta, rez. 47:59
3. vieta, Nellija Rungevica, rez. 51:06

# 10 KM VNJ GRUPA:
1. vieta, Lauris Grīniņš, rez. 35:04
2. vieta, Māris Ausbergs, rez. 38:08
3. vieta, Toms Martins Šaķis, rez. 46:33

# 10 KM SN20 GRUPA:
1. vieta, Diāna Liepiņa, rez. 37:25
2. vieta, Kitija Valtere, rez. 38:14
3. vieta, Aiste Labanauskaite, rez. 38:55

# 10 KM VN20 GRUPA:
1. vieta, Dmitrijs Serjogins, rez. 29:54 TR
2. vieta, Uģis Jocis, rez. 30:11
3. vieta, Reinis Hartmanis, rez. 33:58

# 10 KM SN30 GRUPA:
1. vieta, Karīna Helmane-Soročenkova, rez. 34:35 TR
2. vieta, Remalda Kergīte-Dauskurdiene, rez.37:18
3. vieta, Ilona Marhele, rez. 38:36

# 10 KM VN30 GRUPA:
1. vieta, Kārlis Vīksne, rez. 32:36
2. vieta, Deniss Prikulis, rez. 33:34
3. vieta, Raitis Jirgensons, rez. 35:59

# 10 KM SN40 GRUPA:
1. vieta, Egija Tamsone, rez. 45:19
2. vieta, Ilze Stermolīte, rez. 46:13
3. vieta, Līga Norkus, rez. 47:34 

# 10 KM VN40 GRUPA:
1. vieta, Anatolijs Macuks, rez. 33:11
2. vieta, Māris Ābele, rez. 34:08
3. vieta, Guntis Grīnvalds, rez. 36:30

# 10  KM SN50 GRUPA:
1. vieta, Maija Pūpola, rez. 49:02
2. vieta, Lilija Grundmane, rez. 49:02
3. vieta, Terese Bulkevičūte, rez. 56:04

# 10 KM VN50 GRUPA:
1. vieta, Petrs Pranckūns, rez. 36:26
2. vieta, Kaspars Tubelis, rez. 37:32
3. vieta, Guntars Būmans, rez. 39:49

# 10 KM VN60 GRUPA:
1. vieta, Aivars Zaķis, rez. 45:16
2. vieta, Arvīds Šefanovskis, rez. 46:53
3. vieta, Jānis Caics, rez. 48:48

# 5 KM DISTANCE
# 5 KM STB GRUPA:
1. vieta, Amanda Valtasa, rez. 18:55
2. vieta, Izabella Bogdanova, rez. 20:55
3. vieta, Linda Auziņa, rez. 21:47

# 5 KM VTB GRUPA:
1. vieta, Hermanis Valts, rez. 18:09
2. vieta, Pauls Liepiņš, rez. 21:26
3. vieta, Andris Liepiņš, rez. 21:43

# 5 KM STA GRUPA:
1. vieta, Līva Skoreja, rez. 23:33
2. vieta, Betija Grabovske, rez. 24:11
3. vieta, Katrīna Spundzāne, rez. 27:22

# 5 KM VTA GRUPA:
1. vieta, Miks Jānis Caune, rez. 18:06
2. vieta, Rūdolfs Fišers, rez. 21:06
3. vieta, Raivo Liekmanis, rez. 21:58

# 5 KM ST GRUPA:
1. vieta, Santa Višķere, rez. 19:21
2. vieta, Inna Žolneroviča, rez. 19:29
3. vieta, Lelde Neimande, rez. 19:38

# 5 KM VT GRUPA:
1. vieta, Janeks Rumbenieks, rez. 17:05
2. vieta, Andris Saldons, rez. 17:12
3. vieta, Mārtiņš Babkins, rez. 17:27

SINTIJAS GREDZENAS FOTO Tūlīt, tūlīt būs starts – trasē dosies gan lieli, gan mazi.

