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Katru gadu Valsts 
prezidents pirms 
Ziemassvētkiem aicina  
uz pieņemšanu pilī 
daudzbērnu ģimenes, un 
šoreiz rīgas virzienā bija 
jādodas arī Komisarovu 
ģimenei no Ugāles. 
ārkārtējās situācijas 
dēļ pasākums nenotika, 
bet Egils Levits atsūtīja 
ugālniekiem dāvanu. 

To māmiņai Ilzei Mekšai-Ko-
misarovai un tētim Valdim Komi-
sarovam, bērniem Elijai Evelīnai, 
Katrīnai Elizabetei, Kristapam 
Kristam, Andim Jānim un Ērikam 
Augustam pasniedza Ventspils no-
vada domes priekšsēdētāja pirmais 
vietnieks Guntis Mačtams. Komi-
sarovi saņēma arī Ventspils novada 
pašvaldības sarūpēto velti, vietvara 
tādējādi pateicās draudzīgajai un 
labestīgajai saimei par aktivitāti un 
prasmi saglabāt ģimeniskas tradī-
cijas, rosīgu iesaistīšanos dažādās 
sabiedriskajās aktivitātēs. 

Ilze un Valdis būvē māju, un 
visi bērni ļoti gaida, kad tā beidzot 
būs gatava. Tad būs vēl līksmāka 
dzīvošana. 

Popenieks sandis Gerke 
ir to uzņēmīgo novadnieku 
skaitā, kuri, piedaloties 
pašvaldības projektu 
konkursā “solis”, ir ieguvuši 
finansējumu saimniecības 
attīstībai. sākums bija siera 
gatavošana mājas apstākļos, 
bet decembrī sandis ar sievu 
Kristīni Popē atvēra nelielu 
veikaliņu, kurā tirgo pašu 
saimniecībā saražoto.

Sandis un viņa dzīvesbiedre 
ir auguši Vārves pagastā, pēc tam 
dzīvojuši pilsētā, tomēr sirds ilgo-
jusies pēc laukiem. Lūkojušies pēc 
piemērota īpašuma, līdz uzzinājuši, 
ka Popes pagastā pārdod “Tēviņus”. 
Jā, nosaukums dīvains, bet vai tāpēc 
atmest ar roku savam sapnim? San-
dis, kurš prot dažādus darbus, veicis 
mājā pamatīgu remontu un tikai tad 
aicinājis namā ģimeni. Gudrojot, ko, 
mājās dzīvojot, varētu darīt, popiņš 
pamēģinājis gatavot sieru. Mēģinājis 
vienu reizi, otru, un amats bijis rokā. 

Pavisam drīz šis produkts ne tikai 
izmantots pašu vajadzībām, bet jau 
vests uz Ventspils tirgu. Piedāvāti 20 
dažādu veidu sieri – kā sāļi, tā saldi. 
Ar laiku apjoms kāpināts, un sieru 
varēja iegādāties arī vairākos pilsē-
tas veikalos, tostarp “Ķocī”, bet kā 
ar Popes pagasta iedzīvotājiem? Vi-
ņiem, lai nopirktu Sanda gatavotos 
labumus, kuru klāstā nu ir ne tikai 
siers, bet arī ievārījumi, sīrupi, čat-
niji, pastas, sagataves zupai, kaltētas 
sēnes, dažādi saldumi, nācās braukt 
uz Desciemu, tātad mērot deviņus 
kilometrus. Tā kā dzīvesbiedri visu 
laiku domā par attīstību, pirms trim 
mēnešiem viņi nolēma atvērt veika-
lu Popē.           

Nu lauku labumus var iegādā-
ties centrā – mājā, ko Sandis un 
Kristīne īrē. Viņi ēku remontē un 
stāsta, ka jau pavasarī, visticamāk, 
atvērs nelielu kafejnīcu, kurā varēs 
pamieloties gan vietējie iedzīvotāji, 
gan pagasta viesi. 

stipras ģimenes – novada lepnums

Iepazīstoties Ilze un Valdis nenojauta, ka viņiem ar laiku pievienosies Kristaps, Elija, Katrīna, Andis un Ēriks. 
Lai jums visiem mīļa dzīvošana!     Daiņa VeiDemaņa foto

Atver veikalu “Popes gardumi”

Kristīne un Sandis Gerkes pie sava veikaliņa Popē.    marlenas ZVaigZnes foto
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no domes sēdes

l Apstiprināja pieņemt SIA ““Ventspils nafta” 
termināls” kustamās mantas 2500 eiro vērtībā dāvi-
nājumu Annahites pamatskolai: vienu interaktīvo tā-
feli, divus portatīvos datorus, divas Web kameras ar 
mikrofonu, četrus sēžammaisus.

l Apstiprināja grozījumus novada domes lēmu-
mā par kustamās mantas – 752,508 m2 jauktu koku 
malkas – nodošanu SIA “VNK serviss” siltumapgādes 
organizēšanai Stiklu ciema administratīvajā teritorijā 

saskaņā ar 2014. gada 13. novembra deleģēšanas lī-
gumu Nr.SL/2015/163, paredzot vienošanās slēgšanu 
par grozījumiem norādītajā samaksas kārtībā.

l Apstiprināja juridiskām un fiziskām personām 
Ugāles pagastā centralizētās siltumapgādes patēriņa 
tarifu 59,49 eiro/Mwh (summa norādīta bez PVN). 
Norādītais tarifs tiek piemērots no 2020. gada 1. ok-
tobra, un SIA “VNK serviss” jāveic pārrēķins juridis-
kām personām par iepriekš izrakstītajiem rēķiniem.

Decembra domes sēdē
Nemiera pilns atnāca 1991. gada janvāris. 

Rajona izpildkomiteja informēja, ka, sākot ar  
10. janvāri, Ventspils rajonā ieviesta talonu 
sistēma labības produktu, mazgājamo līdzekļu, 
ziepju un kafijas tirdzniecībā. 

Par straujo cenu kāpumu 12. janvārī rakstīja 
rajona laikraksts: “mēs veikalā par pusotru rubli 
pērkam ne vairs kilogramu krējuma, bet tikai pārsimts 
gramus, bet par 3,50 rubļiem – gabaliņu vārītas 
desas, kuras pietiktu tikai piecgadīgam bērnam.”  
Ja šis “talonu laiks” daudziem jau izdzēsies no 
atmiņas, bet jaunajai paaudzei vispār nav zināms, 
tad barikāžu laiks katrā pagastā tiek pieminēts –  
ir uzkrāti atmiņu pieraksti, bijušas tikšanās, braukts 
uz piemiņas pasākumiem rīgā, izzināti arhīva 
materiāli. taču nedrīkstam piemirst, ka šajās janvāra 
dienās nozīmīgs bija arī Ventspils rajona padomes 
darbs. 

13. janvārī Ventspils rajona un pilsētas padomju 
prezidiji un izpildkomitejas pieņēma uzrunu “Dievs, 
tava zeme deg!” Ventspils novada iedzīvotājiem. “Šajā 
baismu nojautu, lietuvas traģisko notikumu brīdī 
mēs aicinām Ventspils rajona un pilsētas iedzīvotājus 
saglabāt mieru, strādāt savās darba vietās, būt 
organizētākiem nekā jebkad, jo tikai vēss prāts, 
izturētība, disciplīna var glābt mūs šajās kritiskajās 
dienās (..). aicinām uzmanīgi sekot līdzi notikumu gaitai 
republikā un novadā (..). Vietējās pašvaldības pagastos, 
rajona, pilsētas izpildkomitejas un padomes darbojas 
visu diennakti, tur jūs varat iegūt visu informāciju, 
kā arī piedāvāt savu palīdzību (transportu, cilvēku 
dežūras) (..). Būsim visi kopā un atbalstīsim viens otru 
latvijas ceļā uz neatkarību!”

to, ka vārdi saskan ar darbiem, liecināja Ventspils 
rajona tautas deputātu padomes izpildkomitejas 
rīkojumi. Vienā no tiem lasām:

“Pamatojoties uz latvijas republikas augstākās 
Padomes prezidija iniciatīvu un radušos politisko 
situāciju republikas galvaspilsētā rīgā un iespējamo 
masu komunikācijas līdzekļu avotu bloķēšanu, un lai 
apsargātu augstākās Padomes un televīzijas un radio 
ēku, uzdodu:

1. Komandēt uz rīgu no rajona uzņēmumiem un 
organizācijām smago transportu (seko uzskaitījums).

2. Uzdot benzīna uzpildes stacijai nr.7 veikt 
1. punktā minēto automašīnu uzpildi ar nepieciešamo 
benzīnu neatkarīgi no talona esamības.”

Uz rīgu devās 15 smago automašīnu kolonna, kam 
pievienojās desmit autobusi ar Ventspils pilsētas un 
rajona brīvprātīgajiem. Šī ir tikai viena epizode no 
daudzajām, kura apliecina rajona iedzīvotāju līdzdalību 
vēsturiskajos notikumos. tā laika Ventspils rajona 
izpildkomitejas lauksaimniecības departamenta 
direktors imants Bērziņš sacījis:

“Domāju, ka mūsu lauku ļaužu aktivitāte, ja to 
varētu izrēķināt vidēji uz vienu iedzīvotāju, ir augstāka 
nekā daudzviet citur. rajonā nav neviena pagasta, 
neviena uzņēmuma, saimniecības, kas tā vai citādi 
nebūtu palīdzējuši svarīgo objektu apsargāšanā.” 
leposimies par kopā paveikto un savu pagastu 
barikāžu laika stāstiem pievienosim arī nozīmīgo 
rajona padomes devumu.

Viktorija Rebuka

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ventspils biroja speciālisti arī šogad turpina sniegt 
bezmaksas konsultācijas un nodrošināt dokumentu izstrādi lopkopībā – dezinfekcijas un deratizācijas plānus, 
dzīvnieku slimību un ārstēšanas uzskaiti, pārraudzības datu analīzi, piena kvalitāti un uzskaiti. Savukārt eko-
nomikā bez maksas tiek gatavoti “Altum” finanšu aizdevumu pieteikumi, izstrādāti biznesa plāni un nodro-
šināta saimniecības ekonomisko resursu izvērtēšana. Interesentiem jāsazinās ar Ventspils konsultāciju biroja 
vadītāju Īrisu Rozi-Posumu pa tālruni 29277011 vai e-pastā irisa.roze@llkc.lv”.

Īrisa Roze-Posuma

l Izdarīja grozījumus novada domes lēmumā “Par pakalpojumu tarifiem”, izsakot 1. punkta 1.5. apakš-
punktu šādā redakcijā: 
nr. Pagasts/ciems/pilsēta Juridiskām personām

 (aprēķinātais tarifs)
fiziskām personām un 3. p. minētajām 

personām (piemērojamais tarifs)
eUr/mwh
 (bez PVn)

eUr/mēnesī 1 m2 
(bez PVn)

eUr/mwh 
(bez PVn)

eUr/mēnesī 
1 m2(bez PVn)

1. 5. Puze, stiklu ciems 78,49 – 48,79 –

Noteica, ka šajā lēmumā norādītie komunālo maksājumu tarifi tiek piemēroti no 2020. gada 1. novembra.

l Apstiprināja nekustamā īpašumā “Mežrūpnie-
ki”, Ugāles pagastā, juridiskām un fiziskām personām 
siltumenerģijas tarifu 92,26 eiro/Mwh (summa norā-
dīta bez PVN). Noteica, ka šajā lēmumā norādītie ko-
munālo maksājumu tarifi tiek piemēroti no 2020. gada 
1. decembra.

l Noteica, ka no 2020. gada 7. decembra saistībā 
ar Covid-19 infekcijas risku mazināšanu līdz laikam, 
kamēr izglītības iestādēs klātienē notiek mācības tikai 
1.–4. klašu skolēniem: 

1. Ugāles vidusskolas 1.–4. klašu vienam audzēk-
nim dienā kopējās porcijas izmaksas ir 2,89 eiro, t.sk. 
PVN, un ēdināšanas pakalpojuma sadārdzinājumu par 
0,78 eiro (bez PVN) vienam audzēknim dienā sedz no 
skolēnu ēdināšanai paredzētiem novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem;

2. Piltenes vidusskolas 1.–4. klašu vienam audzēk-
nim dienā kopējās porcijas izmaksas ir 2,82 eiro, t.sk. 
PVN, un ēdināšanas pakalpojuma sadārdzinājumu par 
0,80 eiro (bez PVN) vienam audzēknim dienā sedz no 
skolēnu ēdināšanai paredzētiem novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. 

l 2020. gada novembrī ir notikusi dzīvojamās mā-
jas Lauku ielā 2, Piltenē, dzīvokļu īpašnieku rakstiska 
aptauja, kurā 15 privatizēto dzīvokļu īpašnieki nobal-
sojuši par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodošanu 
SIA “Ventspils nami”, reģistrācijas Nr. 51203007061. 
Deputāti apstiprināja nodot no 2021. gada 1. janvāra 
dzīvojamās mājas Lauku ielā 2, Piltenē, pārvaldīšanas 
tiesības dzīvokļu īpašnieku kopības izvēlētajam pār-
valdniekam – SIA “Ventspils nami”.

l 2020. gada 15. novembrī ir notikusi dzīvojamās 
mājas Maija ielā 7, Piltenē, dzīvokļu īpašnieku kopī-
bas sapulce, kurā piedalījušies 10 privatizēto dzīvokļu 
īpašnieki, bet pašvaldību par trīs dzīvokļiem pārstāvējis 
Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs A. Kress. 
Vienbalsīgi pieņemts lēmums dzīvojamās mājas Maija 
ielā 7 pārvaldīšanu nodot SIA “Pārvaldnieks V”, reģis-
trācijas Nr. 41203041604. Deputāti nolēma nodot no 
2021. gada 1. janvāra dzīvojamās mājas Maija ielā 7, Pil-
tenē, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku kopības 
izvēlētajam pārvaldniekam – SIA “Pārvaldnieks V”.

l 2020. gada 14. decembrī ir notikusi dzīvojamās 
mājas Lielā ielā 6, Piltenē, dzīvokļu īpašnieku raks-
tiska aptauja, kurā 19 privatizēto dzīvokļu īpašnieki 
nobalsojuši par dzīvojamās mājas Lielā ielā 6 pārval-
dīšanas nodošanu SIA “Ventspils nami”, reģistrācijas  
Nr. 51203007061. Deputāti nolēma nodot no 2021. 
gada 1. janvāra dzīvojamās mājas Lielā ielā 6, Piltenē, 
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku kopības izvē-
lētajam pārvaldniekam – SIA “Ventspils nami”.

l Nolēma nodot īpašumā bez atlīdzības valstij 
Zemkopības ministrijas personā “Meža likumā” no-
teiktās funkcijas valstij piekrītošās un piederošās meža 
zemes apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošinā-
šanai Ventspils novada pašvaldības nekustamo īpašu-
mu “Garmastu dambja turpinājums”, kadastra numurs 
98560010088, Popes pagastā, kurā ietilpst zemes vie-
nība ar kadastra apzīmējumu 98560010088, platība 
0,62 ha, un inženierbūve (ceļš), kadastra apzīmējums 
98560010088001.

l Apstiprināja dzīvokļu īpašumu Rūpnīcas ielā 
1-60, Rūpnīcas ielā 2-59, Rūpnīcas ielā 3-3, Rūpnīcas 
ielā 3-44, Rūpnīcas ielā 3-59, Rūpnīcas ielā 3-60 un 
Rūpnīcas ielā 4-29, Ugālē, izsoles noteikumus (skatīt  
5. lpp.).

l Apstiprināja dzīvokļu īpašumu “Tērces”-1 un 
“Tērces”-22, Zirās, izsoles noteikumus (skatīt 5. lpp.).

l Apstiprināja dzīvokļu īpašumu “Dimanti”-18 un 
“Zāģētava”-3, Usmas pag., izsoles noteikumus (skatīt     
5. lpp.).

l Apstiprināja Ventspils novada pašvaldības jau-
natnes jomas politikas plānu 2021.–2023. gadam un 
uzdeva Izglītības pārvaldei līdz 2021. gada novembrim 
veikt noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu, kā 
arī mērķu un rezultatīvo rādītāju izpildes vērtējumu, 
sagatavojot un iesniedzot to izskatīšanai novada domes 
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā.

l Vēl lēma par nekustamā īpašuma atsavināšanu 
Ancē, kā arī par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Tārga-
les, Ziru, Ugāles pagastā un Piltenē.

