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Ventspils novada domes pirmajā sēdē pēc jūnijā 
notikušajām pašvaldību vēlēšanām piedalījās visi 15 
jaunievēlētie deputāti no trim politiskajiem spēkiem – 
partijas “latvijas Reģionu apvienība”, latvijas Zemnieku 
savienības un Nacionālās apvienības “Visu latvijai!”–
”Tēvzemei un Brīvībai/lNNK”. 

Par Ventspils novada domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Aivars 
Mucenieks no Zemnieku savienības, par domes priekšsēdētāja pirmo 
vietnieku atkārtoti ievēlēts Zemnieku savienības pārstāvis Guntis Mač-
tams, bet domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus pirmo reizi pildīs 
Andis Zariņš no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”. 

Aivaru Mucenieku domes priekšsēdētāja amatam izvirzīja Latvijas 
Zemnieku savienības pārstāvis Guntis Mačtams. Par Aivaru Mucenie-
ku balsoja 13 deputāti, tādējādi viņš apstiprināts domes priekšsēdētāja 
amatā.  

Turpmākos četrus gadus Ventspils novada domē strādās no “Latvijas 
Reģionu apvienības” ievēlētie Dace Vašuka, Māris Dadzis, Ints Apsītis, 
Gatis Gāga un Elita Kuģeniece, Latvijas Zemnieku savienību pārstāvēs 
Aivars Mucenieks, Guntis Mačtams, Aigars Matisons, Ilze Judzika, 
Ilva Cērpa un Agris Bileskalns, savukārt Nacionālo apvienību “Visu 
Latvijai!”–“Tēvzemei un brīvībai/LNNK” – Andis Zariņš, Andris Vār-
piņš, Gaidis Bože un Raitis Krūmiņš. 

Marlena Zvaigzne

ja izdodas iepriecināt 
citus, īpaši bērnus, vienmēr 
ir gandarījums. Tas bija 
klātesošs arī Zūrās, Zirās 
un Tārgalē, kur pagājušajā 
nedēļā atklāja rotaļu un 

sporta laukumus. 
Darbi paveikti, pateicoties ne 

tikai pašvaldības, bet arī Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) finansējumam. 
Attīstības nodaļas projektu ko-

ordinatore Evita Roģe sagatavoja 
piecus pieteikumus, pašvaldība 
tos pagājušajā gadā iesniedza Lau-
ku atbalsta dienestā. Tas atbalstīja 
četrus, tādējādi gada sākumā Ugā-
lē varēja sākt izmantot trenažieru 

un ielu vingrošanas laukumu. Pie 
manēžas uzstādīja sešus āra trena-
žierus un astoņus ielu vingrošanas 
rīkus. Tos labprāt izmanto dažāda 
vecuma ugālnieki un pagasta viesi, 
kuriem patīk aktīvs dzīvesveids. 

Savukārt pagājušajā nedēļā varēja 
apskatīt, kā Zūrās, īpašumā “Zūru 
ūdenstorņi”, iekārtots bērnu rota-
ļu laukums, bet “Robežniekos” – 
sporta aktivitātēm paredzēta vieta. 

Jaunie Dokupes ciema iedzīvotāji un viņu draugi jau paguvuši izpētīt rotaļu kuģi. 
Marlenas ZvaigZnes un Mārča laksberga foto  

ievēlēta Ventspils novada domes vadība

Par domes priekšsēdētāju ievēlēts Aivars Mucenieks (vidū), viņa vietnieks būs Andis 
Zariņš (pa kreisi), bet pirmais vietnieks – Guntis Mačtams.        Daiņa veiDeMaņa foto

Atklāj 
rotaļu 
un sporta 
laukumus

Zūru spēļu laukumā var lēkt, šūpoties, virpuļot.
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no domes sēdes

l Deputāti apstiprināja 2020. gada publisko pārskatu 
un Piltenes pamatskolas nolikumu. 

l Vēl deputāti lēma par piekrišanu iegūt īpašumu Krievijas 
pilsoņu īpašumā Tārgales pagastā, par dzīvokļu īpašumu atsa-
vināšanu Piltenē un Ances, Užavas, Ugāles, Zlēku pagastā.

l Novada domes jaunā deputātu sasaukuma pirmajā 
sēdē par Ventspils novada domes priekšsēdētāju ievēlēja 
deputātu Aivaru Mucenieku, par novada domes atbrīvoto 
priekšsēdētāja pirmo vietnieku sociālajos, izglītības, kul-
tūras un sporta jautājumos Gunti Mačtamu, par novada 
domes atbrīvoto priekšsēdētāja vietnieku investīciju un 
attīstības jautājumos Andi Zariņu.

l Novada domes ārkārtas sēdē apstiprināja gro-
zījumus novada domes saistošajos noteikumos Nr.19 
“Ventspils novada pašvaldības nolikums”, kuros veiktas iz-
maiņas, lai turpmāk uzlabotu Sociālās, izglītības, kultūras 
un sporta komitejas darba kapacitāti un efektivitāti, tika 
palielināts komitejas deputātu skaits no pieciem līdz septi-
ņiem locekļiem.

l Deputāti ievēlēja pastāvīgās komitejas.
Novada domes Finanšu komiteju šādā sastāvā:
1. Aivars Mucenieks;
2. Guntis Mačtams;
3. Māris Dadzis;
4. Andris Vārpiņš;
5. Gaidis Bože;
6. Andis Zariņš.
Novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas
un komunālo jautājumu komiteju šādā sastāvā:
1. Gaidis Bože;
2. Andris Vārpiņš;
3. Ints Apsītis;
4. Aigars Matisons;
5. Agris Bileskalns;
6. Ilze Judzika;
7. Gatis Gāga.
Novada domes Sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta komiteju šādā sastāvā:
1. Guntis Mačtams;
2. Ilva Cērpa;
3. Ilze Judzika;
4. Elita Kuģeniece;
5. Dace Vašuka;
6. Raitis Krūmiņš;
7. Gatis Gāga.
Novada domes Teritorijas un ekonomikas 
attīstības komiteju šādā sastāvā:
1. Andis Zariņš;
2. Raitis Krūmiņš;
3. Aigars Matisons;
4. Agris Bileskalns;
5. Ilva Cērpa;
6. Māris Dadzis;
7. Ints Apsītis.

l Deputāti ievēlēja novada domes komisijas.
Novada domes Administratīvo komisiju šādā sastāvā:
v Alfrēds Paulāns – administrācijas darbinieks;
v Sandra Jurcika – bāriņtiesas priekšsēdētāja;
v Airisa Tropiņa – administrācijas darbiniece;
v Andris Zvingulis – administrācijas darbinieks;
v Normunds Māls – administrācijas darbinieks.
Novada domes Iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
v Andis Zariņš – novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
v Alfrēds Paulāns – administrācijas darbinieks;
v Andris Šlangens – administrācijas darbinieks;
v Mārtiņš Stūris – administrācijas darbinieks;
v Kristīne Strika – administrācijas darbiniece;
v Juris Krilovskis – pašvaldības izpilddirektors;
v Raivis Millers – administrācijas darbinieks.
Novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizā-
cijas un mantas atsavināšanas komisiju šādā sastāvā:
v Aivars Mucenieks – novada domes priekšsēdētājs;
v Gatis Landmanis – administrācijas darbinieks;
v Andris Stepanovičs – administrācijas darbinieks;
v Andris Vārpiņš – novada domes deputāts;

