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Tradicionāli olimpiāžu un 
konkursu uzvarētājus, viņu 
pedagogus un vecākus sveic 
pavasarī, bet šoreiz svinīgais 
pasākums notika rudenī. 

Domes priekšsēdētājs Aivars Mu-
cenieks uz apbalvošanu aicināja Popes 
kultūras namā, un pamazām tajā iera-
dās svinīgi saposušies bērni un pieau-
gušie. Izglītības pārvaldes vadītāja Aina 
Klimoviča skolēniem novēlēja vienmēr 
būt mērķtiecīgiem, piesakot, lai uzvaras 
olimpiādēs ir kā starta punkts nākama-
jiem panākumiem, skolotājiem – pras-
mi katrā bērnā ieraudzīt tieši viņa īpašo 
talantu un gandarījumu par audzēkņu 
sasniegumiem. Vecākus Izglītības pār-
valdes vadītāja uzslavēja par ikdienā 
sniegto atbalstu bērniem un rosināja 
mācīt viņiem dzīvē visgrūtāko, proti, 
atbildību.

Apsveic labākos un centīgākos

Apbalvojumu saņem Ances pamatskolas 9. klases 
audzēkne Elīza Zeltiņa.    DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Kintija Apsīte, Puzes pamatskolas 5. klases skolniece, 
iepriekšējā mācību gadā ieguva 1. vietu novada 
vizuālās mākslas olimpiādē 3.–4. klašu grupā. Par viņas 
panākumiem priecājas māmiņa Maija. 

Ances pagastā, klātesot 
būvniecībā iesaistītajām 
personām un vietējās 
pamatskolas audzēkņiem, 
arī viesiem, svinīgi atklāja 
labiekārtoto sporta 
laukumu. 

Svētkos piedalījās arī Karlsons, 
kurš nesa olimpisko lāpu un mu-
dināja skolēnus izmēģināt jauno 

skrejceļu. Omulīgais vīrelis ar pro-
pelleri, apskatījis jauno objektu, 
teica, ka viss jau būtu labi, bet nav 
ierīkots laukums, lai viņš varētu 
droši nosēsties. Novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 
teica, ka par to var padomāt, bet 
ierosināja Karlsonam palūkoties 
apkārt – uz atjaunoto futbola lau-
kumu, labiekārtoto pludmales vo-

lejbola vietu, arī izbūvēto rotaļu 
laukumu ar mūsdienīgajām rotaļu 
iekārtām. Jā, tās esot labas lietas, at-
zina propellera nēsātājs un paņēma 
lāpu, lai raitā riksī dotos skrējienā, 
nododot stafeti Ances pamatskolas 
audzēkņiem. Viņi izmēģināja jauno 
skrejceļu, vienbalsīgi atzīstot to par 
labu esam. Prieku par to pauda arī 
Ances pagasta pārvaldes vadītāja 

Aira Kajaka, novērtējot to, ka pa-
gastā ir par vienu sakārtotu vietu 
vairāk, turklāt to varēs apmeklēt 
ne tikai pamatskolas audzēkņi, bet 
ikviens pagasta iedzīvotājs. Tā kā 
ančiņiem patīk fiziskas aktivitātes, 
viņi noteikti izmantos labiekārtoto 
sporta laukumu. Savukārt pamat-
skolas direktore Elita Kuģeniece pa-
teicās saviem audzēkņiem par labo 

uzvedību objekta būvniecības laikā 
– to apliecinājuši arī celtnieki. No-
vada domes priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks uzteica Airu Kajaku par 
uzņēmību un vērtīgajām idejām: 
“Viņa jau 2013. gadā kā viena no 
čaklākajām pārvaldniecēm bija sa-
gatavojusi sporta laukuma tehnisko 
projektu. 

Ancē atklāts labiekārtotais sporta laukums

Jaunā objekta atklāšanā piedalījās arī jaunie ančiņi ar 
savām skolotājām. 

Līdzās volejbola laukumam uzstādīti soliņi 
un novietota atkritumu tvertne.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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NO DOMES SĒDES

Septembra domes sēdē
l Deputāti apstiprināja domes noteikumu projektu par rūpniecis-

kās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību novadā (skatīt 8. lpp.).
l Apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos par pašvaldības 

palīdzību audžuģimenei.
l Apstiprināja domes saistošo noteikumu grozījumus par novada 

sabiedriskās kārtības noteikumiem.
l Apstiprināja viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta no-

vada administratīvajā teritorijā, kurš apmeklē novada vispārizglītojošo 
skolu, pirmsskolas grupu vai pirmsskolas izglītības iestādi, izmaksas 
mēnesī.

l Apstiprināja novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru mē-
neša darba algas, kas tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
un valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām – pedagogu darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēta-
jiem līdzekļiem, kā arī no pašvaldības budžeta nepieciešamo finansēju-
mu izglītības iestādes direktora vienas darba likmes nodrošināšanai, ja 
mērķdotācijas finansējums konkrētajai izglītības iestādei to neparedz, 
piemaksu novada skolu direktoriem no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu.

l Vēl lēma par zemes starpgabala un zemes īpašuma atsavināšanu 
Piltenē, par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Piltenē un Usmas, Ziru, Tār-
gales, Ugāles, Vārves, Užavas un Ances pagastā.

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

Jūrkalnes pagasta 
centrā goda vieta atvēlēta 
Romas katoļu baznīcai, 
kuru apmeklē Svētā 
Jāzepa draudze. Pirmo 
Jūrkalnes katoļu baznīcu 
– koka kapliču – kā 
Alšvangas draudzes filiāli 
jūras krastā 1637. gadā 
uzbūvēja grāfs Jānis Ulrihs 
Šverins, savukārt tagadējā 
baznīca uzcelta 1862. gadā. 
1870. gadā sakrālo celtni 
paplašināja, piebūvējot pie 
ieejas torni, kura apakšdaļa 
tagad veido baznīcas 
priekštelpu.

Baznīca Jūrkalnē ir ne tikai 
vieta, kurā pielūdz Dievu. Kopš 
valsts neatkarības atjaunošanas 
tā kļuvusi arī par pagasta kultū-
ras centru. Katros Latvijas valsts 
proklamēšanas svētkos dievnamā, 
kurā ir laba akustika, notiek māks-
linieku koncerti. Tie izskan arī va-
sarā, kad baznīcā ir silts un pagas-
tā ieradušies gan mākslinieki, gan 
klausītāji no dažādiem novadiem. 
Regulāri baznīcā koncertē pasaul-
slavenais koris “Kamēr...”. 2003. 
gada 18. novembrī dievnamā ie-
svētīja pagasta karogu un pirmo 
reizi atskaņoja dziesmu ar Gun-
tara Rača vārdiem “Laimes kalna 
burinieks”, kurā skan Jūrkalnes 
vēstures motīvi. Jūrkalnes Romas 
katoļu baznīca ir viena no Jūrkal-
nes pagasta kultūras vērtībām. 
Tajā ierodas ļoti daudz ekskursan-
tu, kuri vēlas uzzināt par pagasta 
un baznīcas vēsturi, un tas bija 
viens no iemesliem, kādēļ Jūrkal-
nes Romas katoļu draudze kļuva 
par vienu no četriem partneriem 
projektā “Ziemeļkurzemes kultūr-
vēsturiskā un dabas mantojuma 

Jūrkalnē atjaunota baznīcas ēka

Tagad baznīca diennakts tumšajās 
stundās ir izgaismota.   

UĢA DADŽA FOTO

Tūrisma sezonas laikā baznīcu var apskatīt, izmantojot 
vasaras durvis.   GUNTARA REĶA FOTO 

saglabāšana, eksponēšana un tū-
risma piedāvājuma attīstība” (vie-
nošanās Nr. Nr.5.5.1.0/17/I/003), 
organizējot būvdarbus “Jūrkalnes 
Romas katoļu draudzes baznīcas 
ēkas atjaunošana un teritorijas 
vārtiņu nomaiņa īpašumā ‘’Strau-
mes’’, Jūrkalnes pagastā, Ventspils 
novadā”. Pārējie projekta partneri 
ir Ventspils muzejs, Ventspils no-
vada un Dundagas novada pašval-
dība. Darbu gaitā ir atjaunota baz-
nīcas ēkas fasādes daļa, tagad ēku 
vakara stundās var izgaismot un 
tā ir labi pamanāma no tālienes. 
Lai pagasta viesi varētu ieskatīties 
baznīcā arī tad, kad tā ir slēgta, 
uzstādītas vasaras durvis, drošī-

bas nolūkos ierīkota videonovē-
rošanas sistēma un elektroniska 
apmeklētāju uzskaite. Ir aplūko-
jams informatīvais stends, kuru 
apskatot var uzzināt informāciju 
par baznīcas vēsturi un suitu kul-
tūrtelpu. 

Būvdarbus objektā veica AS 
“Būvmeistars”, būvuzraudzību – 
SIA “Būviecere” speciālisti. Darbi 
ir pabeigti septembrī, bet objektu 
ekspluatācijā pieņems oktobrī. 
Projekta izmaksas ir  37  887,33 
eiro, tostarp Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda finansējums – 
28  660,20 eiro, privātais finansē-
jums – 9227,13 eiro. 

Marlena Zvaigzne 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītī-
bas centra” Ventspils konsultāciju birojs aicina 
uz pasākumu. No 1.  novembra notiks trīs klā-
tienes un divas neklātienes mācību dienas lauku 
jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanā. 

Aicināti interesenti vecumā no 18 līdz 40 ga-
diem. Mācību dalībnieki tiks iepazīstināti ar pro-

jektu vadības teoriju un praksi uzņēmējdarbībā.  
Sekmīgajiem mācību dalībniekiem piedāvās prak-
tisku palīdzību sava uzņēmuma reģistrācijā. Vie-
tu skaits ierobežots, līdz 23. oktobrim obligāta 
iepriek šēja pieteikšanās pa tālruni 29277011 vai  
e-pastu irisa.roze@llkc.lv. 

Marlena Zvaigzne 

Iespēja jauniešiem apgūt zināšanas uzņēmējdarbībā

Par brīvu cenu pārdod īpašumus 
Usmā 

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, pārdod par brīvu 
cenu nekustamo īpašumu “Dzirnavas”, kadastra  
Nr. 98740050028, adrese:  
“Dzirnavas”, Usmas pag., Ventspils nov. Atsavināšanas nosacītā cena 
5200 eiro. 

Atsavināmais nekustamais īpašums apskatāms darba dienās, 
iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Usmas pagasta pārvaldes vadītāju, 
tālr. 29287631.

Atsavināmās nekustamās mantas pirkuma tiesības iegūst perso-
na, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos 
paredzētajā kārtībā. 

Atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena jāiemaksā Ventspils 
novada pašvaldības kontā Nr.LV04HABA0551025783903, AS “Swed-
bank”, nākamās darba dienas laikā no izziņas norēķinam par atsavinā-
mo nekustamo īpašumu saņemšanas dienas.

Ar atsavināšanas noteikumiem var iepazīties Ventspils novada paš-
valdības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un 
Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv. 

Pieteikumu reģistrācija darba dienās Ventspils novada pašvaldībā 
Skolas ielā 4, Ventspilī, Nekustamo īpašumu nodaļā, 1. stāvā,  
5. kabinetā, kontaktpersona: Gita Horste (tālr. 25749170,  
e-pasts gita.horste@ventspilsnd.lv).

Pārdod nekustamo īpašumu 
Ugālē 

2020. gada 4. novembrī plkst. 13 Ventspils novada pašvaldībā 
Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdos  
nekustamo īpašumu “Māteru skola”, kadastra Nr. 98700060154,  
adrese: “Māteru skola”, Māteri, Ugāles pag., Ventspils nov.  
Izsoles sākumcena – 17 920 eiro, nodrošinājums – 1792 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un interneta 
vietnē www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 
3. novembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes 
vadītāju pa tālruni 29506686.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā 
LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.  
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 3. novembra plkst. 17.00.
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Rudenī daudzi no 
mums ķeras klāt jauniem 
darbiem. Arī pašvaldībā 
šis ir darbīgs laiks, jo tiek 
jau domāts par nākamā 
gada budžetu. Komisijās un 
komitejās izskata būtiskus 
jautājumus, kas skar daudzus 
iedzīvotājus. Intervijā ar 
domes priekšsēdētāju Aivaru 
Mucenieku runājam par 
vairākām aktualitātēm – arī 
par pašvaldības rīcību, ja 
nāks kovida otrais vilnis, un 
valdības lēmumu samazināt 
pašvaldībām iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa daļu.

– Šodien manīju, ka jūs ar savu 
pirmo vietnieku Gunti Mačtamu 
piedalījāties kultūras darbinieču 
seminārā. Par ko jūs runājāt?

– Vispirms apsveicām ar jauno 
sezonu un vēlējām, lai labi veicas 
šajā sarežģītajā posmā, kad iepriekš 
nevar pateikt, kādi ierobežojumi, 
rīkojot pasākumus, būs jāievēro. 
Pārrunājām arī to, kā noritēja darbs 
pavasarī un vasarā kovida laikā. Pa-
informējām, kā pašvaldība tuvākajā 
laikā ir gatava atbalstīt kultūru, ņe-
mot vērā faktu, ka valdība paredzē-
jusi nākamgad pašvaldību budžetā 
samazināt līdzekļus. Jau tagad ir 
skaidrs, ka nevarēsim izdarīt visu, 
ko gribētos, un būs ciešāk jāsavelk 
josta. Pastāstījām kultūras darbi-
niecēm, ka pašvaldība ir noslēgusi 
līgumu ar SIA “Telms” par Ugā-
les tautas nama “Gaisma” pārbūvi. 
Līgums vienā iepirkumā paredz 
tehniskā projekta izstrādi un būv-
darbus. Deviņi mēneši atvēlēti pro-
jektēšanai, divi mēneši – ekspertīzei, 
kuras gaitā projektētājiem var rasties 
jauni uzdevumi. Savukārt pārbūvei 
paredzēts gads. Līdz ar to, ja darbi 
veiksies raiti, 2022. gada augustā va-
rētu notikt pārbūvētā tautas nama 
atklāšana. Jāatgādina, ka pirms di-
viem gadiem šajā ēkā konstatēja ie-
sprāgušu nesošo koka konstrukciju. 
Par to tika ziņots Valsts būvniecības 
kontroles birojam, kura speciālisti 
ieteica tautas namā nostiprināt da-
žas konstrukcijas, vienlaikus norā-
dot, ka šādā stāvoklī esošu ēku nevar 
izmantot. Izstrādājām priekšprojek-
tu, lai saprastu, kā rīkoties šādā situ-
ācijā, secinot, ka viens tautas nama 
korpuss, proti, zāle, prasa mazākus 
ieguldījumus – ir jānostiprina esošās 
konstrukcijas, savukārt pārējā ēkas 
daļā nepieciešams nomainīt koka 
konstrukcijas. Ir aplēsts, ka projek-
tēšana kopā ar būvniecību izmak-
sās 469 000 eiro. Remontējot vecas 

ēkas, protams, bieži vien darba gaitā 
parādās vēl kāda problēma, tāpēc, 
iespējams, minētā summa varētu 
palielināties. Pašlaik esam apturējuši 
projekta virzību par to, lai pie Zūru 
pamatskolas uzbūvētu zāli, kurā no-
tiktu kultūras pasākumi. 

– Vai notiks tradicionālais 18. 
novembra pasākums?

– Protams, jāskatās, kādi būs 
epidemiologu ieteikumi, bet esam 
paredzējuši mūsu novada ļaudis go-
dināt Popes kultūras namā. Vistica-
māk, šoreiz pasākumā varēs piedalī-
ties mazāk cilvēku, nekā ierasts.

– Pandēmijas dēļ novadā ne-
notika vairāki pasākumi, tātad 
bija līdzekļu ekonomija?

– Kultūras aktivitāšu organizēša-
nai piešķirtā summa nav tik liela, lai 
rastos liels pārpalikums. Gluži otrādi 
– kultūras darbinieces meklē papildu 
finansējumu. Jā, novada mērogā ne-
notika Vasarsvētku koncerts, Pagastu 
diena, arī Popes estrādē bija paredzēts 
pasākums, mazāk tika tērēta degvie-
la, tāpēc ieekonomēts ap 18 000 eiro, 
bet tā nav tik liela summa, lai to iegul-
dītu infrastruktūras sakārtošanā. Kā 
jau minēju, valdība plāno pašvaldību 
budžetam samazināt līdzekļus, tādēļ 
šo naudu pietaupīsim, lai nākamgad 
būtu vieglāk saimniekot. 

– Kovids nav atkāpies, bet kā 
pašvaldība tika galā, sākoties līdz 
šim nezināmajai situācijai?

– Vērtīgs bija tas, ka pašvaldības 
administrācija, izglītības darbinie-
ki un skolēni apguva tās mūsdienu 
tehnoloģijas sniegtās iespējas, ko 
līdz šim ikdienā neizmantojām. 
Rīkojām sanāksmes video režīmā, 
bērni mācījās, izmantojot viedierī-
ces. No otras puses, zaudējām ļoti 
svarīgo cilvēcisko saikni – daudz re-
tāk sarunājāmies cits ar citu, turklāt 
satiekoties vienmēr daudz labāk var 
saprast, kā otrs jūtas. Ir būtiski nepa-
zaudēt nepastarpinātās komunikā-
cijas iespējas, bet, protams, jāievēro 
arī valstī noteiktie drošības pasāku-
mi. Pandēmija sākās pavasarī, kad 
cilvēki priecājās par gaidāmo vasaru 
un saulīti, tāpēc noskaņojums nebija 
tik nomākts kā tad, ja šāda situāci-
ja saasinātos ziemas vidū. Pavasarī 
nodrošinājām skolēniem pārtikas 
pakas. Tagad tiek runāts par kovida 
otrā viļņa atnākšanu, bet domāju, ka 
mēs kā pašvaldība tam esam gatavi. 
Skolām jau ir pieredze, kā organizēt 
attālināto mācību procesu, arī admi-
nistrācija ir gatava darbu ar iedzīvo-
tājiem organizēt attālināti. Izglītības 
iestādes ir saņēmušas dezinfekcijas 
un aizsarglīdzekļus, ir sagādāti ter-

mometri. Tos līdzekļus, kas bija 
paredzēti skolēnu dalībai Dziesmu 
svētkos, izmantojām planšetdatoru 
izsniegšanai katrai skolai. No valsts 
piegādātajiem aizsarglīdzekļiem 
esam izveidojuši krājumu rezervi, ko 
nepieciešamības gadījumā varēsim 
operatīvi lietot.

– Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija ir uzsākusi 
SIA “VNK serviss” siltumenerģijas 
tarifa projekta vērtēšanu. Kā jūs 
raksturotu uzņēmuma darbību?

– Neesmu dzirdējis sliktas at-
sauksmes no iedzīvotājiem tajos 
pagastos, kur SIA “VNK serviss” 
sniedz pakalpojumus. Sapulcē Pil-
tenē par dzīvojamo māju apsaim-
niekošanas nodošanu uzņēmumam 
daļa klātesošo gan bija neizpratnē, 
kāpēc pakalpojumu sniegšana jā-
uztic šim uzņēmumam, bet citos 
pagastos šāds ierosinājums uztverts 
ar sapratni. Domāju, ka SIA “VNK 
serviss” darbinieki strādā labi un 
prasmīgi izmanto viņu rīcībā eso-
šos finanšu līdzekļus, ko veido ie-
ņēmumi par namu apsaimnieko-
šanu, siltuma un ūdensapgādi, arī 
kanalizācijas sistēmas uzturēšanu. 
Sarunās ar deputātiem ir bijusi vie-
dokļu daudzveidība, kā veiksmīgāk 
organizēt uzņēmuma darbību, bet 
nav bijis šaubu, ka tas ir vajadzīgs. 
Mums, domes vadošajiem darbi-
niekiem, vairs nav jānodarbojas ar 
komunālo jautājumu risināšanu. 
Agrāk iedzīvotāji man nesa bur-
ciņas ar netīru ūdeni, bet tagad 
tā vairs nenotiek. “VNK servisa” 
līdzekļi ir ierobežoti, tāpēc pašval-
dība veic dotācijas, lai ieguvējs būtu 
iedzīvotājs un viņam mazāk būtu 
jāmaksā par saņemtajiem pakalpo-
jumiem. 

– 23. septembrī Ancē atklāja 
atjaunoto sporta laukumu. Kas vēl 
ir izdarīts pēdējo mēnešu laikā, 
kas iecerēts?

– Daudz nelielu darbu paveikts 
skolās un pirmsskolas izglītības 
iestādēs, sakārtots arī dzīvojamais 
fonds, lai cilvēki no avārijas stāvok-
lī esošām mājām varētu pārcelties 

uz dzīvošanai piemērotām telpām. 
Runājot par lielākiem objektiem, 
jāatzīst, ka ne viss veicas tik labi, kā 
mēs to gribētu. Veiksmīgi izdevās 
atjaunot fasādi Ugāles “Mežrūpnie-
kos”, savukārt grūti iet divos objek-
tos, kuros būvuzņēmējs ir SIA “Os-
tas celtnieks”. Tas ir Ugālē, Rūpnīcas 
ielā 6, kur paredzēts izveidot infra-
struktūru sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu sniegšanā, paredzot 
grupu dzīvokļus astoņām perso-
nām, un Zlēkās, kur darbu lielais 
vairums, labiekārtojot ciema centru, 
ir paveikts, tomēr astes vēl palikušas, 
tāpēc kavējas objekta pieņemšana 
ekspluatācijā. Abus minētos projek-
tus līdzfinansē arī Eiropas Savienība, 
tāpēc termiņi jāievēro divtik strikti. 
Tāpat kavējās pieņemšana eksplua-
tācijā objektam Usmas pagasta cen-
trā, kur, izmantojot tikai pašvaldības 
līdzekļus, veikta labiekārtošana. Ie-
cerēto remontu Ugāles vidusskolas 
aktu zālē nācās apturēt, jo būvnie-
cības laikā atklājās, ka konstrukcijas 
griestos ir deformējušās, tāpēc tika 
veikta ekspertīze. Slēdziens ir sa-
ņemts, tajā ir norādīts, kas turpmāk 
jādara, līdz ar to būvdarbus aktu zālē 
varēsim pabeigt tikai nākamvasar. 
Daudzas pašvaldības sabiedriskās 
ēkas novadā ir nolietojušās, tādēļ tu-
vāko gadu laikā būs jāparedz līdzekļi 
to remontam.

– Cik būtiski novada pašval-
dību ietekmēs valdības lēmums 
samazināt iedzīvotāju ienākumu 
nodokļa daļu?

– Līdz šim daudzus gadus valsts 
pašvaldību budžetā ieskaitīja 80% 
no saņemtā iedzīvotāju ienākumu 
nodokļa, esam saņēmuši pat 82%, 
bet tagad valdība ar vieglu roku 
grib atstāt tikai 75%, kas mūsu ga-
dījumā nozīmētu zaudēt pusmil-
jonu, un tā ir liela summa. Īpaši si-
tuācijā, kad mums valsts noteikusi 
kā pienākumu palielināt garantēto 
iztikas minimumu, jāmaksā lielāki 
dzīvokļu pabalsti, jāpaaugstina atal-
gojums pedagogiem, kuru finansē 
no pašvaldības budžeta. Vislielākais 
finanšu ieguldījums nepieciešams 

Plāno, kā saimniekot 

NĀKAMGAD

minimālās darba algas palielināšanai 
no 430 līdz 500 eiro. Ja mēs 70 eiro 
piemaksātu pilnīgi visiem darbinie-
kiem, tas no budžeta prasītu 500 000 
eiro. Paskatoties uz šiem cipariem, 
mēs to nemaz nevaram atļauties, ja 
nu vienīgi šogad būs lielāka līdzek-
ļu ekonomija. Nākamvasar notiks 
pašvaldību vēlēšanas, un jaunajai 
domei būs kārtīgi jāapsver, ko da-
rīt 2022. gadā. Viss būs atkarīgs no 
tendencēm valdībā un Saeimā – kā 
tiks cienītas pašvaldības. Pagaidām 
tās valdības vērtību skalā ir apakšā. 
Valdības vadītājs Krišjānis Kariņš 
uzskata, ka pašvaldības mierīgi var 
finansēt iztrūkstošo budžetu no in-
vestīciju daļas, kas reizēm ir pat 40%, 
bet neviens neiedziļinās, kā rodas 
šis cipars. Tie lielākoties ir Eiropas 
Savienības līdzekļi, pie kuriem tie-
kam, vispirms Valsts kasē saņemot 
aizdevumu. No pamatbudžeta paš-
valdības investīcijās iegulda mazu 
summu, tie ir 5–10%. Otrs aspekts, 
kāpēc pašvaldības neciena, ir poli-
tisks, jo tajās vadībā ir maz valdošo 
partiju pārstāvošo biedru. Es do-
māju, zemteksts ir šāds – daudzviet 
pašvaldības vada ZZS biedri, ja no-
griezīsim līdzekļus, viņi neko neva-
rēs izdarīt un viņus citreiz vairs ne-
ievēlēs. Pašvaldībām mēdz aizrādīt, 
ka budžetā ir līdzekļu uzkrājumi, bet 
mēs esam pieraduši pietaupīt, zinot, 
ka var nākt dažādi laiki. 

– Vai novadā jau var manīt, ka 
nākamgad būs pašvaldību vēlēša-
nas?

– Tā īsti vēl ne. Jāpiebilst, ka 
mūsu novadā līdz šim nekad nav bijis 
tā, ka viena partija noliktu citu. Rei-
zēm ir izskanējis neapdomīgs vārds, 
bet tā nav bijusi nomelnošanas kam-
paņa. Dažādu sarakstu pārstāvji allaž 
ir bijuši koleģiāli gan pirmsvēlēšanu 
laikā, gan pēc tam, strādājot domē. 
Tas, ka katram no mums pa reizei ir 
savs viedoklis, ir ļoti labi. Ir novadi, 
kuros deputātu nesaskaņu dēļ nav 
iespējams vienoties par kopīgo lēmu-
mu, un tāpēc netiek īstenoti nozīmīgi 
projekti. Pie mums, par laimi, tā nav.   

Marlena Zvaigzne

“Ir novadi, kuros deputātu nesaskaņu dēļ nav iespējams vienoties par kopīgo 
lēmumu, un tāpēc netiek īstenoti nozīmīgi projekti. Pie mums, par laimi, tā nav,” 
norāda Aivars Mucenieks.      
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Ventspils Vācu kultūras 
biedrība šogad realizē 
projektu “Kalender 2021. 
Lebendige Gutshöfe gestern 
und heute. Muižas vakar un 
šodien”. Galda kalendārs 
2021. gadam atspoguļos 
informāciju par 12 muižām. 

Tā izdošanu atbalsta Vācijas 
Iekšlietu ministrija (Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Hei-
mat). Katrai muižai veltīsim divas 
lappuses, vienā lappusē ievietosim 
senu fotogrāfiju un informāciju par 
muižu vēsturi, bet otrajā lappusē 
būs vēstījums par muižu šodienu 
un jaunas fotogrāfijas. Projektā pa-
redzējām, ka Ventspils Vācu kultū-
ras biedrības dalībnieki piesaistīs 
jauniešus un visi kopā apmeklē-
sim izvēlētās muižas, iepazīsim to 
darbību šodien un fotografēsim, 
iegūtās fotogrāfijas izmantosim 
kalendāra veidošanā. Devāmies 
divu dienu izbraukumos un bijām 
11 muižās, oktobrī vēl apmeklēsim 
Leču muižu. Kalendāram izvēlē-
jāmies muižas Ventspils novadā, 
Dundagas un Talsu novadā, kas at-
taisno projekta tēmu – muižas, kur 
spraiga dzīve notiek arī mūsdienās, 
kur atrodas muzeji, skolas, kultūras, 
izglītības, sporta, radošu biedrību 
un organizāciju centri vai viesnīcas. 

13. septembrī devāmies pirmajā 
braucienā, apskatījām Ances mui-
žu, Dundagas pili, Tiņģeres muižu, 
“Villu Hochheim”, kur atrodas Tal-
su novada muzejs, Pastendes mui-
žu un Spāres muižu. Visās muižās 
mūs sagaidīja ļaudis, kas dara lielu 
darbu, lai saudzētu vēsturisko man-
tojumu un nodotu savas zināšanas 
interesentiem. Šajā reizē mums, 
Ventspils Vācu kultūras biedrības 
dalībniekiem, kuru uzdevums bija 
saskatīt lietas, kas vēl sniedz seno 
dienu vēstījumu. Katrai muižai ir 
savs stāsts, dažāds darbības lauks 
un piedāvājums, bet visur cauri vi-
jas neviltots entuziasms un vēlme 
darbu paveikt pēc labākās sirdsap-
ziņas.