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

Bezmaksas konsultācijas lopkopībā un ekonomikā

1991. gada janvāris – 
BARIKāžU LAIKS
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Tāpat kā vienmēr gada 
sākumā, arī šoreiz aicināju 
uz sarunu novada domes 
priekšsēdētāju aivaru 
mucenieku, lai noskaidrotu, 
kas paveikts pērn, kādi darbi 
iecerēti šogad un kāds ir 
budžeta portfelis.

– Jautājumus numur viens 
visā valstī joprojām ir kovids. Kā 
tas ietekmē pašvaldības darbu?

– Pašvaldība ir ņēmusi vērā 
valdības un epidemiologu ieteiku-
mus. Kovids, protams, ļoti izmai-
nījis mūsu ikdienu. Pirmkārt, tas 
sakāms par izglītības iestādēm, 
bet pandēmijas ietekme jūtama 
daudzās jomās, tai skaitā pašval-
dības administrācijas darbā. Paš-
laik Ugālē ir slēgta pirmsskolas 
izglītības iestāde “Lācītis”, jo vai-
rākiem darbiniekiem ir pozitīvs 
kovida tests. Pirmajā vietā ir ve-
selība, tāpēc jādara viss, lai infek-
cija neizplatītos tālāk. Visā valstī 
tagad ir apstājušās kultūras aktivi-
tātes, bet kultūras darbinieki gata-
vojas vasaras sezonai. Pašvaldība 
dara visu, lai iedzīvotāji arī ārkār-
tējā situācijā varētu saņemt nepie-
ciešamos pakalpojumus. Tiesa, 
lai tiktos klātienē ar, piemēram, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 
vai Sociālā dienesta darbiniecēm, 
iepriekš jāpiesakās, un viņas pie-
reģistrē apmeklētājus. Tas ir ne-
pieciešams, lai gadījumā, ja kāds 
saslimst, varētu noteikt kontakt-
personas. Ārkārtējās situācijas lai-
kā pašvaldībai ir izdevies nedaudz 
ietaupīt, bet tie nav būtiski skaitļi. 
Jā, ir pagarināts skolēnu brīvlaiks, 
tāpēc tagad netiek izmantoti sko-
lēnu pārvadāšanai paredzētie au-
tobusi, bet tie kursēs vasarā, kad 
bērni mācīsies. Skolēniem no trū-
cīgām un daudzbērnu ģimenēm, 
kuras vērsušās Sociālajā dienestā, 
attālināto mācību laikā gatavojam 
pārtikas pakas. 

– Ko pašvaldība paveica 
2020. gadā?

– Īstenojām vairākus Eiropas 
Savienības līdzfi nansētos pro-
jektus. Esam apguvuši piekrastes 
attīstības programmas līdzekļus. 
Pavasarī Jūrkalnē atklājām “Vēj-
turu namu”, intensīvu tā izman-
tošanu pagājušajā gadā kavēja 
pandēmija, bet objekts ir intere-
sants, tādēļ paredzu, ka, tiklīdz 
varēs, tas būs noslogots. “Vējturu 
nama” būvniecība un gājēju tilta 
atjaunošana pāri Irbes upei bija 
iespējama, piedaloties projektā 
“Ziemeļkurzemes kultūrvēstu-
riskā un dabas mantojuma sagla-
bāšana, eksponēšana un tūrisma 
piedāvājuma attīstība”. Interese 
par Irbes upes gājēju tiltu ir ļoti 
liela, jo cilvēki tagad intensīvi 
meklē vietas, kur atpūsties brīvā 
dabā ģimenes lokā. Aizbraucis 

uz Lielirbi, pats pārliecinājos, cik 
aktīvi tiek izmantota jaunā būve. 
Pie tilta ir uzstādīts apmeklētāju 
plūsmas skaitītājs, kas katru stun-
du sniedz informāciju par apmek-
lētāju skaitu. Jāpiebilst, ka tilts 
atrodas vairāk nekā 40 km attālu-
mā no Ventspils, bet tas tik un tā 
pulcē daudz atpūtnieku. Tas ļauj 
secināt, ka ieguldījums objektā 
bijis veiksmīgs. Šajos laikos dabas 
tūrisms ir īpaši pieprasīts, turklāt 
mūsu novada teritoriju šķērso ga-
rās distances pārgājienu maršruts 
“Jūrtaka” – arī tāpēc gājēju tilts 
pāri Irbes upei ir nozīmīgs. Savu-
kārt Jūrkalnē realizējām pārrobe-
žu sadarbības projektu “Baltijas 
jūras reģions kā makšķerēšanas 
tūrisma galamērķis un tā attīs-
tība, veicināšana un ilgtspējīga 
pārvaldība”, Rīvas upē izbūvējot 
zivju migrācijas ceļu. Šī projekta 
īstenošanā Ventspils novada paš-
valdība sadarbojās ar Kurzemes 
plānošanas reģiona un Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskā institūta “BIOR” 
speciālistiem, bet projekta vado-
šais partneris bija Stokholmas ap-
gabala pašvaldība. Realizējām arī 
vairākus projektus, ko atbalstīja 
Lauku atbalsta dienests, piemē-
ram, Ancē skolas apkārtnē iekār-
tots sporta laukums, bet Zlēkās 

labiekārtots pagasta centrs. Iesā-
kām Dokupes ciema labiekārto-
šanu, kur paredzēts izveidot brīvā 
laika pavadīšanas vietu ar rotaļu 
iekārtu bērniem, bruģētu lau-
kumu un soliem, savukārt Ugālē 
sporta manēžas tuvumā uzstādī-
ti āra trenažieri un vingrošanas 
iekārtas. Noslēdzām līgumu par 
Ugāles tautas nama “Gaisma” 
pārbūvi. Uzsākot darbus Ugāles 
vidusskolas aktu zālē, diemžēl se-
cinājām, ka jumta konstrukcijas 
ir saplaisājušas, tāpēc remonts 
tika apturēts, notiek ekspertīze, 
tiks izstrādāts projekts, lai varē-
tu stiprināt jumta konstrukcijas 
un pabeigt zāles kosmētisko re-
montu. Pirms daudziem gadiem 
celtās ēkas ir nolietojušās, tāpēc 
jārēķinās ar negaidītiem pārstei-
gumiem. 

– Kādi darbi ieplānoti šo-
gad? 

– Jārealizē Lauku atbalsta die-
nesta atbalstītie projekti Zūrās un 
Zirās, iekārtojot atpūtas vietas 
bērniem un sportošanai. Esam 
saņēmuši atbalstu no Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fon-
da projekta “Izglītības, kultūras 
vietas pārbūve un vides pieejamī-
bas nodrošināšana Tārgalē”. Tas 
nozīmē, ka Tārgales pamatskola 
būs savienota ar pirmsskolas gru-

piņām, mācību iestādē iebūvēs 
liftu un sakārtos siltumapgādes 
sistēmu pirmajā stāvā. Vienā telpā 
paredzēts izvietot jūras un zvejas 
kultūras mantojuma ekspozīciju, 
bet citā – uzglabāt ekspozīcijas 
materiālus. Šogad, izmantojot 
Valsts kases aizņēmumus, esam 
paredzējuši veikt telpu remontu 
Zūru pamatskolā un Piltenes vi-
dusskolā, arī pirmsskolas izglītī-
bas iestādē “Taurenītis” Piltenē, 
plānots sakārtot trīs ceļu posmus 
Piltenē un vienu Tārgalē. Cerams, 
izdosies Piltenē labiekārtot Rožu 
ielas iekšpagalmu un veikt dažāda 
apjoma infrastruktūras sakārtoša-
nas darbus vairākos pašvaldības 
objektos. Būtībā kaut kas tiks iz-
darīts katrā pagastā. Mēs gribētu 
piedalīties Eiropas Jūrlietu un ziv-
saimniecības fonda izsludinātajā 
konkursā ar diviem projektiem. 
Viens būtu paredzēts ceļa posma 
sakārtošanai pieejai pie jūras Uža-
vā, bet otrs – piebraucamā ceļa 
un centra pludmales labiekārto-
šanai Jūrkalnē. Šajā gadā nācās 
atlikt vairākus darbus – arī tāpēc, 
ka valsts pašvaldībām samazināja 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ie-
ņēmumu daļu un noteica daudzas 
papildu izdevumu pozīcijas bez 
fi nansējuma palielinājuma, bet, 
no otras puses, ir noteikts darbu 

apjoms, ko pašvaldība var veikt, 
un tas šogad ir pietiekams.  

– 14. janvārī notiks domes 
ārkārtas sēde, kurā apstiprinās 
šāgada budžetu. Kādas ir prog-
nozes?         

– Ieņēmumi plānoti mazāki 
nekā 2020.  gadā. Tad šī summa 
bija 12 miljoni 446 tūkstoši eiro, 
bet šogad esam paredzējuši ie-
ņemt 11 miljonus 670 tūkstošus 
eiro. Ieņēmumi samazināsies par 
apmēram 800 tūkstošiem eiro, 
daļu no samazinājuma summas 
veido arī ieņēmumi par komu-
nālajiem pakalpojumiem, jo ko-
munālo pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem vairākos pagastos 
esam uzticējuši mūsu kapitāl-
sabiedrībai SIA “VNK serviss”, 
līdz ar to viņi saņems maksu par 
šiem pakalpojumiem. Izdevumu 
bloks pagaidām iezīmēts kā 12 
miljoni 355 tūkstoši eiro; par lai-
mi, mums ir 2,8 miljonu eiro liels 
uzkrājums, aizdevumos Valsts ka-
sei šogad būs jāatdod 1,3 miljoni 
eiro. Prioritārā nozare, kas šogad 
saņems vairāk par 4 miljoniem 
eiro, ir izglītība. Sociālā dienesta 
budžets būs palielināts par vairāk 
nekā 100 tūkstošiem eiro. Tāpat 
kā vienmēr, arī šogad strādāsim 
saimnieciski, lai ieguvēji būtu visi.  

Marlena Zvaigzne 

Budžetā ir 2,8 miljonu 
liels uzkrājums

“Aizbraucis uz Lielirbi, pats pārliecinājos, cik aktīvi tiek izmantota jaunā būve. Pie tilta ir uzstādīts apmeklētāju 
plūsmas skaitītājs, kas katru stundu sniedz informāciju par apmeklētāju skaitu,” saka Aivars Mucenieks.  

Daiņa VeiDemaņa foto
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ventspils novada 
pašvaldība regulāri 
finansē dažādas kultūras 
aktivitātes, arī grāmatu 
izdošanu. Tā ir noticis arī 
šoreiz, kad gada nogalē 
ciklā “suitu novada 
mantojums” iznāca jāņa 
Priedoliņa grāmata 
“savējie sapratīs”.

Tagad nevar pulcēties un 
rīkot skaistus izdevuma atvēr-
šanas svētkus, bet tas nemazina 
jūrkalnieku prieku par paveikto 
– īpaši tāpēc, ka autora apko-
potie humoristiskie vērojumi 
pierakstīti suitu mēlē. Jānis, kurš 
kopš 2014.  gada 24.  maija vēro 
mūs no mākoņa maliņas, noteik-
ti pukotos par to, ka viņam tiek 
pievērsta tik liela uzmanība. To 
apliecina arī savas dzimtās puses 
vēstures pētītāja Marija Janvāre. 
Jāņa dzīves laikā Marija teikusi, 
ka viņa asprātīgos rakstus vaja-
dzētu izdot grāmatā, bet Jānis, 
to dzirdēdams, dusmojies un 
atgaiņājies, sakot, ka tas būtu 
lieki. Nu jūrkalnieka kultūrvēs-
turiskais mantojums ir apko-
pots. Tas, pēc Marijas domām, ir 
vērtīgs gan tāpēc, ka Jaņuka sa-
cerējumos saglabāta vecā Jūrkal-
nes suitu izteiksmes forma, gan 
tādēļ, ka tekstus caurvij humors, 
turklāt autoram ir talants, laba 
valoda, tāpēc rakstiem ir literāra 
vērtība. “Kad Ligita sāka runāt 
par grāmatu, ieminējos, ka teks-
tus vajadzētu arī ierunāt, lai va-
rētu sadzirdēt valodas īpatnības. 
Ierakstus veicām “Kurzemes Ra-
dio” studijā, un dažbrīd mums 
runā paspruka arī literārā valo-
da. Ļoti priecājos, ka visi kopā 
esam veikuši šo darbu – ir izdota 
grāmata, ir audio ieraksti. Ir sa-
glabāta vēl viena vēstures lappu-
se,” priecājas Marija. Starp citu, 
Jāņa brālis Eduards Priedoliņš 
arī sācis rakstīt vērojumus par 
tuvākā un tālākā apkārtnē notie-
košo, parakstoties kā Bratans un 
izsakoties suitu mēlē.