v Arvis Anderšmits – Puzes pamatskolas skolotājs;
v Gita Horste – administrācijas darbiniece.
Novada domes Tehnisko komisiju šādā sastāvā:
v Andris Šlangens – administrācijas darbinieks;
v Kristīne Strika – administrācijas darbiniece;
v Aivars Mincenbergs – administrācijas darbinieks;
v Rolands Cukurs – administrācijas darbinieks;
v Aigars Kress – Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājs;
v Raitis Krūmiņš – novada domes deputāts;
v Klāvs Felšs – SIA “VNK serviss” tehniskais direktors.
Novada domes Dzīvokļu komisiju šādā sastāvā:
v Juris Krilovskis – pašvaldības izpilddirektors;
v Evita Slaņķe – administrācijas darbiniece;
v Andris Stepanovičs – administrācijas darbinieks;
v Aigars Kress – Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājs;
v Edgars Kalniņš – SIA “VNK serviss” ražošanas 
iecirkņa vadītājs;
v Lita Rollande – administrācijas darbiniece;
v Inta Rudbaha – administrācijas darbiniece.
Novada domes Sporta komisiju šādā sastāvā:
v Jolanta Ziemele – administrācijas darbiniece;
v Aivars Čaklis – Zūru pamatskolas skolotājs;
v Agris Bileskalns – novada domes deputāts;
v Arvis Anderšmits – Puzes pamatskolas skolotājs;
v Aigars Matisons – novada domes deputāts;
v Kaspars Gulbis – Ugāles vidusskolas skolotājs;
v Edīte Kaufmane-Gannusa – Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas darbiniece.
Novada domes Administratīvo 
aktu strīdu komisiju šādā sastāvā:
v Juris Krilovskis – pašvaldības izpilddirektors;
v Gatis Landmanis – administrācijas darbinieks;
v Kristīne Ņikoļenko – administrācijas darbiniece;
v Normunds Māls – administrācijas darbinieks;
v Agris Rozentāls – Ugāles vidusskolas manēžas pārzinis.
Novada domes Vides un uzņēmējdarbības 
attīstības komisiju šādā sastāvā:
v Ilze Čakle – Zlēku pagasta iedzīvotāja;
v Agris Āboliņš – Puzes pagasta iedzīvotājs;
v Daiga Cekule – Zlēku pagasta pārvaldes vadītāja;
v Mārcis Laksbergs – Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs;
v Ivita Meinarde – administrācijas darbiniece;
v Jānis Ķiris – Vārves pagasta iedzīvotājs.
Novada domes Projektu, investīciju 
un būvniecības komisiju šādā sastāvā:
v Andis Zariņš – novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
v Iveta Straume – administrācijas darbiniece;
v Digna Gerule – administrācijas darbiniece;
v Gatis Landmanis – administrācijas darbinieks;
v Andris Šlangens – administrācijas darbinieks;
v Gita Horste – administrācijas darbiniece.
Novada domes Licencēšanas komisiju šādā sastāvā:
v Andis Zariņš – novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
v Agris Bileskalns – novada domes deputāts;
v Elvijs Ziemelis – Vārves pagasta iedzīvotājs;
v Andris Stepanovičs – administrācijas darbinieks;
v Gendrihs Šķesters – Usmas pagasta pārvaldes vadītājs;
v Ivita Meinarde – administrācijas darbiniece.
Novada domes Bērnu un jaunatnes lietu 
komisiju šādā sastāvā:
v Sibilla Veģe – administrācijas darbiniece;
v Ligita Kalniņa – Jūrkalnes bibliotēkas vadītāja;
v Evita Kubinska – Zūru pamatskolas direktora vietniece;
v Ineta Vekmane – Zlēku pagasta Dienas un sociālā 
centra vadītāja;
v Skaidrīte Diebele – administrācijas darbiniece;
v Zanda Blumfelde – Ugāles vidusskolas direktora
 vietniece.
Novada domes Interešu izglītības programmu 
izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
v Guntis Mačtams – priekšsēdētāja 1. vietnieks;
v Nellija Sileviča – Puzes pamatskolas direktore;
v Aina Klimoviča – administrācijas darbiniece;
v Tamāra Kuciņa – administrācijas darbiniece;
v Ilze Ramane – administrācijas darbiniece.

Novada domes Apbalvošanas komisiju šādā sastāvā:
v Aivars Mucenieks – novada domes priekšsēdētājs;
v Andis Zariņš – novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
v Guntis Mačtams – novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks;
v Evija Ozoliņa – administrācijas darbiniece;
v Ilona Stradiņa – administrācijas darbiniece.
Novada domes Nekustamo īpašumu iznomāšanas 
komisiju šādā sastāvā:
v Guntis Mačtams – novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks;
v Gatis Landmanis – administrācijas darbinieks;
v Ausma Zeidmane – administrācijas darbiniece;
v Taiga Dadze – administrācijas darbiniece;
v Lita Rollande – administrācijas darbiniece;
v Alfrēds Paulāns – administrācijas darbinieks.
Novada domes Darījumu ar lauksamniecības zemi 
izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
v Guntis Mačtams – novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks;
v Lita Rollande – administrācijas darbiniece;
v Gatis Landmanis – administrācijas darbinieks;
v Eva Štromberga – administrācijas darbiniece;
v Irita Āpse – administrācijas darbiniece;
v Taiga Dadze – administrācijas darbiniece.
Novada domes Debitoru parādu izvērtēšanas 
komisiju šādā sastāvā:
v Lita Rollande – administrācijas darbiniece;
v Aldis Āķis – administrācijas darbinieks;
v Ilze Čakle – Zlēku pagasta iedzīvotāja;
v Eva Štromberga – administrācijas darbiniece;
v Juris Krilovskis – pašvaldības izpilddirektors;
v Alda Siliņa – administrācijas darbiniece.
Novada domes Ilgtermiņa ieguldījumu un 
krājumu novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
v Aldis Āķis – administrācijas darbinieks;
v Līga Ostrovska – administrācijas darbiniece;
v Alda Siliņa – administrācijas darbiniece;
v Gatis Landmanis – administrācijas darbinieks;
v Andris Šlangens – administrācijas darbinieks;
v Normunds Māls – administrācijas darbinieks.
Novada domes Bērnu lietu sadarbības grupu 
šādā sastāvā:
v Sandra Jurcika – bāriņtiesas priekšsēdētāja;
v Aina Klimoviča – administrācijas darbiniece;
v Sandra Citoviča – Sociālā dienesta darbiniece;
v Ina Barbāne – Valsts policijas darbiniece;
v Airisa Tropiņa – administrācijas darbiniece.
Novada domes Pedagoģiski medicīnisko 
komisiju šādā sastāvā:
v Komisijas vadītāja – Tamāra Kuciņa, Izglītības 
pārvaldes metodiķe;
v Komisijas speciālās izglītības skolotāja – 
Inta Pāvelsone, Annahites pamatskolas speciālā pedagoģe;
v Komisijas logopēde – Irēna Ķude, 
Zūru pamatskolas logopēde;
v Komisijas psiholoģe – Agita Lauska, 
Puzes pamatskolas psiholoģe;
v Komisijas sertificēts ārsts – Mārīte Gūthofa, 
pieaicināta eksperte medicīnas jautājumos.

l Ņemot vērā, ka pašvaldībā nozīmīgu jautājumu 
izglītības jomā risināšana tiek īstenota direktoru padomē, 
kā arī izvērtējot lietderības apsvērumus par funkciju un 
uzdevumu izpildes mērķu sasniegšanu ar iespējami mazā-
ku līdzekļu un administratīvo resursu izlietojumu, nolēma 
likvidēt novada domes Izglītības komisiju.

l Deputāti noteica novada Vēlēšanu komisijas  
locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2021. gada  
2. augustam. Komisijas skaitliskais sastāvs –  
7 komisijas locekļi (skatīt 5. lpp.).

l Deputāti lēma par pašvaldības domes amatpersonu 
atlīdzību, nosakot domes priekšsēdētāja, domes priekšsē-
dētāja vietnieku, komiteju priekšsēdētāja vietnieku, kas ne-
ieņem algotu darbu domē, domes deputātu, kas neieņem 
algotu darbu domē, un izpilddirektora atalgojumu.

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis

jūnija un jūlija domes sēdēs
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Zirās nu iekārtots basketbola, volejbola 
un futbola laukums. 

“Ir gandarījums par to, ka novada bērniem tagad ir vietas, kur spēlēties,” saka 
domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks (pa kreisi). Kopā ar viņu Dokupē bija 
vietnieks Guntis Mačtams un Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs.    

Nobeigums. sākums 1. lpp.

Atklāj rotaļu un sporta laukumus
Marlenas ZvaigZnes foto  

Tajā var spēlēt gan strītbolu, gan basketbolu, gan 
futbolu. Objekta atklāšanā Vārves pagasta pārvaldes 
vadītāja Gunita Ansone uzrunāja klātesošos, paužot 
prieku par Zūru ciemā paveikto, jo tagad bērniem ir 
vieta, kur rotaļāties, bet jaunieši un pieaugušie var 
sportot. Zūrās sastaptā divu bērnu māmiņa Agneta 
Rutule audzina dēlu Aleksu, kuram ir 11 gadi, un mei-
tiņu Adriju, kurai ir gads, viņa saka: “Liels prieks, ka 
tagad bērniem ir vieta, kur spēlēties, turklāt tā atrodas 
tuvu mājām. Dēls ar draugiem izmanto arī sporta lau-
kumu, jo spēlē basketbolu.”

Projekta “Zūras – bērniem un jauniešiem!” (Nr. 
20-08-AL17-A019.2203-000009) īstenošanas izmak-
sas ir 65 138,86 eiro, no tām 27 000 eiro līdzfinansē 
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet 
38 138,86 eiro ir Ventspils novada pašvaldības finan-
sējums. Būvdarbus veica SIA “A-J Energobūve” dar-
binieki, bet būvuzraudzības pakalpojumus sniedza 
SIA “BŪUZ” speciālisti.