SKRĒJIENA “PILTENE 2020” UN VENTSPILS NOVADA 
ČEMPIONĀTA REZULTĀTI:

TURPINĀJUMS 19. lpp.
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Veiksmīgi starti un medaļas 

Augusts turpinājās vieglat-
lētu zīmē. Vispirms 4. un 5. au-
gustā Ogrē tika aizvadīts Latvi-
jas čempionāts daudzcīņā U16, 
U18 un U20 grupai, savukārt 
8. un 9. augustā Jelgavā notika 
Latvijas čempionāts pieauguša-
jiem un U23 grupai.

Daudzcīņā U18 grupā pieda-
lījās Pārsla Bogdanova, kura pir-
moreiz veica pilnu septiņcīņu un 
uzrādīja rezultātu 3628 punktus, 
kas kopvērtējumā deva 10.  vie-
tu. Savukārt Latvijas čempionātā 
pieaugušajiem 2. vietu lodes grū-
šanā un sudraba medaļu ieguva 
Anna Gulbe ar rezultātu 13,90 

m. Otrajā dienā Annai neizdevās 
līdz galam pierast pie Platones 
jaunā vesera mešanas sektora, 
tādēļ līdz medaļai šoreiz mazliet 
pietrūka – 4.  vieta ar rezultātu 
43,38 m. Ar izcīnīto 2. vietu lodes 
grūšanā Anna nopelnīja iespēju 
pārstāvēt Latvijas izlasi prezi-
denta balvas izcīņā Ogrē 14. un 
15. augustā. Turpat Latvijas čem-
pionāta 100 m distancē Ventspils 
novadu pārstāvēja Ričards Grau-
ze, kurš izcīnīja 11. vietu ar rezul-
tātu 11,84 s. Apsveicam sportis-
tus un treneri ar veiksmīgajiem 
startiem!

Kaspars Gulbis 

Grūž lodi, skrien sprintu  

Lodi grūž Anna, 
iegūstot otro vietu. 

KASPARA GULBJA ARHĪVA FOTO 

 Ventspils novada BJSS au-
dzēkņiem jūlija vidus izvērtās 
ļoti aktīvs un ražīgs. Tika aizva-
dīti valsts čempionāti visās jau-
niešu grupās, un mūsu sportisti 
startēja ar atzīstamiem rezultā-
tiem, kopā izcīnot sešas meda-
ļas.

Vispirms 15. jūlijā Preiļos 
notika Latvijas čempionāts U14 
grupai, kurā uzrādīti šādi rezul-
tāti. Eduards Strelkovs – Latvijas 
čempions 80 m/b skrējienā (rez. 
12,31 s), kā arī bronzas medaļas 
ieguvējs 80 m sprintā (rez. 10,72 
s). Armands Lagzdiņš izcīnīja 
3.  vietu 1000 m skrējienā (rez. 
3:06,07), Guntaram Bakanaus-

kim 5. vieta kārtslēkšanā (2,30 
m) un 26. vieta šķēpmešanā 
(26,04 m), Nellijai Rungevicai 
8. vieta 2000 m (8:01,50) un 24. 
vieta augstlēkšanā (1,25 m), bet 
Ditai Siliņai 7. vieta diska me-
šanā (22,35 m) un sāpīgs kri-
tiens 1000 m distances startā.
20. un 21. jūlijā startēja U16 
grupa, kurai Latvijas čempionāts 
notika Jēkabpilī, kur paralēli 
norisinājās U14 grupas Latvijas 
čempionāts daudzcīņā. U14 gru-
pā Eduards Strelkovs apliecināja 
savu daudzpusību un arī daudz-
cīņā tika pie medaļas – 3.  vieta 
ar 2974 punktiem, Guntaram 
Bakanauskim daudzcīņā 12. vie-

ta ar 2113 punktiem. U16 gru-
pā Naurim Jaškovičam 6.  vieta 
šķēpmešanā (41,30 m), Viestu-
ram Gerkem 5.  vieta 1500 m 
kavēkļu skrējienā (5:52,02), Lai-
mai Prūsei 13.  vieta tāllēkšanā 
(4,56 m), 16.  vieta augstlēkšanā 
(1,45 m) un 6. vieta diska meša-
nā (24,72 m), Singai Rozentālei 
16.  vieta 100 m/b (17,12 s) un 
14.  vieta 300 m/b (52,39 s), bet 
Sanai Rūmniecei 16. vieta tāllēk-
šanā (4,48 m) un 14.  vieta trīs-
soļlēkšanā (9,89 m).