Bet nu mazliet par Jāni – 
daudziem aizvien atmiņā pali-
cis augumā, izdarībās un savos 
uzskatos pamanāmais vīrs, kurš 
piedzima tad, kad jau bija sācies 
Otrais pasaules karš. Tas noti-
ka 1941.  gada 26.  novembrī. 73 
gadu laikā jūrkalnieks dzīvesvie-
tu nemainīja – visu mūžu palika 
uzticīgs “Dzērviņu” mājai. Par 
savu uzvārdu Jānis mēdza teikt, 
ka tas ir Jūrkalnes nacionālais 
uzvārds. Tas ir cēlies tieši šajā 
vietā un fiksēts vairākkārt. Jānis 
strādāja kolhozā – galvenokārt 
par traktoristu. Kopš 1964. gada 
viņš rūtiņu burtnīcās pierakstī-
ja visus savus darbus, ikdienas 
notikumus, kā ritējušas tikšanās 

ar cilvēkiem. “Viņš bija īsts sava 
laika Jūrkalnes kultūras darbi-
nieks. Vietējā amatierteātrī aktī-
vi iesaistījās gan kā aktieris, gan 
kā režisors, bija ekskursiju vadī-
tājs pagasta viesiem. Mantoju-
mā no mātes saņemot baznīcas 
atslēgas, Jānis godprātīgi pildīja 
arī draudzes vadītāja pienāku-
mus, ko šobrīd turpina darīt 
viņa brālis Eduards Priedoliņš,” 
stāsta projekta “Savējie sapratīs” 
vadītāja Ligita Kalniņa. 

Jānis rosināja arī citus pie-
rakstīt atmiņas, atziņas un pie-
dzīvojumus. Pats, kā jau minēju, 
to darīja itin cītīgi. Vai atceraties 
tos laikus, kad pagastos iznāca 
avīzītes? Tāda bija arī Jūrkalnē, 
un izdevumā “Maģie Suiti”, rub-
rikā “Savējie sapratīs” varēja lasīt 
arī Jaņuka sacerējumus, kas sa-
saucās ar tā brīža aktualitātēm. 
Rakstiņi bija tapuši, saglabājot 
un atdzīvinot suitisko runu. 
“Visās dzīves situācijās bija arī 
sava smieklīgā daļa. Par saviem 
darbiem Jānis dzirdēja pārsvarā 
labas atsauksmes, tādēļ mēdza 
teikt, ka labprāt uzklausītu arī 
kādu kritisku vārdu. Jānis teica: 
“(..) bieži ienācēji grib vietējiem 
uzspiest savus uzskatus un tra-
dīcijas, ironizējot par vietējiem. 
Tas ir tāpat, kā kad okupanti, 
ienākot Latvijā, grib uzspiest 
savus tikumus un uzskatus par 
pasaules kārtību.” Jānis lepojās 
ar savu suitisko izcelsmi, sak, ja 
kādam tas nepatīk, pats vainīgs. 
Jāņa Priedoliņa dzīves moto bija 
“Dzīve jānodzīvo tā, lai nebūtu 
skumji par bezmērķīgi nodzī-
votiem gadiem”, atklāj projekta 
“Savējie sapratīs” vadītāja. Lai 
izdotu grāmatu, viņa aicinā-
ja palīgos biedrības “Etniskais 
kultūras centrs “Suiti”” vadītāju 
Daci Martinovu. Tā izdevās pie-
saistīt finansējumu no vairākiem 
avotiem, līdzekļus piešķīra Na-
cionālais kultūras centrs un Kul-
tūras ministrija, “Etniskais kul-
tūras centrs “Suiti””. Pateicoties 
atbalstam, pagājušā gada nogalē 
varēja izdot 168 lappušu biezu 
grāmatu. Lai tā būtu vērtīgāka 
un interesenti spētu labāk pama-
nīt suitu novada lingvistiskās ie-
zīmes, tapa audio ieraksti. Stās-
tus ierunāja jūrkalnieki Arvīds 
Bērziņš, Aivars Brūklis, Marija 
Janvāre un Skaidrīte Niedoliņa, 
tos var noklausīties biedrības 
“Etniskais kultūras centrs “Sui-
ti”” interneta vietnē http://suiti.
lv/audio-metriali/. Ligita patei-
cas arī Baibai Traubergai, kura 
digitalizēja ierakstus, un skaisto 
karikatūru autorei Maritai Lesi-
ņai. “Suitu novadā runātā valoda 
veidojusies lībisko un kursisko 
izlokšņu ietekmē. Pat katrā suitu 

jūrkalne Vērtīgs ieguldījums suitu 
mantojuma saglabāšanā

Ja vēlaties pasmaidīt, izvēlieties Jāņa Priedoliņa 
grāmatu “Savējie sapratīs”.      marlenas ZVaigZnes foto

apdzīvotajā teritorijā – Alsungā, 
Basos, Gudeniekos, Jūrkalnē – 
runā nedaudz atšķirīgi. Lai gan 
mūsdienās tikai retais runā tīrā 
izloksnē, bieži vien sarunājoties 
un dziedot nemaz nejūtam, kā 
suitiskā runāšana ir mūsos ie-
sakņojusies. Suitu novada iedzī-
votāji cenšas saglabāt savu kul-
tūras mantojumu un popularizēt 
to. Viens no veidiem ir ikdienā 
lietot apvidum raksturīgos vār-
dus un izteicienus, lai tie tiktu 
pārmantoti no paaudzes paau-
dzē,” grāmatas “Savējie sapratīs” 
priekšvārdā atgādina Ligita Kal-
niņa. Savukārt jūrkalnieks Mā-
ris Dadzis izdevuma ievadrak-
stā norāda: “Mūsdienās “Maģie 
Suiti” (ikmēneša informatīvais 
izdevums, kas reiz iznāca Jūr-
kalnē – M.  Z.) pieder vēsturei, 
taču ik pa brīdim ar interesi at-
kal un atkal gribas pāršķirstīt 
avīzītes lappuses, lai atcerētos 
notikumus cilvēku skaita ziņā 
mazās, bet garā lielās Jūrkalnes 
dzīvē. Protams, viena no odzi-
ņām, kura ar katru reizi paliek 
aizvien sulīgāka un sulīgāka, ir 
Jāņa Priedoliņa jeb Jaņuka stās-
tījumi par raibo ikdienu suitu 
zemē – Jūrkalnē. Paldies Ligitai 
Kalniņai par Jāņa veikuma godā 
celšanu, rūpējoties par grāmatas 
izdošanu!”             

Marlena Zvaigzne 

05.1996.

tā bi sagadējies, ruč a guž āb bij 
sadomājaš māts diens priekšvakare 
āziet sakopt kapus. Vīrim bi jālīdz āznest 
puķs un kād spann treknāk zēm.

Kamēr sievs kopās pa kapim, Ābs ar 
andž pe skaidrīts pajēm katrs pa pudel 
āl un, izgaiš ār, apseidās pe galdiņ. 
iejēmuš pa šļuk, aprunjās.

– Kā tu domā? Va ta tā māts dien 
būs labāk, kā agrāk bi siev dien? – andž 
iesāk, li nibūt jāsēd tāpat klusam.

– ta svinēs jau to sievieš dien a. 
tāpat kā Ziemsvētks viss svinē tad, kad 
to nibi brī dārt, – atteic Ābs un ierau 
viem mutiņ aliņ. 

– es jau teci to paš. agrāk jau a kā 
jau nu katrs to siev dien svinē: cits 
nopierk un iedēv sieve kād puķ, cits 
atkal piedzērās un iedev sieve pa ģīm, – 
tā andž.

Ābs labprāt nigrib acērties jaunīb un 
griež run uz cit pus.

– Bet ko ta tu teic par to gaiļ 
reporm?

andž palūr caur pier uz draug, ierau 
vēl vien šļuk un stingr noteic:

– tu man nipiemin to prātvēder. Viš 
lien katre valdībe. Un visur tas gudrelis.

– nujā, bet Jurkans ar dzied tāpat kā 
gails, – Ābs punktierē.

– es pastāv uz to, ka maģie suit 
vienmēr i bijuš pa sēv, va viņš sauc 
pa pilberģniekim va pa jūrkalniekim. 
Un mēs uzreiz būs užavniek va 
alšvandzniek. tur jau zirgim jāsmejas, – 
andž i gatavs stāvēt līdz galam.

ret tas bi bijs, ka āb draug tik viene 
prāte pa kād liet.

Āls pudels bij izdzērts, un vīr sāk 
punktierēt, va pierkt vēl kād butel ko 
stiprāk. Bet vien ķierzalkt jau pa divim 
nivarēs vīt. slikt, ka nau vais tād kočiņ, 
ka bi senāk, ko varē izdzērt turpat pe 
lets un trauk adot apakaļ. Bet, kamēr 
šie tā gudro, sievs bi novēlējšs savam 
mātam laimīg māts dien, nāc šorp, un 
vīrim bi jāiet mā. Ko var dārt? tāds 
liktens.     

(Jānis Priedoliņš) 
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UGāLē 
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mu-

tiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašu-
mus Ugālē, Ugāles pag., Ventspils nov.:

l 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 1-60 ar kopējo platī-
bu 39,1 m2,  kadastra Nr. 98709000384, izsoles sākumcena 
– 200 eiro, nodrošinājums – 20 eiro, izsoles solis – 20 eiro, 
izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 13.00;

l 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 2-59 ar kopējo platī-
bu 38,2 m2, kadastra Nr. 98709000385, izsoles sākumcena 
– 460 eiro, nodrošinājums – 46 eiro, izsoles solis – 40 eiro, 
izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 13.10;

l 3-istabu dzīvokli (veikalu) Rūpnīcas ielā 3-3 ar ko-
pējo platību 60 m2, kadastra Nr. 98709000389, izsoles sā-
kumcena – 680 eiro, nodrošinājums – 68 eiro, izsoles solis 
– 50 eiro, izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 
13.20;

l 1-istabas dzīvokli Rūpnīcas ielā 3-44 ar kopējo platī-
bu 31,5 m2, kadastra Nr. 98709000387, izsoles sākumcena 
– 220 eiro, nodrošinājums – 22 eiro, izsoles solis – 20 eiro, 
izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 13.30;

l 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3-59 ar kopējo platī-
bu 38,9 m2, kadastra Nr. 98709000391, izsoles sākumcena 
– 280 eiro, nodrošinājums – 28 eiro, izsoles solis – 20 eiro, 
izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 13.40;

l 2-istabu dzīvokli Rūpnīcas ielā 3-60 ar kopējo platī-
bu 39,3 m2, kadastra Nr. 98709000388, izsoles sākumcena 
– 270 eiro, nodrošinājums – 27 eiro, izsoles solis – 20 eiro, 
izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 13.50;

l 1-istabas dzīvokli Rūpnīcas ielā 4-29 ar kopējo platī-
bu 31,2 m2, kadastra Nr. 98709000386, izsoles sākumcena 
– 220 eiro, nodrošinājums – 22 eiro, izsoles solis – 20 eiro, 
izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 14.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā www.
ventspilsnovads.lv, īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 
2021. gada 16. februārim, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA 
“VNK serviss” pārstāvi, tālr. 25454948.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. gada 16. feb-
ruārim plkst. 17.00 (Izsoles komisijas tālrunis – 25749170). 
Izsoles vieta: Ventspils novada pašvaldība, Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

Zirās 
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mu-

tiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašu-
mus Ziru pagastā, Ventspils novadā:

l 4-istabu dzīvokli “Tērces”-1 ar kopējo platību 92,8 
m2, kadastra Nr. 98909000061, izsoles sākumcena – 1100 
eiro, nodrošinājums – 110 eiro, izsoles solis – 50 eiro, izso-
les sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 14.30;

l 2-istabu dzīvokli “Tērces”-22 ar kopējo platību 50,5 
m2, kadastra Nr. 98909000060, izsoles sākumcena – 660 
eiro, nodrošinājums – 66 eiro, izsoles solis – 40 eiro, izsoles 
sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 14.40.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā www.
ventspilsnovads.lv, īpašumi apskatāmi darbadienās līdz 
2021. gada 16. februārim, iepriekš saskaņojot laiku ar dzī-
vojamo māju apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvi, 
tālr. 25431808, e-pasts dace.limberga@vnkserviss.lv.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības 

kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods 
HABALV22.

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. gada 16. feb-
ruārim plkst. 17.00 (Izsoles komisijas tālrunis – 25749170). 
Izsoles vieta: Ventspils novada pašvaldība, Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

Usmā 
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mu-

tiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašu-
mus Usmas pagastā, Ventspils novadā:

l 2-istabu dzīvokli “Dimanti”-18 ar kopējo platību 
57,4 m2, kadastra Nr. 98749000060, izsoles sākumcena – 
850 eiro, nodrošinājums – 85 eiro, izsoles solis – 50 eiro, 
izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 14.10;

l 2-istabu dzīvokli “Zāģētava”-3 ar kopējo platību 
81,6 m2, kadastra Nr. 98749000061, izsoles sākumcena – 
470 eiro, nodrošinājums – 47 eiro, izsoles solis – 40 eiro; 
izsoles sākums 2021. gada 17. februārī plkst. 14.20.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils nova-
da pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas 
ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā 
www.ventspilsnovads.lv, īpašumi apskatāmi darbadienās 
līdz 2021. gada 16. februārim, iepriekš saskaņojot laiku ar 
Usmas pagasta pārvaldes lietvedi, tālr. 28357620, e-pasts 
anita.meiere@ventspilsnd.lv.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. gada 16. feb-
ruārim plkst. 17.00 (Izsoles komisijas tālrunis – 25749170). 
Izsoles vieta: Ventspils novada pašvaldība, Skolas ielā 4, 
Ventspilī.

Izsolēs pārdos nekustamos īpašumus

Priecīga ziņa saņemta 
no Tārgales pagasta – ir 
atjaunots tilts pāri irbes 
upei. Objekts ir pieņemts 
ekspluatācijā, un to droši 
var izmantot, atceroties, ka 
vienlaikus uz tā var atrasties 
ne vairāk kā astoņas 
personas. 

Nu starptautiskajā garās 
distances pārgājienu maršrutā 
“Jūrtaka” iekļautais tilts pieejams 
visiem, kas iecienījuši atpūtu brīvā 
dabā. To varēs izmantot arī starp-
tautisko velomaršrutu “EuroVelo 
13” un “EuroVelo 10” veicēji.  Tro-
šu tilts ir svarīgs infrastruktūras 
objekts pie bijušās Lielirbes dzelz-
ceļa stacijas. Tas veicinās tūrisma 
attīstību, kā arī Miķeļtorņa kem-
pingos un atpūtas vietās dzīvojo-
šajiem viesiem nodrošinās daudz-
veidīgākas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas. Pēc projekta realizācijas 
gājējiem un velosipēdistiem būs 
ērtāka un drošāka pārvietošanās 
pa kādreizējā mazbānīša stigu 
ciemu joslā starp jūru un asfaltēto 

šoseju, sasaistot prioritāri attīstā-
mo vietu Miķeļtorni ar plašākiem 
lokālā aktīvā tūrisma maršrutiem.