Otrs pagājušajā nedēļā atklātais objekts bija spor-
ta laukums Zirās. Pagasta pārvaldes vadītāja Dzidra 
Ceriņa to apskatīt bija uzaicinājusi arī iedzīvotājus, 
un Jānis Šrēders “Ventspils Novadniekam” pastāstīja, 
ka viņam patīk spēlēt volejbolu, tāpēc ir prieks par 
to, ka tagad to varēs darīt jaunajā laukumā. Zirās ir 
iecienīts gan futbols, gan basketbols, gan volejbols, 
un siltajā gadalaikā volejbolu tur spēlē katru dienu. 
Iepriekš izveidotais laukums jau bija novecojis, sa-
vukārt futbola un basketbola laukuma Zirās nebija 
vispār. Sportošana notika nepiemērotās vietās, ap-
draudot spēlētāju un pagasta iedzīvotāju drošību. 
Jaunais sporta aktivitāšu laukums noderēs arī Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem un pagasta 
svētku dalībniekiem, kuri iesaistās dažādās sportis-
kās aktivitātēs. Projekts “Brīvdabas sporta aktivitāšu 
laukuma izveide Ziru pagasta iedzīvotājiem” (Nr. 
20-08-AL17-A019.2203-000008) realizēts pašvaldī-
bai piederošā zemesgabalā Ziru pagasta “Ainavās”. 
Būvdarbus veica SIA “AB BŪVNIECĪBA”, bet būvuz-
raudzības pakalpojumus nodrošināja SIA “BŪUZ” 
speciālisti. Kopējās projekta izmaksas ir 31  138,22 
eiro, no tām 23  985,13 eiro līdzfinansē ELFLA, bet 
7153,09 eiro ir Ventspils novada pašvaldības finan-
sējums.

Arī Tārgalē pagājušajā nedēļā bija svētki, jo Do-

kupes ciemā atklāja brīvā laika pavadīšanas vietu, kur 
ir rotaļu iekārta bērniem, bruģēts laukums un atpūtas 
soli. Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laks-
bergs zina teikt, ka vietējie bērni un viņu draugi jau 
iecienījuši jauno atpūtas zonu. Tās tuvumā atrodas 
māja, kurā dzīvojusi pasaulslavenā operdziedātāja 
Alīna Vāne, tādēļ turpmāk viņas atceras pasākumus 
varēs rīkot sakoptā vidē līdzās rotaļu laukumam. Tajā 
novietotā iekārta ir veltīta jūras tēmai, jo savulaik 
Ventā atradās Kurzemes hercoga Jēkaba kuģu būvē-
tava – no tās cēlies Dokupes ciema nosaukums. Spēļu 
kuģa karodziņos redzamie krabji savukārt atgādina, 
ka Kurzemes hercogistes karakuģi izmantoja sarka-
nus karogus, uz kuriem bija attēloti sniega krabji. Paš-
valdība katrā novada ciemā, kur tas vēl nav izdarīts, 
plāno iekārtot atpūtas vietu, uzsvēra domes priekšsē-
dētājs Aivars Mucenieks, piebilstot, ka labi padom-
devēji šajā jautājumā ir pagastu pārvalžu vadītāji, kuri 
vislabāk zina, ko vēlas iedzīvotāji. Realizējot projektu 
“Dokupes ciema labiekārtošana” (Nr. 20-08-AL17-
A019.2203-000006), būvdarbus veica SIA “Samro-
de”, būvuzraudzību – SIA “SNB Projekti” darbinieki.   
Kopējās izmaksas ir 35 931,66 eiro, tostarp 20 768,18 
eiro ir ELFLA līdzfinansējums, bet 15 163,48 eiro no-
drošināja Ventspils novada pašvaldība.

Marlena Zvaigzne

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7
Ventspils novadā, 2021. gada 27. maijā                                                                           

(protokols Nr.85, 5.§)

“PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2009. GADA 
24. SEPTEMBRA 

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.56 “PAR 
DETĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM 
“ZEĻĻI“ APSTIPRINĀŠANU“ ATZĪŠANU PAR SPĒKU 
ZAUDĒJUŠIEM“ 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
41. panta pirmās daļas 1. punktu.

atzīt par spēku zaudējušiem ventspils novada domes 2009. gada 
24. septembra saistošos noteikumus nr.56 “Par detālplānojuma 
nekustamajam īpašumam “Zeļļi“ apstiprināšanu“.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks                 

jāatbalsta uzņēmējdarbība, 
jāveido novada tēls

ievēlēto domes vadību raksturo pieredze un jauns 
skatījums uz lietām. Novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks šajā amatā ir jau ceturto sasaukumu, tikpat 
ilgi deputāts ir viņa pirmais vietnieks sociālajos, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumos Guntis Mačtams, bet 
vietniekam investīciju un attīstības jautājumos Andim 
Zariņam politiskā pieredze mērāma astoņu gadu garumā. 

Aivaram Muceniekam ilggadējā pieredze, vadot pašvaldību, nāk ar 
mieru un skaidru redzējumu par to, ko iecerēts paveikt: “Vairs neuz-
traucos par sīkumiem, savu darbu veicu, apzinoties, ko mēs visi kopā 
varam izdarīt. Zinu, kas ir jāveic man un kolēģiem, apjaušu, ko no vi-
ņiem var sagaidīt, un tas dod skaidrību.” Domes priekšsēdētājs stāsta, ka 
jāpabeidz iesāktie projekti, piemēram, sekmīgi jāizmanto Eiropas Savie-
nības Atveseļošanas plāna un struktūrfondu līdzekļi, jāpabeidz novada 
teritorijas plānojuma izstrāde un jāpievēršas pašvaldības tēla veidošanai. 
Svarīgs jautājums ir arī izglītības joma, kurā, no vienas puses, jāievēro 
valsts noteiktās prasības, no otras puses, jādomā par to, lai skolēni varē-
tu mācīties pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, kā tas šobrīd ir. Lai gan 
novada vadības ieskatā skolu tīkls novadā ir optimāls un tā darīs visu, 
lai to saglabātu, Aivars Mucenieks tomēr atgādina, ka izglītības jomu ie-
tekmē valdības lēmumi, un tieši tāpēc mazā audzēkņu skaita dēļ Ugāles 
vidusskola tuvākajā nākotnē, iespējams, varētu pārtapt par pamatskolu. 
Savukārt dažas no esošajām pamatskolām, piebilst Guntis Mačtams, šī 
paša iemesla dēļ var nākties pārveidot par mācību iestādēm, kurās ir se-
šas klases. Turpinot sarunu, viņš atklāj, ka Popes pirmsskolas izglītības 
iestādi, tāpat kā tas notika Ancē, iespējams, nāksies apvienot ar vietējo 
skolu, izveidojot vienu iestādi. Guntis Mačtams atklāj, ka ir izstrādāta 
novada kultūras attīstības stratēģija un jaunā sasaukuma deputātiem tā 
būs jāapstiprina: “Mūsu kultūras darbinieces katra strādā savā kultūras 
vai tautas namā. Pēdējā gada laikā ir organizēti kopīgi pasākumi, un tas 
ir modelis, kas jāattīsta, jo pieredze rāda, ka tas ir veiksmīgs. Esam viena 
pašvaldība, nevaram dzīvot 12 atsevišķos pagastos, ir jāsadarbojas!”

Līdz šim Aivars Mucenieks vienmēr uzsvēris, ka visiem deputātiem 
izdevies labi saprasties. Partijas “Latvijas Reģionu apvienība” pārstāvji 
tagad sevi dēvē par opozīciju, publiskajā telpā paužot savu viedokli par 
abiem pārējiem domē ievēlētajiem politiskajiem spēkiem. “Nav visiem 
jābūt vienisprātis, par kādu no lēmumiem katram var būt savs viedoklis, 
turklāt dažādi skatījumi palīdz atrast labāko risinājumu, bet gribētos, lai 
par kļūdām, ja tādas ir, mēs runātu savā starpā, nevis uzreiz izklāstītu tās 
publiski,” saka A. Mucenieks.

Andis Zariņš jaunajā amatā jūtas labi, jo tas ļaus pārbaudīt spēkus. 
“Visu dzīvi esmu ķēries pie jauniem izaicinājumiem. Nu ir vēl viens.  
Aivars jau minēja, ka mums vajadzētu pievērsties novada tēla popula-
rizēšanai. Tehnoloģijas tagad attīstās ļoti ātri, un mums ir jāiet līdzi lai-
kam. Mans mērķis ir līdzsvarot vienmērīgu novada attīstību, lai varbūt 
kādam, kas atbrauc pie mums ciemos, novads iekristu sirdī un, iespē-
jams, pat rastos vēlme to izvēlēties par savu dzīvesvietu. Dažādos veidos 
ir jāatbalsta uzņēmējdarbība, un to var izdarīt, sakārtojot infrastruktūru 
un piedāvājot nodokļu atlaides.”