Visbeidzot 22. un 23. jūlijā 
U18 un U20 grupa Ventspilī aiz-
vadīja savus čempionātus, uz-
rādot iepriecinošus rezultātus.

U18 grupā Klāvs Bogdanovs kļu-
va par Latvijas čempionu šķēp-
mešanā ar rezultātu 54,76 m, kā 
arī ieguva 10. vietu lodes grūša-
nā (11,54 m) un 10.  vietu diska 
mešanā, Māris Ansbergs izcīnīja 
2.  vietu 2000 m/k (6:32,68)  un 
6.  vietu 1500 m (4:24,23), Pārs-
lai Bogdanovai 9. vieta 100 m/b 
(15,80 s) un 6.  vieta 400 m/b 
(1:14,60), Kasparam Plotniekam 
5. vieta trīssoļlēkšanā (12,45 m) 
un 12. vieta tāllēkšanā (5,65 m), 
Jēkabam Priekulim 4. vieta lodes 
grūšanā (13,86 m) un 5.  vieta 
diska mešanā (38,57 m), Klāvam 
Zegneram 6. vieta lodes grūšanā 
(12,41 m), 8.  vieta šķēpmešanā 

(45,87 m) un 7.  vieta diska me-
šanā (34,04 m), bet Kārlim Anta-
ļikam 16. vieta 400 m (58,79) un 
12. vieta 800 m (2:16,98).

U20 grupā Zanei Bērziņai 5. 
vieta trīssoļlēkšanā (11,17 m) un 
16. vieta tāllēkšanā (5,03 m), Ie-
vai Priekulei 8. vieta šķēpmešanā 
(34,18 m), bet Matīsam Griezem 
5.  vieta 3000 m/k (11:57,87) un 
12. vieta 1500 m (4:52,74). 

Apsveicam audzēkņus ar 
sasniegumiem, kā arī paldies 
treneriem Aivaram Čaklim, 
Dainim Lodiņam un Kasparam 
Gulbim par audzēkņu sagatavo-
šanu.

Kaspars Gulbis 

Šīs meitenes izrādījās vienas no ātrākajām, bet paldies visiem pasākuma dalībniekiem! 

ĀTRĀKIE NOVADNIEKI
# 10 km distancē: Viktorija Bogdanova, rez. 41:14, un 
Valdis Bogdanovs, rez. 37:54
# 5 km distancē: Izabella Bogdanova, rez. 20:55, un 
Aino Gošs, rez. 19:49

# 5 KM NŪJOTĀJI
# 5 KM SIEVIETES:
1. vieta, Eva Lindenblate, rez.38:42
2. vieta, Sniedze Skrundeniece, rez.38:57
3. vieta, Ilze Zīverte, rez. 39:48

# 5 KM VĪRIEŠI:
1. vieta, Raimonds Miltiņš, rez. 36:37
2. vieta, Sigitas Pranaitis, rez. 37:02
3. vieta, Mārtiņš Dauksts, rez. 40:23

BĒRNU SKRĒJIENI
# VB1 GRUPA:
1. vieta, Mārtiņš Āboliņš 
2. vieta, Mārtiņš Vāvere
3. vieta, Nils Vītols

# SB1 GRUPA:
1. vieta, Katrīna Bogdanova
2. vieta, Amanda Terēze Paipala
3. vieta, Adriana Biteniece

# VB2 GRUPA:
1. vieta, Daniels Kāpiņš
2. vieta, Emīls Ivanovs
3. vieta, Emīls Melūdris

# SB2 GRUPA:
1. vieta, Elīza Rava
2. vieta, Undīne Dukse
3. vieta, Melānija Vāvere

# VB3 GRUPA:
1. vieta, Aksels Kenigsvalds
2. vieta, Roberts Pūlmanis
3. vieta, Miķelis Priedēns

# SB3 GRUPA:
1. vieta, Ance Miltiņa
2. vieta, Veronika Bogdanova
3. vieta, Lelde Gredzena 

# VB4 GRUPA:
1. vieta, Matīs Siliņš
2. vieta, Daniels Lagzdiņš
3. vieta, Oskars Kronbergs

# SB4 GRUPA:
1. vieta, Šarlote Gredzena
2. vieta, Ieva Miķelsone
3. vieta, Anna Goša
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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, 30. septembrī. 
Nākamais numurs iznāks 
13. oktobrī.