Veicot izpēti, tika secināts, 
ka iepriekšējais tilts ir sliktā teh-
niskā stāvoklī un tā ekspluatēša-
na apdraud cilvēku dzīvību, tā-
dēļ Ventspils novada pašvaldība 
pieņēma lēmumu tiltu atjaunot. 
Tārgales pagasta pārvaldes vadī-
tājs Mārcis Laksbergs atgādina, 
ka iepriekšējā būve pāri upei tapa 
pagājušā gadsimta septiņdesmito 
gadu sākumā, šo darbu paveica 
PSRS armija. Mārcis Laksbergs ir 
gandarīts par tagad izdarīto vairā-
ku iemeslu dēļ. Pirmkārt, Lielir-
bes iedzīvotājiem jau sen tika so-
līts, ka tilts tiks atjaunots, otrkārt, 
tagad arī tūristiem būs lielāka in-
terese par šo teritoriju, jo nu tā ir 
brīvi pieejama. 

Tilta atjaunošanas tehnisko 
dokumentāciju sagatavoja un dar-
bus veica SIA “M.A.-TAKA-7” 
darbinieki, būvuzraudzības pakal-
pojumu sniedza SIA “Tiltu būv-
nieks” speciālisti. Finansējuma 

ir atjaunots tilts pāri irbes upei

Gājēji un velobraucēji Lielirbē tagad var izmantot 100 metru garo un 1,5 metrus 
plato tiltu pāri Irbes upei.       ata malDoņa foto

avoti tilta atjaunošanas darbiem: 
112 693,72 eiro – Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda līdzekļi, 
50 403,50 eiro – Ventspils novada 
pašvaldības ieguldījums, 4971,78 
eiro – valsts budžeta dotācija.

Tūrisma speciālists Andris 
Klepers, uzzinājis par tilta atjau-
nošanu, mums atrakstīja: “Gudri, 
drosmīgi, neatlaidīgi, pamatoti. 
Fantastisks panākums un ļoti labs 
piemērs ilgtspējīgai domāšanai, 

prioritāšu izpratnei ārpus auto-
braucēju – lēmumu pieņēmēju 
– loka. Lai gājējiem un velobrau-
cējiem neaizmirstamas sajūtas, 
izmantojot jauno un drošo tiltu!”

Marlena Zvaigzne  
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2021. gada sākumā 
vēlējām cits citam laimīgu 
jauno gadu. Daudzos 
vēlējumos izskanēja 
cerība, ka 2021. gads būs 
dzīvesprieka, veselības un 
labklājības pilns. Kā tas 
iespējams? vai varam to 
veicināt? Ko katrs varam 
darīt savas dzīves kvalitātes 
labā? Par to vēlos ar jums 
padalīties.

Vispirms vēlos sacīt, ka 
2020.  gadu es pats personiski at-
cerēšos ne tikai kā pandēmijas 
gadu. Šajā gadā manai dzīvei ir 
pāri vēlušies smagi grūtumi, gan 
ar mājas un iedzīves sadegšanu, 
gan daudziem zaudējumiem – at-
tiecībās, līdzšinējā kalpošanā un 
izloloto ideju realizācijas iespējās. 
2020.  gadā varēju sabrukt zem 
atraidītības, nodevības un fizisko 
grūtumu sloga. Tomēr tas mani 
nav iznīcinājis, es turpinu dzīvot, 
saskatīt jaunas iespējas un dalīties 
ar to, ko nozīmē būt veselam ve-
selumā. 

Terminu “vesels veselumā” 
noformulēju jau 2017.  gadā un 
pielietoju to, vadot nodarbības 
skolās, darbavietās un dažādos 
tematiskos pasākumos. Vesels 
veselumā – tam ir divējāda nozī-
me. Pirmkārt, katram cilvēkam ir 
jāapzinās sevi kopumā kā dzīvu 
miesu, dvēseli un garu. Otrkārt, 
ir būtiski svarīgi, lai mums vese-
lība būtu gan miesai, gan dvēselei, 
gan garam. Tikai tad, kad cilvēks 
ir cilvēks veselumā un rūpējas par 
veselību visos trīs līmeņos, var 
runāt par laimīgu un harmonisku 
ikdienu. Šo “vesels veselumā” arī 
pats cenšos sevī pilnveidot atkal 
un atkal, kā arī konsultēju citus 
un mācu savās nodarbībās. Šajā 
rakstā būs tikai neliels ieskats, kā 
palikt veselam veselumā, lai ne-
ieslīgtu apātijā, nekristu bailēs un 
“nevārītos” dusmās.

Viens no pamatuzdevumiem 
ir ar pateicību novērtēt to, ar ko 
mēs katrs esam apdāvināti un 
bagāti šeit un tagad, spēt pateikt 
paldies. 

Otrs pamatuzdevums ir godīgi 
atzīties sev pašam, Dievam un, ja 
nepieciešams, savam līdzcilvēkam 
par to, kur nepieciešams pateikt: 
“Lūdzu, piedod.” Trešais pamat-
uzdevums ir ar veselīgu pašcie-
ņu nosaukt vārdā savu sūtību un 
drosmīgi pateikt: “Es esmu… un 
es daru…! Dievs, palīdzi un svētī!”

Par šiem pamatuzdevumiem 
ar katru cilvēku individuāli var ru-
nāt daudz dziļāk, bet ikviens var 
atrast laiku, lai personiski iedziļi-
nātos šajos jautājumos un sagādā-

tu sev iepriecinājumu nomāktības 
vietā, patiesību pašapmāna vietā 
un dzīvotsparu bezcerības vietā. 
Mūsos katrā ir milzīgs potenciāls, 
bet tas ir jāatraisa, neraugoties uz 
apstākļiem, noniecinājumiem un 
šķietamo bezcerību. Mani pašu 
kā kristieti atkal un atkal iedro-
šina Bībelē teiktais: “Jūsu Aicinā-
tājs (Dievs) ir uzticams, Viņš būs 
arī darītājs…” Tas dod apziņu, ka 
esmu cilvēks ar aicinājumu, aiz 
kura stāv visspēcīgais un uztica-
mais Radītājs. 

Kas būtu darāms, lai mūsu 
miesa, dvēsele un gars saņemtu 
mundrumu un veselīgu mijiedar-
bību? Sāksim ar saprotamāko.

Apzinieties, ka mūsu miesa 
ir svarīgs un kopjams mājoklis 
mūsu dvēselei un garam, bet tai 
pašā laikā pie tā nedrīkst apstā-
ties kā pie pašmērķa. Lai mazi-
nātu nevajadzīgu un ilglaicīgu 
spriedzi fiziskā ziņā, ļoti svarīgs 
ir miegs. Par to ir daudz pētīju-
mu un rakstu. Šeit vēlos akcentēt 
trīs pamatlietas. Ir zināma tā sau-

camā “zelta formula” diennakts 
laika sadalījumā (24=8+8+8), kur 
astoņas stundas ir veltāmas mie-
gam, astoņas darbam un astoņas 
pārējām nepieciešamām lietām, 
attiecībām un aktivitātēm. Otra 
svarīga lieta ir miega higiēna. 
Neaizejiet gulēt ar dusmām, aiz-
vainojumu vai ko tādu, ko ne-
gribat “iedēstīt” savā zemapziņā. 
Izrunājiet ar kādu cilvēku vai 
Dievu to, ar ko ir pārņemtas jūsu 
emocijas, jo emocijas nemirst, 
mēs tās aprokam dzīvas. Miegā 
mūsu negācijas ieiet zemākos 
apziņas slāņos un no zemapziņas 
spontāni lauzīsies ārā uz mūsu 
imūnsistēmu, dzīves uztveri, at-
tiecībām un attieksmēm. Trešais 
akcents attiecībā uz miegu ir pē-
tījums par gulētiešanu šodien. 
Zinātnieki, pētot stresa uzkrāša-
nos organismā, to saista ar to, ka 
mēs neizmantojam mūsos ielikto 
antistresa vielu rašanās laiku. 
Antistresa vielas cilvēkam izstrā-
dājas miega fāzē laika periodā 
no apmēram pulksten 22.30 līdz 

2.00. Ja cilvēks regulāri neatro-
das miegā šajā laikā, tad pazaudē 
dabisko antistresa līdzekli savai 
labsajūtai.

Mūsu miesai ir vajadzīga fizis-
ka aktivitāte. Kāds man pazīstams 
ārsts iesaka katru dienu “iesvīst 
sev par prieku”. Ar to mēs varam 
saprast gan regulāras pastaigas 
svaigā gaisā, gan nodarbošanos 
ar kādu sporta veidu vai pat dzi-
mumattiecības. Par aktīvo dzīves-
veidu ir daudz pētījumu un rakstu, 
bet ir jāuzmanās no ķermeņa kul-
ta un visa pārējā pakārtošanas sa-
vas miesas kārībām. Miesa ir tikai 
viens no mūsu esības elementiem, 
kas jāuztur veselīgā kondīcijā. Par 
sabalansētu ēdienu, atpūtu un ci-
tām fizioloģiskām vajadzībām va-
rētu runāt daudz, bet vēlos pāriet 
pie cilvēka dvēseles veselīguma.

Katrā dzīvā cilvēkā dvēsele 
un miesa ir vienā veselumā. Nā-
ves gadījumā dvēsele no miesas 
tiek nošķirta. Dvēselei piederīgs 
ir saprāts, jūtas, kultūra, kopība, 
talanti, pašattieksme u.tml. Šoreiz 

Kā uzturēt sevi veselu veselumā 
DZīvEs iZaicinājUmOs?

vēlos akcentēt dažus aspektus, kas 
palīdzētu veicināt dvēseles labklā-
jību. 

Dvēselei ir vajadzīgs lidojums. 
Kamēr cilvēks ir nofokusējies uz 
sevi, dvēselei nav lidojuma. Vai nu 
tā ir pārlieku nedroša un nosku-
musi, vai arī pārlieku augstprātīga 
un nievājoša. Dvēseles riņķošanu 
ap sevi sauc par egocentrismu. 
Egocentrisms sasaista dvēseli un 
uztur to neveselu. Īpaši grūti tad 
ir pārvarēt pandēmijas izraisītās 
sekas, savu ierasto “orbītu” ap-
draudējumu un neziņu par nākot-
ni. Nereti cilvēks savu neveselīgo, 
sasaistīto dvēseli pievērš fantāzi-
jām, nelietojot veselo saprātu vai 
meklē kādas ezotēriska, sociāla, 
ķīmiska vai cita veida “protēzes” 
savu baiļu, tukšuma un bezcerības 
risināšanai. Tas noved pie dvēse-
les potenciāla pazaudēšanas un 
dzīves izniekošanas, par ko ir jā-
nes atbildība Radītāja priekšā. 

Dvēsele mieru atrod, foku-
sējoties uz savas dzīves prioritā-
tēm, sūtību un jēgu. Par šo tēmu 
būtu nepieciešama garāka saruna 
un nodarbības, bet varu minēt 
dažas lietas, kas palīdz. Vispirms 
ir nepieciešams veikt tādu kā 
savu spēju, talantu, zināšanu, 
pieredžu, personības iezīmju, 
vaļasprieku, interešu apzināšanu 
un uzrakstīšanu. To izdarot, tiks 
“uzzīmēts” dvēseles pašportrets. 
Ir svarīgi par to runāt ar sev uz-
ticamām autoritātēm un uzdroši-
nāties sākt izpausties atbilstošās 
nodarbēs, sabiedriskajās aktivitā-
tēs un sabiedriski lietderīgos dar-
bos. Tas ļaus piedzīvot pacēlumu 
un darbošanos saskaņā ar sevi. 
Vienmēr ir svarīgi sev atgādināt, 
ka katram viņa dvēseles pašport-
rets ir unikāls, un nekad tas nav 
noniecināms kā bezvērtīgs. Tas 
ir uzskatāms kā Radītāja īpašs 
devums, lai Viņš caur to pašam 
cilvēkam dotu dzīvesprieku un 
svētību Latvijai.

Runājot par dvēseles mieru, 
vienmēr ir jārunā par izlīgšanu 
pašam ar sevi, ar līdzcilvēkiem un 
Dievu. Kamēr mūsu sirdsapziņa ir 
nemierīga, dvēseles miera nebūs. 
Ļoti dziedējoši ir veikt tādu kā 
trīspakāpju procesu, lai piedzīvo-
tu atbrīvojumu un atjaunotu ve-
selīgas attiecības. Pirmais solis ir 
identificēt jeb nosaukt vārdā to, ko 
sirdsapziņa uzrāda par nepareizu 
domu, vārdu, darbu vai attieksmi. 
Otrais solis ir runāt par identificē-
to aplamību ar to personu, pret ko 
tā ir/bija vērsta, vai Dievu, lūdzot 
piedošanu. 

“Runājot par dvēseles mieru, vienmēr ir jārunā par izlīgšanu pašam ar sevi, ar 
līdzcilvēkiem un Dievu. Kamēr mūsu sirdsapziņa ir nemierīga, dvēseles miera nebūs,” 
norāda teologs Uģis Brūklene.

Nobeigums 7. lpp.
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Pie šī soļa pieder arī piedoša-
nas saņemšana ar pazemību un 
pateicību. Kopumā šo soli sauc 
par izlīgšanu. Trešais solis ir labo 
darbu darīšana tai personai, ar 
kuru ir notikusi izlīdzināšanās. 
Labo darbu darīšanas mērķis ir 
celt otras personas dzīves kvalitāti 
un stiprināt savstarpējo mijiedar-
bību. Nekādā gadījumā to ne-
drīkst jaukt ar pielabināšanos vai 
atpirkšanos no nedarba. Ir svarīgi, 
ka labo darbu dari jau kā izlīdzi-
nājumu saņēmis un brīvs cilvēks. 
Tas dod dvēselei gandarījumu un 
pacēlumu. 

Dvēsele mieru un vitalitāti 
smeļ attieksmē. Ļoti bieži mēs 
nevaram izmainīt notiekošo un 
apstākļus, kuros esam, bet spējam 
izmainīt savu attieksmi. Ar attiek-
smi mēs sevi varam nogremdēt, 
bet varam arī uzmundrināt. Te 
vietā būtu teiciens “viss ir galvā”.  
Ar to es negribu popularizēt ne 
pozitīvo domāšanu, ne pašsuģes-
tiju, jo esmu reālists un pazīstu 
šīs pasaules deformētību, cilvēku 
dabu un pats savus “tarakānus”. 
Daudz kas ir atkarīgs no tā, uz 
kuru dvēseles slāni koncentrējam 
uzmanību. Es esmu nodefinējis 
trīs dažādus slāņus, līdzīgi kā to 
varam redzēt dziļos ūdeņos. Vir-
sējais slānis vienmēr ir visnepa-
stāvīgākais. Tas ir mainīgo emoci-
ju pārvaldītais slānis. Vienu dienu 
viss ir mierīgi, bet otrā dienā viss 
var viļņoties un putoties kā vētrā. 
Ja mūsu dvēsele būs piesaistīta pie 
šī slāņa, tad tai būs labi, kad viss 
būs mierīgi, bet tā būs izmisusi 
un orientāciju pazaudējusi, kad 
uznāks kādas negācijas, netaisnī-
bas vai citādi satricinājumi, kuri 
mūsu dzīvē atnāk nepiesakoties. 
Otrs slānis atrodas dziļāk. Tas ir 
mūsu saprāta kontrolētais slānis 
dvēselē. Šim slānim ir raksturīgi, 
ka vētras laikā notiek tāda šūpo-
šanās, ka mēs zinām – izaicināju-
mi ir lieli. Ja dvēsele koncentrējas 
uz vidējo slāni, tad ir daudz lielā-
ka iespēja izdarīt konstruktīvus 
secinājumus, domāt kritiski, ņemt 
vērā pieredzi, izmantot pieejamos 
resursus un zināšanas. Katrā ziņā 
attieksme pret notiekošo nebūs 
balstīta uz emocijām, bet uz sa-
prātu un pieredzi. Trešais slānis 
ir mūsu būtības kontrolēts. Glu-
ži kā jūras dziļumā, viss ir savās 
vietās, pat ja virspusē trako vētra, 
tā arī mūsos “miera osta” ir jeb-
kuros apstākļos. Šis miers nebal-
stās emocijās vai saprātā. Miers 
balstās pārliecībā, ka esam drošās 
rokās kā Dieva radīti, sargāti un 
mīlēti bērni. Tur, kur dvēsele turas 
pie šīs pārliecības, – tur drosmes 
pietiek pašam un vēl pāri paliek 
citu iedrošināšanai bēdu laikā. Šis 
dvēseles slānis jau mijiedarbojas 
ar cilvēka garu.