Ances muižā mūs uzņēma Līga 
Grīnberga, kas vada rokdarbnieku 
kopu “Paukers” un daudzus ap-
meklētājus pievilina ar sklandraušu 
cepšanas darbnīcu. Muiža pēdējos 
gados ieguvusi sakoptu ārējo vei-
dolu, un dažādi ēkas remontdarbi 
turpinās. 

Dundagas pilī pēdējos gados at-
jaunotas un labiekārtotas daudzas 
telpas, ar pili un tās vēsturi mūs lie-
liski iepazīstināja jaunais gids Andis 
Rūdolfs Remess. Mūsu uzmanību 
saistīja daudzi paveiktie uzlaboju-
mi, bet īpaši – lielās kāpnes, inte-
resantie soli, pagraba velves, kas 
saglabājuši daudzu paaudžu soļus.

Tiņģeres pils dāma Baiba Kalna 
uzņēma mūs, tērpusies skaistā kos-
tīmā, ieskicēja datus par pils vēsturi 
un iepazīstināja ar pils piedāvāju-
mu šodien, kad ļaudis velta lielu 

uzmanību pils interjera veidošanai, 
jo skolas gados pils ēka zaudējusi 
daudz no sava vēsturiskā veidola.

Talsu “Villai Hochheim” lai-
mējies, jo tur atrodas Talsu novada 
muzejs, līdz ar to ēka ir uzturēta 
labā kārtībā visu laiku un nav nekad 
pakļauta demolēšanai vai izlaupīša-
nai, muižas senākās liecības – logu 
slēģus, lielās durvis un visu pārējo 
– apskatījām kopā ar Gitu Kļaviņu. 
Pastendē mūs sagaidīja skolotāja 
Indra Freiberga un deva iespēju 
svētdienā izstaigāt skolas telpas, visi 
atcerēsimies lielo, seno seifu, iespai-
dīgās pagraba velves un skolotāju 
radošo garu telpu noformējumā. 

Spāres muiža mani saista īpaši, 
bet izrādījās, ka mūsu pulkā ir cilvē-
ki, kas tur bija pirmoreiz. Katru rei-
zi varam tur atrast kādu jaunumu, 
kādas interesantas idejas piepildī-
jumu, jo muižas ļaudis Tabitas Kal-
niņas vadībā strādā radoši un čakli, 
izmantojot jebkuru iespēju atdzī-
vināt muižas ēku, te darbojas gan 
rokdarbnieki, gan amatierkolek-
tīvu dalībnieki. Bēniņos izvietotie 
priekšmeti daudziem vēsta par bēr-
nības dienām, bet citiem ir muzeju 

eksponāti, par kuru lietderību pat 
jālauza galva. Spārenieku viesmīlība 
ir baudīta ļoti bieži, arī šajā reizē ne-
iztikām bez muižas pankūkām. 

20. septembrī muižu apskati 
sākām Popē, tālāk devāmies uz Tal-
su novadu un pabijām Nurmuižā, 
Strazdes muižā, Lielvirbu muižā 
un Dižstendes bruņinieku pilī. Po-
pes muižā mūs sagaidīja skolotāja 
Anita Krūmiņa, kas ekskursantu 
grupas Popes pamatskolā vada bie-
ži, jo interesentu netrūkst. Pēdējais 
jaunums – atjaunotais bufetes ska-
pis – interesēja mūs visus, jo ne jau 
katru dienu nākas skatīt kaut ko tik 
unikālu. Popiņiem ir paveicies, jo 
viņiem ir fotogrāfija, kur ēdamzā-
lē redzams ne tikai bufetes skapis, 
bet arī ēdamgalds un 12 krēsli. Divi 
krēsli atgūti, gaidīs restaurāciju, bet 
biedrības “Popes muiža” dalībnie-
ki cer, ka uz Popi atceļos vēl kāds 
krēsls. Ar biedrības aktīvistu inicia-
tīvu un darbu ir iztīrīts zirgu stallis, 
to pat izmanto pasākumu rīkošanai, 
bet savdabīgu elpu muižas ansamblī 
ienes atsegtais zirgu staļļa pagalms. 

Nurmuižas apbūves komplekss 
katrā tā apciemojuma reizē sagādā 

kādu jaunu patīkamu pārsteigumu, 
jo ne jau katru gadu varam tur pa-
viesoties, bet izaugsme iepriecina, jo 
krāšņo, sarkano jumtu skaits pieaug 
ar lielu skubu. Mums ļoti patika ne 
tikai atjaunotās ēkas, bet arī skais-
tais garšaugu labirints, vīna vīnogu 
dārzs un vīnogu siltumnīca, kur 
milzu ķekari gaidīja ražas novāk-
šanu. Zinošais gids Aldis Denčiks 
mūs interesantā sarunā izveda cau-
ri Nurmuižas gadsimtiem – daudz 
ko parādot, pastāstot un atbildot uz 
jautājumiem, jo viņa novadpētnieka 
darbā ir uzkrātas ne vien zināšanas 
par vēsturiskajiem notikumiem, bet 
arī dažādi priekšmeti, kas atrasti ar-
heoloģisko izrakumu un Nurmuižas 
pils atjaunošanas laikā.

Strazdes muižu mums parādīja 
Silvija Niķe un pastāstīja par pro-
jektiem, kas īstenoti pēdējā gadā 
muižas apkārtnes labiekārtošanā 
un par turpmākajiem nodomiem 
un iecerēm, muižā baudījām Straz-
des rūķu tēju un priecājāmies par 
norakstīto grāmatu otro mūžu, kad 
tās pārtapušas interesantos deko-
ros.

Par laipno uzņemšanu un inte-

resanto informāciju esam pateicīgi 
Kristai Brūvelei Lielvirbu muižā, tur 
apbrīnojām lielo, kvalitatīvi veikto 
darbu apjomu, kas šo ēku kom-
pleksu pārvērtuši līdz nepazīšanai, 
radot skaistu, gaumīgu vidi dažā-
diem pasākumiem un nakšņošanai. 
Mums tur ļoti patika.

Savukārt Dižstendē ne tikai 
apskatījām muižas bruņinieku pili, 
bet arī baudījām īpašnieces Aidas 
Skalbergas uzticēšanos svešiem cil-
vēkiem, viņa bija nolikusi atslēgu, 
lai varam pili iepazīt. Priecājāmies, 
ka šī vecā pils, viena no vecākajām 
mūra ēkām, kas vēl saglabājušās 
Kurzemē, ir pieejama apskatei un 
kalpo par iedvesmas avotu tās ap-
meklētājiem, vēstures izzinātājiem.

Aizvadījām divas ļoti interesan-
tas, iespaidiem bagātas dienas, un 
mūsu kolekcijā ir daudz fotogrāfiju, 
kas palīdzēs veidot 2021. gada ka-
lendāru. Daļēji ir apkopota infor-
mācija par šīm muižām, tekstus tul-
kosim vācu valodā, jo ir paredzēts 
to izdot abās valodās, lai par mūsu 
ļaužu veikumu uzzinātu arī ārpus 
valsts robežām.

Māra Kraule

Iepazinām muižas Kurzemes pusē

Kas? – Ventspils novada jauniešu forums “MUMS” (“Mēs 
uz mērķu sasniegšanu”) jauniešiem no 13 līdz 25 gadiem.

Kad? – 24.10.2020.
Cikos? – Reģistrēšanās no plkst. 9.30.
Kur? – Ventspils novada Puzes pagasta kultūras namā.
Foruma mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību 

Ventspils novada darbībā, motivēt jauniešus savstarpējai 
komunikācijai un ideju realizēšanai, pilnveidot katra jaunieša 
personīgo produktivitāti, kā arī iniciatīvas uzņemšanos savā 
pagastā.

Pasākumā viesosies personīgās izaugsmes treneri un 
eksperti darbā ar jauniešiem – Elīna Grāvelsiņa, Līga Siliņa, 
Reinis Širokovs, Kristaps Kravalis.

Jauniešu forums “MUMS” tiek rīkots projekta “Ventspils 
novada pašvaldības Jaunatnes jomas plānošanas 
dokumenta 2020.–2023. izstrāde” gaitā.

Pieteikšanās šeit: ej.uz/jauniesuforumsMUMS.
Vietu skaits pasākumā ierobežots. Dalība pasākumā ir 

bez maksas.
Arta Roderte

Ventspils Vācu kultūras biedrības grupa Popes muižā.

Notiks jauniešu forums “MUMS” 
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Līdz 21. oktobrim ir iespēja piedalīties Ventspils 
novada jaunatnes politikas plāna 2021.–2023. 
gadam publiskajā apspriešanā. Ar attīstības plāna 
projekta redakciju var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības mājaslapā, sadaļā Sabiedrības līdzdalība/
Projekti.    

Ventspils novada jaunatnes politikas plāna izstrāde 
uzsākta 2019. gadā, un tas ir pirmais jaunatnes 
plānošanas dokuments novadā, uz kā balstīs jaunatnes 
jomas attīstību. Plānošanas dokuments tiek izstrādāts 
trim gadiem, tā mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu, 
strukturētu, pārredzamu, mūsdienām atbilstošu un 
reāli izpildāmu darbu ar jaunatni Ventspils novadā, kas 
veicinātu un uzlabotu jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu 
attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes 
uzlabošanos prioritārajās jomās. Galvenais šīs jomas 
mērķis ir uzlabot jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem 
dzīves kvalitāti Ventspils novadā un veicināt daudzpusīgu 
jauniešu iniciatīvu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 
aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē.

Izstrādājot Ventspils novada jaunatnes politikas 
plānu, viens no svarīgākajiem uzdevumiem ar 
anketēšanas palīdzību bija arī uzzināt jauniešu viedokli 
par jauniešu dzīvi novadā, skatījumu uz jaunatnes darbu 
novadā un jauniešiem piedāvātajām iespējām.  
Aptaujas anketa tika izstrādāta un publicēta  
www.visidati.lv portālā 2019. gada 17. septembrī, 
sociālajos tīklos respondentiem tā bija pieejama līdz 
2020. gada 10. janvārim. Anketēšanā piedalījās 162 
respondenti. Jāmin gan, ka novadā deklarēto jauniešu 
skaits 2020. gadā ir 1436, tādēļ nākamajās anketēšanas 
reizēs, kas turpmāk plānotas ikgadēji, vēlētos un lūgtu 
lielāku jauniešu atsaucību, jo ir svarīgi zināt, vai uzsāktais 
ceļš ir pareizā virzienā.

Balstoties esošās situācijas analīzē un veidojot 
sasaisti ar Eiropas Savienības jaunatnes stratēģiju 2019.–
2027. gadam, kā arī ņemot vērā Izglītības un zinātnes 
ministrijas ieteikto bāzes modeli darbam ar jaunatni 
pašvaldībās, Ventspils novada Jaunatnes politikas plānā 
2021.–2023. gadam ir noteikti četri prioritārie rīcības 
virzieni.

1. Veicināt dažādu sociālo grupu jauniešu līdzdalību. 
2. Nodrošināt saturīga un lietderīga brīvā laika 

pavadīšanas iespējas visos pagastos. 
3. Veicināt jauniešu iniciatīvu.
4. Veicināt jauniešu nodarbinātību.
Katrs rīcības virziens paredz savus pasākumus un 

darba rezultātus. Rīcības plānā iekļauti 17 pasākumi, 
kurus esošo situāciju un plāna īstenošanas gaitu reizi 
gadā izvērtēs Sociālā, izglītības, kultūras un sporta 
komiteja.

Ventspils novada jaunatnes politikas plāns rakstīts 
projekta konkursa “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas 
izveidei un attīstībai vietējā līmenī” ietvaros ar Jaunatnes 
starptautiskās programmas aģentūras un Valsts 
jaunatnes programmas atbalstu.

Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste 
Sibilla Veģe

Ventspils novada 
pašvaldība skolām izsniegusi 
120 planšetdatorus ar 
interneta pieslēgumu. Tos 
varēs izmantot mācību 
stundās, izejot laukā 
no klases, kā arī tad, ja 
epidemioloģisko apsvērumu 
dēļ atkal būs jāatsāk 
attālinātais mācību process.

Kā norāda Ventspils novada do-
mes priekšsēdētāja pirmais vietnieks 
Guntis Mačtams, iepriekšējais mā-
cību gads, kad Covid-19 izplatības 
dēļ mācības bija jāorganizē attālināti, 

visiem skolēniem nebija nepiecieša-
mo viedierīču. Secināts, ka to trūka 
70 bērniem. Pavasarī planšetdatorus 
skolām piešķīra valsts, bet tagad arī 
Ventspils novada pašvaldība ir iz-
sniegusi skolām viedierīces, domājot 
arī par to, lai skolēni varētu pilnvei-
dot digitālās prasmes. 

Aprēķinot, cik planšetdato-
ru nepieciešams katrai skolai, tika 
ņemts vērā vidējais audzēkņu skaits 
klasēs. Tā, piemēram, Zūru un Ugā-
les vidusskola saņēmusi 21 ierīci, 
Tārgales pamatskola 18, bet Piltenes 
vidusskola – 17 planšetdatorus.

Zūru pamatskolas direktore 
Santa Broša ir gandarīta par ierī-
cēm, jo tās noderēs audzēkņiem 
informācijas meklēšanā un apstrā-
dē, planšetdatori būs labs palīgs 
kompetencēs balstīto zināšanu 
apgūšanā un tad, ja skolēniem būs 
jāizzina dabā notiekošie procesi.   

Marlena Zvaigzne 

Ventspils novada 
pašvaldība skolām 

izsniegusi 120 
planšetdatorus ar 

interneta pieslēgumu. 

Skolas saņem pašvaldības piešķirtās planšetes
ULDA RIMKUS FOTO

Uzsākta novada jaunatnes 
politikas plāna apspriešana

Domes priekšsēdētājs Aivars Muce-
nieks, atceroties iepriekšējo mācību gadu, 
kad trīs pēdējos mēnešos mācības notika 
attālināti, sacīja, ka ieguvums ir prasme 
izmantot modernās tehnoloģijas, akcen-
tējot tomēr to, ka visvērtīgākais visos lai-
kos ir bijusi nepastarpinātā komunikāci-
ja – iespēja tikties un sazināties klātienē. 
Tieši cilvēcīgas attiecības ir visu vērtību 
mērs, tādēļ tās ir jāsaudzē un jāgodā. Aiv-
ars Mucenieks pateicās klātesošajiem par 
vēlmi apgūt zināšanas, par atbildību un 
nopietno attieksmi. Domes priekšsēdētā-
ja pirmais vietnieks Guntis Mačtams īpa-
ši pateicās pedagogiem, uzsverot, ka visi 
zālē esošie ir pelnījuši svinīgo pasākumu, 
novēlot veiksmi nākamajās olimpiādēs un 
konkursos.

Tie audzēkņi, kuri pagājušajā mācību 
gadā beidza 9. vai 12. klasi, tika sumināti 
mācību gada beigās, bet tagad uzteica pā-
rējos. Kopā šajā sezonā tika apbalvoti 33 
audzēkņi, deviņi kolektīvi, 33 pedagogi, 
pieci sportisti un divi treneri. Izglītības 
pārvaldes goda grāmatā šoreiz parakstī-
jās Krišs Zariņš no Tārgales pamatskolas, 
kurš skatuves runas konkursā Kurzemes 
reģionā ieguva 1. pakāpi (skolotāja Zanda 
Dulverka), Rēzija Blumfelde no Ugāles vi-
dusskolas, kurai bija 3. vieta starpnovadu 
posma latviešu valodas un literatūras 46. 
olimpiādē 8.–9. klašu grupā (skolotāja 
Māra Korotkova), Amanda Ivanova no 
Ugāles vidusskolas, kura ieguva 3. vietu 
starpnovadu posma latviešu valodas un 

literatūras 46. olimpiādē 8.–9. klašu gru-
pā, (skolotāja Māra Korotkova), Maksims 
Ličagins no Ugāles vidusskolas, kuram 
bija 3. vieta starpnovadu posma krievu 
valodas 23. olimpiādē “B” grupā, skolotā-
ja Zinta Dāvida, Lāsma Petrina no Ances 
pamatskolas, kura ieguva 1. pakāpi valsts 
XXIII stāstnieku konkursā “Teci, teci, va-
lodiņa” (skolotāja Silvija Grīnberga), An-
ces pamatskolas 5.–9. klašu tautas deju 
kolektīva pārstāvji Lelde Manteja un Kār-
lis Auziņš par 1. pakāpi tautas deju kolek-
tīvu repertuāra apguves skatē, gatavojoties 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku lielkoncertam (vadītāja Elita 
Kuģeniece), Popes pamatskolas koman-
das pārstāve Sana Rūmniece par 3. vietu 
konkursā “Gribu būt mobils” valsts finālā 
(skolotāja Inta Skuja) un Māris Ansbergs 
no Ugāles vidusskolas par izcīnīto 1. vietu 
2000 metru kavēkļu skrējienā Latvijas Re-
publikas čempionātā U18 grupā (treneris 
Kaspars Gulbis). 

Enija Jankovska, Piltenes Mūzikas 
skolas audzēkne, pagājušajā mācību gadā 
ieguva 3. vietu III Latvijas flautas spē-
les jauno izpildītāju konkursā “Sudraba 
flauta”. Meitene stāsta, ka viņai ļoti patīk 
flautas skaņas, turklāt, spēlējot šo instru-
mentu, labi tiek ventilētas plaušas. Enija ar 
prieku apmeklē mūzikas skolu, jo tas ļauj 
iegūt jaunas zināšanas. Pilteniece svinīga-
jā apbalvošanas pasākumā piedalījās otro 
reizi, viņa sumināta arī iepriekš – šāda at-
zinība iedvesmo un mudina mācīties vēl 
labāk. Enija jūt lielu vecāku atbalstu, viņas 

māmiņa Rudīte pavada meitu uz konkur-
siem, un tas rada gan patīkamu satrauku-
mu, gan saviļņojumu. Ances pamatskolas 
9. klases skolniece Elīza Zeltiņa ieguva 
atzinību starpnovadu posma latviešu va-
lodas un literatūras 46. olimpiādē. Viņai 
padodas dzimtā valoda, turklāt jauniete 
uzskata, ka, dzīvojot Latvijā, katram va-
jadzētu apgūt latviešu valodu labā līmenī. 
Elīzai ir prieks par saņemto atzinību, bet 
viņas māmiņa Liene apliecina, ka meita 
ir centīga un viņai labi padodas arī vizuā-
lā māksla. Ugāles vidusskolas direktore 
Dana Šimpermane uzskata, ka labāko 
skolēnu apbalvošanas pasākumi motivē 
audzēkņus censties vēl vairāk, turklāt bēr-
ni ir pelnījuši novērtējumu, jo dara vairāk, 
nekā no viņiem tiek prasīts. Dana atzīst, 
ka Ugāles vidusskolas pedagogi arī ikdienā 
uzslavē savus skolēnus, mudinot nopietni 
pievērsties mācību darbam, un labie vārdi 
tiešām iedvesmo. Keita Luīze Zaharova 
un Grieta Mačtama apmeklē Ugāles Mū-
zikas un mākslas skolu. Pagājušajā mācību 
gadā meitenes piedalījās Kurzemes reģio-
na mūzikas skolu pianistu konkursā “No 
prelūdijas līdz …”. Keita ieguva pirmo, bet 
Grieta –  trešo vietu. Keita atklāj, ka viņai 
ļoti patīk mūzika, un norāda, ka priecājas 
par apbalvojumu, jo ir patīkami to sa-
ņemt. Grieta stāsta, ka citi viņas ģimenē 
spēlē pūšamos instrumentus, viņa vienīgā 
apgūst klavierspēli, un tā iet pie sirds. Jau-
nā ugālniece vēlas kļūt par skolotāju, tādēļ 
ir motivēta cītīgi apgūt mūziku.   

Marlena Zvaigzne

Apsveic labākos un centīgākos

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Puzes pamatskolas 8. klases skolēni Sāra Veģe un Ernests 
Vēbergs pārstāvēja skolas 7.–9. klašu tautas deju kolektīvu, 
kas ieguva 2. pakāpi tautas deju kolektīvu repertuāra apguves 
skatē, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku deju lielkoncertam. 

Sandra Liepiņa, Ances 
pamatskolas skolotāja,  apbalvota 
par mērķtiecīgu darbu ar 
talantīgajiem skolēniem, 
sagatavojot novada posma 
matemātikas 70. olimpiādei.     
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KULTŪRAS VĒSTIS

PILTENE
13., 20., 27. oktobrī plkst. 19 

rudens kauss zolītē. 
20., 21. oktobrī no plkst. 12 

skolēnu brīvdienās meistarklase 
kulinārijas mākslā. 

24. oktobrī plkst. 14 atpūtas 
pēcpusdiena senioriem “Gadus 
tinu kamolā”. Uzstāsies sieviešu vo-
kālais ansamblis “Rudens roze”. Lū-
gums pieteikties pa tālr. 29480407. 

7. novembrī plkst. 20–24 va-
kara noskaņas koncerts “Rudens 
vēju pieskāriens”. Muzicēs brāļi 
Rozentāļi (iepriekšēja pieteikša-
nās), ieeja 5 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Grāmatu izstāde un planše-

te lasītavā par septembra ievēroja-
miem cilvēkiem – jubilāriem, at-
ceres dienām, svētkiem, aktuāliem 
notikumiem “Bibliotēkas kalen-
dārs oktobrī stāsta”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Par laikabiedriem ar iz-
pratni un cieņu” – rakstniekam 
Jānim Lejiņam 90.

l Pasaules pasta dienai (9. ok-
tobris) veltīta literatūras izstāde 
“Vēstules – saņemtās un nesaņem-
tās”.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Baidies ar grāmatu – spo-
ku stāsti un citas šausmas”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 63. kopa.

PASĀKUMI:
l 23. oktobrī tiekas rokdarb-

nieces.

PUZE
Kultūras nams
Oktobrī un novembrī Puzes 

kultūras nama mazajā zālītē ap-
skatāma Ligitas Strazdiņas gleznu 
izstāde.

24. oktobrī Ventspils novada 
forums “MUMS” jauniešiem no 13 
līdz 25 gadiem (skatīt 4. lpp.).

26. oktobrī plkst. 10 muzikāla 
leļļu izrāde “Ceļojums”. Muzikālajā 
pasakā ir stāsts par kaķi, kurš no-
lēmis apceļot pasauli. Savā pirmajā 
ceļojumā kaķis nomaldās mežā, 
kurā viņš satiekas un iepazīstas ar 
iepriekš nezināmiem zvēriem un 
putniem. Ceļojuma laikā kaķim 
nākas piedzīvot gan prieku, gan 
vilšanos. Muzikālās izrādes laikā 
visi notikumi tiek ieskandināti ar 
latviešu tautasdziesmām. Izrādes 
ilgums 40 min. Ieejas maksa 2 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Izstāžu cikla “Krāsainās grā-

matas” izstāde “Zilās”.
l Novadpētniecības materiā-

lu izstāde “Puzes pagasta stāsti – 
Stikli”.

l Literatūras izstāde “Vējiem 

līdzi” – amerikāņu rakstniecei 
Margaretai Mičelai 120.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Sīpoliņš” – itāliešu rakstniekam 
Džanni Rodāri 100.

l Ceļojoša Ziru pagasta iedzī-
votājas Līgas Jēkas kolekcijas izstā-
de “Varde – dīķa karaliene”.

l Literatūras izstāde “Melan-
holiskais valsis” – komponistam 
Emīlam Dārziņam 145.

PASĀKUMI:
l No 26. līdz 30.  oktobrim 

radošas darbnīcas bērniem “Bie-
dējošais ķirbis”, darbs ar papīru, 
šķērēm un līmi.

TĀRGALE
Tārgales pamatskolas zāle 
16. oktobrī plkst. 18 koncerts 

un sadraudzības vakars “Jūra, sau-
le un vējš” kopā ar dzejniekiem, 
Tārgales pagasta amatierkolektīvu 
dalībniekiem, viesiem no Ventspils 
un Liepājas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde bērniem 

“Rudens nāca sētiņā”.
l Literatūras izstāde “Mākslas 

zinātniecei Skaidrītei Cielavai 100”.
l Literatūras izstāde “Mūzi-

ķim un komponistam Uldim Sta-
bulniekam 75”.

l Literatūras izstāde “Kompo-
nistam Emīlam Dārziņam 145”.

l Literatūras izstāde “Dainu 
Tēvam Krišjānim Baronam 185”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 61. kopa.

JŪRKALNE  
17. oktobrī Jūrkalnē norisinā-

sies festivāls jūras makšķerēšanā 
no krasta un 10. Latvijas  čempio-
nāts jūras makšķerēšanā tautas 
klasē. 

No plkst. 12 pie tautas nama 
visi aicināti uz Zivju dienas pasā-
kumu. Viss par zivīm: kūpināšana, 
ēšana, atrakcijas un radošās darb-
nīcas, tirgus.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Itāliešu 

rakstniekam Džanni Rodāri – 100”.
l Literatūras izstāde “Folklo-

ristam, publicistam Krišjānim Ba-
ronam – 185”.

l Literatūras izstāde “Satīri-
ķim Žanim Ezītim – 85”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 62. kopa.

UŽAVA
Užavas tautas nams
23. oktobrī plkst. 18 uz slēgto 

vakaru pulcēsies seniori “Atvasaras 
krāšņumā ...”. Pasākumu kuplinās 
“Maģie suiti”, Užavas sieviešu vo-
kālais ansamblis “Saiva”, amatier-

teātra “Maskas” aktieri un Pēteris 
Landmanis.

31. oktobrī no plkst. 11 līdz 
12 Mary Kay meistarklase. Aicinā-
ta ikviena daiļā dzimuma pārstāve! 

11. novembrī plkst. 16 Lāč-
plēša dienas lāpu gājiens no Uža-
vas pamatskolas uz pieminekli 
“Melnā saule”, svecīšu iedegšana, 
dzeja, dziesmas.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Katram 

savi stiprie vārdi” – Latvju Dainu 
tēvam Krišjānim Baronam 185.

l Skolotāju dienai veltīta li-
teratūras izstāde “Paldies skolotā-
jiem!”.

l Pasaules pārtikas dienai (16. 
oktobris) veltīta literatūras izstāde 
“Veselīgi un garšīgi”.

l Literatūras izstāde “Esi at-
bildīgs par tiem, kurus pieradini”.

l Novadpētniecības materiālu 
izstāde “Bibliotēkā – šodiena un 
vēsture”.

PASĀKUMI:
l 15. oktobrī jauno grāmatu 

diena.
l 16. un 30. oktobrī plkst. 

10 priekšā lasīšanas un spēļu rīti 
pirmsskolas bērniem “Bērnu rīti 
bērnu priekam”.

ANCE
Kultūras nams
18. oktobrī plkst. 10 zolītes 

turnīrs.
29. oktobrī  plkst. 9 leļļu teāt-

ra “Tims” izrāde “Ceļojums”.
Bibliotēka
Izstādes:
l Pasaules pasta dienai (9. ok-

tobris) veltīta literatūras izstāde 
“Pastnieks – gaidītākais ciemiņš!”.

l Literatūras izstāde “Mīļā, 
baltā, zelta, vienīgā!” – aktrisei 
Antrai Liedskalniņai 90.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 66. kopa.

PASĀKUMI:
l Oktobra pirmdienās (14., 

21., 28.) plkst. 11.30 bibliotekārās 
stundas Ances pamatskolas skolē-
niem “Iepazīsim rakstnieces Mā-
ras Cielēnas daiļradi”.

l 31. oktobrī plkst. 11 lasītāju 
interešu klubiņa “Dažādības” pasā-
kums “Man nozīmīgā grāmata”.

UGĀLE
“Mežrūpniekos” 
14. oktobrī plkst. 19 tematis-

kais vakars “Mani ziemas krājumi”.
20. oktobrī plkst. 17 kino bēr-

niem “Karalienes Korgijs”. Ieeja 2 eiro.
30. oktobrī plkst. 18 Ventspils 

Mūzikas skolas saksofonu okteta 
koncerts.

31. oktobrī plkst. 15 Stand-
up izrāde. Piedalās komiķis Mak-

sims Trivaškēvičs. Ieeja 3 eiro.
Bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības ekspozī-

cija “Rūpnīcas “Usma” atstātās pē-
das Ugālē”; iespējams noskatīties 
arī rūpnīcas darbinieku atmiņu 
stāstu filmu.

l Literatūras izstāde “Apaļš kā 
ābols, vesels kā rutks” – medicīnas 
literatūra veselības stiprināšanā.

l Literatūras izstāde “Oktobra 
jubilāri: Jānis Lejiņš, Jānis Rokpel-
nis, Krišjānis Barons”.

l Literatūras izstāde “Rudens, 
lietus un vēju romāns” – literārā 
darba nosaukumā vārds “rudens”.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Mana tautasdziesma” – 
Latvju Dainu tēvam Krišjānim Ba-
ronam 185.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Vai pazīsti – Dželsomi-
no, Pinokio, Sīpoliņš? “ – itāliešu 
rakstniekam Džanni Rodāri 100.