29. augustā Popes pagasta 
atpūtas bāzē norisinājās plud-
males volejbola turnīrs sievie-
tēm “Popes kauss 2020”. 

Par pludmales volejbola tur-
nīra uzvarētājām kļuva Anete 
Černuho un Krista Rozenberga. 
2. vietā Anita Žeimunde un Anita 
Indāne, 3. vietā Sintija Zariņa un 

SPORTS

Ventspils novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā 2020. gada 
augustā reģistrēti trīs jaun-
dzimušie – viens Tārgales, 
viens Vārves un viens Zlēku 
pagastā.  

Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā au-
gustā noslēgtas desmit laulības, bet viena – 
Ugāles evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 

Informācija par Ventspils novada Dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrētajiem miršanas 
gadījumiem 2020. gada augustā 

Puzes pagastā  
Oskars Dambergs (11.09.1947.–09.08.2020.)

Vārves pagastā    
Kaspars Ērkšķis (02.05.1971.–15.08.2020.)

Uzvar Anete un Krista 

Pludmales volejbola turnīra dalībnieces.
SANDRA JANKEVIČUS ARHĪVA FOTO

Agija Sauka.
Paldies meitenēm par izturību 

un mūsu atbalstītājiem: SIA “ARB 
Pope”, “Fans Ventspils”, Ventspils 
novada pašvaldībai, biedrībai “Po-
pes muiža”, ZS “Bērziņi”, volejbola 
klubam “Pope” un Popes pagasta 
pārvaldei.

Sandris Jankevičus

Latvijas Jātnieku federācijas 
(LJF) sporta centrā “Kleisti” 8. 
un 9. augustā risinājās Latvijas 
Republikas nacionālais čempio-
nāts šķēršļu pārvarēšanā, vēr-
tējot sportistu rezultātus divu 
dienu summā. 

No JSK “Demora” uz sacensī-
bām devās četri stiprākie sportis-
kie pāri, katrs nopelnot pa godal-
gotai vietai dažādās konkurencēs. 
Lai cīnītos par vietu uz uzvarētāju 
pjedestāla, katrā konkurencē bija 
jāstartē divas dienas, pirmajā die-
nā ātruma maršruti divās fāzēs, 
otrajā dienā maršruti ar pārlēk-
šanu – jāizlec bez soda punktiem, 
un tikai labākie tiek uz pārlēkša-
nu, kas ir tā paša maršruta saīsi-
nāta versija. Visi “Demoras” spor-
tiskie pāri savus pamatmaršrutus 
veica tīri un pārlēkšanas maršrutā 
cīnījās par čempiona titulu. Alisei 
Lūsei ar poniju Džoanu iegūtā 4. 
un 2. vieta nodrošināja nacionālā 
čempionāta kopvērtējumā bron-

Izcīnot Latvijas čempionātā 
2. vietu, Māris Ansbergs nopel-
nīja iespēju pārstāvēt Latvijas 
U18 izlasi sacensībās, kas 1. un 
2. augustā norisinājās Pērnavā. 

Māris startēja 2000 m kavēkļu 
skrējienā, izcīnot 2. vietu ar rezul-
tātu 6:27,61 un palīdzot Latvijai 
izcīnīt dubultuzvaru šajā disciplī-
nā, kas deva Latvijas izlasei mak-
simāli iespējamos punktus. Kop-
vērtējumā mūsu izlase otro gadu 
pēc kārtas izcīnīja uzvaru, par 
trim punktiem apsteidzot Igau-
nijas izlasi un pārliecinoši trešajā 
vietā atstājot Lietuvas izlasi. Ap-
sveicam Māri ar lielisko rezultātu 
un Latviju ar uzvaru!