Cilvēka gars ir unikāls. Ne-
vienam dzīvniekam nav gara. Ti-
kai cilvēks ir miesas, dvēseles un 

gara kopums, jo viņš ir radīts pēc 
Trīsvienīgā Dieva tēla un līdzības. 
Iespējams, šo sadaļu par cilvēka 
gara būtību un darbību nav viegli 
saprast ar prātu, jo garīgas lietas ir 
garīgi apspriežamas. Radītājs vē-
las, lai cilvēks ir vesels veselumā, 
tādēļ ļoti īsi pieskaršos gara dzīvei 
un gara veselībai. Cilvēka garam 
ir iespējama tieša mijiedarbība ar 
Dieva Svēto Garu vai ļaunajiem 
gariem – dēmoniem. Cilvēka dzī-
ves vadība, kas ietekmē dvēseles 
un miesas izpausmes, cieši saistīta 
ar to, kuram garam cilvēka gars ir 
ļāvies. Jebkura cilvēka šīs dzīves 
un mūžīgās dzīves interesēs ir, lai 
viņa gars būtu kopā ar Svēto Garu. 
Tikai tādā gadījumā, ja cilvēks 
savu garīgo dzīvi saista kopā ar 
mūžīgo Dievu, viņam ir iespējama 
dzīve mūžībā. Kristība ir brīdis, 
kad Svētais Gars un cilvēka gars 
apvienojas. Cilvēks kļūst par Die-
va bērnu. No tā brīža cilvēks var 
rēķināties, ka, lai kādi būtu dzī-
ves izaicinājumi un satricinājumi, 
viņš nav “izkritis no Dieva rokām”. 
Cilvēks ar dzīvu garu vienmēr va-
rēs būt pārliecināts, ka Kristus dēļ 
visi viņa grēki ir piedoti un Dievs 
mīl bez nosacījumiem. Citādāk 
tas ir gadījumā, ja cilvēks savu 
garu ir saistījis ar maldu gariem 
jeb dēmoniem. Arī šie gari cilvēku 
pārņem, bet vada prom no miera 
ar Dievu, ko iespējams iegūt caur 
Kristu kā starpnieku un pestītāju. 
Ļaunie gari uzvedas līdzīgi kā ātro 
kredītu devēji. Saņem ātro kredī-
tu savu iegribu piepildīšanai, bet 
tad nespēj no tā tikt brīvs lielo 
nosacījumu dēļ. Maldu gari cilvē-
ku ieved vai nu pilnīgā izmisumā, 
kas var novest pie pašiznīcināša-
nās, vai pie dažādām ezotēriskām, 
okultām vai ateistiskām fantāzi-
jām. Gara veselību un dzīves svē-
tību dod tikai Svētais Gars. Viņš 
arī cilvēka garam dod kalpošanas 
dāvanas, caur kurām kā caur ka-
nāliem Dievs izpaužas sabiedrībā. 
No šādas Dieva izpausmes ienāk 
liels dzīves gandarījums cilvēkam, 
kurš kalpo atbilstoši Svētā Gara 
dāvanām. Pat visgrūtākajos brīžos 
Dievs caur mūsu garu var svētīt 
mums līdzās esošos cilvēkus, jo 
darītāji esam nevis mēs, bet Dieva 
Svētais Gars. Arī tā ir svarīga at-
ziņa brīdī, kad domājam, ka neko 
vairs labu citiem nespējam dot. 
Par cilvēka garu un Dieva Svētā 
Gara izpausmi var lasīt Bībelē un 
mācīties kristīgās mācības nodar-
bībās. Šajā rakstā mans mērķis 
bija dalīties atziņās, pētījumos un 
Dieva atklāsmēs, lai šajā pārmai-
ņu un izaicinājumu pilnajā laikā 
mēs paliktu veseli veselumā gan 
savā miesā, gan dvēselē, gan garā. 
Dziļākai sarunai, video nodarbī-
bām vai klātienes kursiem esmu 
atrodams un pieejams sociālajos 
tīklos, Kurzemē un Rīgā. Kas no-
der, ņemiet un lietojiet uz veselī-
bu!

Teologs un pedagogs 
Uģis Brūklene

Nobeigums. sākums 6. lpp.

Nobeigums. sākums 1. lpp.

Atver veikalu “Popes gardumi”
Izrādās, ideja par ēdināšanas 

uzņēmumu Sandim radusies jau 
tad, kad viņš sācis siet sieru. Tas 
noticis pirms trim gadiem. No 
siera gūtie ienākumi bija labs ka-
pitāls tālākajai attīstībai. Nu ražo-
šana notiek pagasta centrā, bet vēl 
nesen Sandis saimniekoja “Tēvi-
ņu” mājas virtuvē, kur tapa dažne-
dažādi produkti. Viņam ļoti patīk 
gatavot un eksperimentēt, tas ne-
nogurdina, bet uzlādē, tāpēc visu 
laiku tiek atklātas jaunas receptes 
un garšas. Gerkēm nav bioloģiskā 
saimniecība, tomēr viņu piedā-
vājumā ir daudz tīras mantas, jo 
produktu sagatavošanai nepiecie-
šamās sastāvdaļas iegūtas pašu 
dārzā, kurā tiek saimniekots videi 
draudzīgi, mežā un purvā. Rau, 
kaltētas baravikas un gailenes! 
Blakus vīgriežu, viršu, pelašķu un 
priežu čiekuru sīrups. Pirms kāda 
laika Sandis pusgadu apmeklēja 
kursus un iemācījās gatavot kon-
fektes. Viņš gudro arī par vīna 
iekļaušanu piedāvāto produktu 
klāstā. Daudz ideju iegūts, pieda-
loties gadatirgos. Kad bija atļauts 
tos rīkot, Gerkes bieži tikās ar 
pircējiem, centās noskaidrot, ko 
viņu sirds kāro. Sanda sierus va-
rēja nogaršot Vācijā, kad Berlīnē 
notika Starptautiskā pārtikas un 
lauksaimniecības produktu izstā-
de “Zaļā nedēļa”, viņš ir piedalījies 
pasākumā “Novadu garša”. “Kaut 
kas ir jādara – ko tad tu sēdēsi 
mājās tāpat vien?” retoriski vaicā 
popiņš. Viņa sieva priecājas, ka 
veikaliņu izdevās atvērt pirms-
svētku laikā, jo no veselīgajiem 
produktiem varēja sakomplektēt 
dāvanas. Pagaidām Kristīne būs 
vienīgā pārdevēja, bet ar laiku, 
iespējams, tiks algots darbinieks. 
“Valstī vienmēr būt kaut kādas 
problēmas, krīze, slimības, bet, kā 
jau Sandis teica, ir jādara. Idejas 
mums bieži vien rodas spontāni 
– naktī ienāk prātā kāda domā, 
un tad jau no rīta var gudrot, kā 
to īstenot. Vīrs strādā praktiski 
bez brīvdienām, pretējā gadījumā 
nevarētu pagūt sagatavot tirdz-

niecībai domātos produktus. Mēs 
viens otru atbalstām, tāpēc arī 
varam realizēt dažādas idejas. Arī 
tās, kas pirmajā brīdī var šķist dul-
las,” stāsta Kristīne. 

Gerku saimnieciskajā darbībā 
iesaistījusies arī Kristīnes mamma 
Daina, kura pārdod produkciju 
tirgū, bet bērni Daniels Aivars, 
Samanta un Katrīna Unigunde 
katrs, cik nu spēj, palīdz ikdienas 
darbos. To ir daudz, jo “Tēviņos” 
ir prāva putnu saime, tiek audzēti 
arī truši. Saime rūpējas par paipa-
lām un Ķīnas paipalām, fazāniem, 
pudeļpīlēm un vistām. Olas ir ļoti 
pieprasītas, tādēļ pavasarī pai-
palu pulku paredzēts palielināt. 
Ļoti svarīgi, uzsver Sandis, ka ģi-
mene darbojas kā komanda, tad 
ir prieks strādāt un rodas daudz 
labu ideju. Piemēram, nesen at-
vērtā veikaliņa piedāvājumā būs 
ēdieni līdzņemšanai. Mājražotājs 
ir iecerējis gatavot salātus un cept 
pankūkas, nomizot dārzeņus, lai 
pircējs var izvēlēties vakuuma ie-
pakojumā iesaiņotus kartupeļus 
un burkānus. “Esmu priecīgs, ka, 
dzīvojot un strādājot laukos, varu 

nodrošināt ģimeni, pavasarī un 
vasarā tas izdodas itin labi, bet 
arī ziemā nevar sūdzēties. Man 
patīk rosīties pa māju, nejūtu ru-
tīnu, jo katra diena nāk ar kaut ko 
jaunu. Ja sajūtos saguris, aizeju 
uz mežu izstaigāties, un tad atkal 
var rosīties tālāk. Jā, tas varbūt 
izklausīsies neticami, bet tad, ja 
gribas atpūsties, cepu un gatavo-
ju. Palutinu savējos ar pīrāgiem un 
plātsmaizi. Mani grūti dabūt ārā 
no virtuves,” atzīst Sandis. Ja kāds 
jauns cilvēks tāpat gribētu lau-
kos uzsākt savu biznesu, popiņš 
ieteiktu to darīt: “Kāpēc ne? Gal-
venais, nevajag baidīties iesākt. 
Protams, ir jābūt reālai idejai, ko 
darīt, bet viss ir iespējams. Es ne-
esmu izmantojis kredītus, attīstī-
bā ieguldu nopelnītos līdzekļus. Ja 
strādā paša saimniecībā, jārēķinās 
ar to, ka visa diena būs aizņemta, 
man nav noteikta darba laika. Kā 
no rīta sāku, tā vēlu vakarā beidzu, 
bet, no otras puses, mani neviens 
neierobežo un nenosaka, kas būtu 
jādara. Ģimenes dēļ ir vērts cen-
sties.”

Marlena Zvaigzne

Mājražotāja piedāvājumu klāstā ir dažādi produkti – 
arī šis.   marlenas ZVaigZnes foto

piltene

Lūgums visiem Piltenes pagasta māju 
īpašniekiem – man radās ideja, kuras 
īstenošanā nepieciešama jūsu palīdzība. 
vēlos izveidot pagasta māju albumu, bet, lai 
to izdarītu, nepieciešama informācija, ko 
varat sniegt tikai jūs – tie, kuri dzīvo šajās 
mājās. 

Nepieciešamas ziņas par mājas nosaukumu, kā 
tas radies, informācija, kad māja celta, kas tajā dzī-
vojis agrāk, kas dzīvo pašreiz, ar ko nodarbojušies 

senākie iedzīvotāji un ko dara tagadējie iemītnieki, 
vai pie mājas ir zeme utt. Visas šīs ziņas lūgums sūtīt 
uz manu e-pastu aviksne@inbox.lv. Ja kādam nepie-
ciešama papildu informācija, droši zvaniet uz tālru-
ni 29480407. Vēlams būtu arī mājas foto. Ļoti ceru 
uz jūsu atbalstu, jo, braucot pa laukiem, var redzēt 
daudz māju nosaukumu, diemžēl bez pašām mājām 
un cilvēkiem. 

Piltenes kultūras nama vadītāja Ārija Vīksne

Projekts “mana dzimtā māja”
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ugāle

6. janvāris Laimdotai junkarai vienmēr ir īpaša 
diena, jo tiek svinēta dzimšanas diena. Šoreiz tā ir apaļa 
jubileja, un mēs no sirds priecājamies kopā ar Laimdotu, 
kuru pazīstam ne tikai kā mākslinieci, bet arī aktīvu 
sabiedrisko darbinieci – viņa daudz laika ir veltījusi 
novadpētniecībai un sarakstījusi vairākas grāmatas, 
iedziļinoties cilvēku un ciemu likteņos. 

Ugālē Laimdota sāka dzīvot 1979. gadā, un kopš tā laika viņa ir 
daudz devusi savam pagastam, bagātinot to ar savu klātbūtni. To 
var teikt arī par Mākslas studijas izveidošanu un tās dalībnieku dar-
bu izstāžu rīkošanu. Par nozīmīgu devumu Ventspils novada kul-
tūrvides veidošanā 2013. gadā pašvaldība apbalvoja mākslinieci ar 
Goda rakstu. 

Ugāles Mākslas studijas dalībniece Irēna Lakše par savu pasnie-
dzēju teic šādus vārdus: “Viņa ir ļoti radoša un pacietīga, ilgstoši var 
otram skaidrot, līdz viņš saprot lietas būtību. Laimdota ir prasīga 
gan pret sevi, gan citiem. Man patīk krāsu blīvums, spilgtums un 
daudzveidība viņas gleznās. Jāpiemin arī tas, ka Laimdota daudz 
dara, lai sarīkotu Ventspils mākslinieku izstādes, notiek sadarbība 
ar Liepājas māksliniekiem.”

Pārventas bibliotēkas vadītāja Igeta Gredzena vairākkārt ir or-
ganizējusi bibliotēkā Laimdotas izstādes. Viņai par gaviļnieci sa-
kāms, lūk, kas: “Laimdota ir ekspresīva, dziļa, emocionāla, aizrautī-
ga, viņai ir lielas darbaspējas. Māksliniece vienmēr ir meklējumos, 
tā pārsteidzot ne tikai citus, bet arī sevi.”

Savs vārds par jubilāri sakāms arī Ventspils novada pašvaldības 
Kultūras nodaļas vadītājai Zanei Pamšei: “Laimdota ir liela perso-
nība, kas pazīstama ar savu tiešumu un aizrautīgo zinātkāri. Viņa 
vienmēr ir atsaucīga, iekārtojot izstādes, un es apbrīnoju Laimdotas 
talantu – katram gadalaikam un dienai tiek atrasta sava krāsa.” 