POPE
Kultūras nams
15. oktobrī plkst. 18 kulināri-

jas klubiņa “Knifiņš” pirmā nodar-
bība amatu telpā.

18. oktobrī plkst. 14 senioru 
ballīte “Tiem, kam pāri 50…”. Pro-
grammā: Popes AT dzejas lasījums 
“Parunāsim par to, kas ir…”, tur-
pinājumā grupas “Atmiņu lietus” 
koncerts. Ieejas maksa 3 eiro.

24. oktobrī plkst. 14 Straz-
dumuižas drāmas un dzejas teāt-
ra izrāde H. Gulbja luga “Cīrulīši”. 
Inetas Vanagas režija. Ieejas maksa 
2 eiro.

Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: bib-

liotēka slēgta līdz 1. novembrim; 
apmeklētājiem atvērta 15., 19., 22., 
26. un 29. oktobrī plkst. 9.30–17.30.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Vai pa-

zīsti meža veltes – sēnes?”.
l Literatūras izstāde “Tik un 

tā” – mūziķim Uldim Stabulnie-
kam 75.

l Literatūras izstāde “Antras 
uzruna lasītājiem” – aktrisei Antrai 
Liedskalniņai 90 (no 15. oktobra).

l Literatūras izstāde “Dainu 
tēvam Krišjānim Baronam 185” 
(no 31. oktobra).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 67. kopa.

ZIRAS
Ziru tautas nams
24. oktobrī plkst. 19 erudīci-

jas vakars senioriem.
26.–31. oktobrī ķirbju izstāde.
31. oktobrī plkst. 18 spoku 

disenīte bērniem.
Bibliotēka
Izstādes: 

l Literatūras izstāde “Latvju 
Dainu tēvam Krišjānim Baronam 
185”.

l Fotoizstāde “Sēnes” – zi-
renieču L. Jēkas, M. Purekles un  
S. Andersones sēnes fotogrāfijās.

l Jauno grāmatu izstāde.
PASĀKUMI:
l Oktobrī Bērnu un jauniešu 

žūrijas eksperti veidos gudro grā-
matu tārpu.

l Oktobris – āķīgo mīklu mi-
nēšanas mēnesis bibliotēkā.

l 15. oktobrī plkst. 16 loto 
pēcpusdiena skolēniem.

ZLĒKAS 
Kultūras nams
24. oktobrī plkst. 18 ama-

tierteātra “Margots” pirmizrāde  
M. Zoš čenko “Kāzas”.

31. oktobrī plkst. 15 Zlēku 
amatierteātra 90 gadu jubileja. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Fotogrāfiju izstāde “Ruden-

tiņš – bagāts vīrs”.
l Literatūras izstāde “Dainu 

tēvam Krišjānim Baronam 185”.
l Novadpētniecības materiālu 

izstāde “Zlēku amatierteātrim 90”.
l Ventspils bibliotēkas rotējo-

šā fonda 65. kopa.
PASĀKUMI:
l 30. oktobrī plkst. 14 dāmu 

klubiņa nodarbību “Viss par matu 
kopšanu” vada I. Jansone.

USMA
Usmas tautas nams
23. oktobrī plkst. 19 tema-

tisks kino vakars “Viens gads kopā”.
29. oktobrī plkst. 19 leļļu te-

ātra “Tims” izrāde bērniem “Ceļo-
jums”. Ieeja 1 eiro.

31. oktobrī plkst. 19 Stand-
up izrāde. Piedalās komiķis Mak-
sims Trivaškēvičs. Ieeja 3 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakstnie-

ces Kristīnes Ulbergas grāmatas”.
l Literatūras izstāde “Tik un 

tā” – mūziķim Uldim Stabulnie-
kam 75.

l Literatūras izstāde “Tautas 
zelts” – latvju Dainu tēvam Krišjā-
nim Baronam 185.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 68. kopa.

PASĀKUMI:
l 17. oktobrī tradicionālā 

ekskursija čaklākajiem lasītājiem 
uz Jelgavu.

Vārve
Sporta un kultūras 
centrs Zūras
Līdz 30. oktobrim fotokluba 

“Kaktuss” fotoizstāde.

Ventspils novada pasākumu afiša
13. oktobris–15. novembris

NOBEIGUMS 7. lpp.
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Ventavas sabiedriskais centrs
(kultūras darba 
organizatora pasākumi)
18. oktobrī plkst. 15 dziesmo-

tā dzejas pēcpusdiena “Manas ze-
mes elpa”. Dzeja – Gunta Grietēna, 
dziesmas – Ziru vokāli instrumen-
tālais ansamblis un Ziru sieviešu 
vokālais ansamblis. 

31. oktobrī plkst. 18 Puzes 
amatierteātris “Un tā tāļāk” ar iz-
rādi “Trīs, bet ne māsas”.

Zūru pamatskolas 
sporta zāle 
17. novembrī plkst. 18 kon-

certs, veltīts Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai. Koncertā 
– koris “Nošu planētas” un vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Vāruve”, 
tiks pasniegti Vārves pagasta goda 
raksti.

JIC “Ligzda”
19. oktobrī plkst. 13 dāmu 

klubiņa “Kalīzija” nodarbība “Kā 
smaržo maize”, cepsim maizi.

23. oktobrī plkst. 13 projekta 
“Putni” īstenošana.

2. novembrī plkst. 13 dāmu 
klubiņa “Kalīzija” tikšanās ar sejas 
kopšanas konsultanti Lailu Kuli-
šovu.

BC “Tīne”
20. oktobrī plkst. 17 pārgā-

jiens “Rudens prieki”.

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kas var 

dziesmas izdziedāt” – folkloristam 
Krišjānim Baronam 185.

l Literatūras izstāde “Nāk ru-
dens apgleznot Latviju...” – mūzi-
ķim Uldim Stabulniekam 75 (līdz 
20. oktobrim).

l Literatūras izstāde “Dzīves 
sadedzinātie” – aktrisei Antrai 
Liedskalniņai 90 (no 21. oktobra).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 64. kopa.

PASĀKUMI:
l Oktobrī atsākas bērnudārza 

“Zīļuks” vecākās grupas bērnu no-
darbības bibliotēkā.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mūzika 

paliek un paliks ilgi, tā nav viendie-
nīte” – mūziķim Uldim Stabulnie-
kam 75 (līdz 16. oktobrim).

l Literatūras izstāde “Emīls 
Dārziņš – savas tautas mūziķis” – 
komponistam Emīlam Dārziņam 
145 (no 19. oktobra).

l Literatūras izstāde “Viss dzī-
ves piepildījums – tautas dziesmas” 
– latvju Dainu tēvam Krišjānim Ba-
ronam 185” (no 30. oktobra).

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 65. kopa.

PASĀKUMI:
l 15. oktobrī – e-nodarbība 

“E-pakalpojumi. Veido uzkrājumu 
krājrīkā”.

l 21. oktobrī – radoša darb-
nīca “Vēja zvans no Latvijas dabas 
materiāliem”.

NOBEIGUMS. SĀKUMS 6. lpp.

Kādā saulainā piektdienas 
rītā iepazīstos ar jauno un 
enerģisko veterinārārsti 
Artu Maulu, kura Vārves 
pagastā ir reģistrējusi savu 
privātpraksi un izveidojusi 
mobilo veterināro klīniku, 
lai palīdzētu kā mazajiem, 
tā lielajiem dzīvniekiem visā 
Ziemeļkurzemē. 

Ikdienā Arta strādā Pārventas 
veterinārajā ambulancē. Dzīvnie-
kus viņa iemīlēja jau bērnībā. Artai 
kādu laiku bija savs zirgs Ojārs, kurš 
uzturējās krustmātes Astrīdas Jan-
sones saimniecībā Vārves pagastā, 
un meitene kopā ar savu draugu 
jāja pa mežiem un laukiem, mērojot 
ceļu arī līdz jūrai.      Desmit gadu ve-
cumā meitene iepazinās ar zirgkopi 
Gelintu Apsi un sāka nodarboties 
ar jāšanas sportu. “Vēl tagad spilgti 
atceros to brīdi, kad reiz “Demorā” 
ieradās veterinārārsts, un, vērojot 
viņa darbošanos, sapratu – tas ir tas, 
ko gribu darīt! Tā jau kopš 6. klases 
mērķtiecīgi domāju par profesijas 
izvēli. Pirmkārt, mani piesaistīja ie-
spēja palīdzēt dzīvniekiem, un, otr-
kārt, tas, ka veterinārārsts nesēž uz 
vietas, bet apmeklē saimniecības.” 
Kad Arta bija Gelintas audzēkne, 
viņa piedalījās konkūra sacensībās, 
iegūstot arī godalgotas vietas un 
reizēm apmeklējot starptautiskus 
mačus. Veterinārārste ir pateicīga 
savai trenerei par to, ka viņa iemā-
cīja ne tikai jāt, bet arī rūpēties par 
dzīvniekiem. Ir ļoti svētīgi, ja bērni 
iemācās sukāt zirgus un iztīrīt stalli, 
iepazīst viņu ēdienkarti un saprot, 
no kā atkarīga zirdziņa labsajūta. 

Veterinārmedicīnu, studējot se-
šus gadus, Arta apguva Lauksaim-
niecības Universitātē. Visgrūtākās 
bija pirmās pāris nedēļas, jo pēkšņi 
nācās sastapties ar jēdzieniem latī-

Jaunā ārste izveidojusi mobilo klīniku   

Arta ieliek savā automašīna visu nepieciešamo aprīkojumu un medikamentus, lai 
steigtos mājas vizītēs pie sasirgušajiem dzīvniekiem. Īpaši mīļi viņai ir zirgi. 

      MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

ņu valodā. Pēc tam studiju process 
ritēja raiti. Neliels pārbaudījums 
bija prakses laikā, kad ziemā bija jā-
dzīvo aukstā kūtī un naktī jāsniedz 
palīdzība dzemdējošām govīm. Pil-
sētniekiem šāda vide radīja diskom-
fortu, bet ne tik lielu, lai atteiktos no 
izvēlētās profesijas. “Man patīk lau-
ku darbi, es no tiem nevairos, un, 
ja man būtu izvēle, noteikti dzīvo-
tu ārpus pilsētas. Pagājušajā gadā, 
pabeigusi studijas, sāku strādāt 
Pārventas veterinārajā ambulancē, 
kur mēs ārstējam mazos dzīvnie-
kus, savukārt, lai varētu palīdzēt 
arī lielajiem, kas ir mana mīlestība, 

uzrakstīju projektu un ieguvu lī-
dzekļus mobilās veterinārās klīni-
kas izveidei. Ielieku savā automa-
šīnā nepieciešamo aprīkojumu un 
medikamentus un braucu tur, kur 
mani sauc. To daru savā brīvajā lai-
kā – vakaros un brīvdienās. Es ļoti 
gribu ārstēt zirgus un citus lauk-
saimniecības dzīvniekus. Ventspils 
novadā ir reģistrēti 105 zirgi un 
9415 liellopi, tā ka ir, ko darīt.”

Arta ir gandarīta, ka, izmanto-
jot mobilās klīnikas pakalpojumus, 
dzīvnieka īpašniekam tas nebūs 
jāved uz stacionāro klīniku vai 
ambulanci, tādējādi ietaupot laiku 

un neradot dzīvniekam lieku stre-
su. Daudz vieglāk tam ir palīdzēt 
ierastajā vidē, saka ārste. Viņa pie-
dāvā ne tikai konsultācijas, bet arī 
klīnisko un speciālo izmeklēšanu, 
analīžu un paraugu noņemšanu, te-
rapeitisko un ķirurģisko ārstēšanu, 
zirgu kastrēšanu, vakcināciju, mik-
ročipēšanu, grūsnības diagnostiku. 
Ja saimnieks vēlēsies, Arta ir gatava 
secēt mirušu dzīvnieku, un šāda 
darbība viņu nebaida. Ārste ir iein-
teresēta noskaidrot dzīvnieka nāves 
cēloni, jo tas var palīdzēt ārstēt citus 
viņa sugas brāļus. 

Marlena Zvaigzne

AMATA MĒRĶIS: 
veikt sociālā darbinieka darbam ar pilngadīgām 

personām pienākumus.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
l augstākā izglītība (otrā līmeņa profesionālā vai 

akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā 
sociālajā darbā);

l prasme pielietot normatīvos aktus;
l prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un 

atbildes vēstules;
l patstāvība uzdevumu izpildē un prasme 

organizēt savu darbu;
l labas iemaņas darbā ar datoru 

(datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet 
Explorer) un biroja tehniku;

l labas saskarsmes kultūra un prasme 
kontaktēties ar cilvēkiem;

l valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:
l identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt 

sociālo situāciju, lai palīdzētu klientam (ģimenei) 
risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;

l atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas 
pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;

l sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt 
nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba 
specifiku dažādās prakses jomās;

l informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām 
uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;

l organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos 
sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;

l sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu 
atbalstu.

PIEDĀVĀJAM:
l profesionālas pilnveides un apmācības iespējas; 
l normālu nedēļas darba laiku;
l mēnešalgu 849 eiro pirms nodokļu nomaksas. 

Motivētu pieteikumu, profesionālās darbības 
un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu 
dokumentu kopijas lūdzam iesūtīt līdz 30. oktobra 
plkst. 15.00 uz e-pastu soc.dienests@ventspilsnd.lv ar 
norādi “Sociālā darbinieka amatam”. 
 Tālrunis uzziņām 28387367. 

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks 
uzaicināti uz tikšanos klātienē. 

Pamatojoties uz “Fizisko personu datu apstrādes 
likuma” 25. panta pirmo daļu, Ventspils novada 
Sociālais dienests informē, ka:

l pieteikuma dokumentos norādītie personas dati 
tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;

l personas datu apstrādes pārzinis – Ventspils 
novada pašvaldība, kontaktinformācija: Skolas iela 4, 
Ventspils, LV-3601, e-pasts info@ventspilsnd.lv,  
tālr. 63629450.

SOCIĀLAIS DIENESTS 
aicina darbā sociālo darbinieku darbam 

ar pilngadīgām personām

Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Ventspils novada pašvaldības mājaslapā 
www.ventspilsnovads.lv, klātienē Ventspils novada Sociālajā dienestā, adrese: Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, 

vai rakstot uz e-pastu datuaizsadzība@ventspilsnd.lv.  

Ventspils novada pašvaldības 
mājaslapā www.ventspilsnovads.
lv pieejama aptauja par 
kultūras dzīvi Ventspils novadā. 
Iedzīvotāji savu viedokli var 
izteikt līdz 15. oktobrim.

Lūdzu skatīt šeit: http://
lka.webresearch.lv/index.
php/335863?lang=lv.

Jau vēstījām, ka Latvijas 
Kultūras akadēmijas pētnieku grupa 
Kultūras akadēmijas prorektores 
zinātniskajā darbā profesores 
Andas Laķes vadībā izstrādā 
Ventspils novada kultūras attīstības 
programmu 2021.–2026. gadam. 
Jau aptaujāti novada kultūras 
jomas un nevalstisko organizāciju 
pārstāvji, pašvaldības vadība, ir 
noticis seminārs, bet tagad aicinām 
it visus piedalīties aptaujā un izteikt 
savu viedokli, cik bieži un kur tiek 
apmeklēti kultūras pasākumi, kam 
jāfinansē kultūras dzīves norises, 
vai novadā tiek saglabāts kultūras 
mantojums utt. Jau iepriekš 
pateicamies par jūsu viedokli! 

Marlena Zvaigzne

AICINĀM IZTEIKT 
VIEDOKLI PAR 
KULTŪRAS DZĪVI 
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Ventspils novada pašvaldība aicina 
pieteikties 2021. gada rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomai – 
nepieciešamajam zvejas rīku skaitam 
zvejošanai iekšējos ūdeņos un Baltijas 
jūras piekrastes ūdeņos Ventspils 
novada administratīvajā teritorijā. 

Iesniegumus lūdzam iesniegt līdz  2020. 
gada 1.  novembrim, lai pašvaldība savlaicīgi 
varētu pieņemt lēmumu par zvejas tiesību 
piešķiršanu 2021. gadam. Lūdzam ņemt vērā, 

ka obligāti nepieciešams pievienot zvejā iz-
mantojamā kuģošanas līdzekļa reģistrācijas 
apliecības kopiju vai līgumu par reģistrētas 
laivas nomu/patapinājumu.

Zvejnieki, kas plāno nodarboties ar ko-
merciālo zveju (sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību, individuālais uzņēmums, individuālais 
komersants, zvejnieku saimniecības, zemnie-
ku saimniecība), iesniegumam nepieciešams 
pievienot Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrijas atļauju (licenci) komercdarbībai 

zvejniecībā un Latvijas Republikas Uzņēmu-
mu reģistra Komersanta reģistrācijas apliecī-
bas kopiju (ja uzņēmums pirmo reizi iesniedz 
šo iesniegumu vai veicis pārreģistrāciju).

Kopš 2020. gada 1. jūlija iekšējos ūdeņos, 
tostarp privātajos ūdeņos, un Baltijas jūras 
piekrastes zvejas atļauju (licenci) un žurnālus 
sagatavo un izsniedz Ventspils novada domes 
Attīstības nodaļa.

Iesnieguma veidlapas varat saņemt:
1. Ventspils novada pašvaldības Apmek-

lētāju pieņemšanas centrā Ventspilī, Skolas 
ielā 4 (1. stāvā);

2. Ventspils novada pašvaldības Attīstības 
nodaļā pie Ivitas Meinardes Ventspilī, Kuldī-
gas ielā 3 (2. stāvā) 4. kabinetā, tālrunis uzzi-
ņām 22029846;

3. Pagastu pārvaldēs.
Veidlapa ievietota arī Ventspils novada 

paš valdības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv 
sadaļā Pakalpojumi/Uzņēmējdarbība.

Ivita Meinarde  

NOTEIKUMI
Ventspils novads2020. 

gada 24. septembrī                                                                                                            
3

 Nr.__________
(protokols Nr.71, 1.§)

PAR RŪPNIECISKĀS 
ZVEJAS TIESĪBU 
IZNOMĀŠANAS KĀRTĪBU 
VENTSPILS NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar “Zvejniecības likuma” 

5.panta ceturto daļu un Ministru 
kabineta 2009.gada 11.augusta 

noteikumu Nr.918 “Noteikumi par 
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanas kārtību” 71.3 punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, 

kādā Ventspils novada pašvaldība 
(turpmāk – Pašvaldība), pildot 
deleģētās valsts funkcijas zvejas 
tiesību izmantošanas organizēšanas 
jomā, piešķir rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomu Baltijas jūras piekrastes 
ūdeņos (turpmāk – Piekrastes ūdeņi), 
iekšējos ūdeņos, kā arī izsniedz 
zvejas atļauju (licenci) un zvejas 
žurnālus (turpmāk – Noteikumi).

2.  Noteikumu mērķis ir noteikt 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
iesniegumu iesniegšanas un 
izskatīšanas kārtību Pašvaldībā un 
piešķiramo rūpnieciskās zvejas limitu 
sadales kārtību.

3.   Lēmuma pieņemšana 
par rūpnieciskās zvejas tiesību 
iznomāšanu Piekrastes un 
iekšējos ūdeņos Ventspils novada 
administratīvajā teritorijā tiek 
deleģēta Ventspils novada 
domes Licencēšanas komisijai 
(turpmāk – Komisija). Pašvaldības 
administrācijas Attīstības  nodaļa  
nodrošina ar rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas saistīto jautājumu 
izskatīšanai nepieciešamās 
informācijas un dokumentu ieguvi un 
sagatavošanu. 

4.  Rūpnieciskās zvejas tiesības 
iznomā juridiskai un fiziskai personai 
(turpmāk – Zvejnieks), nosakot 
rūpnieciskās zvejas vietas, zvejas rīku 
veidu, skaitu un/vai nozvejas apjomu.

5.  Licencēšanas un vides 
pārvaldības speciālists ar zvejas 
pārvaldību saistītos datus ievada 
un iegūst Latvijas Zivsaimniecības 
integrētās zvejas un kontroles 
sistēmā (LZIKIS) – par rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un izmantošanu, 
speciālām atļaujām (licencēm), 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgumu (turpmāk arī – Līgums) ar 
Zvejnieku, ikgadējiem zvejas tiesību 
nomas līguma protokoliem (turpmāk 
– Protokols), zvejas atļaujām 
(licencēm) un zvejas žurnāliem. 

II.  Iesniegumu iesniegšanas 
un izskatīšanas kārtība

6. Zvejnieks, kurš pretendē uz 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, 
kārtējā gadā līdz 1. novembrim 
Ventspils novada pašvaldības 
pagastu pārvaldēs vai Ventspils 

PAR PIETEIKŠANOS PAŠPATĒRIŅA ZVEJAS RĪKIEM 2021. GADAM

novada pašvaldības administrācijā 
(Skolas ielā 4, Ventspilī) iesniedz 
noteikta parauga iesniegumu 
(turpmāk – Iesniegums):

 6.1. “Iesniegums Rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas saņemšanai 
Baltijas jūras piekrastē”  
(1. pielikums);

6.2.  “Iesniegums Rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas saņemšanai 
iekšējos ūdeņos” (2. pielikums).

7. Zvejnieks Iesniegumam 
obligāti pievieno dokumentu 
atvasinājumu, apliecinošu 
rūpnieciskā zvejā izmantojamās 
laivas reģistrāciju vai līgumu 
par reģistrētas laivas nomu/
patapinājumu.

8. Pašvaldības administrācijas 
licencēšanas un vides pārvaldības 
speciālists pieprasa Valsts Vides 
dienestam ziņas un pārbauda, vai 
Iesniegumu iesniegušais Zvejnieks, 
nav izdarījis zveju regulējošo 
normatīvo aktu pārkāpumus. 

9. Komisija, pieņemot lēmumus 
par zvejas tiesību nomas tiesību 
piešķiršanu komerciālajai un 
pašpatēriņa zvejai un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līguma 
noslēgšanu, ņem vērā zvejniecību 
regulējošos ārējos normatīvos aktos 
noteikto limita kopējo apjomu un 
nodrošina, ka kopējais Zvejniekam 
iedalītais rūpnieciskās zvejas rīku skaits 
nepārsniedz Pašvaldībai noteiktais 
zvejas rīku un nozvejas limits.

10. Komisija iedala piešķirto 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
izmantošanai rūpnieciskās zvejas 
limitus, ievērojot zveju regulējošos 
normatīvajos aktos noteiktos 
kritērijus personām, kurām ir 
priekšrocība pašpatēriņa zvejas 
tiesību iegūšanai šādā secībā: 

10.1.  Zvejnieks, kura deklarētā 
dzīvesvieta ir Ventspils novada 
administratīvā teritorija un/vai 
kuram piederošais nekustamais 
īpašums atrodas Ventspils novada 
administratīvajā teritorijā, un kuram 
noslēgts iepriekšējā gada rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas līgums; 

 10.2. Zvejnieks, kura deklarētā 
dzīvesvieta ir Ventspils novada 
administratīvā teritorija un/vai 
kuram piederošais nekustamais 
īpašums atrodas Ventspils novada 
administratīvajā teritorijā, un kuram 
nav noslēgts iepriekšējā gada 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgums; 

10.3.  Zvejnieks, kura deklarētā 
dzīvesvieta nav Ventspils novada 
administratīvā teritorija un kuram 
ir noslēgts iepriekšējā gada 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgums; 

10.4.  Zvejnieks, kura deklarētā 
dzīvesvieta nav Ventspils novada 
administratīvā teritorija un kuram 
nav noslēgts iepriekšējā gada 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgums. 

11. Rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas piešķiršanas un zvejas rīku 
limitu iedalīšanas nosacījumi: 

 11.1. gadījumā, ja zvejas 
rīku limits ir nepietiekams, lai 
apmierinātu visus zvejas nomu 
tiesību prasītājus, tad zvejas tiesības 
pašpatēriņa zvejai iznomā un iedala 
rūpnieciskās zvejas rīku limitu – 
viena veida zvejas rīku ne vairāk par 
vienu rīku vienai personai vai arī ne 
vairāk kā vienai personai no vienas 
mājsaimniecības (ģimenes), kurām ir 
viena deklarētā dzīvesvieta; 

 11.2. zveju regulējošo normatīvo 
aktu vai iepriekš noslēgtā līguma 
pārkāpumu konstatēšanas gadījumā, 
vai ja zvejas tiesību nomas līgums 
tiek izbeigts un Zvejnieks zaudē 
tiesības uz zvejas rīku limitu, 
nākošajā gadā uz to vairs neattiecas 
vēsturiskā pārmantojamība. 

12. Komisijas priekšsēdētājs 
vai vietnieks Komisijas pieņemtā 
lēmuma izpildes ietvaros slēdz ar 
Līgumu, kuram pievieno Protokols 
par zvejas limitu un nomas maksu.

13. Licencēšanas un vides 
pārvaldības speciālists sagatavo 
Zvejniekam izsniedzamo Līgumu un 
Protokolu par zvejas limitu, speciālo 
atļauju (licenci) un zvejas žurnālus.

14. Pašvaldība organizē 
rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas izsoli atbilstoši zvejniecību 
regulējošiem ārējiem normatīvajiem 
aktiem, ja rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas iesniegumu skaits pārsniedz 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
iespējas un ir atlikušas zvejas tiesību 
nomas iespējas. Par izsoles norises 
vietu un laiku paziņo Iesnieguma 
iesniedzējam.

15. Termiņš, uz kādu Pašvaldība 
slēdz rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas līgumu:

15.1. komerciālajai zvejai ar 
Ventspils novada administratīvajā 
teritorijā reģistrētu juridisku 
personu:

15.1.1. pirmreizēji – 5 gadi;
15.1.2. atkārtoti –  līdz 15  

gadiem;
15.2. komerciālajai zvejai ar 

citas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā reģistrētu juridisku personu 
– 3 gadi;

15.3. komerciālajai zvejai ar 
Kuldīgas novada un Talsu novada 
administratīvajā teritorijā reģistrētu 
juridisku personu zvejai Usmas ezerā 
– 5 gadi;

15.4. pašpatēriņa zvejai ar fizisku 
personu – uz 1 gadu.

16. Lai nodrošinātu ikgadējo 
zvejas rīku skaita limitu sadali 
Piekrastes ūdeņos, kas robežojas 
ar Ventspils novada administratīvo 
teritoriju, tiek ievērots zvejas rīku 
skaita limita sadalījums pa Ventspils 
novada pagastiem atbilstoši 
noteiktajam zvejas rīku skaita limita 
sadalījumam pa Ventspils novada 
pagastiem Baltijas jūras piekrastes 
ūdeņos (3. pielikums). Gadījumā, ja 
kādā no pagastiem nav iespējams 
nodrošināt pieprasījumu pēc zvejas 
rīku skaita limita komerciālai 
vai pašpatēriņa zvejai, bet citā 
pagastā zvejas rīku skaita limits nav 
izmantots, ar Komisijas lēmumu var 
veikt grozījumus kārtējā gada zvejas 
rīku skaita sadalē starp pagastiem. 

III. Nomas maksas samaksas 
kārtība

17. Maksu par zvejas tiesību 
nomu nosaka kārtējā gadā neatkarīgi 
no Līguma darbības laika un norāda 
Protokolā, ņemot vērā iedalīto zvejas 
rīku veidu un skaitu, kā arī zvejas 
vietu.

18. Zvejniekam zvejas tiesību 
nomas maksa jāveic: 

18.1. pašpatēriņa zvejai – pirms 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līguma un Protokola saņemšanas, 
uzrādot maksājumu dokumentu 
licencēšanas un vides pārvaldības 
speciālistam vai Pašvaldības 
administrācijas pārvaldēs;

18.2. komerciālai zvejai  – 
līdz zvejas tiesību izmantošanas 
uzsākšanai vai līdz kārtējā gada 
30. jūnijam.

19. Maksu par zvejas tiesību 
nomu Zvejnieks samaksā Līgumā 
norādītajā termiņā, izdarot 
maksājumu:

19.1. bezskaidras naudas 
norēķinu veidā ar pārskaitījumu 
Pašvaldības kontā; 

19.2. skaidrā naudā Pašvaldības 

administrācijas Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā, kasē Kuldīgas 
ielā 3, Ventspilī, vai pārvalžu kasēs.

IV. Kārtība, kādā tiek izsniegta 
atļauja iebraukšanai krasta kāpu 
aizsargjoslā

20. Atļaujas par iebraukšanu 
Baltijas jūras piekrastes un krasta 
kāpu aizsargjoslā pa laivu pievešanas 
ceļiem (4. pielikums; turpmāk 
– Atļauja), kas saistīta ar zveju, 
saņemšanai Iesniegumā norāda 
transporta līdzekļa nosaukumu, 
marku un reģistrācijas numuru. 
Atļauju ir tiesīgs saņemt Zvejnieks, 
kuram ar Pašvaldību ir noslēgts 
Līgums un kuram nav beidzies 
Līguma darbības termiņš. 