Ieklausījies Anda Zariņa teiktajā, Aivars Mucenieks atklāj, ka novada 
vadībā tagad manāma gan pieredze, gan jauna enerģija, un tas ir ļoti sva-
rīgi, lai notiktu pozitīvas pārmaiņas. Andis Zariņš kopš studiju gadiem 
strādāja uzņēmumā “Sadales tīkli”, kur vispirms bija operatīvo izbrauku-
ma brigādes montieris, līdz kļuva par Kurzemes reģiona operatīvā darba 
inženieri. “Vadošā komanda mums ir laba, atliek vien strādāt,” rezumē 
Aivars Mucenieks.              

Marlena Zvaigzne 
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Auto-foto-orientēšanās 
notikusi visos pagastos 

No Jāņiem līdz Pēteriem notika auto-foto-orientēšanās, kuras 
laikā varēja iepazīt Anci, Pilteni, Zlēkas un Tārgali.

atgādināšu, ka iepriekš šāds pasākums tika organizēts pārējos 
pagastos un cilvēkiem tas patika. tārgale, Piltene, ance un Zlēkas 
vēl palika neiepazītas, tāpēc kultūras darbinieces ilga Porniece, ārija 
vīksne, rudīte krauze un kristīne kauliņa ķērās pie darba un piedāvāja 
autobraucējiem un viņu pasažieriem uzzināt daudz ko jaunu, parādīt 
savu erudīciju un radošās prasmes.  

kristīne informē, ka, veicot dalībnieku strukturētu analīzi, 
konstatēts, ka pieteicās 72 komandas, finišēja vai vismaz piedalījās 
40 komandas – pārējās vēl līgo, vai arī maršruts izrādījies par grūtu. 
“Mūsu auto-foto-orientēšanās piedāvājumā iesaistījās 142 dalībnieki, 
no kuriem 38 bērni, 104 pieaugušie, 38 vīrieši, 65 sievietes un vismaz 
vienam dalībniekam dzimums nav nosakāms… Jaunākajam dalībniekam 
– septiņi mēneši, 25 dienas un trīs zobi, vecākajam – 70 gadu, ziņas 
par zobiem nav iesniegtas. Pasākums izvērtās stipri internacionāls, jo 
lūgšanu auto-foto-orientēšanās dievam mums nācās noklausīties piecās 
valodās. visi dalībnieki bija ne vien atraktīvi, radoši, asprātīgi un jautri, 
bet arī bezgala muzikāli, talantīgi un gudri, jo ir izveidota un iesniegta 
izvērtēšanai viena filma, viens dzejas krājums, viena grāmata, vairākas 
baudāmas prezentācijas, kas atviegloja mums darbu punktu skaitīšanā. 
Paldies tiem, kuri padomāja arī par mums! vieni brauca baudīt, citi 
uzvarēt, un to ļoti labi var redzēt iesniegtajās atskaitēs.” 

Paldies pasākuma atbalstītājiem: kempingam “Jēņi,” sia “Daba 
laba”, biedrībai “so Zigate”, z/s “Dangas”, Zlēku Dāmu klubiņam,  
z/s “kļavu bites” un kulinārijas klubiņam “tārgales ķēķis”. 

trešo vietu ieguva komandas “kreisais krasts” un “tumšā korona 
spīlēs”, otrā vieta – “kurzemniekiem” un “līgo veci, līgo jauni – :) līgo 
goši!”, pirmā – komandai “tā viš’ i!” un “saules putekļiem”. 

Paldies visām 12 kultūras darbiniecēm par auto-foto-orientēšanās 
pasākumu rīkošanu, jo tajos piedalījās interesenti arī no citiem 
novadiem un pilsētām, tādējādi ventspils novada vārds izskanēja citviet 
latvijā. un arī novada iedzīvotājiem bija interesanti apmeklēt vietas, 
par kurām bija tikai dzirdēts, bet tās nebija redzētas.

Marlena Zvaigzne

pope

Kad kārtējais mācību gads 
ir noslēdzies, arī bērnudārzā 
klāt ir priecīga satraukuma 
un mazliet smeldzīgu skumju 
pilns brīdis – izlaidums. 
Popes “Zemenītē” šogad 
11. jūnijā no mācību iestādes 
atvadījās 13 nākamie 
pirmklasnieki.

Daži no viņiem savas bērndārz-
nieka gaitas sākuši agri – gandrīz 
vai līdz ar pirmajiem solīšiem, bet 
dažiem tās bijušas vien divu trīs 
gadu garumā. Par bērnudārzā pie-
dzīvoto – gan ikdienas mirkļiem, 
gan svētku brīžiem, gan mazliet 
komiskām situācijām – bērniem 
atgādinās mazi piemiņas albumi, 
ko viņi saņēma kā atvadu dāvanu. 
Tas notika pasākuma svinīgajā daļā 
vakarā, bet dienas pirmo pusi izlai-
duma grupiņas audzēkņi aizvadīja, 
ārā pildot dažādus uzdevumus, lai, 
kā teica bērnudārza vadītāja, parā-
dītu, cik gatavi viņi ir skolas gaitu 
uzsākšanai. Piemēram, katram bija 
jāizvēlas balons, kurā iekšā bija kāds 
uzdevums (jānorunā dzejolis, jāno-
sauc sava adrese, jāparāda vingro-
jums utt.), bija arī fotoorientēšanās 
dārziņa teritorijā, neparasti ma-
temātikas uzdevumi (sameklēt un 
saskaitīt visas laternas, lielos akme-
ņus, bērzus un egles), tāpat arī bija 

jāizveido maza grāmatiņa “Mans 
bērnudārzs”. Visus šos uzdevumus 
absolventiem pildīt palīdzēja jaut-
rais Banāns, kurš nejauši (vai var-
būt arī gluži apzināti) bija ieklīdis 
bērnudārza pagalmā. Viņš iemācīja 
bērniem jautru deju un piedalījās 
aizraujošajā ziepju burbuļu pūšanā 
un ķeršanā. Arī mazās un vidējās 
grupas bērni vēlējās pabūt kopā ar 
saviem lielajiem draugiem un sveica 
viņus svētku dienā ar pašu gatavo-
tām dāvaniņām. Savukārt nākamie 
pirmklasnieki pašu gatavotos māla 
šķīvīšus un līmētās kartītes dāvi-
nāja dārziņa darbiniekiem, sakot 
paldies par mīļumu, gādību un rū-
pēm, kas pavadīja viņus bērnudārza 
gaitās. Pēc tam bērni uzlūdza viņus 
uz skaistu atvadu valsi. Rīta cēliens 
noslēdzās ar kliņģera un zemeņu 
baudīšanu kopā ar bērnudārza dar-
biniekiem un abu pārējo grupu au-
dzēkņiem. Un tad jau bija jādodas 
mājās, lai mazliet atpūstos, sapos-
tos un kopā ar vecākiem ierastos 
uz izlaiduma svinīgo daļu vakarā. 
Arī tā norisinājās ārā – baloniem 
rotātie krēsli bija izvietoti zaļo koku 
paēnā. Vispirms izskanēja bērnu 
sagatavotais koncerts, bet pēc tam 
viņi saņēma savu pirmo izglītības 
dokumentu – apliecību par to, ka 
apmeklējuši pirmsskolas izglītības 

vārve

Ziedi, ziedi un saule. 
Vasara pilnā krāšņumā, un 
priecīgu bērnu rosība ap 
centra “Tīne” vadītāju Guntu 
Peterhofu un bibliotekāri 
Mārīti Ķīviti, kuras 
organizēja bērnu pasākumu 
pie pasta ēkas Zūrās. 

Neraugoties uz lielo karstu-
mu, viss noritēja saskaņoti, jo 
bija izvēlēta piemērota, ēnaina, 
vēja plūsmām bagāta vieta zem 
kokiem. Bija padomāts par to, lai 
bērniem būtu, ar ko veldzēties un 
vēl piedevām panašķoties. Viņi 
kārtoja rīta pārgājienā salasītos 
ziedus un jāņzāles pašu apglez-
notajās vāzēs, kas tapa radošajās 
darbnīcās. Ziedu bija tik daudz, ka 
nācās izmantot arī oriģinālās ke-
ramikas vāzes. Starp ziedu kom-
pozīcijām lieliski iederējās austi 
un tamborēti paklāji. Brīnišķīgs 
bija Mārītes stāstījums par latvie-
šu tautasdziesmām, ticējumiem 
no sirmas senatnes līdz mūsu die-
nām. Pasākuma noslēgumā pār-

iestādi. Grupiņas skolotāja Solvita 
mīļi un sirsnīgi pastāstīja par kat-
ru no saviem audzēkņiem, un visi 
pēc kārtas tika izšūpoti izrotātajās 
šūpolēs. Paldies par sadarbību tika 
teikts arī vecākiem. Un arī vakarā 
tika dejots valsis – zēni uz to lū-
dza savas mammas, bet meitenes 
virpuļoja tētu stiprajās rokās. Pēc 
tam notika fotografēšanās speciāli 
iekārtotajā fotostūrītī, un tad vēl 
pēdējie mīļie apskāvieni. 