Marlena Zvaigzne

sveicam jubilejā mākslinieci 
Laimdotu junkaru

Laimdota Junkara daudzus 
pārsteidz ar savu enerģiju un 
zinātkāri.    aleKsanDra HmeļņicKa foto

Tas ir laiks, kad 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Lācītis” gatavojamies gada 
gaidītākajiem svētkiem – 
Ziemassvētkiem. neraugoties 
uz neparasto laiku, kas 
valda apkārt, mums neviens 
netraucēja izjust to. mēs 
katrs ticam brīnumam, un 
Ziemassvētku gaidīšana 
ir brīnumu un pašu 
brīnumdaru rosīgākais laiks.

Bērni dienu pēc dienas izdzī-
voja svētku tuvošanos – mācījās 
dziesmas un dzejoļus, dejas un 
rotaļas, gatavoja rotājumus eglītei 
un rotāja to, tapa Ziemassvētku 
apsveikumi mīļajiem. Tika uzpos-
tas telpas gan ar pašu radošajiem 
darbiņiem, gan ar vecāku palī-
dzību gatavotām rotām – baltām 
bumbām. 

Kad pirmsskolas telpas sāka pie-
pildīt piparkūku smarža un sapostā 
eglīte jau bija ieņēmusi goda vietu, 
visus pārņēma pasakainā svētku gai-
sotne. Svētki varēja sākties!

Mazos 1,5–2 gadus vecos 
“Ezīšu” grupas bērnus ciemos bija 
uzaicinājis Ziemassvētku rūķis 
(mūzikas skolotāja Larisa Žagare). 
Ieejot zālē, mazajiem pat elpa aiz-
rāvās no pārsteiguma, jo tur spoži 
laistījās izgreznotā eglīte. Pats rū-
ķis aicināja bērnus izdejot snieg-
pārsliņu deju, kopā ar zaķi un lāci 
padziedāt un padejot, kā arī satīt 
kamoliņu, lai varētu uzadīt zeķes 
vilka nosalušajām ķepām. Kas gan 
ir svētki bez piparkūkām! Arī tās 
dziesmiņā tika izceptas kopā ar 
rūķi. Vēl skanīga muzicēšana ar 
zvārgulīšiem, un tad jau lielais 
pārsteigums – rūķis katram dā-
vāja lielu piparkūku egli. Bet lie-
lais saldumu maiss gaidīja bērnus 
grupiņā zem eglītes. Par svētkiem 
stāstīja un lielu paldies vecākiem 

par svētku noskaņas radīšanu, 
īpaši Roberta tētim par brīnum-
skaisto eglīti un Kārļa mammai 
par videomateriāla, kura mirkļus 
iemūžināja zaķis (metodiķe), ap-
strādi, saka grupas “Ezīši” sko-
lotājas Sandra Leigute un Baiba 
Kečko. Svētkiem rūpīgi gatavojās 
arī pārējie bērni. Mazo zaķīšu 
lomā iejutās un izrādi “Zaķīšu 
pirtiņa” izdzīvoja grupas “Pūcītes” 
audzēkņi. Viņi pēc pirts apmek-
lējuma rotaļājās, cepa piparkūkas 
un gaidīja Ziemassvētku vecīti. 
Tomēr viņu satikt neizdevās. Viņš 
dāvanas bija atstājis sniega kupe-
nā, kas bērniem bija jāatrod. Arī 
“Zīļuki” dāvanu maisu meklēja 
kupenā. Viņiem palīdzēja burvju 
kamolītis, kurš parādīja parei-
zo ceļu. Atraduši dāvanas, bērni 
dziedāja, gāja rotaļās, runāja dze-
joļus, – tā par saviem svētkiem 
stāstīja skolotājas Ilze Venškevica 
un Elīna Evelīna Silarāja. Grupas 
”Kukainīši” svētku sajūtas atklāja 
skolotāja Marita Mūrniece. Sko-
lotājas bērniem stāstīja aizraujošu 
stāstu par rūķu un Ziemassvētku 
vecīša darbiņiem pirmssvētku lai-
kā. Īpaša nozīme tajos bija rūķu 
spilventiņiem. Viens no uzdevu-
miem bija iet meklēt egli un sa-
post to kā Ziemassvētku prince-
si. Kad pasaka par spilventiņiem 
bija izlasīta, radās jautājums – vai 
mūsu sapnīti spilventiņā saņēmis 
arī Ziemassvētku vecītis? Jā! Aiz 
egles bija paslēpies dāvanu maiss. 
Katrs bērns savu saldo dāvaniņu 
saņēma, noskaitot dzejolīti vai 
nodziedot dziesmiņu. Paldies ve-
cākiem par izpildīto mājas darbu!

Grupas “Sprīdīši” bērni šo laiku 
veltīja dažādām Ziemassvētku ak-
tivitātēm un radošām darbnīcām, 
pastāstīja skolotāja Elīna Zaharova.

Piparkūku cepšana. Tika rul-

Katram ir savs dzejolītis 
Ziemassvētku vecītim. Dāvaniņas sasēdušas Ziemassvētku kamanās.

Dainas VisPoļsKas foto

Kā mums patīk 
decembris!

lēta mīkla, no tās izspiestas dažā-
du formu piparkūkas. Katrs varēja 
izmēģināt visus posmus piparkū-
ku tapšanā. Bērni vecākiem gata-
voja dāvanas – piparkūku sirdis. 

Tad – piparkūku dekorēšana. 
Ātri vien paplātes piepildījās ar krā-
sainām sirsniņām, eglītēm, rūķiem, 
mēnestiņiem, zvaigznītēm. Katrs 
varēja parādīt savu izdomu un ra-
došumu. Eglīšu rotājumu gatavo-

šana. Pie kociņa vajadzēja piesiet 
dažādu krāsu lentītes. Tas nevedās 
nemaz tik raiti. Šis uzdevums pra-
sīja mezgla sasiešanas prasmi, kā 
arī nostiprinātu roku pirkstu sīko 
muskulatūru. Bērni izrotāja savu 
grupas eglīti ar pašu gatavotiem ro-
tājumiem. Kad darbi bija padarīti, 
varēja doties uz zāli, kur izskanēja 
svētku koncerts un tika sagaidīts 
Ziemeļbriedis Rūdolfs. Viņš bēr-

niem dāvanas no Ziemassvētku ve-
cīša atveda kamanās. Bērnu skan-
dētos dzejoļus, Rūdolfs ar video 
palīdzību solīja nogādāt vecītim.

“Sprīdīši” neaizmirsa arī par 
meža draugiem un aiznesa viņiem 
dažādus kārumus. Protams, visos 
svētkos skanēja svētku gaidīšanas 
laikā iemācītie priekšnesumi.

Izglītības metodiķe 
Daina Vispoļska
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Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemša-
nas 10. kārtu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības 
attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īsteno-
šana” aktivitātēs: 43.02.1. “Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras 
produktu piegādes posmos” un 43.02.2. “Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomi-
kas nozarēs”.

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2021. gada 15. janvāra līdz 15. februārim.
Sludinājuma kopsumma: 250 000,00 eiro. 
Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, 

Užavas, Vārves pagasts un Ventspils pilsēta.
Projektu īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 

1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība eJZf1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un 
sezonalitātes mazināšana.
mērķis: Veicināt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību 
Ziemeļkurzemē.

Atbalsta apmērs 250 000,00 eiro
Atbilstošā MK Noteikumu 
Nr.605 6. punktā minētā 
darbība 

1. Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un 
akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos.
2. ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī 
zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.

Rīcības apraksts rīcībā paredzēts atbalstīt Vrg teritorijas piekrastes pagastos strādājošos 
uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai, 
tai skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī 
jaunu zvejnieku un zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram, 
atbalstu var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu 
nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, 
specializētā transporta iegādei.
atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas 
nozarēs (jūras transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms 
un citas ar jūru un piekrasti saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un 
tūrisma nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. atbalstu var saņemt 
uzņēmējdarbības projekti, kas veicina piekrastes ekonomisko izaugsmi un rada 
pozitīvu ietekmi jaunu darba vietu izveidei piekrastes teritorijā. Papildu atbalsts 
projektiem, kas paredz inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam 
projektam

100 000 eiro

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

50% – pamata; 30% – lielam uzņēmumam, zvejas kuģa dzinēja nomaiņai, 70% 
– inovatīvam projektam, 80% – kopprojektam un ar piekrastes zveju saistītam 
projektam.

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkur-
zemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils iela 14 (Dundagas pils 2. stāva telpās), vai Ventspilī, Kuldīgas 
ielā 3 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

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

Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktperosnas: koordinatore Gunta Abaja, tālr. 29172814, zba@dundaga.lv; 
konsultante Evita Roģe, tālr. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv. 

Biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore Gunta Abaja

Zūru pamatskolai 
izveidojusies skaista 
tradīcija – skolas dzimšanas 
dienu svinēt katru gadu. 
janvāra beigās ir pasākums 
ar neiztrūkstošo svētku 
kliņģeri. Šajā gadā skolai 
būtu jau 185. gadskārta. 
Diemžēl ārkārtējās 
situācijas dēļ svinības būs 
jāatliek.

Taču, gatavojoties šai jubile-
jai, bija ieplānots un arī tika rea-
lizēts projekts “Pasaku kalendārs 

2021”. Pasaku kalendārā apko-
potas skolotājas un rakstnieces 
Gaidas Laudānes (Pūpolvalkas) 
pasakas par gada mēnešiem. Ka-
lendāra vāku atbilstoši rakstnie-
ces aprakstītajiem mēnešu tēliem 
veidojusi skolas absolvente Jana 
Gruntmane.  Katra mēneša pa-
sakai tapusi ilustrācija. Šo darbu 
paveica Zūru pamatskolas skolē-
ni Denīze Krauze, Laima Prūse, 
Mareks Dēnavs, Patrīsija Vanesa 
Rudzīte, Rēzija Anastasija Špu-
de, Rēzija Gūtmane un skolas 

absolventi Evelīna Skrodere, 
Marta Romanovska, Nikola An-
nija Štromberga, Rūta Vītolberga 
(Kairiša), Uvis Pētersons un Vai-
va Gavare (Vecvagare).

Aktīvi projektā līdzi darbojās 
skolotājas Ilze Stacēviča un Laila 
Rutule un Vārves kultūras darba 
organizatore Inga Berga.  

Skolotāja Inta Šterna kalen-
dāra ievadā norāda ne tikai uz 
rakstnieces prasmi sacerēt pa-
sakas, bet arī uz viņas devumu 
skolas vēstures izpētē. Lai “Pasa-

vārve

Kalendārā apkopotas Gaidas Laudānes pasakas par 
visiem gada mēnešiem.   Daces PūPoliņas foto

Dāvana Zūru skolai – pasaku kalendārs

ku kalendārs 2021” ir kā piemi-
ņas apliecinājums mūsu pagasta 
rakstniecei un visiem, kuru mūžs 

ir saistīts ar Zūru pamatskolu.
Atbildīgā par projekta 

īstenošanu Viktorija Rebuka

Stipras ģimenes – 
novada lepnums

Nobeigums. sākums 1. lpp.

 Ilze kopā ar savējiem bija sa-
gatavojusi Valsts prezidentam dā-
vanu – apzeltītus čiekurus – un 
lūdza to aizsūtīt uz Rīgu, lai viņš 
atceras, ka Latvijas kartē ir tik 
skaista vieta kā Ugāle, kurā atro-
das arī Rāpatu ciems, kur astoņus 
gadus dzīvo aktīvā daudzbērnu 
ģimene. 

Kāda tad ir šī draudzīgā sai-
me? Elija Evelīna mācās 8. klasē, 
ir aktīva skolas dzīvē, absolvē-
jusi Ugāles Mūzikas un mākslas 
skolu, flautas klasi. Piedalījusies 
valsts konkursā flautas spēlē. Sa-
ņēmusi Atzinības rakstus. Pieda-
lās arī mācību priekšmetu olim-
piādēs novada mērogā. Mācās 
labi un teicami. Katrīna  Eliza-
bete ir 4.  klases audzēkne, viņa 
apmeklē arī Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolu, kur apgūst kla-
vierspēli. Arī viņa, tāpat kā vecā-
kā māsa, piedalās novada mēroga 
olimpiādēs. 9.  klases skolnieks 
Kristaps Krists ir sportisks un ak-
tīvs, viņš ir Ventspils novada Bēr-
nu un jaunatnes sporta skolas au-
dzēknis, trenējas vieglatlētikā un 
piedalās vieglatlētikas sacensī-
bās, kur iegūst godalgotas vietas. 
Puisis pārstāvējis Ugāles vidus-
skolu matemātikas un mājturī-
bas olimpiādē, mājturības olim-
piādē iegūstot 1.  vietu novada 
mērogā, tāpēc Ventspils novada 
pašvaldība apbalvoja viņu par šo 
sasniegumu. Kristaps ir liels pa-
līgs tētim mājas atjaunošanā un 
remontēšanā. Andis Jānis mācās 
2. klasē, viņam ļoti patīk futbols, 
tāpēc zēns trenējas futbola klubā 
“Ugāle”. Pastarītis Ēriks Augusts 
apmeklē pirmsskolas izglītības 
iestādes “Lācītis” četrgadīgo bēr-
nu grupu. Viņš noteikti izaugs 

par tikpat zinātkāru cilvēku, kādi 
ir viņa brāļi un māsas. Māmiņa 
Ilze algotu darbu nestrādā, jo vel-
ta savu laiku ģimenei – katram 
bērnam ir savas vajadzības, kat-
ram nepieciešama palīdzība un 
uzmanība. Tas gan nenozīmē, ka 
Ilze ir mājās sēdētāja. Viņa dzied 
Ugāles katoļu baznīcas ansamblī, 
kā arī pasniedz svētdienas skolas 
stundas baznīcā. Salīdzinoši ne-
sen ugālniece absolvēja Latvijas 
Universitātes Pedagoģijas fakul-
tāti, viņa var mācīt mājturību un 
vizuālo mākslu. Brīvajā laikā Ilzei 
ļoti patīk gleznot, šo prasmi viņa 
ir pilnveidojusi Ugāles Mākslas 
studijā Laimdotas Junkaras va-
dībā. Ugālniece palīdz citiem cil-
vēkiem, kuriem radušās grūtības 
– viņas sirds ir dāsna. Valdis strā-
dā Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldē, ir vecākais eksperts. 
Viņa hobijs ir paša spēkiem re-
montēt māju, bet šajā darbā ie-
saistās visa ģimene. Dzīvesvieta 
tiek veidota kā dzimtas mājas, lai 
visiem tur būtu labi un silti. Ko-
misarovi daudz laika velta saviem 
bērniem, viņi tiek uzklausīti, sa-
prasti un atbalstīti. Un saime ne 
tikai kopā strādā, bet arī atpūšas, 
piemēram, ceļojot un apmeklējot 
Ugālē rīkotos pasākumus. Ģime-
ne prot uzburt svētkus ikdienā. 
Tas var būt negaidīts pikniks 
mežā vai gājiens uz pļavu pēc pu-
ķēm, lai rotātu māju. 