Kaspars Gulbis 
 

Ar 119. numuru trasē 
devies Māris Ansbergs. 

“Demoras” komandas 
gars un cīņas spars  

Māris piedalījās Baltijas čempionātā jauniešiem 

KASPARA GULBJA ARHĪVA FOTO

zas medaļu poniju konkurencē 
ar šķēršļu augstumu līdz 95 cm. 
Annai Čakstiņai ar poniju Veto 
pārlēkšanas maršrutā 3. vieta, 
savukārt ar zirgu Chikita bērnu 
konkurencē līdz 14 gadiem ar 
šķēršļu augstumu līdz 115 cm pār-
lēkšanas maršrutā iegūta 4. vieta. 
Vislielākais dalībnieku skaits bija 
amatieru konkurencē, kur Unda 
Egendorfa ar maršrutā vecāko 
zirgu Lēdiju pamatmaršrutu veica 
tīri un pārlēkšanas maršrutā iegu-
va 4. vietu. 

No 20. līdz 23. augustam bied-
rība “Jātnieku sporta klubs “De-
mora”” startēja Lietuvā, sporta 
bāzē Jonišķos, “Audruvis Cham-
pions Tour 2020 finalas”, kur par 
čempiona tituliem dažādos šķēr-
šļu augstumos cīnījās rekordliels 
spēcīgāko dalībnieku skaits no 
visām Baltijas valstīm. 

Ar neatlaidību startējot visos 
trīs posmos, katrā posmā pa trīs 
izlēktiem ieskaites maršrutiem, 

kuros dalībnieku skaits tuvo-
jas simtam, kopvērtējumā Anna 
Čakstiņa ar zirgu Chikita ieguva 
bronzas tūres čempiones titulu. 
Alisei Lūsei ar poniju Džoanu 
pēc trīs pieveiktiem posmiem 
stabila 2. vieta atvērtajos ātruma 
maršrutos līdz 80 cm, un pama-
tīga izaugsme Martai Jansonei ar 
zirgu Red Grace, regulāri startējot 
visu posmu atbilstošajos maršru-
tos. “Vai zināt, kas ir laime? Čet-
ras dienas dzīvot faktiski uz ielas 
un gulēt mašīnā pie zirgu staļļa, 
piecos no rīta ar gaiļa dziesmu 
celties, lai septiņos no rīta būtu 
uz starta, un tad starts, un atkal 
starts. Divpadsmitos pa nakti 
iet gulēt, visu dienu būt kustībā 
(ģērbt, ķemmēt, mazgāt, barot, 
dzirdīt, tīrīt mēslus, staidzināt, pīt 
krēpes, atbalstīt, pārdzīvot, smie-
ties un raudāt). Un tas viss liek 
justies laimīgai ikreiz, kad izdodas 
bez kļūdām un tu redzi progresu, 
ikreiz, kad bērnam sejā ir smaids 
no tā, ka ir sanācis, ikreiz, kad tu 
jūti “Demoras” komandas spēku 
un atbalstu no savējiem! Un tā zir-
gu pasaule – tas spēks viņos, gan 
bērnos, kas lido uz laukuma zirga 
mugurā, gan cēlajos zirgos, kas 
savaldīti pilda jātnieka uzdevu-
mu, un tas viss skaistums... Sēdi 
un baudi, kā garām aizjāj skaistuļi 
zirgi, cits par citu cēlāks, un izne-
sīgie jātnieki, kuri dara uz visiem 
100%, lec, nedomājot par to, vai 
zirgs pildīs uzdevumu līdz galam, 
vai neaizķersies lēcienā, vai pie-
zemēsies bez kūleņa, ik minūte, 
ik sekunde var mainīt visu,” saka 
jaunās sportistes mamma Agnese 
Jansone.

Gelinta Apse

Anna Čakstiņa ar zirgu Chikita.  GELINTAS APSES ARHĪVA FOTO 