21. Pašvaldības administratīvo 
izdevumu segšanai aprēķinātā 
pakalpojuma maksa par Atļaujas 
sagatavošanu un izsniegšanu 
Zvejniekam:

21.1. 15,00 euro – Ventspils 
novada administratīvā teritorijā 
reģistrētai juridiskai personai;

21.2.  30,00 euro – citas 
pašvaldības administratīvā teritorijā 
reģistrētai juridiskai personai vai 
deklarētai fiziskai personai. 

22. Pašvaldības izdoto Atļauju, 
kuras darbības termiņš nosakāms 
kārtējā gadā līdz 31. decembrim, 
izsniedz licencēšanas un vides 
pārvaldības speciālists:

 22.1. pašpatēriņa zvejai –  
1 (vienam) transporta līdzeklim; 

22.2. komerciālai zvejai – ne 
vairāk kā 2 (diviem) transporta 
līdzekļiem. 

V. Noslēguma jautājumi
23. Noteikumi stājas spēkā 2020. 

gada 1. oktobrī. 
24. Ar Noteikumu spēkā stāšanos 

spēku zaudē:
24.1. Ventspils novada domes 

2012. gada 25. oktobra nolikums 
Nr.29 “Kārtība, kādā slēdzami 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 
līgumi Ventspils novada iekšējos 
ūdeņos”;

24.2.  Ventspils novada domes 
2015. gada 25. jūnija nolikums Nr.9 
“Kārtība, kādā slēdzami līgumi par 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
un veicama zvejas rīku skaita limitu 
sadale piekrastes zvejai Baltijas jūras 
piekrastes ūdeņos, kas robežojas 
ar Ventspils novada administratīvo 
teritoriju”.

Novada domes priekšsēdētājs 
A. MUCENIEKS

Pielikums Nr. 3
Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

ZVEJAS RĪKU SKAITA LIMITA SADALĪJUMS PA VENTSPILS NOVADA PAGASTIEM  
BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTES ŪDEŅOS

Pašvaldība, uz  kuras 
teritorijas piekrasti 

attiecas limits

Reņģu 
stāvvadi

Zivju 
murdi

Lucīšu 
murdi

Zivju 
tīkli

Reņģu 
tīkli

Zivju 
āķi

Akmeņ-
plekstu 

vadi

Apaļo jūras-
grunduļu 

murdi

Zivju 
vadi

Plekstu vadi

Tārgales pagasts 6 16 25 243 105 3200 35 1 Skaits nav ierobežots
Vārves pagasts - 1 3 43 19 800 11 - Skaits nav ierobežots
Užavas pagasts - 1 15 157 51 2200 35 6 1 Skaits nav ierobežots
Jūrkalnes pagasts 2 2 7 156 34 300 40 - Skaits nav ierobežots
Ventspils novads 8 20 50 599 209 6500 121 6 2 Skaits nav ierobežots
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Aizritējis pirmais mācību 
gada mēnesis. Klātienē visi 
satikāmies skolas pagalmā 
Zinību dienas pasākumā. 
Skolas kolektīvā uzņēmām 
astoņus pirmklasniekus. 

Kā ierasts, lai justos drošāk, pie 
mazajiem viesojās kāds tēls. Šoreiz 
tie bija Alise no angļu pasakas “Alise 
Aizspogulijā” un iemaldījies tūrists 
no Igaunijas. Visi bija draudzīgi, 
noilgojušies pēc skolas, skolotājiem 
un draugiem. Koši un cēli rindojās 
gladiolu ziedi vāzēs un skolēnu, 
vecāku rokās. Līdz ar skaistajiem 
rudens ziediem skolotāji saņēma 
bērnu smaidus un emocijas, bet tē-
los iejutās un kopā ar bērniem dar-
bojās Ginta Cīrule un Ieva Birziņa. 
Paldies! Septembris mūs lutināja 
ar saulaino, silto laiku. Sporta die-
nu visi pavadīja ārā, kopā ar sporta 
skolotāju un klašu audzinātājiem 
meklējot kontrolpunktus. Tie, kas 
izturēja un atrada visus, nostaigāja 
gana daudz kilometru. Vējaināka, 
lietaināka diena gan trāpījās 6. kla-
sei un viņu audzinātājai, apmeklējot 
pasākumu mežā. Skolotāja Aiva 
Cela pastāstīja par darbošanos šajā 
dienā: “Ik gadu septembrī “Latvijas 
Valsts meži” organizē ekspedīci-
jas 6. klasēm. Arī mums šogad bija 
tāda iespēja doties uz Popi pašā 
vētrainākajā septembra dienā. Visas 
dienas garumā veicām dažādus uz-
devumus. Iepazinām meža zinātni, 
uzzinājām, kā izvēlēties sēklas ko-
kus, cik skāba ir meža augsne un kā 
ātrāk izaudzēt augstvērtīgu mežu. 
Skaitījām kokus, noskaidrojām, kā 
kopt jaunaudzes un retināt mežu. 
Mērījām koku augstumu, centā-
mies precīzi noteikt augstumu au-
gošam kokam ar vienkāršiem paņē-

Krāsainais septembris Užavā
5. septembrī devāmies velopārgājienā uz Vendzavām pie 

Jāņa Jansona. Laiks mūs īpaši šajā sestdienā nelutināja, jo 
dabūjām pamatīgi izmirkt, bet tas nemazināja mūsu interesi 
par stāstīto “Asaru” dārzā. 

Jāņa vaļasprieks ir vīnogu audzēšana, ar kuru viņš nodarbojas no pa-
matdarba brīvajā laikā. Uzzinājām ļoti daudz par vīnogu šķirnēm, kuras 
aug Latvijas klimatiskajos apstākļos, degustējām dažādu šķirņu ogas un 
no vīnogu kauliņiem samaltu pulveri, kas satur daudz vitamīnu un kuru 
var lietot gan pie jogurtiem, gan arī kā ķermeņa skrubi. Paldies Vairai par 
gardo plovu un karsto vīnogu dzinumu tēju, kas mūs, izlijušos, sasildīja. 
Paldies visai Jansonu ģimenei par sirsnīgo uzņemšanu.

18. septembra vakarā tautas namā pulcējās aktīvākie pulciņu dalībnie-
ki, lai kopīgās diskusijās pārrunātu jaunās sezonas aktuālākos jautājumus. 
Mūsu pagasta seniori izteica vēlmi, ka arī viņi ir gatavi veidot savu inte-
rešu grupu, kas piedalīsies dažādu aktivitāšu organizēšanā Užavā. Paldies 
par vēlmi darboties – ļoti labprāt palīdzēšu realizēt jūsu idejas.

26. septembrī Užavas tautas namā notika “Kopā būšanas vakars”, kurā 
baudījām Puzes amatierteātra “Un tā tāļāk” izspēlēto V. Ozolas lugu “Trīs, 
bet ne māsas” un A. Bāņa dziedātās dziesmas. Lai visiem jauks un krā-
sains rudens!

Gita Vilgute
Pašdarbnieki satikušies foto rāmī. 

Lai jauka jaunā sezona! 

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Ancē atklāts 
labiekārtotais 
sporta laukums

Vienu brīdi tas gandrīz tika nolikts 
malā, bet tad novada domes deputāts 
Artis Kuģenieks teica, ka nevajag īstenot 
dārgo projektu ar hokeja laukumu. Lai iet 
futbola laukums ar visu pārējo. Un tagad 
mēs redzam, ka par lētākām naudām var 
izdarīt pietiekami daudz. Aira uzrakstīja 
kvalitatīvu projektu, tāpēc paldies viņai 
un Artim par to, ko nu esam paveikuši.” 
Ances pamatskolas direktore Elita Kuģe-
niece stāsta, ka mācību iestādes audzēk-
ņi labprāt velta laiku dažādām fiziskām 
aktivitātēm gan iekštelpās, gan laukā, 
tādējādi trenējot veiklību un nostiprinot 
izturību. Viņiem patīk sportot, turklāt 
ne tikai viņiem – to dara arī pieaugušie 
pagasta iedzīvotāji, uzspēlējot volejbolu 
un futbolu. Elita piemin arī to, ka ir an-
cenieces, kurām patīk nūjot, un ir tādas, 
kuras Vizmas Ģērmanes vadībā vingro. 

“Esmu ievērojusi, ka pagasta viesi 
priecājas par Ances sakoptību, uztei-
cot muižu, kuras sakārtošanā ieguldīts 
daudz darba un līdzekļu. Nu līdzās sena-
jai ēkai ir sakārtots sporta laukums, un 
par to prieks,” saka skolas direktore.  

Ances pamatskolas 9. klases audzēk-
nim Kārlim Auziņam no visiem sporta 
veidiem visvairāk patīk skriešana, tāpēc 
puisis ir gandarīts par jauno skrejceļu: 
“Daudzi mūsu skolā nodarbojas ar vo-
lejbolu un futbolu, arī basketbolu, un 
visi šie laukumi tagad ir pieejami. Es 
noteikti pēc stundām došos pasportot 
un skriešu. Mīļākā distance ir 60 m, bet 
ar draugiem spēlēšu basketbolu, jo tas 
attīsta koordinācijas spējas.” Sporta sko-
lotāja Sarmīte Indriksone Ancē strādā 
pirmo gadu, iepazīstot savus audzēkņus 
kā jaukus un patīkamus bērnus un pus-
audžus, kuri vēlas darboties un kuriem 
patīk sportot. “Par jauno sporta lauku-
mu varu teikt tikai to labāko. Cik rūpīgi 
strādāja būvstrādnieki! Man ir prieks, ka 
te ir skrejceļš, ko var izmantot dažādām 
distancēm, tāllēkšanas bedre, var spēlēt 
volejbolu un basketbolu. Te ir viss, ko 
vajag, un mazā lauku ciematiņā tas ir 
daudz,” uzskata Sarmīte. 

Ventspils novada Attīstības nodaļas 
projektu vadītāja Evita Roģe ir gandarī-
ta par to, ka novadā ir atsaucīgi deputāti 
un izdarīgi pagastu pārvaldnieki, kas, 
netērējot pārlieku lielus līdzekļus, prot 
sasniegt maksimālo efektu: “Iepriekš 
šis sporta laukums bija sliktā tehniskā 
stāvoklī, bet tagad redzam skaistu un 
sakārtotu sportošanai piemērotu vietu, 
kuru var izmantot ikviens, kas to vēlas. 
Pašvaldības un Eiropas Savienības finan-
sējumu izmantojām, sakārtojot arī spor-
ta laukumu pie Zūru pamatskolas.”

Ances sporta laukuma labiekārtoša-
nas izmaksas ir 77 476,28 eiro, pašvaldī-
bas devums ir 32 476,28 eiro, bet Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
līdzekļi ir 45 000 eiro. Būvdarbos iesais-
tījās SIA “Ventbetons – V” darbinieki, 
būvuzraudzībā – SIA “BŪUZ”, savukārt 
apliecinājuma karti izstrādāja un autor-
uzraudzību veica SIA “PBT”. 

Marlena Zvaigzne

UŽAVA

mieniem, izmantojot matemātiku. 
Noskaidrojām koksnes produktus 
un kur ikdienā lietojam koksni. 
Pārrunājām, kas ir dabai draudzīga 
atpūta un kādas cilvēku darbības 
ietekmē meža ainavu. Būvējām zaļi 
– cēlām koka tiltu bez naglām. Un, 
kad visi uzdevumi bija paveikti, ti-
kām pie balvām un varējām atpūs-
ties piknikā pie ugunskura.”

21. septembrī sākumskolas sko-
lēni un skolotājas Karīna Cimerma-
ne un Laura Brālīte projekta “Lat-
vijas skolas soma” gaitā apmeklēja 
koncertu “Virtuves rēvija” Liepājas 
koncertzālē “Lielais dzintars”. 25. 
septembrī, baudot īstu atvasaru un 
rudens saulgriežus, 1.–4. klašu sko-
lēni pulcējās uz pasākumu skolas 
dārzā “Meklējam Miķelīti!” Katra 
klase izstaigāja nelielu rudens taku 
ar uzdevumiem – minēja mīklas, iz-
spēlēja ticējumus, dziedāja gadskārtu 
dziesmas. Galapunktā visi ķērās pie 

radoša darba – darināja Miķelīti no 
dažādām rudens veltēm. Kad Mi-
ķelīši bija izveidoti, visi devās pie 
ugunskura, kur jau smaržoja oglēs 
ceptie kartupeļi. Siltie kartupeļi 

garšoja lieliski. Kopā ar bērniem, 
rosinot skolēnus izzināt gadskārtu 
tradīcijas, darbojās skolotājas Sabī-
ne, Laura, Anita un Ilze.

Ilze Geste

Iepazina mežu un gadskārtu tradīcijas

Kartupeļi oglēs gatavi, nu varēs mieloties! 

Zaļais tilts gatavs, priecājas 6. klases audzēkņi un 
skolotāja Aiva Cela.         AIVAS CELAS ARHĪVA FOTO

GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO
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JŪRKALNE

Vien dien Ābs bi āzbraucs uz Kuldīg iepierkties. Pārbraucs mā, viš 
sak Ručam: “Dižie suit Alšvangē taisīs tierg. Visapkār Alšvangei salikt 
plakāt, ka būs suit tiergs”. 

Tad jau lab, sak Ruč, varēs āzbraukt iepierkties. Diez va, jo vīņi jau tierg 
tais svētdienās pulksten 12.00, taisn tad, kad sāk zvanīt baznīcs zvān un 
sākās dievkalpojums. Tad jau tie ir gan palikuš pagān. Tad jau tie vairs nav 
suit, kas niiet baznice. Es jau arī tā domā, vienreiz iegāj Čač bode un redz i 
krējums un krējum izstrādājums. Iznāk, ka Alšvangā arī suit, kas iet baznīce, 
un i suit izstrādājum, kas dievkalpojum laike sarīko tierg un to apmeklē, 
nosaka Ābs. Lāb gan, ka mēs bi tik gūdr un neapvienojās, tad vīņ arī mums 
likt taist tierg dievkalpojum laike. Tā jau viš i, sak Ruč. Uzvelk suit bruslak ar 
divrind pumpām, pasit padusē kazāds pūsl un nu domā, ka i dižs suits. Viens 
tāds dižs suits bi uzrakstījs pasak par pārvaldniek un Kung, tikai beigās 
āzmirs uzrakstīt, ka viš pielūdz pārvaldniek, nevis Kung. Un to pielūdz vēl 
tagad, nosak Ābs. Lāb pietiks aprūnt kaimiņs, lai vīņ tiek galē paš. Bet va 
tev ko ēst i. Es rau nopierk div butels āl, tev jau a smeķē. Lāb, ka neizrij 
viens pats, ka atcerējies arī mān, nosaka Ruč. Lāb jau lāb, nosaka Ābs. Jāiet 
nomazgāt roks – va Kuldīge nau noķērts kāds pandēmijs vīruss. 

Bratans 

25. septembrī sirsnīgā 
pasākumā zlēcenieki atkal tikās ar 
rakstniekiem Andri Grīnbergu un 
Andri Akmentiņu. Pirms gada mūsu 
novadnieks iepazīstināja lasītājus ar 
atmiņu grāmatu “Kustinu dzīvi” un 
solīja tās turpinājumu. 

Šogad pie lasītājiem devusies grāmata 
“Katru dienu ar piesitienu”. “Kā paiet gads, 
tā grāmata gatava. Ja dara, tad var izdarīt!” 
tā par savu veikumu sacīja autors, kurš feb-
ruārī nosvinējis astoņdesmito dzimšanas 
dienu. Možs, kustīgs un vienmēr gaišu ska-
tu uz dzīvi – tāds ir žurnālists un dzejnieks 
Andris Grīnbergs. Par rakstura stingrību 

viņš pateicīgs saviem vecākiem, kuri radinā-
juši pie darba un pienākuma apziņas, tādēļ 
Andris visu mūžu pratis iztikt bez bohēmas 
kaitīgās ietekmes. Izteicis vēlēšanos apmek-
lēt savu skolu, muižas apkārtni un vecāku 
atdusas vietu, pirms tikšanās ar lasītājiem  
dzejnieks skolas pagalmā ritina atmiņu pa-
vedienu. “Te bija sporta laukums, kur starp-
brīžos skrēju pavingrot”, atceras Andris. 
Viņš strādā pie jaunas grāmatas, kuras no-
saukums “Īsrindītes” – pēc iespējas īsākiem 
vārdiem izteiktas atziņas, atklāsmes, dzejo-
ļi. “Es katru rītu ar saulīti lecu. Ar saulīti jau 
nekad tu nevari būt par vecu.” Lai izdodas!

Savukārt rakstnieks Andris Akmentiņš 

pasākumu kuplināja ar savu dzeju, dzies-
mām un fragmentu no topošā romāna 
par latviešu noveļu meistaru Jāni Ezeriņu, 
kas iznāks projekta “Es esmu...”  gaitā. Tas 
ir grāmatu cikls, kurā 12 rakstnieki un 12 
literatūrzinātnieki radīs katrs autonomu 
darbu par vienu no 12 latviešu literatūras 
klasiķiem. Zlēcenieki lasījumu uzņēma ar 
sajūsmu un izteica vēlēšanos tikties ar au-
toru Andri Akmentiņu, kad romāns būs ga-
tavs un grāmata izdota. Turēsim rakstnieku 
pie vārda, jo tikšanās vietu mainīt nedrīkst.

Zlēku bibliotēkas vadītāja 
Pārsla Bože

Zlēku evaņģēliski luteriskās 
draudzes priekšniece Gunita 
Zernevica vēlas pateikties it visiem, 
kuri palīdzēja sagatavoties svētku 
dievkalpojumam, kura laikā 
iesvētīja kroņlukturi un krucifiksu. 

Paldies pienākas Raimondam Umbraš-
kam un viņa dēlam Reinim, kuri uzstādīja 
skaisto kroņlukturi, tiem draudzes locek-
ļiem, kuri posa dievnamu svētkiem, Zlēku 
pirmsskolas izglītības iestādes pavārei Inai 
Grinfeldei par cienasta sagatavošanu, Zlēku 
pagasta pārvaldes darbiniekiem un personīgi 
tās vadītājai Daigai Cekulei, kura vienmēr ir 
pretimnākoša un atsaucīga, Ugāles draudzes 
ansamblim un ērģelniecei. “Ir tāds teiciens, 
ka viens nav karotājs, un es to varu sacīt arī 
par Zlēku draudzi. Tajā ir daudz atsaucīgu 
cilvēku, to netrūkst arī pārējo zlēcenieku 
vidū, tādēļ varam gan skaisti svētkus svinēt, 
gan rīkot tradicionālos dievkalpojumus, gan 
iesaistīties projektos. Vēlreiz paldies visiem 
par atsaucību,” saka Gunita.

Marlena Zvaigzne

Pateicība 
visiem 
palīgiem

Zlēku baznīcā 30. augustā iesvētīja altāra 
krucifiksu un kroņlukturi.    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO   

Tikšanās vietu mainīt nedrīkst

Priekšplānā Andris Akmentiņš, pie galda 
–  Andris Grīnbergs.   PĀRSLAS BOŽES FOTO

Āb un Ruč pārdoms

29. septembrī Usmā 
svinēja Miķeļdienu.  
Senāk, kad gadu dalīja  
divos gadalaikos,  
Miķelis ar Jurģi bija šo 
gadalaiku robežpunkti 
– Jurģis aizvadīja ziemu 
un vēra durvis vasarai, 
bet Miķelis pavēra vārtus 
ziemai. 

Daudzviet pēc šīs dienas ti-
cis gaidīts sniegs. Miķelis latvju 
dainās saukts par labu un bagātu 
vīru, arī par maizes tēvu, kas sais-
tās ar rudens ražas ienākšanos. 
Šis ir arī laiks, kad var nedaudz 
atvilkt elpu pēc smagajiem pava-
sara un vasaras darbiem. Viss ie-
sētais ir izaudzis un novākts, lopi 
pa vasaru paaugušies un noganīti 
drukni. Dienas kļūst īsākas, vakari 
– garāki, tāpēc sākas vakarēšanas 
un veļu laiks.

Man bērnībā vienmēr gribē-

jies nonākt kādos īstos latviešu 
svētkos. Tādos, par kuriem la-
sām latviešu literatūrā. Kad mūsu 
zeme vēl nebija karu sapostīta. 
Kad saimnieki savai saimei rīkoja 
svētkus, klāja galdu, būvēja ska-
tuvi un spēlēja vietējie muzikanti. 
Šķiet, ka tieši tāpēc, domājot par 
svētku svinēšanu Usmā, gribējās, 
lai Miķeļdiena ir lustīga un jestra. 

Šajā pievakarē mūs sev līdzi 
lustīgā ceļojumā aizveda Saldus 
senioru akordeonistu ansamblis 
“Akords”. Sešu akordeonistu, bas-
ģitārista un bundzinieka pava-
dībā apceļojām teju visu pasauli 
– skaņdarbi nāca no visas plašās 
pasaules. Īpašs prieks par Usmas 
senioriem, kuri bija sapulcējušies 
uz koncertu, un šķiet, ka atmiņās 
kavējās savas jaunības dienās.

Pirms Miķeļdienas bijām iz-
sludinājuši izstādi “Usmas dārza 
lepnums 2020”. Kopā ar čaklajiem 

USMA

ZLĒKAS

Uzstājas Saldus senioru akordeonistu ansamblis “Akords”.     ELANAS JURGENAS FOTO

Lustējas un izrāda rudens veltes

usmeniekiem un kaimiņpagas-
ta Ugāles ļaudīm veidotā izstā-
de piepildīja un daiļoja ne tikai 
tautas nama zāles logus un palo-
dzes, bet arī foajē un ieejas dur-
vis. Paldies visiem izstādes dalīb-
niekiem – Ilgai Mertenai, Inesei 
Zvingulei, Zernevicu ģimenei, 

Lilitai Visockai, Jurijam Upītam, 
Raitai Špankai, Lilitai Freimanei, 
Anitai Meierei, Sandrai Štrausai, 
Evai Dermakai, Dacei Grinbergai, 
Benitai Zaķei, Ilzei Spriņķei, Ras-
mai Kolātei, Ivetai Petei un Sanitai 
Liepājniecei. No sirds paldies saku 
arī savam uzticamajam cīņu bied-

ram – Lailai Gruntei, kura katram 
dārzenim atrada vispiemērotāko 
vietu un izkārtoja izstādi pa teju 
visu tautas namu. Lai mums vi-
siem piepildīts un skaists rudens!

Tautas nama “Usma” vadītāja 
Elana Jurgena
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19. septembrī Jūrkalnē 
tika svinēta Ābolu balle 
rudens saulgriežu zīmē. 
Šogad svētkus svinējām 
divas dienas – 19. un 20. 
septembrī. 

Par lustēm, svētku noskaņu 
un jautrību rūpējās mājinieces, 
etnogrāfiskā ansambļa “Maģie 
suiti” dziedātājas kopā ar saviem 
viesiem – vidējās paaudzes deju 
kolektīvu “Ance”, Ances senioru 
deju kolektīvu, vidējās paaudzes 
deju kolektīvu “Usma” un vidējās 
paaudzes deju kolektīvu “Tārga-
le”. Lai arī skatītāji izlocītu kājas, 
par lustīgiem dančiem parūpējās 
tautas mūzikas ansamblis “Tals’ 
trimiš” un folkloras kopa “Talsi”. 
Kad dejas bija izdejotas un kat-
li izēsti, ļaudis devās uz “Vējturu 
namu”, kur visus gaidīja Usmas 
amatierteātris “Suflē” ar izrādi  
E. Vulfs “Grūts uzdevums”. 

Īpašais svētku viesis bija Juris 
Kaukulis. Rokmūziķis Jūrkalnes 
jaunajā dabas koncertzālē radī-
ja atvasaras sajūtas un izpildīja 
kompozīcijas no dažādiem grupu 

Darīsim 
visi kopā!

Joprojām dzīvojam 
reformu zīmēs. Ja ar 
administratīvo reformu 
mūsu pagastam vairs 
problēmu nav, tad ar 
etnogrāfiskā novada 
savdabību un sadarbību ne 
viss mums pieņemams.

Pēdējā laikā bija iespēja pie-
dalīties vairākās Etniskā kultūras 
centra “Suiti” aktivitātēs. Varam 
būt gandarīti par sadarbību, jūta-
mies kā līdzvērtīgi partneri. Patla-
ban tiek gatavots Jāņa Priedoliņa 
publikāciju “Savējie sapratīs” ap-
kopojuma izdevums ar audioie-
rakstu, kas veltīts viņa 80 gadu  
jubilejai.

Līdzko ir runa par suitu no-
vada kā teritorijas kopējo tradīci-
ju pamata izpratni un turpmākās 
darbības plānošanu, mūsu domas 
vērā ņemtas netiek. Dominē tikai 
Alsunga ar savu īpatnējo izpratni 
par suitu novada rašanos, vēstu-
risko attīstību un būtību. Jāšaubās, 
ka kaut kas mainīsies ar jauno Vēs-
turisko zemju likumu. Par pēdējā 
laikā izdoto literatūru, kas veltīta 
suitiem, varu teikt tikai vienu – 
par Jūrkalni tā paviršība. Lai la-
botu aplamības, kas ceļo no viena 
drukāta avota uz citu, mums ir pē-
dējais laiks glābt, kas vēl glābjams, 
apzināt un aprakstīt sava pagasta 
vietvārdus. Tas ir visu mūsu ko-
pējs darbs, kamēr vēl esam spējīgi 
to izdarīt. Aicinu arī ģimeņu sa-
ietos, kā kādreiz dzimtas pētījām, 
tagad apzināt vietvārdus. Daudz 
jau ir apzināts, aprakstīts, bet tos 
vajag apkopot vienā izdevumā, kas 
būtu viens pamatakmens pagasta 
vēsturē. Pagaidām tiek aprakstītas 
ziņas par mājām, kuras bija Jūr-
kalnē 1939. gadā. Tā ir tikai maza 
daļa no veicamā darba. Lai darbs 
sekmētos, uzdevums visiem ap-
zināt vietvārdus un dot savu pie-
nesumu pagasta vēstures saglabā-
šanā. Aprakstus par vietvārdiem 
var atstāt arī bibliotēkā vai pagas-
ta pārvaldē, tie tiks ierakstīti. No 
manis arī nevienam miera nebūs. 
Ventspils novadā mēs varam būt 
paši, ar savu izpratni un vērtībām, 
aktīvi kopt un popularizēt savas 
tradīcijas, nodrošinot suitu kul-
tūrtelpas saglabāšanu un attīstību. 
Kaut arī mēs esam teritorijas pašā 
nomalē, bieži jūtamies it kā būtu 
novada centrā. 

No mums pašiem atkarīgs, cik 
daudz vēsturisko ziņu atstāsim 
nākamajām paaudzēm. Gādāsim 
visi kopā, lai saglabātu, cik tas vēl 
iespējams, vismaz to daļu no pa-
gasta vēstures, kura ir mūsu atmi-
ņā! Veiksmīgu sadarbību!

Marija Janvāre

Gunta Niedoliņa vārds 
vairs komentārus neprasa. 
Viņš ir iepazīts kā amatnieks, 
kurš izgatavo ne tikai sadzīvē 
izmantojamus priekšmetus, 
bet arī kokles. Jūrkalnieka 
pēdējais meistarstiķis 
ir skaņu gulta, kurā var 
harmonizēt domas un atgūt 
iekšējo spēku. 

Guntim darbnīcā uz galda ir 
mahagona kokle – šādu materiālu 
viņš izmantoja pirmo reizi. Lai vie-
nam koklētājam nebūtu jāpērk vai-
rāki instrumenti, jo katram kokam 
ir sava vibrācija, amatnieks piedāvā 
izmantot maināmus skaņu dēļus. 
“Starp citu, kovida laikā bija diezgan 
liels klusums. Par koklēm neviens 
neinteresējās, savukārt tad nāca 
liels pieprasījums pēc ķeblīšiem. Tie 
man palīdzēja izdzīvot iepriekšējā 
krīzē un arī tagad.” Pavisam nesenā 
pagātnē, kad mūs visus aicināja pa-
likt mājās, Guntis izgatavoja skaņu 
gultu. Tas nav viņa jaunievedums, 
šādus priekšmetus pasaulē jau iz-
manto, bet Latvijā daudzi par tiem 
neko vēl nezina. Skaņu gultas pa-
matne ir no koka, virs tās un zem tās 
ir instruments, ko, pēc Gunta teiktā, 
nosacīti var dēvēt par monohordu. 
Tam ir 40 stīgu, kuras izvilina gan 
dobjas, gan dzidras skaņas. Lai labāk 
saprastu, kas notiek, kad esi skaņu 
gultā, amatnieks piedāvā izmēģināt 
tās iedarbību. Augšējais monohords 
tiek pacelts, apguļos un dzirdu, kā 
Guntis pieskaras stīgām. Vispirms 
viņš izmanto virspusē esošo instru-
mentu, pēc tam – apakšā novietoto. 