Ilze ir nedaudz noskumusi par 
to, ka nevarēja apciemot Valsts 
prezidentu un apskatīt pili, bet 
viņu mājās tagad atrodas Egila 
Levita atsūtītais svečturis, kas 
atgādinās, ka Komisarovi bija to 
daudzbērnu ģimeņu pulkā, kam 
2020. gada nogalē bija jābūt Rīgā. 

Marlena Zvaigzne

Biedrības 
“Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” 
paziņojums
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Kultūra ir mūsdienu 
sabiedrības dzīves kvalitātes 
nodrošinājuma pamats, 
vienīgais instruments 
civilizācijas attīstībai, tādēļ 
īpaši svarīgi to nepazaudēt 
arī laikā, kad saskaramies 
ar ierobežojumiem. 

Šajā globālajā pauzē skaidri 
varam saskatīt, ka ļoti daudz ko 
savā ikdienā varam darīt digitālā 
vidē, taču tikpat daudz ir arī ne-
aizstājamā. Viens no šiem neaiz-
vietojamiem fenomeniem ir kul-
tūrvēsturiskais mantojums. Tas 
ir tiešais informācijas paudējs par 
mūsu senču prasmēm, zināšanām 
un tradīcijām, kuras mums jāglabā 
nākamajām paaudzēm. 

Ventspils novadā ir bagātīgs 
kultūrvēsturiskais mantojums, bet 
atklāts paliek jautājums, vai spēsim 
to saglabāt nākamajām paaudzēm. 
Ventspils novadā ar valsts nozī-
mes kultūrvēsturiskajām vērtībām 
bagātākais ir Popes pagasts. Lielā-
kā vērtība Popes pagastā ir Popes 
muižas kultūrvēsturiskā apbūve, 
kas ar tās 16 valsts nozīmes arhi-
tektūras pieminekļiem un 11 valsts 
nozīmes mākslas pieminekļiem ir 
lielākā Latvijā. Par Popes muižas 
vērtībām lasāms teju katrā nopiet-
nā kultūrvēstures literatūrā, līdzī-
gi kā par 1945.  gadā nodedzināto 
Zlēku muižu un 1977. gadā buldo-
zera sagrauto Puzes muižu. 

No vēsturiskajām Ventspils 
novada muižām pārsvarā saglabā-
jušies tikai vietvārdi vai sociālisma 
seku postaža, kam jaunie īpašnieki 
meklē pielietojumu. Popes muiža 
mums novadā ir palikusi pēdējā un 
vienīgā ar vairāk nekā piecu gad-
simtu senu stāstu, ko turpinām. 

Lai Popes muižai nebūtu jāpie-
dzīvo pārējo muižu liktenis, pērnā 
gada janvārī Ventspils novada do-
mes vadība pēc vairākkārtējiem 
biedrības “Popes muiža” rosināju-
miem pieņēma lēmumu par Popes 
muižas kultūrvēsturiskās apbūves 
attīstības plāna izstrādi. Liela ce-
rība un nepacietība ir gaidot, kad 
plāna izstrāde beidzot izkustēsies 
no nulles punkta, jo šobrīd tas kavē 
sakārtot īpašumtiesības un pasar-
gāt daļu ēku no iznīcības. 

Popes muiža ir mūsu kopējais 
mantojums, un tādēļ prieks par 
katru, kurš iesaistās rūpēs par to. 
Jau vairākus gadu desmitus Popes 
pamatskola gādā ne tikai par po-
piņu izglītošanu, bet arī par sko-
las ēkas – muižas kungu mājas 
– spoz mi un seno vērtību sargāša-
nu, kā arī par to, lai muižas dārzs 
vienmēr būtu ziediem bagāts un 
sakopts. Ir gandarījums par Popes 
draudzi, kas neatlaidīgi rod iespē-
jas, lai atjaunotu Popes baznīcu un 
tās barokālo torni, kurā saglabā-
jies Latvijā vienīgais pulkstenis ar 

valsts nozīmes mākslas pieminekļa 
statusu. Tāpat ir neizsakāms prieks 
par ikvienu kultūrvēsturisko ēku 
iedzīvotāju un saimnieku, kurš 
spēj ar šīm vērtībām sadzīvot, no-
vērtēt un saudzēt tās.

Šogad apritēs pieci gadi, kopš 
biedrība “Popes muiža” aktīvi gādā 
par Popes muižas kultūrvēsturiskā 
mantojuma izpēti, saglabāšanu, 
popularizēšanu un atjaunošanu. 
Biedrībai dīkstāvē nepalika arī aiz-
vadītais gads. Jau pašā gada sāku-
mā ar Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstu, piesaistot Latvijas vēs-
turisko būvju arhitektu Dr. arch. 
Ilmāru Dirveiku, tika veikta Popes 
muižas staļļa arhitektoniskā un 
mākslinieciskā izpēte, kas nepie-
ciešama visām kultūrvēsturiskām 
ēkām pirms atjaunošanas darbu 
uzsākšanas. Būtiskākie darbi bija 
novērst staļļa jumta bojājumus un 
sakārtot brūkošo rietumu fasādes 
sienu. Pērn ar Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvaldes līdzfinansē-
jumu gandrīz 20 000 eiro apmērā 
nepieciešamos darbus izdevās 
veiksmīgi īstenot, neiztērējot ne 
centa no pašvaldības budžeta.

Par vērienīgu kultūrvēstures 
atjaunošanas projektu teju visa 
gada garumā izvērtās naivā iecere 
muižas staļļa pagalmā iestādīt an-
gļu rozi. Pavisam nejauši, gatavojot 
dobi rozes stādīšanai, atklājās, ka 
Popes muižas staļļa pagalmā zem 
40 cm bieza kultūrslāņa saglabājies 
vēsturiskais bruģakmens. Kovida 
laiks ar ārkārtējo situāciju valstī 
bija vēlīgs ar brīviem vakariem un 
nedēļu nogalēm, kad nodoties in-
tensīvam darbam, lai vēsturisko 
bruģi attīrītu no pagājušā gadsimta 
uzauguma. Izolējoties vienatnē vai 
ieturot distanci divatā, rūpīgi un 
pacietīgi izdevās attīrīt lielu daļu 
vēsturiskā saimniecības pagalma. 
Tehnikas īrei, liekās grunts aizve-
šanai piesaistījām Valsts kultūrka-
pitāla fonda līdzfinansējumu, taču 
visu pārējo paveicām pašu spēkiem, 
tā lieliski apliecinot, ka ne vienmēr 
kultūrvēsturiskā mantojuma atjau-
nošanai ir nepieciešami miljoni. 
Muižas staļļa pagalms kļuva par 
vietējo popiņu un ciemiņu iecie-
nītu pastaigu vietu, un visi satiktie 
izbrīnīti teica, ka iepriekš nebija pat 
nojautuši par bruģa eksistenci. Nā-
kotnē pagalms varēs kļūt par jaunu 
kultūrvietu, kur autentiskā 19.  gs. 
muižas vidē īstenot dažādas kultū-
ras norises. 

Sociālās distancēšanās laiks 
bija īpašs mudinājums doties dabā. 
Tas ļāva izstaigāt Popes muižas 
vēsturiskās teritorijas robežu ar 
mērķi pēc senām kartēm uzmek-
lēt vēsturiskās robežzīmes, kuras 
saglabājušās gan kā apaļas formas 
kalti akmeņi, gan kā nelieli akmens 
krāvumi. Zīmīgākais atradums ir 

nepazaudēt pēdējo

granīta robežstabs ar iekalumu 
“Popen”. Tas atrodas ceļa malā uz 
vēsturiskās Popes un Puzes muižas 
robežas. Esot dabā, izdevās apzināt 
arī lielu daļu Popes muižas dižko-
ku, kas tagad ir atpazīstami pēc 
zaļas norādes ar ozollapas simbo-
lu. Vairums koku atrodami Popes 
muižas alejā, kas ar valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa statusu 
Latvijā ir tāda vienīgā, ir arī Po-
pes muižas parkā, kas savukārt ar 
valsts nozīmes arhitektūras piemi-
nekļa statusu ir vienīgais Ventspils 
novadā. Popes muižas kultūrvēs-
turiskajā apbūvē dižkoka izmērus 
sasnieguši ozoli, Eiropas baltegles, 
parastās īves, platlapu un parastās 
liepas, kā arī aizvadītajā gadā par 

gada koku atzītais Eiropas dižskā-
bardis. Ievērības cienīga ir kāda 
dižkoka izmērus sasniegusi priede, 
kuras stumbrā saglabājusies dore, 
kas mūsdienās ir ļoti liels retums. 

Pērnā gada īpašais atradums 
bija Popes muižas parka dekoratīvā 
vāze. Līdz šim muižas parkā bija 
saglabājies tikai vāzes postaments 
ar diskveida apakšdaļu, bet divas 
pārējās daļas ar reljefā veidoto ba-
ronu fon Bēru heraldiku 90.  gadu 
sākumā bija paslēptas kādā šķūnī. 
Pateicoties Martinsonu ģimenei no 
Popes “Vīgriežiem”, kura vienmēr ir 
novērtējusi kultūrvēsturiskā manto-
juma nozīmi, izdevās atrast šo šķū-
ni, kura jumts jau bija iebrucis, līdz 
ar to smagās koka konstrukcijas bija 

aprakušas meklētās vāzes daļas. Ne-
kavējoties tika rasta iespēja šīs vērtī-
gās vēstures liecības izglābt, un pēc 
to nogādāšanas drošībā tika veikta 
rūpīga uzmērīšana un foto fiksāci-
ja, kam sekoja pamatīgs pētniecības 
darbs, iesaistot Latvijas vēsturnie-
kus un muižu parku pētniekus. Pēc 
ilgiem meklējumiem kļuva skaidrs, 
ka šādas vāzes bijušas gandrīz visos 
fon Bēru dzimtas īpašumos – senās 
fotogrāfijās tādas izdevās saskatīt 
Ēdoles, Zlēku un Ugāles muižā. 
Ugāles muižas pārvaldnieka mājas 
priekšdārzā ir saglabājies gluži tāds 
pats vāzes postaments kā Popē, sa-
vukārt Ēdoles pilī izdevās uzmeklēt 
divas tādas vāzes, kādas ir Popē.

 

Popes muižas apbūve ar tajā ietilpstošajiem 27 valsts nozīmes kultūrvēsturiskajiem 
pieminekļiem ir lielākā Latvijā.

Popes muižas staļļa pagalmā atsegtais bruģakmens.    roBerta grinBerga arHīVa foto

Nobeigums 11. lpp.
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Popes 
vertikāle

realizēta vides objekta 
izveides 1. kārta – izstrādāta 
koncepcija, skices un atrasti 
tehniskie risinājumi idejas 
īstenošanai. Pie ieejas 
Popes brīvdabas estrādē 
mākslinieks Ernests vītiņš 
iecerējis stikla krāvuma 
tehnikā veidot skulptūru, 
kas, levitējot virs plašā 
horizonta, simbolizēs 
gan gaismas bāku, gan 
dzīvības avotu – pa centrālo 
skulptūras meridiānu 
ūdenim ceremoniāli 
izlaužoties virszemē, tas lejup 
ritēs pa stikla virsmām uz 
visām četrām debespusēm. 

Pie pamatnes – precīzs kom-
pass, pie kura ceļinieki varēs rast 
norādes savai tālākai virzībai. Pie-
mērotākos tehniskos risinājumus 
objekta izveidei palīdzēja rast pie-
redzējušais būvniecības eksperts 
Aivars Siliņš. Skulptūras diametrs 
platākajā vietā būs 180 centimetri. 
Arī ansambļa kopējais augstums 
būs aptuveni 180 centimetri. Pro-
jekts realizēts ar Ventspils nova-
da pašvaldības atbalstu konkursā 
“Mēs savā novadā” (800 eiro).

“Ar līdzīgu tehnoloģisko risi-
nājumu stikla skulptūru un vides 
objektu radīšanu pasaulē ir aizrā-
vušies vairāki mākslinieki, taču Er-
nesta Vītiņa nonākšana pie stikla 
kā moderna tēlniecības materiāla 
paplašinājuma ir vērā ņemams sa-
sniegums. Mūsdienu jauno māks-
linieku vidū Ernests Vītiņš izceļas  
gan ar patiesam māksliniekam 
raksturīgu ideālistisku redzējumu 
uz mākslas darba formas un satura 
vienību, gan racionālu, pat eksaktu 
pieeju kompozicionālās un tehno-
loģiskās meistarības apguvei,” – tā 

nepazaudēt pēdējo
Nobeigums. sākums 10. lpp.
Tikai pēc valstī noteikto pulcē-

šanās ierobežojumu samazināšanas 
beidzot bija iespējams svinēt arhi-
tekta Pētera Blūma dāvinātās Popes 
muižas ēdamzāles vēsturiskās bufe-
tes atgriešanos un godam novērtēt 
restauratora Aigara Pilenieka veikto 
mēbeles restaurāciju. Ar Valsts kul-
tūrkapitāla fonda un Ventspils no-
vada pašvaldības fi nansiālu atbalstu 
tagad ir uzsākts darbs pie muižas 
ēdamzāles divu oriģinālo krēslu 
restaurācijas, kas nozīmē, ka svētki 
un gadsimta atgriešanās reize Popes 
muižā būs arī šogad. Savu kārtu uz 
restaurāciju gaida arī neliels raks-

tāmgalds, kura vēsture saistāma ar 
Popes muižu, bet pēdējo pusgad-
simtu tas bijis Mažānu ģimenē un 
savulaik paguvis pat divreiz mērot 
ceļu pāri visai Latvijai. 

Sabiedrības novērtējums, 
valsts institūciju atbalsts un šādi 
nozīmīgi dāvinājumi apliecina, ka 
biedrības “Popes muiža” veikums 
šo gadu laikā nav bijis velts. Novēr-
tējot Popes muižas kultūrvēstu-
res unikalitāti un paužot uzticību 
biedrības darbam, vērtīgu dāvinā-
jumu šovasar pasniedza cienījamā 
arhitekte Zaiga Gaile. Biedrība 
“Popes muiža” no arhitektes saņē-
ma precīzi pēc vēsturiskā parauga 

izstrādātu Popes muižas kungu 
mājas koka verandas maketu, kas 
kalpo par iedvesmu jauniem dar-
biem.

Popes muižas lielākā vērtība 
ir tās kultūrvēsturiskās apbūves 
apjoms, daudzveidība un auten-
tiskums, kas šajā Ventspils novada 
augstākajā vietā veido unikālu ai-
navu. Šeit darāmā pietiks vēl vairā-
kiem gadsimtiem, jo pašas senākās 
un vērtīgākās liecības vēl nemaz 
nav sāktas pētīt. Lai tas notiktu, 
mums ir jāgādā, lai šis unikālais 
mantojums nepazustu, lai to spētu 
piedzīvot arī nākamās paaudzes.