Tagad atliks vien gaidīt ciemos 
nu jau aizspurgušos “zemeņbērnus”. 
Un, kas zina, ja sapņiem būs stipri 
un nepagurstoši spārni, varbūt pēc 
gadiem varēsim aplūkot gleznas, 
ko radījusi slavenā gleznotāja Ebi-
geila, klausīties jaunas melodijas 
dziedātāju Evitas un Nikolas izpil-
dījumā, fonā vērojot dejotājas An-
nas Amēlijas graciozās kustības. 
Varbūt pasauli būs apceļojuši un 
daudz medaļu sapelnījuši sportis-

ti Ralfs, Matīss un Kristofers, bet 
zirgu treneres Maijas mīluļi plūks 
uzvaras laurus nozīmīgās sacensī-
bās. Varbūt skolotāja Agnese vedīs 
savus audzēkņus pastaigā pa mežu, 
ko būs stādījušas Anna un Nikola, 
un tur skaistā kleitā ar saulessargu 
rokās viņiem pretī nāks princese 
Sofija, bet viņu pavadīs mednieks 
Arnis. Lai izdodas!   

Guna Kranciņa

Paliec sveiks, bērnudārzs!

Rudenī uz skolu dosies 13 “zemeņbērni”.      gunas kranciņas arhīva foto 

Jaunie mākslinieki ar pašu apgleznotajiem traukiem. 
gunta Peterhofas arhīva foto 

Viņas iedvesmo 
radīt un lasīt 

steidza bērnu sirsnīgā un aktīvā 
tamborēto darbiņu vērtēšana, jo 
viņi vērtē patiesāk par pieauguša-
jiem. Arī novērtēto darbiņu izloze 
bija interesants piedzīvojums gan 
bērniem, gan meistarei. 

Kā lasītāja regulāri apmeklēju 
bibliotēku, un pozitīvo iespaidu ir 
daudz, sākot jau ar stendu pie kāp-
nēm uz bibliotēku. Vienmēr ir sarū-
pēti un gaumīgi noformēti materiā-

li par aktuālajiem notikumiem gan 
bibliotēkā, gan bērnu centrā “Tīne”, 
kur bērniem tiek veltīta nedalīta sa-
pratne un mīlestība, kas nav novēr-
tējama pat ar tūkstošiem paldies. 
Lai visiem būtu tāds gaišums, ener-
ģija un prieks, kas mijas ar cerībām, 
ka drīzā nākotnē būs iespēja radoši 
darboties arī iekštelpās. Uz tikšanos 
nākamajos pasākumos!

Aina Čeredarčuka
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līdz 2021. gada 2. augustam  
plkst. 17 var iesniegt pieteikumus darbam  
Ventspils novada Vēlēšanu komisijā, kuras 
personālsastāvs tiks apstiprināts 2021. gada 
26. augustā novada domes sēdē. 

Komisijas locekļu kandidatūras pieteikums ir 
iesniedzams Ventspils novada pašvaldības kancele-
jā – apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Tiesības izvirzīt un pieteikt pārstāvjus dar-
bam Ventspils novada Vēlēšanu komisijā ir  li-
kumā noteiktajā kārtībā  reģistrētām partijām 
vai partiju apvienībām, attiecīgās domes deputā-
tiem, kā arī vēlētāju grupām, kuru sastāvā ir vis-
maz 10 balsstiesīgi Latvijas pilsoņi.

Par vēlēšanu komisijas locekļiem var pieteikt 
tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un 
kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Saskaņā ar “Pašvaldības vēlēšanu komisiju un 

vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 8. pantu pie-
teikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kan-
didāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas 
adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), 
ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un 
sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams kat-
ra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš pie-
krīt savas kandidatūras pieteikšanai un personas 
datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma 
prasībām. Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, 
pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot 
savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīves-
vietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija 
vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pie-
vienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi 
funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma. 

Evija Ozoliņa 

jāiesniedz pieteikumi 
darbam vēlēšanu komisijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8
Ventspils novadā, 2021. gada 1. jūlijā            

(protokols Nr.2, 1.§)                                     

“GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2013. GADA 
12. SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.19 
“VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu.

Izdarīt Ventspils novada domes 2013. gada 12. septembra saistošajos noteikumos Nr.19 “Ventspils novada 
pašvaldības nolikums” šādu grozījumu:

aizstāt saistošo noteikumu 4. punkta 4.2. apakšpunktā skaitli “5” ar skaitli “7”.

 Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

PASKAIDROJUMA RAKSTS

VENTSPILS NOVADA DOMES 2021. GADA 1. JūLIJA SAISTOŠAJIEM 
NOTEIKUMIEM NR.8 

“GROZĪJUMI 2013. GADA 12. SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.19 

“VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. saistošo noteikumu 
nepieciešamības pamatojums

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 24. panta pirmo daļu, pašvaldības 
nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes un darba 
organizāciju. grozījumu ventspils novada domes 2013. gada 12. septembra 
saistošajos noteikumos nr.19 ”ventspils novada pašvaldības nolikums” mērķis 
ir uzlabot ventspils novada pašvaldības funkciju, kas saistītas ar sociāliem, 
izglītības, kultūras un sporta u.tml. jautājumiem, izpildes efektivitāti.

2. īss saistošo noteikumu 
satura izklāsts

ar saistošajiem noteikumiem, ievērojot likuma ”Par pašvaldībām” 54. panta 
otrās daļas nosacījumus par tiesiski pieļaujamo komitejas locekļu kopskaitu, 
izdarīti grozījumi ventspils novada domes 2013. gada 12. septembra saistošajo 
noteikumu nr.19 ”ventspils novada pašvaldības nolikums” 4.2. apakšpunkta 
redakcijā, nosakot sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas  skaitlisko 
sastāvu – 7 locekļi. 

3. informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas darbības finansiālajam 
nodrošinājumam tiks izmantoti kārtējā saimnieciskajā gadā šim mērķim jau 
paredzētie līdzekļi, līdz ar ko izmaiņas pašvaldības budžetā nav nepieciešamas.

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

nav attiecināms.

5. informācija par 
administratīvajām procedūrām 

nav attiecināms.

6. informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

konsultācijas nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs A. Mucenieks

kultūras vēstis

Maijā Ziru bibliotēka aicināja lasītājus sacerēt stāstu vai 
pasaku, iekļaujot tajā viņu izlasīto grāmatu nosaukumus. 
lasītājiem, kuri atsaucās aicinājumam (tādi bija seši), 
bibliotēkas vadītāja linda Misiņa no bibliotēku informācijas 
sistēmas “AlisE” izdrukāja sarakstus ar šogad izlasītajām  
grāmatām. Pagaidām gan saņemts tikai viens sacerējums, 
kuru ar lasītājas atļauju nu var iepazīt arī “Ventspils 
Novadnieka” lasītāji. Tā ir čaklās Ziru bibliotēkas lasītājas 
Zigrīdas Fridrihsones sacerētā “NePasaka”, kuras tekstā 
iepinušies 48 grāmatu nosaukumi. jāpiebilst, ka lasītāja 
līdz maija vidum bija izlasījusi pat 52 grāmatas, bet četru 
grāmatu nosaukumi nekā nepadevās pasakas sižetam. Vai 
spēsiet saskaitīt? 

Zigrīda Fridrihsone

NePasaka
Nav vietas, zemes un valstu uz pasaules bez krustceļiem. Tiem tiek 

piedēvēts maģisks spēks, kas var izmainīt ļaužu dzīves ceļus un likte-
ņus. Tur mēdz burties gan baltās, gan ļaunās raganas. Arī mūsu zemē 
daudzās Latvijas leģendās, teikās un pasakās to varoņiem jāizvēlas, kurp 
doties: iesi pa labi, baltā nāve būs priekšā, iesi pa kreisi, neizbiedēto put-
nu valstībā nokļūsi. Taisni iesi – melns krauklis matos klups un grasīsies 
acis izknābt. Atpakaļceļa arī nav, jo tur rudenskura spogulī alķīmiķis no 
piķa pienu un medu taisa. Te nu jālaiž absorbējušais prāts pie teikšanas, 
lai nepazustu aiz kuplās egļu sienas paslēpušos svešinieku ilūziju spēlēs. 