Ābolu ballē notika sadejošanās. Viesos bija vairāki deju kolektīvi.   AIVARA ĶESTERA FOTO

Svētku dalībnieki saņēma Jūrkalnes labumus 

Amatnieks izveido skaņu gultu

Gunta darbnīcā atrodas 
skaņu gulta. Tā tapa kovida 
laikā. Virs un zem saplākšņa 
atrodas monohords ar 
40 stīgām. Kad cilvēks 
iekārtojas gultā, augšējo 
instrumentu 
paceļ.  

Tā kā amatnieka darbnīcā palaikam 
iegriežas tūristi, lai uzzinātu, kā top 
dažādi koka izstrādājumi, jūrkalnieks 
iesniedza pieteikumu pašvaldības projektu 
konkursā “Solis 2020” un saņēma 
finansējumu biotualetes ierīkošanai.

        MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Ķermenis lēnām sāk vibrēt. Vibrē vēders, vibrē dupsis un 
mugura. Skaņas nomierina un atslābina. Prāts neauļo, 
bet ļaujas mierīgam plūdumam. Esmu aizvērusi acis, tā-
pēc pat nemanu, ka Guntis ir pietupies un spēlē apakšējo 
monohordu. Pamazām kļūstu par dziesmu un nemaz 
negribas celties un doties prom. Esmu piedzīvojusi me-
ditatīvu ceļojumu. Ideāli, ja tad, kad beidz skanēt mūzi-
ka, cilvēks vēl desmit minūtes var pavadīt skaņu gultā, 
harmonizējot sevi ilgākam laikam. Vienu šādu priekš-
metu Guntis jau pārdevis, otrs atrodas viņa darbnīcā, 
un apmeklētāji to var ne tikai aplūkot, bet arī pārbaudīt 
tā iedarbību. “Neesmu mūzikas terapeits, ļaujos brīvam 
enerģijas plūdumam. Arī, spēlējot kokli, nedomāju, ka 
tagad pieskaršos vienai vai otrai stīgai. Viss notiek dabis-
ki. Šādi instrumenti parasti vieno tos cilvēkus, kas ir uz 
viena viļņa. Darbnīcā ienāk tie pagasta viesi, kas ir gatavi 
nesteidzīgai sarunai un kuriem ir interese par koku vai 
mūziku. Starp citu, dziedātāja Liene Šomase martā bija 
apmetusies kaimiņu pirtiņā. Viņa gribēja ierakstīt dzies-
mu “Tu esi kā kristāls” un meklēja kādu neparastu instru-
mentu. To viņa atrada manā darbnīcā.” 

Marlena Zvaigzne 

“Dzelzs vilks” un “Jauno Jāņu or-
ķestris” daiļrades posmiem. Vi-
siem svētku dalībniekiem kā pa-
teicība tika dāvināts īpašais Ābolu 

balles spainis, kurš bija pilns ar 
Jūrkalnes labumiem, maizīti, īstu 
lauku speķi un sviestu.

Liels paldies visiem svētku ap-

meklētājiem un dalībniekiem. 
Uz tikšanos ziemas saulgriežos!

Tautas nama vadītāja 
Kristīne Skrulle 
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Bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Ventspils novada domes 
viedokli. Par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

NOVADA IEDZĪVOTĀJU 
IEVĒRĪBAI!
Novada domes informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
netiek publicēti privātpersonu un 
novada domei nesaistītu institūciju 
sludinājumi vai reklāma.

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 28. oktobrī. 
Nākamais numurs iznāks 
10. novembrī.

Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā  
2020. gada septembrī  
reģistrēti trīs jaundzimušie. 
Viens Zirās, divi Popē. 

Ventspils novada Dzimtsarakstu  
nodaļā 2020. gada septembrī  
noslēgtas sešas laulības,  
viena – Usmas evaņģēliski  
luteriskajā draudzē. 
   

Informācija par Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā  
reģistrētajiem miršanas gadījumiem 
2020. gada septembrī

Vārves pagastā  
 Andris Krūmiņš (12.05.1957.–13.09.2020.)
Ugāles pagastā  
 Emīlija Indriksone (02.05.1971.–15.08.2020.)

Spītējot ļoti, nu, ļoti 
nelabvēlīgajiem laika 
apstākļiem, Piltenē tomēr 
norisinājās strītbola turnīrs, 
kas pulcēja 12 komandas no 
Piltenes, Tārgales, Ventspils 
un pat Alsungas.

Komandas tika izsētas divās 
grupās, katrai komandai bija jā-
spēlē ar katru, bet divas labākās no 
grupas tika uz pusfinālu. Trešo vie-
tu ieguva komanda “Seksīgie” (Ma-
tīss Gūtmanis, Jānis Leitis, Rei nis 

Priedoliņš un Daniels Kašs).
Otro vietu izcīnīja komanda 

“Young Bloods” (Ernests Gūt-
manis, Toms Markuss Salnājs, 
Martins Brūveris un Rainers Ra-
jens Matisons). Par čempioniem 
kļuva komanda “Venta” (Rūdolfs 
Punkstiņš, Verners Krūmiņš, 
Toms Stupele un Ričards Cars).

Pirms pusfināla spēlēm tur-
nīra laikā norisinājās “BurgerBā-
ra” trīspunktu metienu konkurss. 
Tajā piedalījās 14 dalībnieki, un 

par konkursa uzvarētāju kļuva un 
dāvanu karti no “BurgerBāra” sa-
ņēma Dāvis Piuss, kurš varēs mie-
loties ar gardu burgeru. 

Pirmais Piltenes strītbola tur-
nīrs aizvadīts, iekustējušies esam, 
skatāmies jau uz nākamo gadu, lai 
varētu jau citā kvalitātē un biežāk 
uzrīkot strītbola turnīrus Pilte-
nē. Tiekamies nākamgad.

Piltenes pilsētas sporta 
organizators 

Roberts Bernšteins

20. septembrī JSK 
“Demora” sportisti kuplā 
skaitā un ar labiem 
rezultātiem startēja Latvijas 
Jātnieku federācijas 
ieskaites sacensībās 
konkūrā “Tukuma JSK kauss 
2020”. Demorieši devās uz 
sacensībām ar deviņiem 
zirgiem un ponijiem, 
startējot gan atvērtajos 
maršrutos, gan maršrutos 
dažādās konkurencēs.

Augstākie sasniegumi Alisei 
Lūsei ar poniju Džoanu 2.  vieta 
ātruma maršrutā ar šķēršļu aug-
stumu 80 cm, Undai Egendorfai 
ar Lēdiju bronza amatieru kon-
kurencē, Sabīne Putna ar poniju 
Dūja piektā atvērtajā maršrutā 
(60 cm), Samanta Kausiņa ar Lē-
diju sestā atvērtajā ātruma mar-
šrutā (80 cm) un Annai Čakstiņai 
ar Chikitu 5. vieta starp bērniem 
līdz 14 gadu vecumam un 4. vieta 
junioru konkurencē.

Ar skaistu sniegumu un bez 
soda punktiem maršrutus ar šķēr-
šļu augstumu 60 un 80 cm veica 
Marta Jansone ar zirgu Red Gra-
ce, Zoja Krisko ar poniju Dūja un 
Beatrise Krūmiņa ar zirgu Case, 

kā arī 100 cm augsto maršrutu 
Sofija Nikolajenko ar Lavelas un 
Klaudija Viļisova ar zirgu Vikonts.

“Šoreiz startējām ar rekord-
lielu dalībnieku skaitu – desmit 
jātnieki ar deviņiem zirgiem un 
ponijiem. Dažiem šīs bija vienas 
no pirmajām sacensībām, dažiem 
vienas no punktu vākšanas vietām 
gada kopvērtējumam. Protams, 
tas nozīmē, ka katram bija pilnīgi 
savs un atšķirīgs mērķis, kas arī 
tika ļoti veiksmīgi realizēts,” atzīst 
jātnieku sporta kluba “Demora” 
valdes priekšsēdētāja un trenere 
Gelinta Apse.

Lai padarītu jāšanas sportu at-
pazīstamāku un iesaistītu tajā jau-
nus interesentus, Latvijas Jātnieku 
federācija (LJF) vasaras noslēgumā 
ir uzsākusi jaunu tradīciju – Latvi-
jas Jātnieku sporta dienu organizē-
šanu trīs disciplīnās: pajūgu brauk-
šanā, iejādē un konkūra disciplīnā, 
kurā “Latvijas Jātnieku sporta die-
nas 2020”  tika aizvadītas 3. un 4. 
oktobrī sporta centrā “Kleisti”.

Divās dienās sacensībās 
konkūrā piedalījās vairāk nekā 
400 sportisko pāru, lielā dalībnie-
ku skaita dēļ turnīrs norisinājās 
uz diviem laukumiem. Jātnieku 

Vīri un puiši, mērojušies spēkiem, tikuši pie medaļām.      ROBERTA BERNŠTEINA ARHĪVA FOTO

Notika Piltenes strītbola turnīrs

sporta dienās piedalījās dalībnieki 
no tuvākiem un tālākiem Latvijas 
reģioniem. Sacensības tika orga-
nizētas, iekļaujot visas vecuma 
grupas, un tā, lai tajās varētu pie-
dalīties arī vismazākie jātnieki, kā 
arī sportisti ar ponijiem. 

Vecuma grupā junioriem līdz 
18 gadiem maršrutā ar 115 cm 
augstiem šķēršļiem Annai Čaksti-
ņai ar zirgu Chikita 5. vieta. Poniju 
maršrutā ar 85 cm augstiem šķēr-
šļiem Alisei Lūsei ar Džoanu 2. vie-
ta, bet atvērtajā divu fāžu maršrutā 
ar 80 cm augstiem šķēršļiem un 
starp 75 sportiskajiem pāriem Ali-

sei ar Džoanu uzvara. Sev atbilsto-
šos augstumos un vecuma grupās 
ar dažiem soda punktiem maršru-
tus veica JSK “Demora” sportisti – 
Marta Jansone ar Red Grace, Sofija 
Nikolajenko ar Lavelu un Beatrise 
Krūmiņa ar Case. “Prieks par kat-

ru no sportistiem, jo katrs uzrādīja 
savu labāko sniegumu. Īpašs prieks 
par Alisi un Džoanu, kas pēc šīs se-
zonas stabilās otrās vietas beidzot 
spēja izcīnīt uzvaru,” saka trenere 
Gelinta.

Gelinta Apse

“Demoras” 
sportiskais rudens

Alise Lūse ar Džoannu atvērtajā divu fāžu maršrutā ar 80 cm augstiem šķēršļiem un 
starp 75 sportiskajiem pāriem ieguva uzvaru.           GELINTAS APSES ARHĪVA FOTO  
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Zūru pamatskolas 
speciālā pedagoģe Daiva 
Reimartuse šovasar 
pedagogu sanāksmē saņēma 
pašvaldības apbalvojumu 
“Gada skolotājs”. Tas bijis 
negaidīts un priekpilns 
mirklis. 

Bērnībā Daiva dzīvoja Dun
dagas pagasta Nevejas ciemā, bet 
tagad viņas mājas ir Ziru pagastā, 
kur kopā ar dzīvesbiedru Raivo 
Špudi izaudzinātas meitas Rebeka 
un Rēzija un dēls Kārlis. “Mans 
bērnības sapnis bija kļūt par sko
lotāju, bet, tā kā esmu ar daudz
pusīgām interesēm, iztēlojos arī 
to, ka varētu būt aktrise. Nāku no 
daudzbērnu ģimenes, kurā ir seši 
bērni, es esmu vecākā. Vienmēr 
gribēju jaunākajiem palīdzēt, manī 
bija pienākuma apziņa, un varbūt 
arī tas ietekmēja profesijas izvēli. 
Kad studēju Pedagoģijas un izglītī
bas vadības augstskolā, mani uzru

nāja pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zīļuks” vadītāja Liena Rancāne, 
tāpēc sāku strādāt dārziņā un uz
reiz piedzīvoju pirmās kristības, jo 
bija jārīko liels pasākums. “Zīļukā” 
nostrādāju sešus gadus. Vienu brī
di izmēģināju spēkus veikala va
dīšanā, bet pēc tam nonācu Zūru 
pamatskolā. Vispirms biju pagari
nātās dienas grupas vadītāja, bet 
pēc gada kļuvu par speciālo peda
goģi. Nu man jau otro gadu ir au
dzināmā klase, tie ir sestie, kurā ir 
12 skolēni, 5. un 6. klasei pasniedzu 
sociālās zinības, vadu modernās 
mākslas veidošanas pulciņu 1.–4. 
klases bērniem un rosinu šo klašu 
audzēkņus fakultatīvajās nodarbī
bās iesaistīties pētnieciskajā darbā. 
Veicām dažādus eksperimentus, 
lai prastu saskatīt dažādas likum
sakarības un iemācītos paust savu 
viedokli. Praktiskā darbošanās 
bērnus aizrauj, jo viņi var izzināt 
dažādās lietas, piemēram, kā aug 

sīpolloki, kāpēc ūdenī negrimst 
plastilīna laivas, kā eksperimentos 
var iesaistīt mikroviļņu krāsni.”

Klausoties Daivā, var noprast, 
ka viņai ir daudz talantu un aiz
rautīga interese par dzīvi. Skolotā
ja to apliecina. Dienā esot par maz 
stundu, lai visu iespētu. Viņa ne
slēpj, ka reizēm, kaut ko darot, nā
kas arī kļūdīties, bet “no kļūdām 
mēs mācāmies, vai ne?” Audzinā
mās klases skolēnus Daiva dēvē 
par saviem mīlulīšiem. Viņiem 
patīk akadēmiskās zināšanas, bet 
reizēm pietrūkst praktisko iema
ņu. Skolotāja iedrošina sestos dzī
vot tā, lai pašiem būtu interesanti, 
un tas reizēm nozīmē atteikšanos 
no ierastajiem rāmjiem. “Labprāt 
organizēju klasesvakarus, un ma
nējiem tie patīk. Augustā uzaici
nāju klasi pie sevis mājās, un šāda 
atpūta viņus atraisīja. 

Ziru pagasta 
“Strazdiņos”, kur agrāk 
atradās pasta nodaļa, 
šovasar iekārtota 
novadpētniecības 
ekspozīcija. Iepriekš daudzi 
tās eksponāti bija izvietoti 
vietējā pamatskolā.

Kad mācību iestādi slēdza, 
priekšmeti kādu laiku nebija ap

skatāmi, bet tie tika saglābti, tādēļ 
tagad atkal var redzēt, kādas lietas 
dažādos gadsimtos izmantojuši 
zirenieki. Tās vienuviet savākusi 
Užavas pamatskolas skolotāja un 
Ziru amatierteātra vadītāja Anita 
Pāvelsone. Atceroties pirmsāku
mus, kad muzejs 1999. gadā ie
kārtots skolā, viņa teic, ka toreiz 
komandā iesaistījušās arī Inga 

Šefele un Ingrīda Virdziniece. 
Pretimnākošs bijis tā laika pagas
ta padomes priekšsēdētājs Raitis 
Šauriņš. “Mūsu izveidoto vēstures 
muzeju mācību stundās apmeklē
ja skolēni, bet reiz ieradās zviedru 
grupa bez tulka, un mēs, izmanto
jot vairākas valodas, tikām skaid
rībā, kas ir kas. Muzejā palaikam 
iegriezās arī bijušie skolas absol

venti. Toreiz eksponātu skaits bija 
tuvu simtam, un es ļāvu bērniem 
pieskarties daudzām lietām, lai 
viņi saprastu, kā izmantoja, pie
mēram, tītavas, kas bija pirmais 
latviešu mikseris. Nav jēgas tikai 
parādīt kādu lietu, ja skolēns ne
apjauš, ko ar to dara.”

2009. gadā Ziru pamatskolu 
slēdza, un skolas muzeja ekspo

nāti bija salikti pasta ēkā. Pagājušā 
gada vasarā Anitai piedāvāja trīs 
telpas novadpētniecības ekspozī
cijas izveidei, pagasta pārvaldes 
vadītāja Dzidra Ceriņa bija iein
teresēta, tādēļ šogad, kad notika 
Ziru pagasta svētki, pasākuma 
viesi bija pirmie, kas iepazinās ar 
dažādām vēstures liecībām. 

Skolotāja dzimšanas dienu svin 1. septembrī
“Es nevairos 
runāt ar 
audzēkņiem 
par emocijām 
un mērķiem, 
kurus viņi 
varētu 
sasniegt,” 
saka Daiva.  

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

“Strazdiņos” ir daudz senu priekšmetu, arī vairāki bezmēra svari.  

Novadpētniecības ekspozīcijas vadītājas Anitas rokās ir sena rokassprādze. 
Viņa mēģinās noskaidrot, kādam laikmetam tā pieder.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Zirās var apskatīt novadpētniecības ekspozīciju
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Paaudžu 
svētki Zūrās

Šogad atvasara mūs 
lutināja ar skaistu un 
saulainu septembra nogali, 
un kas gan var būt labāks, 
kā pavadīt skaisto laiku 
kopā ar saviem mīļajiem. 
Šādu iespēju kopā 
pabūt un baudīt svētkus 
paaudzēm piedāvājām, 
pateicoties Ventspils novada 
pašvaldības atbalstītajam 
kultūras projektam. 

Pasākuma mērķis bija kultūr
vēsturisko mantojumu savīt kopā 
ar moderno un mūsdienīgo, lai pa
sākums būtu saistošs gan vecākā 
gada gājuma cilvēkiem, gan jauna
jai paaudzei. Un mums tas izdevās! 
Prieks bija vērot raibo publiku, kurā 
bija dzimtas pat trīs paaudzēs. 

Pasākuma pirmajā daļā Jūrkal
nes “Maģie suiti” mūs iepazīstināja 
ar kultūrvēsturisko mantojumu – 
burkānu rauša cepšanu, suitu tautas 
tērpa valkāšanas tradīcijām un ap
dziedāšanās dziesmu dziedāšanas 
mākslu. Bija iespējams izgatavot 
mājas zīmju piekariņu un uzzināt, 
kas ir mājas zīmes. Daudzi iemēģi
nāja roku koka pogas dancināšanā, 
kas, izrādās, nav nemaz tik viegli. 
Bet par moderno un mūsdienīgo 
uzzinājām, klausoties Gunāra Gau
miga priekšnesumu. Izrādās, pa
teicoties vienam mazam “Looper” 
pedālim, viens cilvēks var uzstāties 

16. septembrī Zūru 
pamatskolas 1.–4. klases 
un 7.–9. klases audzēkņi, 
izmantojot pēdējās saulainās 
un siltās dienas, devās 
pārgājienā.

1.–4. klases devās tuvāk iepazīt 
Ventavu, tās uzņēmumus un iestā
des.

7.–9. klašu grupu ekskursija 
sākās Cirpstenē, kur gar jūras pie
krasti nogājām septiņus kilomet
rus. Saule un jūra vienmēr bijušas 
labas ceļabiedrenes, tāpēc par slik
tu noskaņojumu neviens nevarēja 
sūdzēties.

Nākamā pārgājiena daļa sākās 
Ventspilī, Enkuru parkā. Katra kla
se sadalījās divās komandās un, iz
mantojot “Goose chase” aplikāciju, 
turpināja dienu ar orientēšanos. 
Ventspils fotogrāfijas ar dažādiem 
pilsētvides objektiem bija sagata
vojusi skolotāja Ilze Stacēviča. Bija 
jāatrod 18 objekti, tas jāpaveic 1,5 
stundu laikā. 

Skola ir tuvu Ventspils pilsētai, 
bet ikdienā bieži vien nepamanām, 
neievērojam dažādas vietas, tur 

novietotos objektus – akmeņus, 
uzrakstus, arī Ventspils govis. Ta
gad vajadzēja atpazīt gan aizsar
gājamo putnu stendu pa ceļam uz 
molu, gan atšķirt abus krastā no
vietotos kuģus, daudzās govis. 9. 
klases skolēni atzina, ka kopumā 
neesot bijis grūti, ilgāk meklēts ak
mens jūrmalā ar uzrakstu “Latvijas 
1. olimpiāde 2004. gadā”. Dažu ko
mandu darbību atviegloja skolēni, 
kuri dzīvo Ventspilī un pilsētu pa
zīst ikdienā.

Labākie rezultāti bija abām 
7. klašu komandām un vienai 9. 
klases komandai. Visi bijām ap
mierināti ar interesanti pavadīto 
dienu. Esam priecīgi ik gadu pieda
līties šāda veida gājienos gar jūru! 
Orientēšanās pilsētā pasākumu 
padarīja vēl interesantāku. Zūru 
pamatskolas direktore Santa Broša 
vēlas piebilst, ka šāda veida pasā
kumi saliedē klases kolektīvus un 
skolēniem tiek dota iespēja iepazīt 
daudz un dažādus dabas un pilsē
tas objektus. 

Zūru pamatskolas 8. klases 
skolniece Alise Homišina

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Skolotāja dzimšanas 
dienu svin 1. septembrī

Tas mani gandarīja. Jau minē
ju, ka manējie grib mācīties, bet, 
ja kādreiz ir pagurums, es viņus 
motivēju, mudinot padomāt par 
nākotni. Stāstu, kādi noteikumi būs 
jāievēro sabiedrībā, ko tā gaida no 
mums, kādam cilvēkam ir jābūt, 
lai viņš sasniegtu panākumus, pro
tams, neaizmirstot cilvēcību. Tās 
manējiem netrūkst, jo viņi, man ne
zinot, kopā ar vecākiem sagatavoja 
skaistu dzimšanas dienas pārstei
gumu.”

Būdama speciālā pedagoģe, 
Daiva atbalsta audzēkņus ar spe
ciālajām vajadzībām, kas iekļauti 
vispārizglītojošās klasēs, kā arī tos 
bērnus, kuriem ir mācību grūtības. 
Viņa sadarbojas ar vecākiem, saga
tavo dokumentus pedagoģiski me
dicīniskajām komisijām, savukārt, 
sadarbojoties ar citiem kolēģiem, 
skolotāja izvērtē skolēnu speciālās 

vajadzības mācību darbā un ikdie
nas dzīvē, kopīgi cenšas rast risinā
jumus, kādi varētu būt palīdzības 
veidi. Zūru pamatskolas direktore 
Santa Broša ievērojusi, ka Daiva 
māca bērniem saskatīt un izmantot 
pozitīvās īpašības un veido katrā 
skolēnā ticību saviem spēkiem. 

Lai palīdzētu attīstīties pašas 
bērniem, Daiva skolā strādā nepil
nu slodzi. Viņas un Raivo meita Re
beka Liepājas Mūzikas, mākslas un 
dizaina vidusskolā apgūst apģērba 
dizainu, Rēzija mācās Zūru pamat
skolas 4. klasē, bet Kārlis – 2. klasē. 
“Ļoti priecājos par saviem bērniem, 
jo viņiem vienmēr par visu ir vie
doklis. Daudz mācos no viņiem, 
īpaši no vecākās meitiņas. Abas 
meitas un dēls ir mērķtiecīgi. Rēzija 
Ventspilī apmeklē bērnu mūzikas 
skolas kora klasi, savukārt Kārlim 
katru dienu ir vingrošanas treniņi 
sporta skolā “Spars”. Kā mamma 
esmu ļoti apmierināta ar skolotāju 

darbu Zūru pamatskolā, viņi ieliek 
labus pamatus un iemāca mērķtie
cību. Es pati vedu bērnus uz nodar
bībām Ventspilī, reizēm kā šoferis 
izpalīdz vīramāte Ināra.”

Daiva ir gandarīta par izvēli 
strādāt skolā, jo audzēkņi viņai saka 
labus vārdus un pateicas par dažā
diem padomiem. Ir prieks arī par 
to, ka vecāki, kuru bērniem ir spe
ciālās vajadzības, uzticas skolotājai 
un bieži sazinās ar viņu. Tādējādi 
Daiva atbalsta visu ģimeni. Lai piln
veidotu sevi, skolotāja dzied nesen 
izveidotajā Ziru pagasta ansamblī, 
savukārt ģimene tiek palutināta 
svētkos ar skaistu galda noformē
jumu. “Labprāt dāvinu citiem pašas 
darinātas un iesaiņotas dāvanas. 
Man patīk radīt īpašu noskaņu. Jā, 
esmu gana aizņemta, bet enerģijas 
netrūkst. To smeļos ģimenē, no 
draugiem, mani uzmundrina laba 
mūzika.”                 

Marlena Zvaigzne

Rudens – pārgājienu laiks
Zūrās tapa gardi burkānrauši. Vidū enerģiskā pasākuma idejas autore Inga Berga. 

VĀRVE

Vai proti dancināt koka pogu? Mums sanāk! 
kā orķestris. Radošajās darbnīcās 
bija iespēja tikt pie sava krūzītes 
paliktnīša un uztaisīt skaistu kastīti 
burkānrausim.

Interesentiem bija iespēja ar QR 
koda lasītāju uzzināt par senajiem 
darbarīkiem un citām vēsturiskām 
lietām un vietām, bet galvenais, ka 
vecākā paaudze varēja uzzināt, kas 
ir QR kods. Katrā QR kodā bija no
slēpts burts, kurš kopā ar pārējiem 
burtiem veidoja krustvārdu mīklas 
atminējumu – dzimtas koks. At
minētāji balvā saņēma kuloniņu, uz 
kura attēlots koks. Tikai cienot savas 
zemes vēsturi un dzīves gudrību, 
mēs varam būt stipri savā zemē. 

Vārves kultūras darba
 organizatore Inga Berga

INGAS BERGAS ARHĪVA FOTO
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VĀRVE

Zūru pamatskolas 7. 
klases audzēkne Dita Siliņa, 
piedaloties nacionālo 
skaļās lasīšanas sacensību 
finālā Rīgā, 30 dalībnieku 
konkurencē ieguva otro 
vietu. Par to priecājas arī 
viņas latviešu valodas un 
literatūras skolotāja Laila 
Rutule.

Šādā konkursā var iesaistīties 
5.–6. klašu skolēni. Vispirms tas 
notiek klasē un skolā, bet pēc tam 
satiekas labākie pilsētas un novada 
skaļās lasīšanas pratēji. Pasākuma 
dalībniekam ir jāpastāsta žūrijai, 
par ko ir izvēlētā grāmata, un 
tad trīs minūtes izteiksmīgi, 
pārliecinoši, droši, piesaistot 
publiku, jālasa. Pirmo reizi Dita 
Zūru pamatskolu sacensībās 
Ventspilī pārstāvēja 5. klasē. 

Tas notika arī pagājušajā gadā, 
tiesa, epidemioloģiskās situācijas 
dēļ maijā pasākums notika 
attālināti, un tad Dita ieguva 
pirmo vietu un tiesības pārstāvēt 
Ventspili un novadu sacensībās 
Rīgā. Sākotnēji bija paredzēts tās 
organizēt maijā, bet piesardzības 

apstākļu dēļ fināls notika 26. 
septembrī. Rīgā satikās labākie 
skaļie lasītāji no visas Latvijas, 
un mūsu Dita ieguva otro vietu! 
Viņu galvaspilsētā atbalstīja ne 
tikai skolotāja Laila, bet arī kla
sesbiedrs Aleksis Ūdris un Vents
pils pilsētas un novada sacensību 
koordinatore Vita Ozola. Zūru 
pamatskolas audzēkne izvēlējās 
Silēnas Edgāras un Pola Beorna 
darbu “14–14”. Tas vēsta par di
viem zēniem, kas dzīvo katrs savā 
gadsimtā (1814. gadā un 1914. 
gadā) un sarakstās vēstulēs. Dita 
parasti piedalās arī skatuves runas 
konkursos un stāstnieku konkur
sos. Mācoties 5. klasē, meitene 
ieguva 1. pakāpes diplomu valsts 
stāstnieku konkursā “Teci, teci, 
valodiņa”, bet 6. klasē šāda mēroga 
pasākumā saņemts 2. pakāpes 
diploms (skolotāja Viktorija Re
buka). Dita apmeklē sporta skolu 
un teātra pulciņu. Skolotāja Laila 
Rutule savu audzēkni raksturo 
kā centīgu un darbīgu, tāpēc arī 
meitene gūst panākumus dažādos 
konkursos.

Marlena Zvaigzne 

Nosvinējusi 80. dzimšanas 
dienu, Ligita Pāvelsone vēl 
ir gana ņipra, lai rosītos 
dārzā, spēlētu teātri, gatavotu 
krājumus ziemai, apciemotu 
bērnus, mazbērnus un 
mazmazbērnus. 

“Zin’, kā ir, – gadi ir paskrējuši 
nemanot. Es tā pie sevis domāju, 
kas piedzīvots, un secinu, ka maz
mazbērni jau izauguši lieli. Pa šo 
laiku ir bijušas arī dažādas kaites un 
slimības, tām esmu tikusi pāri, cieši 
turoties pie Dieva. Tā jau gan nav, 
ka tu šodien palūdz un rīt jau viss 
notiek, tomēr Dievs dod mieru un 
drošību. Tā man ir vajadzīga. Vis
dārgākā mana manta, ko pa šiem 

gadiem esmu sakrājusi, ir mana ģi
mene – visi mani mīļie.”