Roberts Grinbergs

Popes jaunā vides objekta koncep-
cijas autoru raksturo profesors Dr. 
habil. art. Ojārs Spārītis.

Arī Latvijas Mākslas akadēmi-
jas asociētais profesors, tēlnieks 
Gļebs Panteļejevs saka atzinīgus 
vārdus: “Ernests ir tāda unikāla 
parādība, viņš tiešām pārvalda šo 

stikla krāvuma tehniku un to ir 
padarījis par tēlniecību. Vidē viņa 
darbi ir ļoti efektīgi. Turklāt tie ir 
ļoti izturīgi, nekāda īpaša apkope 
tiem nav vajadzīga.”

Turpinās fi nansējuma piesaiste 
projekta 2. kārtai un realizācijai.

Ilze Meiere

“Stikla skulptūra veidota 
kā bāka, kas iztālēm 
sveicina jūras arājus. 
Skulptūras siluetā katrs 
atradīs ko savu. Vienam 
tā būs liela kuģa 
dzenskrūve, citam 
tautumeitas brunči, 
varbūt lāpa…, 
bet galvenais 
ir katram pašam 
kaut ko savu 
saskatīt. tas 
būs jauns rituāls
Popes pilskalnā!” 
ir pārliecināts 
mākslinieks 
Ernests Vītiņš.

Aivars Siliņš (pa labi) un Ernests Vītiņš apspriež 
projekta tehniskos jautājumus.   ilZes meieres arHīVa foto

SpoRTS

Piltenieks Krists 
Lindenblats ar savu 
neatlaidību un 
mērķtiecību ir īstenojis 
savu sapni – viņš ir iekļauts 
Latvijas bobsleja izlases 
sastāvā un jau paspējis 
aizvadīt pirmās sacensības 
gan Pasaules, gan Eiropas 
kausa izcīņā.

Krists bobslejā debitēja ar 
startiem mājas trasē Siguldā, kur 
22.  novembrī norisinājās Pasau-
les kausa izcīņas pirmais posms. 
Pirmo gadu esot bobsleja apritē, 
ir liels gods startēt Pasaules kau-
sā, un pilteniekam Kristam tas 
ir izdevies! Kopā ar pilotu Emīlu 
Cipuli savās pirmajās sacensībās 
Krists Lindenblats ieņēma 12. 
vietu.

Pēc startiem Siguldā Krists 
devās uz Vāciju, uz Vinterber-
gas trasi, kur norisinājās pirmās 
sacensības Eiropas kausa izcīņā. 
5.  decembrī viņš startēja kopā 
ar Latvijas labāko pilotu Oskaru 
Ķibermani. Parādot pasaules lī-
meņa cienīgus starta ieskrējiena 
laikus, Krists un Oskars spēja ie-
ņemt augsto 6. vietu Eiropas kau-
sa pirmajā posmā. Nākamajā die-
nā turpat Vinterbergā norisinājās 
otrais posms, kurā Krists startēja 
kopā ar pilotu Emīlu Cipuli, eki-
pāža ieņēma 9. vietu. 

Pēc tam Latvijas komanda, 
kas startē Eiropas kausa izcīņā, 
atgriezās mājās. Siguldas trasē 
notika nākamais Eiropas kausa 
posms. 19. decembris ir nozī-

mīgs datums Krista Lindenbla-
ta bobslejista karjerā. Startējot 
kopā ar pilotu Dāvi Kaufmani, 
jau pirmajā braucienā viņi uzrā-
dīja ļoti labu starta laiku, citas 
komandas pat netika tuvumā, 
un tas deva handikapu jau trases 
augšdaļā. Labi nobraucot atliku-
šo trases daļu, ekipāža pēc pirmā 
brauciena atradās visiem priekšā 
– pirmajā vietā. Otrajā braucienā 
atlika parādīt tikpat veiksmīgu 
starta ieskrējienu un braucienu, 
un rezultāts nekur nepazudīs, un 
tā arī notika – Krists Lindenblats 
ar pilotu Dāvi Kaufmani izcīnīja 
1. vietu Eiropas kausa posmā Si-
guldā. Krists piepildīja savu pir-
mo mazo sapni, iegūstot pirmo 
medaļu bobslejista karjerā un 
visvērtīgākā kaluma medaļu. Un, 
zinot Kristu, jāsaka, ka viņš neap-
stāsies. Šis panākums tikai pierā-
dīja, ka piltenieks ir īstajā vietā, 
liekot visiem kritiķiem paklusēt.

Krists ir maksimālists, viņš 
nežēlos sevi un ies uz savu no-
sprausto mērķi līdz galam. Viņa 
darbaspējas ir neiedomājamas, 
viņš ir pārsteidzis daudzus ar 
saviem fi ziskajiem rādītājiem un 
turpina pārsteigt.  Piltenieki un 
Ventspils novada ļaudis var lepo-
ties, ka mūsu novadnieks nes Pil-
tenes un Ventspils novada vārdu 
pasaulē. Novēlam Kristam labu 
veselību un panākumus arī turp-
māk. 

Piltenes sporta organizators 
Roberts Bernšteins

Krista Lindenblata 
panākumi bobslejā

Krists Lindenblats nes Piltenes un Ventspils novada 
vārdu pasaulē.       ViestUra lĀČa foto



ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2020. gada decembrī 
reģistrēti četri jaundzimušie: 
divi vārves pagastā, 
pa vienam Tārgalē un Popē.   

ventspils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2020. gada decembrī 
noslēgta viena laulība.    

informācija par ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem  
miršanas gadījumiem 2020. gada decembrī

Vārves pagastā malda Štefenberga (19.12.1931.–06.12.2020.)
  alens gūtmanis (13.08.1999.–11.12.2020.)
  līvija Krauja (27.04.1941.–14.12.2020.)
  Vilnis luste (26.09.1969.–22.12.2020.)

Popes pagastā Ēriks Veckāgans (23.07.1949.–06.12.2020.)
  neļja soboļeva (05.05.1958.–06.12.2020.)

Ugāles pagastā irma tropiņa (01.10.1927.–09.12.2020.)
  aivars liepājnieks (17.09.1968.–23.12.2020.)
  Valentīna andrusenko (22.07.1940.–29.12.2020.)

Puzes pagastā gunta minalgo (09.04.1955.–08.12.2020.) 

Užavas pagastā rasma Dreiberga (05.11.1940.- 17.12.2020.)
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informācija

adrese: skolas iela 4
tālrunis: 25427257, 29478085
izdevējs: Ventspils novada dome
redaktore: marlena Zvaigzne
e-pasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
tirāža:  5000  eks.
tipogrāfija: “Kurzemes Vārds”

Bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Ventspils novada domes 
viedokli. Par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

NoVADA IEDZīVotāJU 
IEVĒRīBAI!
novada domes informatīvajā 
izdevumā “Ventspils novadnieks” 
netiek publicēti privātpersonu un 
novada domei nesaistītu institūciju 
sludinājumi vai reklāma.

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 27. janvārī. 
Nākamais numurs iznāks 
9. februārī.

2020. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ventspils 
novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts tikpat daudz 
jaundzimušo, bet ir palielinājies mirušo skaits.

2020. gadā reģistrēti 49 dzimšanas gadījumi, piedzima 28 meitenītes un 
21 zēns (2019. gadā – 49 jaundzimušie, tostarp 22 meitenes). Pirmo reizi 
par jaunajām māmiņām pērn kļuva 17 sievietes. Otrais bērniņš piedzima 
15, trešais – 12, ceturtais – 1, piektais – 2, sestais un septītais – 1 māmiņai. 
Laulībā dzimuši 23 bērniņi, paternitāte noteikta 25 gadījumos, bet viena 
dzimšana reģistrēta bez ziņām par tēvu. 2020. gadā Vārves pagastā piedzi-
ma 11 bērni (2019. gadā – 10), Popē – 8 (2019. gadā – 6), Tārgalē – 6 (2019. 
gadā – 7), Ugālē un Zlēkās – 4 (2019. gadā – 8 un 1), Piltenē un pagastā – 3 
(2019. gadā – 5), Užavā, Puzē, Zirās un Usmā – 3  (2019. gadā attiecīgi 3, 
2, 2 un 1), Ancē – 1 (2019. gadā – 2), Jūrkalnē – neviens (2019. gadā – 2). 

Populārākie vārdi meitenēm – Estere (2), Gabriela (2), zēniem – Jēkabs 
(2), Toms (2). Sešiem bērniņiem vecāki devuši divus vārdus. Par retu meite-
ņu vārdu īpašniecēm kļuvušas Daļina, Enija, Kamilla, Klinta, Letija, Magda-
lēna, Odrija, Eimia. Retākie puišu vārdi – Dominiks, Eliass, Luiss, Matiass. 
Joprojām populāri ir arī seni vārdi, piemēram, zēniem Alberts, Edvards, Er-
nests, Rihards, bet meitenēm – Anna, Ieva, Marta, Sofija.

2020. gadā Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 93 miru-
šie, tostarp 47 vīrieši (2019. gadā – 80 mirušie, tostarp 42 vīrieši). Noslēgtas 
32 laulības, tostarp 7 baznīcā (2019. gadā – 60 laulības, 22 no tām baznīcā). 
25 laulības svinīgi reģistrētas Dzimtsarakstu nodaļā (2019. gada – 38).    

Marlena Zvaigzne 

ventspils novadā stabils 
jaundzimušo skaits

veicot dabas apsekojumus Latvijas pļavās, 
purvos, mežos, upēs un ezeros, piejūras un 
iekšzemes kāpās, alās un iežu atsegumos, ap 
200 dabas ekspertu jau ceturto gadu fiksē 
Latvijas dabas veselības stāvokli. Šobrīd 
apkopotie triju sezonu dati liek aizdomāties 
par divējādām lietām. Konstatēts, ka iežu 
atsegumu un virsāju biotopu ir vairāk, 
nekā domāts līdz šim. Tomēr apstiprinās 
arī nelabvēlīgās tendences: lielu daļu upju 
ietekmē bebri, bioloģiski vērtīgo zālāju 
platības turpina sarukt, mežu biotopi 
sastopami fragmentēti, piekrastes biotopu 
kvalitāti ietekmē pieaugošā antropogēnā 
slodze, bet mežaino kāpu platības samazinās 
apbūves dēļ. 

Situāciju komentē dabas skaitīšanas vadītāja Irisa 
Mukāne: “Dabas skaitīšana ir pirmreizēja dabas vērtību 
inventarizācija visas valsts mērogā. Ir noslēgusies cetur-
tā lauku darbu sezona, un sākam izskatīt tās datus, tādēļ 
šobrīd vēl nefokusējamies uz kopējiem skaitļiem, jo arī 
jaunākie dati var ieviest izmaiņas. Turklāt jāatceras, ka 
biotops ir tikai viens elements kopīgā un funkcionējošā 
ekosistēmā.” 

Viņa turpina: “Piemēram, apsekojot vairāk nekā 
130  000 ha zālāju, šobrīd redzams, ka mazāk par pusi 
no tiem atbilst bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) statusam. 
BVZ platību sarukšana saistīta ar cilvēku paradumu mai-

ņu, cilvēkiem pārceļoties uz dzīvi pilsētās, lauksaimniecī-
bā palielinoties aramzemju īpatsvaram utt. Zālāji ir teju 
vienīgā biotopu grupa, kas bez cilvēka līdzdalības nevar 
pastāvēt, jo nepļauti un nenoganīti tie drīz vien aizaug ar 
krūmiem un kokiem. Pretējs piemērs ir mežu biotopi, kas 
ļoti labi var iztikt bez cilvēka iesaistes. Četru sezonu laikā 
apsekoti ap 800 000 ha mežu, kuri atlasīti pēc dažādiem 
kritērijiem no pieejamās informācijas, piemēram, pēc 
mežaudzes vecuma, koku sastāva un citām pazīmēm, 
kas varētu liecināt, ka konkrētā platībā varētu būt cilvēka 
darbības maz ietekmēta mežaudze jeb biotops. Provi-
zoriskie dati liecina, ka meža biotopi konstatēti nepilnā 
trešdaļā no apsekotajām mežaudzēm. Visvairāk meža 
biotopu atklāti jau esošajās īpaši aizsargājamās dabas te-
ritorijās, bet ārpus tām – teju ceturtajā daļā no apsekotās 
platības. Jāņem vērā, ka šie ir provizoriskie rezultāti, kam 
tiks pievienotas meža biotopu platības no Gaujas un Ķe-
meru Nacionālā parka un Lubānas mitrāja, kur kopumā 
tiek skatīti 162 000 ha mežu.”

Atgādinām, ka biotopa konstatēšana ir vērtīga in-
formācija zemes īpašniekam par viņa īpašumā sasto-
pamām dabas vērtībām, kas nereti veidojušās vairākus 
gadu desmitus vai pat simtus. Citiem vārdiem sakot, tā 
ir atzinība par līdz šim vispiemērotāko biotopa apsaim-
niekošanu! Diemžēl ne katrs īpašnieks vairs var lepoties 
ar šādām dabas vērtībām savā īpašumā. 

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas skaitīšanas 
vadītājas asistente Ilze Reinika

Beigusies ceturtā dabas skaitīšanas lauku darbu sezona

piltene

sveiciens visiem jaunajā 
2021. gadā no Piltenes! 
Gribam pateikt lielu paldies 
konkursa “Ziemassvētku 
gaišums Piltenē 2020” 
dalībniekiem par atbalstu 
un ieguldīto darbu. 

Vecā gada nogalē apskatījām 
visus pieteiktos objektus un kopā 
ar Rūķi –pārvaldes vadītāju Aiga-
ru Kresu – nogādājām mazas dā-

vaniņas pateicībā par atbalstu un 
paveikto darbu. Gribam uzteikt 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Taurenītis” un sporta laukuma 
kolektīva darbu. Paldies privāt-
māju saimniekiem: Šķēļu ģime-
nei Ganību ielā, Šteinbergu un 
Bergmaņu ģimenēm Peldu ielā, 
Ivanovu ģimenei “Robežniekos”. 
Tāpat paldies visiem, kuri izrotāja 
savus balkonus, logus, sētas, bet 

nebija pieteikušies konkursam. 
Īstenībā galvenais mērķis nebija 
konkurss, bet gaismas un svētku 
sajūtas radīšana šajā smagajā un 
īpašajā laikā. Paldies visiem, un 
neatmetīsim šo ideju arī nākam-
gad. Veselīgu un možu garu visa 
gada garumā! 

Piltenes kultūras nama
 vadītāja Ārija Vīksne 

Noslēdzies konkurss 
“Ziemassvētku gaišums Piltenē 2020”

Izgreznotais 
namiņš 

“taurenītī”.
ĀriJas VīKsnes foto

Sniegavīri Šteinbergu ģimenes 
īpašumā.