Tā to rokās reiz nonāca kuršu ķoniņu princese Adele, kura bija de-
vusies uz mežu tikai viņai vienai zināmā vietā, kur sarkanas ogas auga, 
bet, aizgājusi pa nepareizo ceļu, dīvainā kārtā viņa nonāca svešā mežā, 
pavisam otrā meža pusē. Apmulsusi un aizkususi, jutās kā tāda lupatu 
lelle un atsēdās uz celma burvīga, čalojoša strautiņa malā. Atveldzēju-
sies tā vēsajā, dzidrajā ūdenī, nemanot iesnaudās. Pēc brītiņa, uzrāvu-
sies no snaudas, jutās kā pavisam citāda sieviete. Likās, ka viņa atrodas 
stāstā par Madisonas apgabala tiltiem. Ko nu? Domāja, līdz izdomāja, 
ka tas ir sods par klusēšanu. Toreiz, gribēdama izzināt māsas noslēpu-
mus, nozaga slepeni viņas dienasgrāmatu. Iztīksminājusies par māsas 
laimes un grēka mirkļiem, to neatlika atpakaļ, kur ņēmusi, un vēlāk arī 
neatzinās nodarījumā. Pēc Adeles domām, tā jau ir sena noilguma lieta, 
jo gadi pieci jau aiztecējuši. Ak, būtu kādreiz klausījusi Florences burves 
brīdinājumam neiet mežā rudenī un nepretoties leģendai par paredzēto 
valdnieces troni, tad sēdētu tagad pils dārzā un baudītu launagā rudzu 
maizi ar medu un aukstu pienu. Tā grimdama atmiņās, izraudājusies 
atkal iesnaudās un tikās ar Aušvicas tetovētāju, kurš teicās izrotāt viņu 
ar ceriņkrāsas zīmējumiem. Aiz pārbīļa uztrūkusies, viņa ieraudzīja savā 
priekšā sauli, savu mīļo māsu, kura devusies meklēt princi, savu mīļoto, 
kam vēlētos kļūt par sievieti visam mūžam. Bet atklājies, ka princis de-
vies uz Kolimu leduslāčus lūkoties. Tā nu abas pils iemītnieces, dzēsušas 
sava mazā ienaida liesmas, nolēma aizrakstīt princim vēstuli ar pieliku-
mu par to, ka viņas pasūtīs karieti uz Santjago, kur dosies, lai turienie-
šus iepazīstinātu ar latviešu dziedniecības tradīcijām. Pa ceļam varbūt 
iegriezīsies ciemos pie Lennebergas Emīla. Kaut nu kāds atpestītu no šī 
savādā meža gūsta! Bet dzīve rit tālāk, un šo ceļojumu var samainīt pret 
Papua Jaungvineju tuvplānā, jo tur gadoties brīnumjauki brīži, kad visas 
zvaigznes zied. Varbūt viņas paņem līdzi arī Me un Mo, lai kopā jautri 
uzdejotu bruņurupuču tango.

Bet, ak vai, ko gan teiks vecais Ķoniņš par tādām izdarībām? Jo seviš-
ķi pēc tam, kad abi vecākie brāļi sadarbībā ar noziegumu hronistu devu-
šies uz līgavu namu varbūtējo līgavu meklējumos, jo beidzot secinājuši, 
ka bez sievietēm grūti.

Spoža gaisma lika Adelei atkal atvērt acis. Saulīte rotāt rotāja trejkrā-
sainas mājas logos. Bet taču tikai tēva mājām ir tādi stikli logos. Jāiet būs 
salūkot tēva māti Tiju, lai pajautātu, kas īsti noticis ar viņu. Lai pastāsta 
arī, kas īsti ir ar tām krustcelēm. Tā nu abas atsēdās zem lielās trijžubu-
ru kastaņas ar baltajām zvanu laternām pavasarī un adatainajiem kas-
taņiem tagad.  Liegs vējiņš, garām skriedams, noglauda vaigus viņām, 
sirsnīgi valodojot. Abpus kastaņai vijās bišu ceļi. Klusajā bišu dziesmā 
ieklausoties, abas nosprieda, ka nekur nav tik skaisti, kā pie Ventas gan 
ziedu, gan visos citos laikos. 

NePasaku datorrakstā pārrakstīja Ziru bibliotēkas vadītāja
Linda Misiņa
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sports Beidzot esam sagaidījuši 
vasaras sezonu vieglatlētikā. 
jelgavā, jāņa lūša stadionā, 
notika pirmās, patiesi 
gaidītās sacensības – lVs 
“sportland kausa” pirmais 
posms.

Lai startētu U18 pieaugušo 
grupā, bija jābūt Latvijas izla-
ses kandidātam vai dalībniekam. 
Ventspils novada BJSS pārstāvēja 
Māris Ansbergs, Kārlis Antaļiks, 
Matīss Viesturs Grieze, kā arī 
trenere Anna Gulbe, kurai izde-
vās izcīnīt bronzas medaļu (rez. 
13,54 m). 

Savukārt Saldū notika LVS 
“Sportland kausa” izcīņas otrā 
posma sacensībās. Pieaugušie sa-
centās 19 disciplīnās, U18 jaunie-
ši – 12 disciplīnās, U16 jaunieši 
– 18 disciplīnās. 

Tā kā šīs bija faktiski otrās 
sacensības ar plašu programmu 
un kuplu dalībnieku skaitu, ku-
riem arī bija jābūt izlases kan-
didātiem vai dalībniekiem, par 
spīti Covid-19 ierobežojumiem, 
kad audzēkņi visu ziemas sezona 
trenējās laukā jebkādos laika aps-
tākļos, BJSS audzēkņiem un jau-
najai trenerei izdevās kopā iegūt 

četras godalgotas vietas. 
U16 grupā Armands Lag-

zdiņš 800 m izcīnīja 3. vietu (rez. 
2:13,87).  Šajā pašā grupā Mar-
kusam Meiļunam augstlēkšanā 
3. vieta (rez. 1,74 m). Pieaugušo 
konkurencē Annai Gulbei 2. vie-
ta lodes grūšanā (rez. 13,46 m) un 
3. vieta diska mešanā (rez. 44,74 
m).

Pavisam nedaudz līdz bron-
zai pietrūka Eduardam Strelko-
vam, vien nieka divas sekundes 
simtdaļas, 110 m/b – 4. vieta 
(rez. 16,08 sek.). Arī tāllēkšanā 
viņam 4. vieta (rez. 5,76 m).

U16 startēja arī Jorens Lāže, 
kurš, neveiksmīgi aizķeroties 
aiz pirmspēdējās barjeras, 110 
m distancē spēja finišēt 11.  vie-
tā. Nikolai Katei Punkai 100 
m sprintā 12.  vieta. Pieaugušo 
grupā, kas tomēr ir emocionāli 
sarežģīti, startēja arī Māris Ans-
bergs un Matīss Viesturs Grieze.

Paldies treneriem Kasparam 
Gulbim, Dainim Lodiņam un 
Reinim Ziemelim, kuri ziemas 
sezonā grūtos apstākļos spēja sa-
gatavot audzēkņus veiksmīgiem 
startiem!

Jolanta Ziemele 

100. Latvijas čempionāts vieglatlētikā
26. un 27. jūnijā jelgavā norisinājās jubilejas  

jeb 100. latvijas čempionāts vieglatlētikā. 
Tajā piedalījās arī divi Ventspils novada BJSS pārstāvji – Anna Gul-

be un Māris Ansbergs. Sportisti šoreiz kvantitāti aizstāja ar kvalitāti 
un novadam izcīnīja trīs medaļas. Annai Gulbei sudrabots starts, jo 
visās trīs mešanas disciplīnās iegūta 2. vieta! Pirmajā dienā vesera me-
šanā (rez. 45,50 m), tad lodes grūšanā (rez. 13,54 m) un otrajā dienā 
diska mešanā (rez. 45,89 m). Vesera mešanā un diska mešanā sasniegti 
arī personīgie rekordi. Savukārt junioram Mārim Ansbergam starts pie 
pieaugušajiem pirms savas grupas čempionāta un 1500 m distancē uz-
rādīts jauns personīgais rekords – 4:16.33. 

Apsveicam sportistus un treneri Kasparu Gulbi ar lielisko startu, kā 
arī novēlam novadam veiksmīgus startus nākamajās sacensībās!