Ligita ir izaudzinājusi meitu 
Senitu un dēlu Aldri, sagaidījusi 
piecus mazbērnus un sešus maz
mazbērnus. Dzīves pirmo pusi se
niore pavadīja Užavā, šis pagasts 
aizvien ir ļoti tuvs un mīļš, jo saistās 
ar jaunības atmiņām. Užavā Ligi
ta dziedāja baznīcas ansamblī, bet 
Zirās sāka spēlēt teātri. “Vajadzētu 
jau laikam mest mieru, citi aktieri ir 
jaunāki, ko nu es rādīšu savu veco 
ģīmi, bet mani kolektīvā pieņem un 
atbalsta, tāpēc es vēl eju un darbo
jos. Negribas jau visu nogriezt kā ar 
nazi. Dēlam un meitai ir dārzs, bū
tībā man nemaz nevajadzētu šiverēt 

Ligita ir sabiedrības dvēsele  

“Visdārgākā mana manta, ko pa šiem gadiem esmu 
sakrājusi, ir mana ģimene – visi mani mīļie,” saka Ligita.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

ZIRAS

pa dobēm, bet ko tad es darīšu vie
na pati mājās? Lai nebūtu visu laiku 
jāsēž istabā, roku un stādu, ravēju 
un novācu ražu – pēc tam tik labi 
naktīs nāk miegs! Reizēm sāp kājas, 
bet man patīk pastaigāties, apeju 
pa pagastu savu riņķi, tad šķiet, ka 
ir labāk ap dūšu. Dažkārt paskatos 
televizoru, bet ar seriāliem īpaši 
neaizraujos. Tā jau ir sērga, jo tev 
nekas cits nav prātā, kā tikai neno
kavēt seriālu.”

Ziru amatierteātra režisore 
Anita Pāvelsone, viņa arī Ligitas 
vedekla, atgādina, ka vīramāte ko
lektīvā iesaistījās tad, kad tas tika 
dibināts. Dzimšanas dienā zirenie
ki, sveicot gaviļnieci, titulēja viņu 
kā ilggadīgāko un izturīgāko aktrisi. 
“Ligita,” saka Anita, “ir apņēmības 
pilna un nekad nemēdz padoties. 
Ar visu cenšas tikt galā pati. Gan kā 
skatītāja, gan kā dalībniece piedalās 
gandrīz visos pagastā organizētajos 
pasākumos.” Savukārt Ligitas maz
meita Vita atceras, ka bērnībā pie 
omes pavadīja daudz laika, jo ve
cāki strādāja, bet vecmāmiņai bija 
brīvi brīži, ko veltīt mazajai Vitai: 
“Man ļoti patīk omes pozitīvisms, 
turklāt viņa vienmēr ir bijusi aktī
va. Bērnībā ar riteņiem braucām uz 
Užavu – tas tik bija piedzīvojums! 
Upmalā ēdām maizītes un atpūtā
mies, bet pēc tam turpinājām ceļu. 
Ome auklē manus bērniņus, tātad 
savus mazmazbērnus. Vecmāmiņai 
ļoti patīk bērni, un viņi līp klāt omei. 
Mani bērni ir sajūsmā, kad ome nāk 
ciemos. Viņas sirsnība ir ļoti laba 
īpašība. Vēlu omītei arī turpmāk ne
zaudēt pozitīvo attieksmi pret dzīvi.”       

Marlena Zvaigzne 

Zirās var apskatīt novadpētniecības ekspozīciju

“Muzejs, tāpat kā Rīga, nekad 
nevar būt gatavs. Esmu apzinājusi 
vietējos iedzīvotājus, kuri ir apsolī
juši iedot dažādus priekšmetus eks
pozīcijas papildināšanai. Atklāšanas 
dienā dāvanā saņēmu projektoru ar 
visām filmiņām.”

Ziru novadpētniecības ekspozī
cijā var apskatīt lielas koka karotes, 
piena kanniņas, pastalas, trauciņus, 

kuros padomju laikā pasniedza sal
dējumu, un bļodiņas, kas tika izman
totas skolā zupas ēšanai. Redzama 
arī lejkanna, bezmēra svari, cibas, 
sens grozs, arī dažādi telefona apa
rāti, senajā drukā izdota Bībele un 
dziesmu grāmata, meitenes skolas 
forma, Ziru pamatskolā izmantotie 
sekmju žurnāli, 1911. gada liecības, 
skaņuplates, fotogrāfijas… Anita ir 
iecerējusi uzaicināt viesos savu vīra
māti Ligitu, lai viņa bērniem parāda, 

kā tiek izmantots vērpjamais ratiņš. 
“Mana doma ir padarīt ekspozīciju 
dzīvu, lai cilvēkiem būtu interese 
te atnākt un darboties arī pašiem. 
Esmu vienojusies par sadarbību ar 
Ziru tautas nama vadītāju Baibu 
Grīniņu par kopīgu pasākumu rīko
šanu. Tā, piemēram, oktobrī te varēs 
apskatīt zirenieču kāzu un kristību 
kleitu izstādi. Pēc tam domāsim par 
citām aktivitātēm.”

Marlena Zvaigzne

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

NOTIKS SEMINĀRS PUTNKOPĪBĀ 
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ventspils konsultāciju 

birojs aicina 11. novembrī plkst. 10.00 Popes kultūras namā apmeklēt bezmaksas 
semināru putnkopībā. 

Lektore – Māra Butka, Pasaules putnkopības zinātniskās asociācijas Latvijas biedrības 
valdes priekšsēdētāja. Vietu skaits ierobežots, tādēļ iepriekšēja pieteikšanās obligāta  
pa tālruni 29277011 vai e-pastu irisa.roze@llkc.lv. 

Marlena Zvaigzne
Dita Rīgā piedalās nacionālo skaļās lasīšanas sacensību 
finālā.    LNB KRISTIANA LUHAERA FOTO

Dita iegūst 
otro vietu valstī
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PILTENE Ņemot vērā šobrīd visus noteiktos drošības pasākumus 
un pulcēšanās ierobežojumus, šogad ekskursijā devāmies 
mazākā grupā. 

Mūsu ceļojums sākās ar Aizputes vēsturisko centru. Aizpute ir 
viena no vecākajām Latvijas pilsētām, tās vecpilsētas apbūve iekļau
ta Eiropas kultūras mantojuma sarakstā. Tā arī ir bijusī Kurzemes 
bīskapijas mītnes vieta, autonomā Piltenes apgabala galvaspilsēta. 
Pilsētas centrā tikāmies ar gidi, pirmais sveiciens ar smaidu un pa
klanīšanos reveransā dod pozitīvu lādiņu visai dienai. 

Pastaigā pa Aizputes vecpilsētu, apmeklējot muzeju un klausoties 
gida stāstījumā, guvām plašu ieskatu Kurzemes vēsturiskajās aprisēs. 
Vēl mēs Aizputē apmeklējām mūziķa Mārtiņa Freimaņa piemiņas 
vietu kapsētā. Atvadījāmies no gides ar pateicību par viņas stāstī
jumu. Tā kā Aizpute bija mūsu ekskursijas tālākais punkts, sākām 
atpakaļceļu ar pieturu Padures “Lazdkalnos”, dārzā priecājoties par 
ziedu skaistumu, to dažādību un saimnieces čaklumu. Iegādājāmies 
vienu no modes puķēm – flokšus. Nākamais ekskursijas pieturpunkts 
bija Ēdoles viduslaiku pils. Mainoties pils saimniekiem, mainās arī 
pils telpu iekārtojums. Pils gide mūs iepazīstināja ar pils vēsturi un 
šodienu. 

Mājupceļš mūs tālāk veda uz Jūrkalni, kur mūs atkal ar smaidu 
laipni sagaidīja tautas nama vadītāja Kristīne Skrulle. Apmeklējām 
“Vētru muzeju”, Kristīne izrādīja atjaunoto tautas namu ar manteļ
skursteni, apskatījām mākslas plenēra darbu izstādi. Pirms došanās 
uz māju pusi vēl aizstaigājām līdz Ugunspļavai, apskatot jaunuzbū
vēto “Vējturu namu”, un daži izturīgākie aizsteidzās arī līdz stāv
krastam. Mūsu Kurzemes ceļojums tuvojās noslēgumam – ja dienu 
iesākām ar nelabvēlīgu laiku, brīžiem lietu, tad mājas mūs sagaidīja 
ar rudenīgi siltu sauli. Paldies šoferītim Vilnim un visiem ekskursijas 
dalībniekiem par izturību, uz tikšanos jau citos maršrutos.

Piltenes senioru vārdā Steidzīte Akmentiņa

POPE

26. septembrī noslēdzās 
Ventspils muzeja 
arheoloģiskie pētījumi 
Popes pagastā, Nabeļu 
senkapos, netālu no Nabeļu 
kroga drupām.

 
Tika pētīta daļa no jaunat

klātā akmeņu krāvuma – Baltijas 
somiem (vēlāko Ziemeļkurze
mes lībiešu priekšteču) 2.–6. gs. 
raksturīgas apbedījumu vietas. 
20 m garajā un līdz 3 m plata
jā akmeņkrāvumā tika izpētīts 
3x5 m liels laukums, atsedzot, 
fiksējot un noņemot akmeņu 
konstrukcijas trīs kārtās. Pirms 
izrakumu uzsākšanas daļēji meža 
virssedzē iegrimušais akmeņu 
krāvums bija tikko pamanāms. 
Iespējams, ka līdzīgi kā netālu 
esošais un pilnībā nopostītais 
akmeņkrāvums, tas izmantots 
celtniecības materiālu (to star
pā pavisam netālu esošā Nabeļu 
kroga būvei) iegūšanai. Lai gan 
izrakumu laikā netika konstatēti 
apbedījumi, izpētes rezultāti lie
cina, ka akmeņkrāvums ir cilvēku 
veidots kā sena apbedīšanas vie
ta, kurā guldīja ugunskapu palie
kas – kalcinētus kaulus ar retām 
līdzdotām senlietām. Akmeņkrā

vumu specifika, kas nodrošināja 
lietus un sniega kušanas ūdeņu 
piekļuvi pusotra tūkstoša gadu 
laikā, ietekmē apbedījumu sagla
bāšanos. Parasti akmeņkrāvumu 
apbedījumos apbedīto kauli nav 
saglabājušies. Šī gada izrakumos 
iegūtie organiskie paraugi – ogles 
– tuvākajā nākotnē ļaus šīs apbe
dījuma vietas laiku noteikt vēl 
precīzāk, izmantojot radioaktīvā 
oglekļa datēšanas metodi. Zem 
krāvuma uz pamatzemes bēr
ta tumša zeme, kas iegūta citur. 
Tiek uzskatīts, ka šāda tradīcija 
saistāma ar īpašiem apbedīšanas 
vietas sagatavošanas rituāliem. 
Izpētes laikā tika izmantota arī 
Latvijas Universitātes Vēstures 
un filozofijas fakultātes tehnika 
– totālā stacija, bet akmeņu kār
tu un laukumu fiksācija veikta ar 
dronu.

Pirmais zināmais Nabeļu 
senkapu 18x12 m lielais akmeņ
krāvums pētīts 1934.  gadā. Tajā 
konstatētas atsevišķas akmeņu 
ligzdas ar degušiem kauliem un 
pelniem un līdzdotās senlietas. 
Pēc izpētes akmeņi no tā aizvāk
ti, iespējams, būvniecības dar
biem, un precīza Nabeļu senkapu 
atrašanās vieta ilgi nebija zināma. 

Popes pagasta teritorijas plāno
jumā 2007.–2019. g. atzīmēts, ka 
Nabeļu senkapi dabā neeksistē. 
Jaunatklātais akmeņkrāvums, kā 
arī tā tuvākajā apkārtnē fiksētās 
līdzīgās akmeņu konstrukcijas ir 
nozīmīga liecība par šo senvietu. 
Nabeļu senkapi ir vienīgie šobrīd 

droši zināmie vidējā dzelzs laik
meta (5.–9. gs.) akmeņkrāvumu 
senkapi Ventspils novadā, kas 
glabā fragmentāras, bet ļoti nozī
mīgas liecības par lībiešu priekš
tečiem Ziemeļkurzemē šajā laikā. 

Ekspedīcijā piedalījās Vents
pils muzeja, Latvijas Nacionālā 

vēstures muzeja, Dobeles muzeja 
pētnieki, kā arī Latvijas Univer
sitātes Vēstures un filozofijas fa
kultātes studenti. Arheoloģiskos 
pētījumus finansēja Ventspils 
novada pašvaldība un Ventspils 
muzejs. 

Ventspils muzejs

Nabeļu senkapos, netālu no Nabeļu kroga drupām, notika arheoloģiskie pētījumi.  
VENTSPILS MUZEJA ARHĪVA FOTO

Pierāda Nabeļu 
senkapu esamību

Piltenes seniori apceļoja Kurzemi

Piltenes seniori ekskursijas laikā.        VOLDEMĀRA AKMENTIŅA FOTO
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Šis ir pēdējais mācību 
gads, kad Piltenē mācās arī 
vidusskolēni. Nākamgad 
vidusskolu pārdēvēs par 
pamatskolu. Tikos ar pēdējo 
iesaukumu – 12. klases 
audzēkņiem.

Rudenī mācības 12. klasē uz
sāka Kristīna Maļinovska, Ance 
Baļķena, Ivo Lībis, Nils Blumbergs, 
Kristaps Fiļipjonoks, Kristers Beš
meņovs un Kārlis Mihailovs. Viņu 
audzinātāja ir sociālā pedagoģe 
Dace Ābele. Kristers atzīst – apziņa, 
ka viņš pārstāv pēdējos divpadsmi-
tos, kas absolvēs Piltenes vidusskolu, 
ir nedaudz skumja. Puisis stāsta, ka 
nelielā audzēkņu skaita dēļ vienmēr 
ir bijusi iespēja veiksmīgi sadarbo
ties ar pedagogiem, viņi varēja veltīt 
laiku katram skolēnam. “Skolotāji 
te ir pretimnākoši, un tas ir svarīgi,” 
norāda Kristers. Viņš ir pabeidzis 
Piltenes Mūzikas skolu, kur apgūta 
ģitāras spēle, un kādu laiku mācī
jies dejot. Puisis ir iecerējis studēt 
Rīgā un apgūt datorzinības. Viņa 
klasesbiedrs Kristaps ir ievērojis, 
ka skola attīstās un mainās uz labo 
pusi. Ēku remontē, tiek domāts par 

mūsdienīgām mācību priekšmetu 
pasniegšanas iespējām. Vidusskolē
nam visvairāk patīk sporta stundas, 
viņš labprāt spēlē basketbolu un 
florbolu, arī volejbolu. Kristapam 
par skolu paliks mīļas atmiņas. To 
apliecina arī Nils, uzsverot, ka ne
lielās skolās audzēkņiem ir daudz 
lielāka iespēja saņemt skolotāju 
padomu, pozitīvs fakts ir arī tas, ka 
skolēni cits citu pazīst un uztur savā 
starpā labas attiecības. Nils ir darbo
jies skolas pašpārvaldē un iesaistījies 
pasākumu organizēšanā. Šoruden 
viņš kopā ar klasesbiedriem ieveda 
skolā pirmiņus – tā bija iespēja atce
rēties savu bērnību. Ancei šķiet, ka 
ir labi mācīties klasē, kurā ir septiņi 
audzēkņi, jo katrs tiek sadzirdēts un 
katram tiek palīdzēts. Kristīna uz
sver, ka Piltenes vidusskolā mācās 
draudzīgi skolēni, tomēr viņiem nav 
sveša vēlme reizēm citam citu izjo
kot. Savukārt Ivo pievienojas klases
biedru teiktajam par to, ka Piltenes 
vidusskolā ir pretimnākoši skolotāji, 
kuri personīgi viņam palīdzējuši 
labāk izprast matemātiku, informā
tiku un ķīmiju. Pēc stundām puisis 
apmeklē treniņus sporta skolā, jo 

Piltenes vidusskolas 12. klases audzēkņi ar savu audzinātāju Daci. Praktiski visi 
jaunieši vēlas studēt, tikai visi vēl nezina, ko.      MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Par skolu paliks labas atmiņas 

vēlas būt fiziski izturīgs un veselīgs. 
Viņa sapnis ir turpināt mācības jūr
skolā. Kārlis intervijas dienā nebija 
skolā, bet draugi teic, ka viņš ir labs 
klasesbiedrs, kuram padodas sports 
un vēsture. Audzinātāja Dace kopā 
ar savējiem ir kopš 6. klases. Toreiz 
klasē bija 15 audzēkņu. “Manējie 
skolā vienmēr bijuši visforšākie un 
visnerātnākie, bet, ja bija jādara kaut 
kas nopietns, varēju uz viņiem pa
ļauties. Viņi ir aktīvi jaunieši, kuriem 
vienmēr vajadzīga kāda nodarbe, lai 

nenāktu prātā delverības. Meitenes 
šajā klasē ir klusākas, vienmēr ir 
dominējuši puiši, jo viņu allaž bija 
vairāk. Varu savējos uzteikt par labu 
mācību darbu, šajā ziņā īpašu prob
lēmu nav. Vairāki no viņiem ir saņē
muši Ventspils novada pašvaldības 
piešķirtās stipendijas, un tas, kā 
manīju, motivē censties vēl vairāk. 
Puišiem ļoti patīk spēlēt basketbolu 
un florbolu – visi kausi ir mūsējie! 
Saviem jauniešiem novēlu iet pa to 
ceļu, kas ir izvēlēts. Studēt var visi, 

bet daži vēl nezina, ko un kur. Kla
ses stundās bieži esam runājuši par 
attieksmi pret dzīvi un savstarpējām 
attiecībām, arī noteikumiem, kas 
jāievēro. Gadās, ka dažkārt parājos 
un esmu dusmīga, bet tā nav ikdie
na. Kopīgi esam apmeklējuši teātra 
izrādes un rīkojuši skolā filmu vaka
rus, ir apmeklēta dzīvnieku patvers
me un Landzes pansionāts. Esam 
darbīgi,” rezumē Dace.        

         
Marlena Zvaigzne 

Miglains rīts, kas slejas pāri laukiem klusi. Saule lien uz 
agra rīta pusi un sveicināsies caur koku zariem. Silts kļūst 
asfalts, bruģis, ielas, ietves, šosejas, pa kurām steidzas savos 
ceļos steidzīgie, kavētāji, radošie, klusējošie, laimīgie un 
neapmierinātie. Katram savs temps, laika ritms. 

Tāpat kā rītam. Tāpat kā saulei. Tāpat kā jebkuram dzejolim. 
Septembrī no rīta var redzēt, ka iedzeltenas un sārtas kļūst koku la

pas, garākas stiepjas saulē atspīdētās ēnas. Un kultūras telpā ienāk Dze
jas dienas. 

Silts joprojām skolas trotuārs, uz tā varētu tapt skaisti dzejoļi, nodo
mā kāda literatūras skolotāja, turot saujās baltu krītu. Skolēni velk vār
du pie vārda, buras rinda pie rindas, domas, iedomas, sapņi, ilūzijas un 
emocijas. Veidojas dzejolis pie dzejoļa uz skolas garās takas. 

Pēcpusdienā saule ir pavisam silta. Tā neatņemama sastāvdaļa ir bi
jusi latviešu dižgara Raiņa dzīvē. Liela, silta un karsta saule. Tāda, kurā 
sēdot var radīt, rakstīt, kurā var tapt. Kad viņa dzimšanas dienas rītā 
skolēni bija paši mēģinājuši būt dzejnieki, pēcpusdienā skolas pagalmā 
tika cildināts pats gaviļnieks. Pilns pagalms Raiņa dzejoļu, kurus lasīja 
gan mazi, gan lieli skolas bērni. Pilns pagalms mūzikas Raiņa vārdiem, 
kas iepriecināja ikvienu Piltenes iedzīvotāju vai tās netīšu caurgājēju, vai 
ikvienu tīšu vai ne
tīšu klausītāju. Pal
dies ikvienam, kas 
piedalījās, radīja un 
klausījās! “Pats cī
nies, palīdzi, domā, 
spried un sver, / 
Pats esi kungs, pats 
laimei durvis ver!” – 
Rainis.

Ieva Zole 

Te virknējas 
Piltenes 

vidus skolas 
audzēkņu 

Dzejas dienām 
veltītie teksti. 

IEVAS ZOLES FOTO

Dzejas dienas Piltenes vidusskolā
Vienmēr ir gandarījums 

satikt priecīgus un smaidīgus 
cilvēkus, kuri ir mierā ar 
to, kas viņiem ir, un dzīvo 
saskaņā ar dabu. Tāda ir 
piltenieces Ingunas Ivanovas 
ģimene, kurā aug trīs bērni. 

Inguna ceturto gadu ir sētniece, 
viņas darbavieta ir Piltenes vidus
skola. Pirms tam māmiņa daudzus 
gadus pavadīja mājās, rūpējoties 
par bērniem Alisi Kristu (8. klase), 
Kristeru (5. klase) un Esteri (4. klase) 
Asariem. Ingunai ir darba pieredze 
vietējā maizes ceptuvē, kad viņa te 
ieradās 2004. gadā, bet dzīvesbiedrs 
Madars strādā Ventspilī un izgatavo 
dažādas metāla konstrukcijas. “Man 
Piltene iepatikās uzreiz – kad sāku 
šeit dzīvot. Nenožēloju arī mājās 
pavadīto laiku ar bērniem, mums 
arī tagad ļoti patīk visiem būt kopā 
– kopā kaut ko darīt un atpūsties. 
Es meitām un dēlam vairāk esmu kā 
draudzene, nevis stingrā mamma. 
Visu var sarunāt pa labam,” uzskata 
Inguna. Viņas ģimene, ja ir iespē
jams, labprāt piedalās dažādos pa
sākumos, piemēram, šovasar Estere, 
Kristers un Alise bija Piltenes skrē
jiena dalībnieku vidū. Vecākā māsa 
ir gandarīta par saviem skolotājiem 
Piltenē – viņi esot stingri un labi pe
dagogi, kuriem droši var uzdot da
žādus jautājumus. Alisei īpaši patīk 
vizuālā māksla, mājturība, latviešu 
valoda un matemātika, viņa apmeklē 
zīmēšanas pulciņu, parasti redzēto 
attēlojot, izmantojot zīmuļus. Alise 
stāsta, ka viņas klase ir draudzīga, 

Ģimene – Ingunas lielākais dārgums

tajā ir 12 skolēnu, kuri cits citu at
balsta un palīdz viens otram. Esterei, 
tāpat kā māsai, patīk matemātika un 
latviešu valoda, arī sports un krievu 
valoda. Pastarīte mācās arī Piltenes 
Mūzikas skolā, apgūstot gan klavier
spēli, gan vijoļspēli, un sporta skolā, 
trenējoties vieglatlētikā. Meitenei ir 
liela slodze, bet viņa pagūst izdarīt 
visu iecerēto. Smaidīga Estere ne
slēpj, ka brīžiem ar māsu un brāli 
ir nesaskaņas un tad iet vaļā strīdi, 
bet tā jau gadās visās ģimenēs, kur 
satikušies temperamentīgi raksturi. 
Estere nekautrējoties atzīst, ka mīl 
visus savējos – kā mammu un tēti, 
tā brāli un māsu. Meitēnam mājās 
ir uzticēti dažādi darbiņi, piemēram, 
trauku mazgāšana, telpu uzkopša
na ar putekļu sūcēju. Viņa, tāpat kā 
brālis un māsa, iesaistās arī ēdiena 
gatavošanā, jo tad tas vedas ātrāk un 
raitāk. Alise dažkārt palīdz mammai 
sētnieces darbā. Pusaudzei nav ne
ērti paņemt rokās slotu un grābekli 
un uzkopt skolas apkārtni. Sarunā 

iesaistās arī Kristers, atklājot, ka vi
ņam nepadodas matemātika, bet pa
tīk vizuālā māksla, sports un amatu 
mācība. Puiša klasē ir 15 audzēkņu, 
jaunajam pilteniekam ar viņiem ir 
labas attiecības. Kristers apmeklē 
arī sporta skolu, visvairāk pie sirds 
ir skriešana, konkrēti – garās dis
tances. Māmiņa Inguna priecājas, 
ka Alise ir ļoti smaidīga un izpalīdzī
ga, pastarīte ir īpaši acīga un reizēm 
pagūst izdarīt vairāk par citiem, bet 
dēls aug par kārtīgu vīru. “Ja ir labs 
laiks, uz darbu braucu ar riteni, 
ja sliktāks, eju kājām. 20 minūtes, 
un esmu klāt – tas jau nekas nav, 
ir pierasts. Mums patīk, ka varam 
dzīvot nostāk no citiem. Nevienam 
netraucējam, bērniem ir plašums, 
kur atpūsties svaigā gaisā un uzsliet 
šūpoles. Mums ir divi kaķi, ar tiem 
spēlējas visa ģimene,” saka Inguna, 
kurai patīk cept kūkas un pavadīt 
laiku kopā ar ģimeni – tā ir viņas lie
lākais dārgums. 

Marlena Zvaigzne

Alise Krista, Estere, Inguna un Kristers sūta sveicienus 
tētim un vīram Madaram.    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO



6  | 
2020. gada 13. oktobrī

PIELIKUMS

TĀRGALE

Ir apmācies 4. septembra 
rīts, bet tas nebiedē Tārgales 
pamatskolas skolēnus 
un skolotājus piedalīties 
orientēšanās pasākumā 
“Tārgalnieks domā, zina, 
dara”, jo skolēni mācās 
labāk, ja mācības ir 
saistītas ar reālo dzīvi 
un praktisku pieredzi, 
kas uzlabo motivāciju un 
spēju mācīties, samazina 
uzvedības traucējumus, 
uzlabo skolēnu fizisko un 
emocionālo labsajūtu un 
stiprina veselību.

Pasākuma mērķis bija rosināt  
skolēnus izzināt, analizēt un iz
vērtēt dažāda veida informāciju, 
atrisināt nestandarta situācijas, 
pieņemt atbildīgus lēmumus un 
izaicinājumus, darboties un sa
darboties komandās, kā arī piln
veidot pedagogu prasmi sadarbo
ties un papildināt zināšanas par 
starppriekšmetu saiknes veidoša
nu.

Pasākuma dienā katra klases 
komanda saņēma karti ar nofoto
grafētiem objektiem skolas apkārt
nē. Jautrā pārgājienā skolēni ar kla
šu audzinātājiem pa savu maršrutu 

devās izstaigāt zīmīgākās pagasta 
vietas, atrast kontrolpunktus, no
fotografēties pie norādes un veikt 
sagatavotos uzdevumus.

Paldies skolotājiem par inte
resantajiem, atjautīgajiem un iz
domas bagātajiem uzdevumiem, 
kuri bija sagatavoti, lai iekļautu 
visas caurviju prasmes. Skolē
niem bija jātulko teksts un jārunā 
dažādās valodās, jāatpazīst dažādi 
augi, jāmēra ceļa garums, jāiesais
tās dažādās sportiskās aktivitātēs, 
jāatmin dziesmas, mīklas un jā
dejo mūzikas ritmā. Nodarbības 
otrajā daļā skolēni pielietoja da
žādas dabaszinību un matemā
tiskās iemaņas. Skolēni veidoja 
maršruta karti, lietojot topogrā
fiskās zīmes noteiktā mērogā. Tā 
vietā, lai sniegtu gatavas zināša
nas, skolēniem tika dota iespēja 
pie atbildēm nonākt pašiem. Vē
rojot pasākumu, varu teikt droši: 
“Šo mācību priekšmetu skolotāju 
sadarbība ir gatavs piemērs jauna
jam kompetenču saturam mācību 
procesā!”

Tārgales pamatskolas 
direktores vietniece 
audzināšanas jomā  

Gunita Lindenberga

Septembris Latvijā 
gan iezīmē jauna mācību 
gada sākumu, gan aicina 
ieklausīties un izjust dzejas 
spēku. Katru gadu septembrī 
Latviju pāršalc Dzejas dienu 
sarīkojumi. 

Šogad, kad Dzejas dienu tradīci
jai aprit 55. gadskārta, Tārgales pa
matskolā skolēniem bija iespējams 
sacerēt dzejoli vai sameklēt sev no
zīmīgu kāda dzejnieka vai dzejnie
ces dzejoli, kurš bija jānoformē uz 
kāda priekšmeta. Tā tapa interesanti 
darbi. Skolēnu izdomai un fantāzijai 
nebija nekādu robežu. Kāds dzejoli 
bija piestiprinājis riepai, cits uzraks
tījis uz platas malkas šķilas, kāds iz
veidojis dzejas kamolu, kuram bija 
piestiprinātas dzejoļa rindas… Sko
lēnu sacerētie dzejoļi bija aplūkojami 
izstādē skolas gaitenī.  Nedēļu vēlāk 
skolas pagalmā tika veidoti ziedu pa
klāji – arī saistībā ar dzeju vai prozu. 
9. klases ziedu paklājs bija saistīts 
ar E.  Veidenbauma dzeju, 8. klasei 
– ar Māras Zālītes dzeju, 7. klasei 

Orientēšanās pasākuma “Tārgalnieks domā, zina, dara” 
aktivitātes.          AIVARA AUSTERA FOTO

Tārgalnieks domā, 
zina un dara

Dzejas dienas Tārgales pamatskolā

Dzejas dienās tapa ziedu paklāji, veltīti dzejai vai prozai.
AIVARA AUSTERA FOTO   

PUZE

Biedrība “Noras nams” 
arī šogad turpina pirms 
pāris gadiem iesākto 
un mājas iekšpagalmā 
pilnveido rotaļu laukumu 
bērniem. Vecāku finansiālais 
atbalsts ir nozīmīgs, 
bet ar Ventspils novada 
pašvaldības līdzdalību darbi 
vedas raitāk.

Biedrība arī šogad piedalījās 
projektu konkursā “Mēs savā no
vadā” un realizēja projektu “Jaunie
ši sporto Puzē”. Projekta izmaksas 
ir 962,43 eiro, tajā skaitā 800 eiro 
Ventspils novada pašvaldības līdz
finansējums. Tādējādi varējām ie
gādāties sporta inventāru – futbo
la vārtus, vairākas bumbas, spēles 
“Nūju polo” divus komplektus, kā 

arī badmintona raketes un pārējo 
šai spēlei nepieciešamo inventāru. 
Daudzdzīvokļu māju “Noras” un 
“Avoti” iekšpagalmā jau vairākus 
gadus bērniem nebija pieejams ro
taļu laukums. Viņi savu brīvo laiku 
nevilšus bija spiesti pavadīt pie te
levizora vai datora. Turpretī tagad 
jau pāris vasaras visas dienas garu
mā pagalmā skan bērnu smiekli un 
rosība, kas nerimst līdz pat tumsai. 
Šis projekts turpina iesākto bēr
nu rotaļu laukuma atjaunošanu 
Ventspils novada Puzes pagasta 
Blāzmā daudzdzīvokļu māju “No
ras” un “Avoti” iekšpagalmā.

Biedrības “Noras nams” vī
zija ir atdzīvināt rotaļu laukumu, 
kurā būtu interesanti darboties 
dažāda vecuma ķipariem. Ideju ir 

ļoti daudz, bet tās nav iespējams 
realizēt vienā gadā, tāpēc ik gadu 
veidojam kādu jaunu rotaļu ob
jektu. Pirmais solis – 2017.  gadā 
uzbūvētā smilšu kaste “Kuģītis” ir 
vieta, kur iepazīties un sadraudzē
ties gan skolas vecuma bērniem, 
būvējot mājas, pilis un auto tra
ses, gan pavisam mazajiem, cepot 
smilšu kūkas. Otrais solis – 2018. 
gadā, kad uzstādījām koka rotaļu 
kompleksu ar divu veidu šūpolēm, 
slīdkalniņu, divu veidu rāpšanās 
sienām un vingrošanas riņķiem.

Šogad projekta mērķis bija vai
rot Puzes pagasta jaunākās paau
dzes sportotprieku, un tas izdevās! 
Prieks par paveikto, jo bērnu dar
bošanās pagalmā ir palielinājusies!

Sanita Rozenberga

Īstenots projekts 
“Jaunieši sporto Puzē”

Jaunie pužiņi kopā ar draugiem labprāt izkustas savas mājas pagalmā.  
SANITAS ROZENBERGAS FOTO

– ar Jāņa Klīdzēja romānu “Cilvēka 
bērns”, 6. klasei – ar Ineses Zanderes 
dzejoli “Kājas grib skriet”, 5. klasei 
– ar Ilzes Indrānes stāstu “Tipsis, 
Topsis un Tedis”, 4. klasei – ar Jāņa 
Jaunsudrabiņa “Balto grāmatu”, bet 
3. klasei – ar Raiņa dzejoli “Vasaras 
darbiniece”. Ziedu paklāju veidoša

nai tika izmantoti dažādi materiāli: 
ziedi, akmeņi, smiltis, lapas, glie
mežvāki, augļi un daudz kas cits. 
Skolēni ar interesi un aizrautību cī
tīgi strādāja, lai pašiem un arī citiem, 
kas paklājus aplūko, būtu prieks.

Literatūras skolotāja 
Ruta Freimane
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Ir 2020. gads, oktobris, 
rudens tik tikko sācis 
iekrāsot koku lapas.  
Es, tautas nams “Gaisma”, 
šogad svinu savu 90 gadu 
jubileju. Nevienam nav 
noslēpums, ka jau kādu 
laiku es skumstu viens –  
bez kolektīvu jautrajiem 
kopā sanākšanas brīžiem, 
bez gadskārtu svinībām,  
bez tauru un bungu skaņām, 
bez bērnu soļu dipoņas. 

Tieši tāpēc man ir vēl lielāks 
prieks, ka 2. oktobra vakarā ugālnie
ki pulcējās manā pagalmā, lai pabū
tu kopā, lai atcerētos, lai svinētu! Un 
man nemaz nav skumji, ka nesvinē
jām janvārī, kad ir mana dzimšanas 
diena. Jo kas tad tas par janvāri? 
Dubļu mārki šogad janvārī bija lie
lāki kā vislietainākajā rudenī citu
gad. Un, manuprāt, rudens – ražas 
svētku laiks – ir pats labākais brīdis, 
lai kopīgi svinētu manu pieklājīgo 
vecumu. Es aicināju visus sanākušos 
kopā ar mani doties ceļā un izstaigāt 
manus 90 gadus Ugālē. Lai gan gadu 
man jau ir tik daudz, es ļoti labi atce
ros, kā tas viss sākās – tas bija Latvi
jas laiks, kad dzima ideja par kopīgu 
namu kultūrai Ugālē. Vēl visiem 
skaidrā atmiņā bija iespiedies 1918. 
gada 18. novembris, kad dzima 

Mikālīts bagāts vīrs,
Tas atnāca zābakos,
Šādi tādi laikgadīni
Nāca kārklu vīzītēs.
Miķeļdiena ir latviešu 

rudens saulgrieži un gada 
auglīgās daļas aizvadīšanas 
svētki. Šajā laikā parasti 
rīko gadatirgus. Arī senāk 
bija iespēja tirgū pārdot 
vai mainīties ar izaudzēto, 

iespēja izdziedāties, 
izdancoties un kārtīgi 
izlustēties. 

Nu jau par tradīciju kļuvusi arī 
Miķeļdienas gadatirgus rīkošana 
Ugālē. Arī šogad uz tirgu sabrauca 
gan vietējie, gan citu pagastu tir
gotāji, dancotāji un dziedātāji. Pie 
mums viesos bija ieradusies fol
kloras kopas “Pill tīn” no Piltenes, 
Laucienes folkloras kopa “Trejteka”, 

etnogrāfiskais ansamblis “Maģie 
suiti”, kā arī mūsu folkloras kopa 
“Urdava” un pūtēju orķestris “Ugā
le”. Kā jau tirgus lustēs pieņemts, arī 
pie mums notika izsole, podu siša
na un pupiņu lasīšana. Pēc senajām 
latviešu tradīcijām, Miķeļos jāpār
lasa pupiņas, tad būšot daudz nau
das. Mūsu tirgū aicinājām pagasta 
pārvaldes vadītāju Helēnu Mendri
šoru un Kultūras nodaļas vadītāju 

Zani Pamši sašķirot pupiņas, lai sa
pelnītu naudu kultūrai.

Visu svētku koncertu aktīvi 
darbojās Minn’ Slieciņ’ un Griet’ 
Jāņtārpiņ’ no Usm’s un draudzī
gi svinēja Miķeļdienu ar Mild’ un 
Zent’ no Ugāl’s. Vislielākais pār
steigums ugālniekiem bija tautas 
nama jaunās vadītājas kronēšana, 
ko Minn’ un Griet’ novadīja godam. 
Svētki nosvinēti, nauda iztērēta pir

kumos, jaunā vadītāja amatā svinīgi 
iecelta, un atkal varam gatavoties 
jauniem svētkiem. Liels paldies vi
siem svētku koncerta dalībniekiem, 
tirgotājiem, tirgus saimniecei Intai, 
pagasta tehniskajiem darbiniekiem, 
apskaņotājiem par lielo darbu Mi
ķeļdienas svētku rīkošanā. Paldies, 
uz tikšanos!

Ugāles tautas nama “Gaisma” 
kultūras menedžere Iveta Pete

Tautas nams gaida dzīves svinēšanuUGĀLE

mūsu mīļā Latvija. Tikai 10 gadus 
vēlāk bija pienācis laiks dzimt man. 
Tas ir īpašs un skaists laiks Ugālei, 
kad dzimst teātra spēle un pulcējas 
koristi teju no visas Kurzemes.

Un tā mēs devāmies ceļā – cauri 
Latvijas brīvvalsts laikam, kara un 
pēckara gadiem, kolhoza uzplauku
ma laikiem, lielās Padomju Savienī
bas gadiem, brīvības atgūšanai un, 
mūsu dienās atgriežoties, nonācām 
šodienā. Tas ir kas neticams. Zem 
mana jumta mainās ne tikai gadu 
simti, bet pat gadu tūkstoši. Un ne
beidz rimt tautas kopā nākšanas 
un darbošanās prieks. Jauns gadu 
tūkstotis atnes sev līdzi kuplu ko

lektīvu skaitu, kuri darbojas zem 
mana jumta – VPDK “Spiekstiņi”, 
jauniešu deju kolektīvs “Palēciens”, 
vokālā grupa “Sienāži”, vokālā gru
pa “Ugāles ritmi”, sieviešu vokālais 
ansamblis “Post Scriptum”, līnijdeju 
grupa “Margrietiņas”, bērnu deju 
grupa “Ziedlapiņas”, vēlāk “Saules 
zaķīši”, amatierteātris “Ugāles drā
ma”, folkloras kopa “Urdava”, pūtēju 
orķestris “Ugāle”, jauktais koris “Eg
laine”, un piedodiet man, ja kādu 
esmu piemirsis. Tas ir laiks, kad es 
kļūstu moderns un aprīkots. Liekas, 
visam vēl būt un būt. Bet tad pienāk 
2018. gada vasara, kad pēkšņi es pa
lieku viens. Un nezinu, cik ilgi tā būs. 

Bet šodien, kad svinu savu apaļo ju
bileju, es zinu pavisam skaidri – ilgi 
es vairs nebūšu viens. Būvnieki jau 
ir uzrotījuši piedurknes un ķērušies 
pie darba. Drīz es sagaidīšu āmuru 
klaudzēšanu un no jauna ieelpošu 
svaigas krāsas smaržu. Šovakar ma
nos logos deg gaisma – cerību gais
ma –, jo es zinu – viss turpināsies!

Tas bija skaists vakars, kad atmi
ņu pagalmos kopā staigāja gan taga
dējie kolektīvu vadītāji un dalībnieki, 
gan tie, kuri jau devušies pelnītā 
atpūtā. Tā bija sirsnīga atkal satikša
nās. Visi Ugāles amatierkolektīvi bija 
īpaši gatavojuši priekšnesumus, katrs 
savam laika posmam. Paldies visiem 

par ieguldīto darbu! Paldies “Ugāles 
drāmai”, jauktajam korim “Eglaine”, 
līnijdeju grupai “Margrietiņas”, pūtē
ju orķestrim “Ugāle”, kopai “Urdava”, 
mazajiem dejotājiem  no “Saules za
ķīšiem”. Jūs visi bijāt lieli malači!

Pasākuma izskaņā virs tautas 
nama “Gaisma” jumta kores spīdēja 
liels un apaļš mēness, metot gaismas 
tiltu debesīs. Tilts ir cerību simbols. 
Tas savieno esošo ar nākamo. Es 
ticu tam, ka ugālnieki jau tuvākajā 
nākotnē atkal varēs nākt kopā zem 
tautas nama “Gaisma” jumta, lai svi
nētu dzīvi!

Tautas nama “Gaisma” 
vadītāja Elana Jurgena

Ugālnieki satikās tautas nama “Gaisma” pagalmā, 
lai svinētu tā 90. dzimšanas dienu. 

ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Ugālnieki kronējuši jauno 
tautas nama vadītāju Elanu 
Jurgenu.Tirgus laukumā notika ne tikai andele, bet arī sadziedāšanās un sadancošanās.      ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Šķirojot pupiņas, pelna naudu kultūrai
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Ventspilī, galerijā “Žagata” (Pils 
iela 17), iekārtota Ugāles Mākslas 
studijas dalībnieces Irēnas Lakšes 
izstāde “Gadsimtu satikšanās”. Tas 
ir stāsts par Popes, Zlēku un Spāres 
muižu. 

Februārī Irēna “Žagatā” rādīja savus mīļ
dzīvniekus, bet nu var novērtēt 31 gleznu, 
kurā ietverta vēstures elpa. Muižas un to ap
kārtni ugālniece savos darbos varēja parādīt 
tāpēc, ka Zlēkās, Spārē un Popē notika Ugā
les Mākslas studijas plenērs. Tas ļāva novēr
tēt ne tikai muižas kompleksa galveno, bet arī 
palīgēkas, ar sūnu noaugušos dakstiņus, laika 
zoba skartās sienas.

“Plenēros es gan fotografēju, gan skicēju, 
bet gatavi darbi uz vietas netapa. Tie radās 
pēc tam mājās. Zlēku muižu plenērā redzē
ju pirmo reizi! Līdz tam zināju, ka tur ir ceļš, 

bet visu laiku jozu garām. Pēc tam palasīju 
informāciju internetā, uzzinot, ka Zlēkās 
bijusi viena no greznākajām muižām! Es ar 
apbrīnu raugos uz visām muižām, jo sapro
tu, kāds darbs tika ieguldīts, lai tās uzceltu 
un uzturētu. Liktenis katrai ir savs – Zlēkās 
ir palikuši mūri, Popē iekārtota skola, bet 
Spārē – kultūras nams un bibliotēka, darbo
jas audējas,” saka Irēna. Irēnas Lakšes darbu 
izstāde galerijā “Žagata” būs apskatāma līdz 
oktobra beigām.

Marlena Zvaigzne 

Irēnas radošais talants atplauka 
mūža otrajā pusē, kad viņa sāka 

apmeklēt Laimdotas Junkaras 
vadīto Ugāles Mākslas studiju.   

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO  

Skolas otrajā stāvā 
apskatāma Paulas Lagzdiņas 
darbu izstāde ar nosaukumu 
“Šis ir tikai sākums…”, kas 
ir ļoti loģisks, jo šī ir viņas 
pirmā personālizstāde. 
Visi darbi tapuši 2019. un 
2020. gadā.

Paulu mēs pazīstam kā Ugāles 
vidusskolas 2018. gada absolventi, 
viņa absolvējusi arī Ugāles Mūzi
kas un mākslas skolu. Tagad Paula 
turpina mācīties Latvijas Univer
sitātē Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātē. Izstādē varam 
apskatīt desmit Paulas darbus. 
Pārsvarā tie tapuši grafikas teh
nikā, bet ir arī trīs glezniecības 
tehnikā dažādā stilistikā veidoti 
darbi. Izstāde iesākas ar dekora
tīvā stila gleznu “Uzmanību!”, kas  
patiešām piesaista uzmanību ar 
savu spilgtumu. Turpretī pēdējais 
darbs gleznu rindā ir reālistiski 
maigās niansēs gleznotās peoni
jas. Par grafikas darbiem var teikt, 
ka tie nav tapuši vienā piegājienā. 
Tajos ieguldīts laiks un pacietība. 
Tos raksturo vārdi – ritms, raksts, 
ornaments, precizitāte. Vai pama
nījāt rakstus ērgļa spārnos? Cik 
simetriski ornamentāli izstrādāts 
ir darbs “Totēma”. Aicinām apska
tīt izstādi! Apskati darbu “Uzzīmē 
mani”. Vai vari saskaitīt, cik reižu 
tur ir zīmēts vārds “mani”. Balva 
tam, kas to izzinās un pirmais pa
teiks skolas bibliotekārei. Jebkura 
izstāde ir noderīga iedvesmai un 
pašizaugsmei. Iedvesmojies un 
radi pats savus darbus! Iesākumā 
nemaz nevajag daudz – vien lapu 
un pildspalvu. Un Paulai novēlē
sim turpināt apgūt arvien jaunas 
tehnikas un mākslas stilus.

8. septembrī pie mums vieso
jās radošās apvienības jauniešiem 
“Trepes” pārstāves Ramona un 
Madara. Viņas iepazīstināja ar Ei

ropas Solidaritātes projektu “Esi 
darbīgs” ar mērķi iesaistīt vienau
džus un sabiedrību dzīvnieku lab
turības veicināšanā, veicot brīv
prātīgā darbu. Esam apņēmušies 
līdzdarboties talkā biedrībā “Ar 
sirdi delnā”.

18. septembrī Ugāles vidus
skolā notika Olimpiskā diena, 
kurā visi skolēni aktīvi piedalījās. 
Šajā dienā klases aktīvi iesaistījās 
gan stafešu stacijās, gan orien
tēšanās sacensībās ap skolu, gan 
skolotāja Aivara Žogla organizē
tajās rogaininga sacensībās skolas 
telpās un tās apkārtnē – netrūka 
azarta un sportiskā gara. 

Atbalstījām arī pasaules tal
kas rīkoto akciju “Laimes koki”. 

Pie skolas tika iestādīti 25 krū
miņi. Turpmāk visi Ugāles vidus
skolas skolēni par tiem rūpēsies, 
saudzēs un audzēs. Tā ir dāvana 
mūsu skolai, Ugālei, novadam un 
arī Latvijai! Skolas direktore Dana 
Šimpermane vēlēja: “Lai katra sir
dī Latvijai ir īpaša vieta, lai rūpes 
par savu zemīti ir pašsaprotama 
lieta.”

Sakārtot savu dvēseli, savu 
iekšējo pasauli – tas ir mūsu aug
stākais uzdevums. Bez sevis pa
zīšanas nebūs iespējams izprast 
nedz pasauli, nedz citus cilvēkus, 
nedz dzīvot ar sevi saskaņā. Visu 
laikmetu vārda meistari ir mek
lējuši dvēseles un sirds ceļus, at
slēgas tiem vārdiem, ar kuriem 

Gleznu izstāde, brīvprātīgais darbs un dzeja  UGĀLE

atslēgt cilvēku domu un jūtu pa
sauli. Un ar brīnišķām dzejas rin
dām tas izdodas.

Ugāles vidusskolas 4.  klases 
skolnieces Lalitas Blumfeldes
Stojokas dzejolis “Draudzības 
penālis” ir publicēts bērnu dzejas 
gadagrāmatā “Garā pupa”. Apsvei
cam jauno autori!

Ugāles vidusskolā septembra 
saulainajās dienās skanēja dzejas 
vārds. Tas tika skandēts emocio
nālos dzejas lasījumos, rakstīts uz 
daudzkrāsainām kļavu lapām, uz
plauka košos zīmējumos uz flīzēm 
skolas priekšā. 

1.–4. klašu skolēni uz sagata
votām kļavu lapām rakstīja gan 
pašu sacerētos, gan izvēlētos dze
joļus un noformēja tos īpašā izstā
dē. 5.–8. klašu audzēkņi veidoja 
brīnišķīgas ilustrācijas saviem 
izvēlētajiem dzejoļiem ar krāsai

niem krītiem uz flīzēm pie skolas 
un pastāstīja par sava zīmējuma 
ideju. 9.–12. klašu skolēni piedalī
jās dzejas lasījumos, viņu izvēlētie 
dzejas vārdi izskanēja visā skolā, 
izmantojot skolas radiomezglu. 
Tas prasīja no lasītājiem uzņēmī
bu, drosmi un centību. Dzejas la
sījumi bija īpaši izvēlēti un lieliski 
uzrunāja pārējos skolasbiedrus. 
Jauki, ka šajā pasākumā piedalījās 
arī skolotāji.

Visbagātākais gadalaiks ru
dens līdzi atnesis bagātīgu dārze
ņu un augļu ražu. Ugāles vidus
skolā rudens izstādē bija skatāmi 
gan interesanti dabas veidojumi, 
gan apbrīnojami vecāku un bērnu 
radošie darbi. Tik radoši, dažādi, 
sportiski un koši ir izskanējis sep
tembris Ugāles vidusskolā!

Ingra Zaļkalne

Ugāles 
vidusskola 
iesaistījās akcijā 
“Laimes koki”, 
pie skolas 
iestādīti 
25 krūmiņi. 

Mācību iestādes 
absolvente Paula 

Lagzdiņa pie 
saviem darbiem. 

INGRAS ZAĻKALNES FOTO

“Žagatā” apskatāma Irēnas gleznu izstāde



  | 9
2020. gada 13. oktobrī

PIELIKUMS

UGĀLE

Kā katru gadu, arī šoreiz 
jaunā mācību gada pirmo 
dienu “Lācītī” iesākām ar 
jauku satikšanās brīdi, saka 
skolotāja Guna Ūrmane. 
Tiesa, tagad tas notika 
divās daļās, jo telpu lielums 
neļāva distancēti sapulcēties 
visiem iestādes audzēkņiem.

Tāpēc kopā Zinību dienu atzī
mēja grupas “Pūcītes” un “Zīļuki”, 
pēc tam sanāca pirmsskolas apmā
cības grupas “Sprīdīši” un “Kukai
nīši” bērni. “Ezīši” svētkus svinēja 
savas grupas vidē. Kopā ar mūzikas 
skolotāju Larisu Žagari nodziedā
jām sasveicināšanās dziesmiņu, pēc 
kuras bērnus uzrunāja iestādes va
dītāja Regīna ArtmaneHartmane. 
Jautra bija mūsu Lāča (metodiķes 
Dainas Vispoļskas) ierašanās. Viņš 
atbrauca ar divriteni. Vai nu dā
vanu dēļ, jo to bija daudz, vai arī... 
Nu, nav svarīgi, kāpēc, bet tas bija 
pārsteigums mums visiem. Dāva
nas bija jaukas un noteikti palīdzēs 
mums apgūt jaunas un interesantas 
prasmes, iegūt lietpratīgas zināša
nas. Tur bija enciklopēdijas bēr
niem, grāmatas par dabu un sabied
rību kā tās daļu, vingrinājumi bērnu 
runas prasmju attīstībai un vēl, un 
vēl. Pēc tam Lācis kopā ar mums 
dejoja, gāja rotaļās. Svētku izskaņā 
bērni un darbinieki tika pacienāti ar 
kārumiem, ko bija sarūpējusi mūsu 
pagasta pārvaldes vadītāja Helēna 
Mendrišora. 

Ilva Rūmniece norāda, ka 
pirmajās septembra nedēļās gru
pās tiek runāts par drošību – gan 
pirmsskolas izglītības iestādē, gan 
uz ceļa, gan bērnu laukumos, gan 
satiekoties ar svešiem cilvēkiem, 
dzīvniekiem. Tikpat svarīgi ir ievē
rot ugunsdrošības noteikumus, kā 
arī elektrodrošību. Lai nostiprinā
tu šīs zināšanas, grupu “Sprīdīši” 
un “Kukainīši” audzēkņi tikās zālē, 
kur draudzīgi kopā pārbaudīja, ko 
viņi zina par dažādu veidu drošību.

Tur bērnus sagaidīja Drošī
biņš (metodiķe Daina Vispoļska). 
Bērniem nācās uzminēt, kas tad 
viņus ir sagaidījis. Izskanēja dažā
das atbildes – policists, mežsargs, 
pastnieks, ugunsdzēsējs. Pēc sa
sveicināšanās tika izvēlēti grupu 
kapteiņi, kuriem bija jādodas pēc 
uzdevumiem, kā arī jāaiznes izpil
dītie uzdevumi Drošībiņam. Par 
katru pareizi izpildītu uzdevumu 
grupas nopelnīja žetonu – smai
dīgu sejiņu. Katrai grupai bija 
jāizpilda četri uzdevumi. Tie bija 
dažādi. Bērni ieraudzīja policista 
attēlu, pareizi saliekot puzli. Ot
rajā uzdevumā bērniem pareizā 
secībā bija jāsavieno vārdi un luk
sofora krāsas. Pēc tam bērniem 
nācās atbildēt uz jautājumu, kā 
sauc satiksmes dalībniekus, kas pa 
ceļu pārvietojas kājām? Visi zināja 

atbildi – tas ir gājējs. Pēdējā uz
devumā vajadzēja atbildēt uz jau
tājumu, ko nedrīkst darīt uz ielas 
un ceļa? Kartītē ierakstot izlaistos 
burtus, bija izlasāma atbilde – 
rotaļāties. Visi zināja salikt glāb
šanas dienesta telefona numuru 
– 112. Komandu spēlē uzvarēja 
draudzība, jo rezultāts bija neiz
šķirts. Pēc jautras kustību rotaļas 
katra grupa saņēma apliecību par 
teicamām zināšanām konkursā 
“Ko tu zini par drošību?”.

No 21. līdz 24. septembrim 
tika organizēta Olimpiskā nedēļa 
ar devīzi “Mēs esam SPORTIŅĀ!”. 
Šie svētki mūsu iestādē jau ir kļu
vuši par tradīcīju. Pirmie spor
ta izpriecā devās mūsu mazākie 
bērni – grupa “Ezīši”, atklāj Rita 
Bugajenko. Tad trīsgadīgo bēr
nu grupa “Pūcītes” un četrgadīgo 
grupa “Zīļuki”. Kopā ar Lācīti un 
skolotāju Gunu Ūrmani atklāja 
svētkus. Visi kopā jautri vingro
jām. Dalībniekiem bija sagatavo
tas vairākas disciplīnas: skriešana,  
mešana. Bērni piedalījās dažādās 
sporta aktivitātēs un kustību ro
taļās – lasīja kastaņus vāverītei, 
gāja kustību rotaļās “Pie lačā silā” 
un “Vilks un zaķi”. Piecus un se
šus gadus vecie bērni savu sporta 
dienu iesāka ar kopīgo olimpisko 
vingrošanu. Pēc tam viņi devās 
ārā, lai piedalītos stafetēs un kopī
gā kustību rotaļā.

Pasākumu noslēgumā noti
ka bērnu apbalvošana. Ikviens 
dalībnieks saņēma medaļu par 
aktīvu līdzdalību sporta svētkos. 
Bērniem bija gandarījums par 
balvām. Ar prieku, smiekliem un 
vieglu nogurumu pavadījām savu 
lielo Olimpisko nedēļu! Šāds pasā
kums tiek rīkots, lai popularizētu 
sportu kā veselību stiprinošu, re
laksējošu un emocionālu nodarbi, 
kura veicina veselīgu dzīves vei
du, stiprina draudzīgas attiecības 
starp bērniem un veicina interesi 
par dažādām sporta aktivitātēm. 

Miķelīts bagāts vīrs,
Tas atnāca zābakos.
Šādi tādi laikadīni
Nāca kārklu vīzītēs.
29. septembrī latvieši tradi

cionāli svin Miķeļus, kas ir rudens 
sākuma svētki. Miķeļos parasti 
beidzas visi ražas novākšanas dar
bi. Turpinot ierastās tradīcijas, arī 
šogad notika rudens ražas izstā
de “Rudentiņš – bagāts vīrs!”. Par 
godu Miķeļdienai tika organizēta 
rudens velšu izstāde. Pirmdienas 
rītā vecāki tika aicināti atnest da
žādus dārzeņus, augļus, ogas un 
ziedus no sava dārza, koku lapas, 
zīles, kastaņus. Visas dienas ga
rumā bērni ar savām skolotājām 
gatavoja dažādus priekšmetus un 
iedomu tēlus no atnestajiem da
bas materiāliem, parādot Latvijas 

rudens bagātību un daudzveidību, 
savu radošumu un iztēli. Audzēk
ņi bija ļoti priecīgi par šo izstādi 
un ar lepnumu parādīja savu vei
kumu, apskatīja citu bērnu ra
dītos tēlus un mēģināja atminēt 
tos. Daudzi darbi lika apstāties un 
aplūkot tos no visām pusēm, lai 
nākamajā gadā atkal pagatavotu 
kādu neierastu, brīnumainu tēlu. 
Paldies visiem – gan bērniem, gan 
vecākiem – par aktīvo dalību un 
brīnišķīgajiem darbiem kolektīva 
vārdā saka Marita Mūrniece.

Stāstījumus apkopoja 
izglītības metodiķe 

Daina Vispoļska

Pirmais jaunā mācību gada 
mēnesis “Lācītī” bijis ražīgs

Esam sportiņā – kopīgā vingrošana.      DAINAS VISPOĻSKAS FOTO

Ķirbju paps priecājas par bagātīgo ražu. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisija (SPRK) ir uzsākusi SIA “VNK serviss” 
siltumenerģijas tarifa projekta vērtēšanu. 
Uzņēmuma aprēķinātais siltumenerģijas 
tarifs ir 60,66 EUR/MWh. Piedāvātais tarifs 
varētu stāties spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Jaunais siltumenerģijas tarifs būs vienots visiem SIA 
“VNK serviss” lietotājiem Ventspils novada Puzes pa
gastā – Blāzmas un Stiklu ciemā, Ugāles pagastā – Ugā
les ciemā, Usmas pagastā – Usmas ciemā, Užavas pa
gastā – Užavas ciemā, Vārves pagastā – Ventavas ciemā.