Jolanta Ziemele 

Piltenes nūjotājas izstaigā Ugāli 
jau pasen sociālajos tīklos parādījās informācija, ka 

darbīgi ļaudis Ugāles gravās izveidojuši pastaigu taku. 
Gribējās turp aizvest arī Piltenes nūjotājus.

Šogad, izmantojot pēcjāņu brīvdienas, nolēmām īstenot šo domu. Sa-
zvanīju savu skolotāju Irēnu Lakši, un vienojāmies, ka viņa 26. jūnijā mūs 
izvedīs ekskursijā pa izveidoto maršrutu. Sākām pārgājienu triāla trasē. 
Jautri čalodami un klausīdamies Irēnas stāstījumā, devāmies gravā. Takas 
garums – ap 8 km. Apskatījām arī Ugāles bijušo centru, skolas pagalmu 
un izgājām pa ciematiņa tagadējo teritoriju. Fotografējāmies takā un arī 
pie skolas. Paldies skolotājai par ekskursiju, bet nūjotāju kolektīvam par 
atbalstu! Paldies Piltenes pārvaldei par transportu un šoferītim Vilnim par 
vizināšanu! Ja nebūs nekādu papildu aizliegumu, Piltenes nūjotāju kolek-
tīvs šogad plāno iziet vēl kādu pastaigu taku Ventspils novadā. 

Aina Heiberga

Piltenes nūjotājas atpūtas brīdī pēc tam, 
kad izstaigāta Ugāles taka.

ainas heibergas arhīva foto  

Trīs dienu turnīrā 
jātnieku sacensībās lietuvā, 
Klaipēdas apriņķī, Kunkinai 
“Horsemarket Challenge 
– CWD jumping” pirmajā 
posmā biedrību “jātnieku 
sporta klubs “Demora”” 
pārstāvēja četri sportisti ar 
trīs zirgiem un vienu poniju, 
izcīnot vairākas uzvaras.

Galvenajā poniju konkurences 
maršrutā ar 95 cm augstiem šķēr-
šļiem uzvara Alisei Lūsei ar poniju 
Džoana, bet “Gold Tour” jeb Zelta 
tūres ātruma maršrutā ar 115 cm 
augstiem šķēršļiem uzvara Annai 
Čakstiņai ar Chikitu. Jāpiebilst, ka 
šo maršrutu tikai trīs sportiskie pāri 

veica bez soda punktiem.
Marta Jansone ar zirgu Red 

Grace izcīnīja augsto 4.  vietu un 
pirmo rozeti ārpus Latvijas, startē-
jot maršrutos līdz 105 cm, kā  arī 
pirmās sacensības un pirmā 1. vieta 
Undai Egendorfai ar zirgu Rolsroisa 
šajā turnīrā. Iepriekš Marta Jansone 
ar zirgu Red Grace startēja Kleistos, 
veicot 100 cm maršrutus tikai ar 
vienu kļūdu.

Šosezon pirmais sacensību 
posms aizvadīts arī Lietuvā – “Aud-
ruvis Champions Tour 2021, I sta-
ge”. Mājup atvesti pieci kausi un 
deviņas rozetes, kur augstākie sa-
sniegumi bija Alisei Lūsei ar poniju 
Džoana, izcīnot 1.  vietu atvērtajā 

ātruma maršrutā ar 100 cm aug-
stiem šķēršļiem bērnu konkurencē, 
un Annai Čakstiņai ar zirgu Chikita 
uzvara junioru konkurencē ar 110 
cm augstiem šķēršļiem, kā arī Mar-
tai Jansonei ar zirgu Red Grace lie-
liski veikti vairāki maršruti.

Neraugoties uz nepierasti garo 
sacensību sezonas pārtraukumu un 
papildu slodzi – lielo karstumu, gan 
startējot, gan pārvadājot zirgus –, 
pārliecinājāmies, ka zirgi un jātnie-
ki ir teicamā formā un spēj cīnīties 
par godalgotām vietām. Katram 
zirgam un jātniekam latiņa katru 
sezonu tiek celta arvien augstāk, ko 
arī mērķtiecīgi realizējam.

Gelinta Apse 

LVS “Sportland kausa” I un II posms

jsK “Demora” vairākas uzvaras

Anna Čakstiņa startē ar zirgu Chikita.        gelintas aPses arhīva foto
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jūrkalne

Klasiskais teiciens, ka 
nevajag cīnīties ar tumsu, 
bet iedegt gaismu, tumsa 
pati pazudīs, ir guvis 
apstiprinājumu ne vienā 
vien vēstures brīdī. Varbūt 
arī šodien tas būtu prātā 
paturams. Tas spilgti ir 
parādījies jūrkalnē. lūk, kas 
notika pirms 100 gadiem!

“Mūsu diezgan prāvais pagasts 
jāpieskaita pie vistumšākiem kak-
tiem Aizputes apriņķī. Iedzīvotāji 
ir tā sauktie suiti, kuri pazīstami 
kā lieli dzērāji. Garīgu prasību 
tiem nav nekādu. Māņticība pil-
nos ziedos. Jēdziens “sabiedriskā 
dzīve” tiem ir pilnīgi svešs. Tur-
pretim dzeršanas ziņā ar mums 
reti kāds apvidus varēs sacensties. 
Visiecienītākā vieta visā pagastā ir 
Fr.  Millera dzertuve, ko vienkār-
ši sauc par Vecā Friča traktieri. 
Te tad nu arī satek visi ceļi. Dzer 
būdnieki – zvejnieki, saimnie-
ki un strādnieki. Atstāj savu sūri 
grūti pelnīto naudu. Skandāli un 
kaušanās, pēdējais cēliens parasti 
norisinās Aizputes miertiesneša 
kamerā. No jaungada pilsberģieši 
no šīs “gaismas iestādes” tiks at-
svabināti ar attiecīgu pavēli.” (Au-
tors nav zināms. “Dzīve”, 1912. 
gada 6. decembrī, Nr. 283) 

Pilsberģu pagastā skola bija 
sākusi darbu 1887. gada 1. oktob-
rī. Zināmi arī dažu skolotāju uz-
vārdi, bet lielas ietekmes uz kul-
tūras dzīvi nav bijis. 1905.  gada 
revolūcija gan garām nav pagāju-
si. Varbūt tās piedzīvotās šausmas 
arī noveda pie tā, ka bēdas, bez-
cerību un ideālu zudumu remdēja 
pie Vecā Friča. 

Drīz vien sākās 20. gadsimta 
otra traģēdija mūsu tautas vēstu-
rē. Daudz puišu pazuda kara mal-
tuvēs, bet dzīve neapstājās. 

Uz Pilsberģu skolu 1914. gadā 
pēc E.  Depreo franču ģimnāzi-
jas un dažādu pedagoģijas kursu 
beigšanas un viena darba gada 
Rīgā atnāca jauna skolotāja Ma-
tilde Marta Odeiko. Un iededza 
gaismu! Viņas skolēnu paaudzei 
Odeiko bija daudz kas vairāk 
par skolotāju. Viņu atcerējās līdz 
mūža galam. Paspēju vēl izjust 
to gaisotni, kas bija saglabāju-
sies viņas skolēnos. Tur bija viss! 
Daudzpusība, stingrība, stabilas 
zināšanas, pedagoģiska iejūtība. 
Pēc viņas skolasbērnu atmiņām, 
skolotāja Odeiko bija tā, kas Jūr-
kalnē pacēla kultūras līmeni – 
gāja spēlēt ērģeles rīta dievkalpo-
jumos, saorganizēja jauniešus un 
nodibināja kori. Mēģinājumi no-
tika skolas telpās, jo tautas nama 
vēl nebija. Saglabājušās fotogrāfi-
jas, kurās skolotāja Odeiko ir gan 
bērnu, gan jauniešu vidū. Odeiko 
māte mācīja jaunietēm šūšanas 
prasmes. 

Nozīmīgs ieguldījums jaunie-
šu kultūras un garīguma izaugsmē 
bija Klinšu biedrībai, kuras sāku-
mu varētu sākt skaitīt no 1915. 
gada, ko arī organizējusi skolotāja 
Odeiko. Šai biedrībai bija plaša 
kultūras darbība. Teātri mācīja 
spēlēt un arī sarīkoja pirmos “za-
ļuma svētkus” – balli zaļumos. 
To gadu jaunieši atminas, ka viņa 
mācēja jaunos cilvēkus saorgani-
zēt un kopā saturēt, aicināja kaut 
ko kulturāli darīt. Patīkami redzēt 
fotogrāfijā, ka pēc vairāk nekā 

Atklāta izstāde par 
tautasdziesmu teicējām 

VĀRVĒ 
22. augustā plkst. 14 – 
Miera kapos.