Līdz šim uzņēmums piemērojis apstiprinātos 
Ventspils novada pašvaldības tarifus, kas katrā ap
dzīvotajā teritorijā ir atšķirīgi. Jaunais siltumenerģijas 
tarifs vietām būs zemāks, bet citviet Ventspils novada 
teritorijā – augstāks.

Lielu daļu no SIA “VNK serviss” siltumapgādes 
izmaksām veido kurināmā izmaksas – 33,5%, kas ir 
viena no galvenajām izmaksu pozīcijām siltumener
ģijas ražošanā, nodrošinot nepārtrauktu siltumapgādi 
tās iedzīvotājiem. Vienlaikus liela daļa ir pamatlīdzekļu 
(katlu un siltumapgādes tīklu) nolietojums – 23,3%, 
bet ievērojami mazāku izmaksu pozīciju veido darba 
samaksa – 12,8%.

“Novērojot citviet Latvijā regulētu siltumapgādes 
uzņēmumu darbību, kurināmā izmaksas vidēji veido 

ap 50% un pat vairāk, kas savukārt SIA “VNK serviss” 
gadījumā ir zem. Īpašu uzmanību tarifa projekta vēr
tēšanā pievērsīsim nolietojuma izmaksām un to pa
matojumam,” stāsta SPRK Enerģētikas departamenta 
direktore Līga Kurevska.

Tarifu projekts iesniegts izvērtēšanai šogad 14. 
septembrī pēc SPRK lūguma. SIA “VNK serviss” 
2019.  gadā tika izdota SPRK licence siltumenerģijas 
pakalpojuma sniegšanai. Tiem uzņēmumiem, kuriem 
SPRK ir izsniegusi licenci un uzņēmums nodod lie
totājiem vismaz 5000 MWh, pakalpojumu sniedz par 
regulētu SPRK tarifu.

Regulēts tarifs nozīmē tarifu aprēķinu veikt pēc 
SPRK metodikas, kas nosaka kārtību, kādā tie tiek ap
rēķināti. Savukārt SPRK uzdevums ir veikt padziļinātu 
analīzi par to, vai tarifu projektā iekļautās izmaksas ir 
ekonomiski pamatotas.

Jāņem vērā, ka uzņēmuma aprēķinātais un iesnieg
tais tarifu projekts izvērtēšanas laikā var tikt mainīts. 
Tas nozīmē, ka SPRK apstiprinātais tarifs SIA “VNK 
serviss” lietotājiem var atšķirties no tā, ko sākotnēji ie
sniedzis uzņēmums. Vairumā gadījumu SPRK, izvēr
tējot tarifu projektu un kopā ar uzņēmumu pārskatot 
tā darbības procesus, nonāk pie zemākām izmaksām, 
nekā sākotnēji uzņēmums tarifu projektā ir paredzējis.

Sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Jakobsone

INFORMĀCIJA

Izvērtēs SIA “VNK serviss” tarifu
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Nākamgad Popē apaļas 
jubilejas – pagastam 790, 
baznīcai 250, skolai 170. 
Svētku priekšvakarā 
Ventspils novada 
fotoapvienība “Kursa” 
2. oktobrī sarīkojusi jau otrās 
kultūrvēsturiskās fotovīzijas.

Šoreiz simts un vairāk gadu 
senā pagātnē paviesojās Popes pa
matskolas pedagogi un skolēni, 
festivāla “Vārti” rīkotāji, pagasta 
pārvaldnieks Mārtiņš Libkovskis 
un Ilze un Raimonds Mūrnieki, kuri 
vēlreiz iejutās līgavas un līgavaiņa 
lomā. Pie debesīm spīdot apaļmē
nesim, vakarpusē ikviens bija mīļi 
gaidīts dziesminieces un dzejnieces 
Maijas Kalniņas koncertā – albuma 
“Spēļu vilciņš” atvēršanas svētkos 
Popes muižā. 

“Pilnmēness ir rezumē iesākta
jam, radošums nāk laukā pa visām 
vīlēm,” smejas fotovīziju idejas au
tore, fotomāksliniece Ilva Buntika. 
Un tā arī bija. Rīts sākās ar pār
ģērbšanās prieku un jautrām čalām 
skolā, notiekošo piefiksēja ne vien 
fotoapvienības “Kursa” profesionāļi, 
bet arī skolas saime pati savos vied
tālruņos. Ieveidojot matus un pras
mīgi kustinot pūderslotiņu, kopā ar 
fotovīziju modeļiem skolā rosījās 
Popes skaistumkopšanas salona “G” 
meistare Gita Kuģiniece. 

Pirmais ceļojums – 1913. gads. 
Laiks, kad tapa muižas ļaužu foto 
pie greznās verandas, ar kuras at
jaunošanas ieceri šovasar festivālā 
“Vārti” klātesošos iepazīstināja ar
hitekte Zaiga Gaile. Festivāla rīko
tāji ceļu uz muižas austrumu puses 
ieejas atjaunošanu filozofiski dēvē 
par domāšanas saullēktu. Iejusties 
muižnieces lomā un vakarā sniegt 
koncertu Popē bija ieradusies arī 
viena no festivāla rīkotājām, liepāj
niece Maija Kalniņa. “Mēs varam 
cēli runāt par to, ka vēlamies šo do
māšanas saullēktu sabiedrisku, ko
pēju, bet – ja tas nenotiek katra per
soniskajā laukā, tad tie ir tukši vārdi, 
demagoģija. Ja saule manī aust caur 
manu dzejas grāmatu, albumu, 
“Vārtiem” un citiem procesiem, kas 
gada ritumā ar mani notiek... Popes 
būšana ļoti jaudīgi man palīdz – ne
vis iet uz saullēktu, bet būt saullēktā 
iekšā. Paldies, Pope!”

“Šodien ar astotās klases sko
lēniem runājām, ka šīs, lūk, ir tās 
mūsu mūžzaļās vērtības – mūsu 
skola, baznīca un vecā skola, par ku
ras eksistenci varbūt viens otrs sko
lēns šodien uzzināja pirmoreiz,” tā 
Popes pamatskolas direktore Ligita 
Lukševica. Viņa saka lielu paldies 
vēstures skolotajai Anitai Krūmiņai, 
skolasbērnu vecākiem un fotoapvie
nībai “Kursa”. “Skolotāja Krūmiņa 
teica, ka pēdējās naktis nebija īsti 
gulējusi, tik liels bijis satraukums 
par to, kā viss izdosies! Taču viss 
bija lieliski noorganizēts! Paldies arī 

Fotosesijā iesaistījās arī Popes pamatskolas saime.        AIVARA ĶESTERA UN ĢIRTA DREIMAŅA FOTO

Popes muižas fotovīzijas II

Maijai par koncertu  – tie bija svētki 
dvēselei!” saka L. Lukševica.

Sirsnīgu sveicienu dzimšanas 
dienā saņēma un īpašu fotosesiju 
kopā ar skolēniem piedzīvoja Popes 
pagasta pārvaldnieks Mārtiņš Lib
kovskis: “Bija ļoti patīkami! Paldies! 
Tas bija īsts pārsteigums!” 

“Uztraukums bija lielāks nekā 
kāzu dienā,” par vēsturiskās laulību 
ceremonijas fotovīzijās piedzīvoto 
stāsta Ilze Mūrniece. “Apģērbi, ap
kārtējo cilvēku un mūsu pašu emo
cijas, gaisotne paliks mūsu atmiņā!” 

“Es ceru, ka mums izdosies no
sargāt Popi no iecelšanas vēja ģene
ratoru parkos,” saka Dace Vašuka, 
kura piedalījās gan rīta cēliena foto
sesijā, gan arī, sakārtojusi “līgavas” 
galvas rotu, iejutās kāzu ceremoni
jas viesa lomā. “Pope mūsu novadā 
ir viskoncentrētākā kultūrvēsturiskā 
vērtība – valsts nozīmes pieminekļi. 
Mēs tikko esam paziņojuši, ka Lat
vija būs jaunrades un radošuma liel
valsts. Nu, tad darām to! Veidojam 
vietas Latvijā, kur to attīstīt! Šodien 
simboliski iezīmētā sadarbība starp 
māksliniekiem, skolu, nevalstiska
jām organizācijām, uzņēmējiem ir 
tas, kas Popi raksturo, – mēs varam 
iet šo jaunrades un izcilības ceļu!”

Fotovīziju organizatori sirsnīgi 
pateicas ikvienam par ieguldījumu 
projekta realizācijā. Īpašs paldies 
Gitai Kuģiniecei, Dzintrai Grinber
gai, Didzim Bērziņam un ZS “Bērzi
ņi”, SIA “ARB Pope”, Ventspils nova
da pašvaldībai, kā arī Antrai Korātei, 
Elīzai Korātei un “Popes pilskalna 
zirgiem”. Fotogrāfijas apskatāmas 
sociālajā vietnē “Facebook”, bet nā
kotnē – izstādēs un, iespējams, arī 
Popei veltītā jubilejas fotogrāmatā.

Ilze Meiere

Sakārtojam bizītes – tūlīt atkal taps foto.  

INFORMĀCIJA

Ventspils novada Sociālais dienests 
sveic visus novada seniorus svētkos un 
novēl labu veselību, optimismu!

Aicinām bērnus un mazbērnus atbalstīt 
savus tuvākos, iepriecinot viņus ar ziediem 
un kopā pavadītiem brīžiem nelielā 

ekskursijā. Cilvēks var iedot otram gaismu 
un sirds dāsnumu no sevis un kļūt divtik 
bagātāks došanas priekā. Lai senioru dzīves 
pieredze, viedais padoms un sirsnība kalpo 
par atspērienu jauno varēšanai.

Ventspils novada Sociālais dienests

SVEICAM STARPTAUTISKAJĀ 
SENIORU DIENĀ
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POPE

Popes muižā 12. sep
tembrī bija īpaši svētki, jo 
sabiedrībai tika parādīts 
restaurētais ēdamzāles 
bufetes skapis. Projekta 
vadītājs Roberts Grinbergs 
pasākumu nodēvēja par 
gadsimta atgriešanos. 

Antīkā mēbele kādreiz piederē
ja barona fon Bēra dzimtai, bet, kad 
muižas beidza pastāvēt, to interjera 
priekšmeti vairs nebija pieskatīti un 
nonāca, kur nu kurš. Ar laiku cilvē
ki, kuri ciena vēsturiskas vērtības, 
sāka rūpēties par to, lai šīs lietas at
grieztos mājās. Šī misija nav sveša arī 
biedrības “Popes muiža” aktīvistam 
Robertam, tādēļ 2016. gadā viņš, 
tiekoties ar mākslas vēsturnieku 
Imantu Lancmani, ar prieku uzklau
sīja Rundāles pils direktora teikto, ka 
kādā privātkolekcijā atrodas muižas 
ēdamzāles bufete. Izrādījās, ka tās 
īpašnieks kopš 1980. gada ir arhi
tekts Pēteris Blūms, kurš, uzzinājis, 
ka biedrība pievērš ļoti lielu uzmanī
bu vēsturei, uzdāvināja organizācijai 
skapi. Kad Roberts atvēra muižas 
austrumu zāles durvis, kur atradās 
restaurētā un labi apgaismotā bufe
te, izskanēja vairāki sajūsmas sau
cieni, jo antīkā mēbele pārsteidza 
ar savu izskatu un vērienīgumu. Ar
hitekts Pēteris Blūms pastāstīja, ka 
skapi no iepriekšējiem saimniekiem 
Skrundas apkārtnē iegādājās pirms 
četrdesmit viena gada. Toreiz bufetē 
turēja… vistas. Jaunajam arhitektam 
bija skaidrs, ka viņš vēlas iegādāties 
šo priekšmetu, arī dažus krēslus un 
galdu, tāpēc tika sagrabināta nauda 
– 240 rubļu, kas toreiz bija Pētera 
divu mēnešu alga. Bufete ļoti smir
dēja, tāpēc vispirms to uzglabāja 
pagalmā zem plēvēm. Pēteris divas 
reizes nomazgāja skapi, pieņemot 
lēmumu ienest to iekštelpās. Tas 
nebija viegli izdarāms, jo mēbele bija 
liela un smaga, tāpēc pie darba ķērās 
seši vīri, kas pa daļām izjaukto skapi 
ienesa istabā. Uz viena no fragmen
tiem atrastais uzraksts ļāva secināt, 
ka bufete izgatavota Ēdolē ap 1885. 
gadu. “Šis zilonis, kā mēs saucām 
skapi, pie mums nodzīvoja 40 gadu. 
Mēbele ir tik dziļa, ka tur četrrāpus 
bija jālien iekšā, lai kaut ko ieliktu 
vai izņemtu, tādēļ vispiemērotākā tā 
bija, lai bērni varētu spēlēt paslēpes. 
Sāku domāt, ka bufete jāņem no is
tabas laukā, jo vietā, kur tā atradās, 
grīda bija pamatīgi nosēdusies. Pie
dāvāju mēbeli Ventspils muzejam, 
bet tajā jau ir vismaz divas lielas 
bufetes. Tad no augstākām varām 
uz Popes muižu tika atsūtīts Imants 
Lancmanis, lai paziņotu biedrībai, 
ka “tam Blūmam jau jūsu bufete ir!”. 
Gribu paust apbrīnu un cieņu bied
rībai “Popes muiža”, kura tik nopietni 
nodarbojas ar vēsturiskiem jautāju

radās tieši studiju laikā. Saistoši likās 
tieši tas, ka varu būt jaunatklājējs, 
jo iepriekš neviens daudzas lietas 
nebija pētījis vai meklējis un atradis 
likumsakarību. Vairumā gadījumu, 
kad atvēru kādas no muižas ēkas 
durvīm, kas bijušas slēgtas vairākus 
gadu desmitus, aiz tām parasti bija 
sastindzis laikmets ar nevajadzīgām 
lietām un atkritumiem. Tieši šos at
kritumus un ikdienišķos, nolietotos 
priekšmetus kā puzles gabaliņus sa
liekot kopā, var sazīmēt vērtīgu 18. 
gs. rokoko keramisko krāsns podiņu 
vai pat dekoratīvu muižas parka vāzi 
ar barona fon Bēra heraldiku. 

Līdzīgi tas bija arī ar Popes mui
žas vēsturiskās ēdamzāles bufetes 
skapi, kad sākumā bija nelieli pave
dieni par šīs mēbeles eksistenci, līdz 
rezultātā četru gadu laikā tā bilde 

salikās kopā, un nu mēbele pēc 100 
gadiem ir atgriezusies mājās. Tieši šī 
unikālā iespēja būt par jaunatklājēju 
varenajā, vairāk nekā 30 ēku lielajā 
Popes muižas kultūrvēsturiskajā ap
būvē, kurā 13 ēkas ir valsts nozīmes 
kultūrvēsturiskie pieminekļi, ir tā, 
kas mani mudina arvien vairāk pie
vērsties kultūrvēsturiskā mantojuma 
izpētei. Tādēļ esmu nolēmis pilnvei
dot savas zināšanas, uzsākot maģis
tra studijas Latvijas Universitātes 
Vēstures un filozofijas fakultātē. Un, 
kas zina, varbūt pēc gadiem Popes 
muiža, kas ir vienīgā valsts nozīmes 
kultūrvēsturiskā muiža Ventspils 
novadā un viena no retajām Kurze
mē, pārtaps unikālā priekšstatā par 
19. gs. Kurzemes provinces muižu!” 
cerīgi saka Roberts.

Marlena Zvaigzne

Popē mirdz atjaunotais bufetes skapis 

Ēdamzāles bufetes skapja atjaunošanai izmantoti 
Ventspils novada pašvaldības, Valsts kultūrkapitāla 
fonda un mecenātu līdzekļi. Mēbeles kopējais augstums 
pēc restaurācijas ir 288 cm. Tās augšdaļā attēlots 
barona fon Bēra ģerbonis. Šajā versijā lācis iet ar 
paceltu galvu.     VENTSPILS NOVADA FOTOAPVIENĪBAS “KURSA” FOTO

Restaurācijas projekta vadītājs Roberts Grinbergs 
ar folkloras kopas “Pūnika” dziedātājām, 

kuras ieskandināja un noslēdza pasākumu. 

miem, ka man patiešām nebija žēl 
dāvināt. Ja cilvēki visu dara ar mīles
tību, ir prieks par viņu veikumu. No
vēlu šajā mājā iedvest to dzīves elpu, 
ko tā ir pelnījusi.”

Bufeti atjaunoja restaurators 
Aigars Pilenieks, kurš ar milzi, 
kā viņš dēvēja mēbeli, diendienā 
draudzējās pusgadu. Pirmo reizi 
viņš to ieraudzīja Pētera mājās un 
bija nedaudz izbrīnīts par arhitekta 
vēlmi dāvināt to Popes muižai, “jo 
skats bija žēlīgs, tomēr ne tik žēlīgs, 
lai nesāktu mesties mēbelei virsū 
un netaisītu trūkstošās daļas”. Uz 
restauratora darbnīcu skapi veda 
izjauktu. Aigars tūdaļ secināja, ka 
trūkst daudz dažādu profilu, izvel
kamā dēļa, bet vislielākie zudumi 
bija saistīti ar ģerboni – tas bija jāiz
veido ļoti skrupulozi. Mēbeles res
taurācija tika veikta, lūkojoties senā 
fotogrāfijā, kurā redzams, ka bufete 
atradusies Popes muižas ēdamzālē. 
“Visas aizmugures daļas ir uztaisī
tas no jauna, arī plaukti ir jauni, bet 
tie ir izveidoti, ņemot vērā esošos 
paraugus. Respektīvi, ja mums bija 
plaukts no trim dēļiem, tad mēs 
to arī taisījām no trim dēļiem. Tas 
ir būtiski, jo tā ir kvalitātes zīme. 
Trūkstošajās detaļās izmantoju ap
tuveni tāda paša vecuma koku. Pie
tonēt jau var jebko, bet man ir sva
rīgi saglabāt vēsturisko un just seno 
materiālu. Furnitūrai trūka durvju 
uzlikas un rokturīša, bet labā ziņa 
bija tā, ka visas slēdzenes bija vietā. 
Izgatavojām visas daļas, salīmējām, 
piegriezām. Es tik ļoti sadraudzējos 
ar bufeti un ģerboni, ka sāku do
māt kā tā laika amatnieks. Šķita, ka 
viņš tepat sēž un elpo kopā ar mani. 
Domāju, ka ģerbonis sanāca ļoti 
pietuvināts sākotnējam variantam, 
lai gan fotogrāfija, kuru izmanto
jām, bija miglaina un mēs redzēto 
varējām interpretēt ļoti dažādi. To 
gan mēs zinām, ka Bēru dzimtas 
ģerbonī figurē lācis, bet tas ne visur 

izskatās vienādi. Interesanta nianse 
– kad mēbele darbnīcā bija savākta 
un atnāca Pēteris, viņš uzslavēja par 
labu darbu, bet prasīja, kāpēc trūkst 
vienas detaļas. Es to tiešām nebiju 
pamanījis, lai gan ar šo milzi biju 
kopā pusgadu… Kad atbrauca Ro
berts ar džekiem, mēs nesām apak
šu, izjaucamo vidusdaļu un augšu. 
Šī ir pamatīga mēbele. Ne velti tā 
ilgus gadus bija pie Pētera, bet viss 
sastājās tā, ka bija cilvēki, kuri bija 
spējīgi par to parūpēties. Attieksme 
šeit, Popes muižā, ir vispareizākā.”

Popes muižas kungu māja, at
gādina Roberts, ir uzkrājusi dažādu 
laiku liecības, sākot ar 18. gs. ba
roku un rokoko, 19. gs. neogotiku 
un historismu un beidzot ar 20. gs. 
sociālismu un 21. gs. eiroremontu. 
Ļaudīm visos laikos ir bijusi vēlme 
tiekties pēc jaunākā un modīgākā, 
pierasto un ikdienišķo, dažkārt vec
modīgo paslēpjot aiz jaunā. Tā tas 
bijis arī Popē, kur aiz viena gadsimta 
slēpjas cits. “Gluži loģiski, ka vairu
mam popiņu, kas savas skolas gaitas 
80 gadu laikā ir aizvadījuši muižas 
kungu mājā, ir bijis ierasts būt šo 
vairāku gadsimtu ieskautiem un ne
uztvert to kā unikālu un izzūdošu 
vērtību, jo pavisam ikdienišķi ir bijis 
vērt 18. gs. barokālās durvis, lai ap
meklētu tualeti, teju nepamanāmas 
ir bijušas lielās, smagnējās rokoko 
krāsnis klases stūrī, bet ik septem
bri ir bijis patīkami ienākt klasē, kur 
rūpīgi un svaigi izkrāsota grīda ar 
brūno grīdas krāsu, neraugoties uz 
to, ka zem simtpadsmit krāsu kār
tām apakšā slēpjas smalki rakstains 
19. gs. koka parkets. Visbiežāk tikai 
ar skatu no malas ir iespējams uz 
ikdienišķo paraudzīties citām acīm. 
Es neesmu mācījies Popes skolā. 
Lai gan bērnībā savās lauku mājās 
Popē biju bieži, tomēr Popes muižas 
ēkās tā īsti nekad nebiju bijis. Mana 
interese un apsēstība ar Popes mui
žas kultūrvēsturiskās apbūves izpēti 
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Gārzdes ciema 
iedzīvotāja Sanita Ālīte ir 
viena no tiem uzņēmīgajiem 
novadniekiem, kuri 
piedalījās pašvaldības 
izsludinātajā projektu 
konkursā “Mēs savā 
novadā”, saņemot līdzekļus 
augļu un ogu dehidratora 
iegādei mājražošanai. 

Bijusī ugālniece ieprecējās 
Piltenes lauku teritorijā, kāzas 
ar Kristu svinētas šovasar. Martā 
būs četri gadi, kopš Sanita dzīvo 
“Dambkalnos”, kur cieņā ir dažā
di lauku darbi: “Man tie nav sveši 
kopš bērnības, kad palīdzēju ve
cākiem. Viņiem bija ābeļu dārzs, 

bet omammai bija govis un cūkas. 
Darbs nekad nav mani baidījis. 
Kad pirms diviem gadiem un čet
riem mēnešiem piedzima dēliņš 
Rūdolfs, pamazām ar Kristu sā
kām domāt, ka vajadzētu kaut ko 
savu. Es gribēju vārīt zaptes, bet 
nebija ogu. Tā pagājušajā gadā ie
stādījām 500 kazeņu, vairāk nekā 
400 aveņu un 140 krūmmelleņu 
stādu. Ar tiem mielojās buciņi, 
tāpēc domājam, ka nekas prātīgs 
neizaugs, tomēr stādi sasparojās, 
un šogad novācām pirmās ave
nes un mellenes. Mūsu galvenais 
mērķis ir pašiem saēsties veselī
gās ogas un savārīt ievārījumus, 
bet sapratām, ka kaut kas paliks 

pāri. Tā uzrakstījām projektu un 
pieteicāmies pašvaldības konkur
sā, saņemot naudiņu dehidratora 
iegādei.” 

Kad viesojos pie Sanitas, apa
rātā žāvējās cidonijas un rabar
beri, bet viņa piedāvāja nogaršot 
iepriekš pagatavotās ābolu un 
burkānu sukādes – labs našķis, 
kas aizstāj šokolādi! Tagad top su
kādes, bet saimniece gribētu gata
vot arī konfektes. Pagaidām viņa 
mācās izmantot dehidratoru, jo ir 
jāsaprot, cik ilgi un kādā tempera
tūrā žāvējams viens vai otrs auglis 
un dārzenis. Kad amats būs rokā, 
varēs nodarboties ar mājražoša
nu, piedāvājot produkciju veika

liem un tirdziņiem. Sanita jau ie
griezusies lauku labumu veikaliņā 
“Ķocis”, un tā vadītāja Iveta Ķēni
ņa izrādījusi interesi par iespēja
mo sadarbību. To, kā top sukādes, 
vēro ne tikai mazais Rūdis, bet 
arī viņa vecākā māsa Estere – arī 
abiem bērniem patīk lauki un viņi 
ar prieku, cik nu katrs spēj, palīdz 
pieaugušajiem. Ālīši vēlas iegūt 
bioloģiskās saimniecības statusu, 
tagad ir pārejas periods, bet pavi
sam drīz vīrs un sieva saimniekos 
videi draudzīgi. Tas ir Sanitas un 
Krista aicinājums, domājot par sa
viem bērniem un topošajiem pir
cējiem, kuri reiz iegādāsies viņu 
ražoto produkciju – arī svaigās 

ogas. “Es parasti mostos ar labām 
domām un pie darba eju ar smai
du un prieku. Vīratēvs man māca 
cept maizi – visu, ko apgūstu, 
lieku aiz auss, jo tas var noderēt. 
Labprāt šuju, izvēloties dabiskus 
audumus, piemēram, linu. Man 
patīk latviskās vērtības, tās dod 
māju sajūtu,” secina Sanita, pie
bilstot, ka viņai izveidojusies laba 
sadarbība ar Lauku konsultāciju 
un izglītības centra Ventspils no
daļas darbiniecēm Irisu RoziPo
sumu un Gitu Langbergu. Viņas 
nekad neliedz padomu un aicina 
apmeklēt dažādus seminārus, lai 
uzkrātu jaunas zināšanas.

Marlena Zvaigzne

“Dambkalnos” gatavo veselīgus našķus  

Pagājušajā gadā Sanita ar vīru iestādīja ogulājus. 
Šovasar varēja novākt pirmo ražu. 

Dehidratorā žāvējas cidonijas un rabarberi – būs 
veselīgi našķi!    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Jau astoto reizi Ventspils 
Vācu kultūras biedrība 
Ventspils Kultūras centrā 
organizēja koncertu “Mūs 
vieno vācu dziesma”, kas 
pulcēja ļaudis, kam tuva 
vācu mūzika un dziesmas. 

Šogad tas izvērtās par sadrau
dzības pasākumu, jo pašreizējie 
ierobežojumi noteica savus notei
kumus, telpā nedrīkstēja atrasties 
vairāk par 86 apmeklētājiem, līdz 
ar to neaicinājām citus kolektīvus 
piedalīties koncertā un nebija afi
šas, kas uz koncertu aicinātu ska
tītājus. Pasākumā piedalījās vācu 
biedrību ansambļi: “Die Lustigen” 
no Dobeles, “Morgenrot” no Rī
gas, “Zusammen sein”, “Die Son
ne” no Liepājas un “Windau” no 
Ventspils. Jau no pirmsākumiem 
koncertā piedalās un vismaz vienu 
dziesmu vācu valodā dzied folklo
ras kopa “Sītava” no Puzes. Gadu 
gaitā jau uzkrāts prāvs vācu dzies
mu repertuārs, tik reti gan to sīta
vieši izmanto. Trešo reizi koncertu 
kuplināja Piltenes Mūzikas skolas 
audzēkņi, šoreiz uzstājās flautistes 
Enija Jankovska, Anastasija Gai

līte un Elvīra Beijere kopā ar sko
lotāju Antru Šķēli, solistes Justīne 
Ozoliņa un Agate Bileskalne, kas 
dziedāšanas mākslu apgūst pie 
skolotājas Antras Ziemeles. Labi 
sadarbības partneri Ventspils Vācu 
kultūras biedrībai ir Ventspils blu
mīzeristi, viņu repertuārā ir daudz 
vācu dziesmu un skaņdarbu, tas 
ir pašsaprotami, jo mutes harmo
nikas nenoliedzami ir iecienīts 
vāciešu instruments. Arī šogad 
viņi kuplināja pasākumu, ienesot 
savu jautrības devu. Jau vairākus 
gadus saņemam atbalstu ne tikai 
no Ventspils Kultūras centra, bet 
arī no SIA “Latta” – par to esam 
ļoti pateicīgi. Koncertu finansiāli 
atbalstīja Vācijas vēstniecība Rīgā, 
atvēlot līdzekļus daļējai transporta 
izdevumu segšanai vācu biedrību 
ansambļiem, bet visnozīmīgākais 
atbalsts bija 2016.  gadā veidotās 
dziesmu grāmatiņas “Pie Dzinta
ra jūras” atkārtotai izdošanai, kur 
publicētas dziesmas vācu un lat
viešu valodā. Pasākuma saviesīgajā 
daļā skanēja dziesmas, valdīja de
jotprieks un interesantas sarunas.

Māra Kraule

Koncerts “Mūs vieno vācu dziesma”

Koncertā uzstājās arī folkloras 
kopa “Sītava” no Puzes. 

MĀRAS KRAULES FOTO