ZIRĀS
kapusvētki visos kapos nenotiks, 
bet ir aicinājums 
22. augustā plkst. 15.30 
pulcēties uz kopīgu 
kapusvētku dievkalpojumu 
Zīļu kapos. 

POPĒ
14. augustā plkst. 10.

USMĀ 
22. augustā: 
l plkst. 13 – usmas kapos, 
l plkst. 14.30 – 
amjūdzes kapos.

ANCĒ 
15. augustā: 
l plkst. 13 – rindas kapos,
l plkst. 14.30 – ruškalnu kapi,
l plkst. 16 – kuiku kapos. 

TĀRGALĒ 
14. augustā plkst.13 – 
elkšķenes kapos. 
21. augustā: 
l plkst. 12 – lielirbes kapos, 
l plkst. 13.30 – Miķeļtorņa kapos, 
l plkst. 15 – lūžņas kapos.

UžAVĀ 
8. augustā: 
l plkst. 14 – silmalu kapos, 
l plkst. 15 – vendzavas kapos, 
l plkst. 16 – Dzirtniekciema kapos, 
l plkst. 17 kangrotu kapos. 

PILTENĒ
31. jūlijā: 
l plkst. 11 – centra kapos, 
l plkst. 12.30 – grāvvalku kapos, 
l plkst. 14 – lagzdienes kapos. 
15. augustā: 
l plkst. 12 – krītkalna kapos,
l plkst. 13 – gārzdes kapos, 
l plkst. 14 – gaiļkalna kapos.

PUZĒ 
22. augustā: 
l plkst. 11 – Puzes kapos,
l plkst. 12.30 – sipenes kapos.

JūRKALNĒ 
14. augustā plkst. 11.

UGĀLĒ UN ZLĒKĀS 
kapusvētki nenotiks, bet 8. 
augustā ļaudis aicināti piedalīties 
dievkalpojumā. ugālē tas sāksies. 
plkst. 10, Zlēkās – plkst. 14. 

desmit gadiem pēc Odeiko aiz-
iešanas jaunieši ir ar Klints bied-
rības karogu. Darbību pārtrauca 
okupācija. Tieši Odeiko iedibi-
nātās kora dziedāšanas tradīcijas 
saglabājās līdz Otrā pasaules kara 
pirmajiem pēckara gadiem, ka-
mēr ar kolhozu dibināšanu nebija 
aizdzīti cilvēki no laukiem. Toties 
teātra spēlēšanas tradīcijas sagla-
bājušās cauri gadsimtam.   

Skolotāja Odeiko no Jūrkalnes 
aizgāja 1924.  gadā, bet iedegtā 
gaisma, personības starojums un 
iedibinātās kultūras tradīcijas sa-
glabājās paaudžu paaudzēs. 

Marija Janvāre   

Jūrkalnes tautas namā atklā-
ta ceļojošā multimediālā izstāde 
“Tautasdziesmu teicējas. 1991.”. 
Tā būs apskatāma līdz 19. sep-
tembrim. 

Izstāde “Tautasdziesmu teicē-
jas. 1991.” ir kultūras notikums, kas 
sniedz izpratni par latviešu tautas 
būtiskāko šķautni – tautasdziesmu 
– un veidu, kā tā ceļo no paaudzes 
paaudzē, izceļ teicēju lomu tautas-
dziesmu pārmantojamībā. Izstāde 
pirmo reizi bija apskatāma Rīgā, 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
Eksponējot multimediālā vidē lie-
cības par tautasdziesmu teicējām, 
kādas ir dokumentētas 1991. gadā, 
radīta unikāla mākslas vide, kas 
portretē latviešu tautasdziesmu tei-
cējas, viņu dzīves un garīgo telpu. 
Filmēt un dokumentēt teicējas bija 
kinooperatora Andra Slapiņa ideja 
– viņu nošāva 1991. gadā barikāžu 
dienās Rīgā... 

Ieceri turpināja radošā grupa, 
iemūžinot suitu, lībiešu, kursenie-
ku, latgaliešu, sēļu teicējas. Ceļojo-
šā izstāde ir balstīta uz pētniecisko 
materiālu, konceptuāli sniedz do-
kumentālu, kā arī mākslinieciski 
tvertu teicēju portretējumu. Izstā-
des koncepciju veido četri gadalaiki 
un četri novadi: Latgale – ziema, 
Kurzeme – pavasaris, Vidzeme – 
vasara, Zemgale – rudens. 

Radošās grupas režisore un 
mākslinieciskā vadītāja ir Dace 
Micāne-Zālīte, videooperators 
– Viesturs Graždanovičs, foto-
mākslinieks – Jānis Deinats, izstā-
des māksliniece ir Sandra Strēle, 
ekspozīcijas dizaina realizētājs 
– Rolands Strelčs, dizaina firma 
“YESWECAN”. Izstādes kolekci-
jā ir fotomākslinieka Jāņa Deinata 
tautasdziesmu teicēju portreti no 
1991. gada ekspedīcijām Latvijas 

novados. Pateicoties “LG Electro-
nics Latvia” atbalstam, izstāde ir 
aprīkota ar vienu lielformāta ekrā-
nu un augstas kvalitātes “HDTV 4” 
ekrāniem, uz kuriem tiek demons-
trētas septiņas folkloras ekspedīciju 
filmas, kas tapušas 1991. gadā un 
2019. un 2019. gada ekspedīcijās, 
operators – Viesturs Graždanovičs, 
režisore –Dace Micāne-Zālīte. Eks-
pozīciju veido arī Jūrkalnes pagasta 
etnogrāfisko priekšmetu kolekcija.

Jau 2018. gada 12. oktobrī, iesā-
kot izstādes ceļa veidošanu, Nacio-
nālajā bibliotēkā tika rīkots dzies-
mu vakars “Tautasdziesmu teicējas. 
1991. Dzīviskais. Mītiskais”, kurā 
daudzināja arī suitu tautasdziesmu 
teicēju Mariju Lāci (1904–1997) no 
Jūrkalnes. Viņa ir viena no ekspe-
dīcijās filmētajām teicējām. Marija 
Lāce ir bijusi represēta, bet ne-
kas nespēja salauzt viņas un viņas 
dziesmu garu. Jūrkalnes pagasta 
etnogrāfiskais ansamblis “Maģie 
suiti” ir tas, kas dzied savas puses 
dziesmas, ir Marijas dziesmu man-
tinieks.

Ceļojošās izstādes laikā (to 
organizē ne tikai Jūrkalnes tautas 
nams, bet arī biedrība “Maģie suiti” 
un Ventspils novada pašvaldība) ir 
paredzēts izglītojošs seminārs. 14. 
augustā īpašā viešņa, folkloriste un 
postfolkloras grupas “Iļģi” mūziķe, 
komponiste Ilga Reizniece apskatīs 
tēmu “Rotaļas bērniem – jēga un 
tradīcija”. Tas būs ģimenei veltīts 
sarīkojums.

Izstādi “Tautasdziesmu teicē-
jas. 1991.” bez maksas varēs aplūkot 
piektdienās un sestdienās no plkst. 
11 līdz 17, svētdienās no plkst. 11 
līdz 16. Pārējā laikā tas būs iespē-
jams, iepriekš piesakoties pa tālruni 
26261884. 

Marlena Zvaigzne

Iededz gaismu – tumsa pazudīs!

Matilde Marta Odeiko sēž otrajā rindā vidū.      MariJas Jānvāres arhīva foto

Kapusvētki Ventspils novada kapsētās
Kapusvētki ir diena, kurā atceramies mūžībā aizsauktos tuviniekus un draugus. Daudzi 

cilvēki pirms tam vēlas uzpost piederīgo atdusas vietu, tādēļ informējam par to, kad un kur 
Ventspils novadā notiks kapusvētki. 
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adrese: skolas iela 4
tālrunis: 25427257, 29478085
izdevējs: ventspils novada dome
redaktore: Marlena Zvaigzne
e-pasts: 
marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
vai novadnieks@ventspilsnd.lv          
tirāža:  5000  eks.
tipogrāfija: “kurzemes vārds”

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

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “ventspils novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 28. jūlijā. 
Nākamais numurs iznāks 
10. augustā.

Pirmajā pusgadā 
reģistrēti  
18 jaundzimušie

2021. gada pirmajā pusgadā 
Ventspils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 18 jaundzimušie 
– 11 meitenes un 7 zēni. 

Pirmo reizi par jaunajām mā-
miņām Ventspils novadā kļuvušas 
4 sievietes. Otro bērniņu sagaidī-
jušas 6, trešo – 4, ceturto – 2, ses-
to – 1, astoto – 1 māmiņa. Laulībā 
dzimuši 8 bērniņi. Paternitāte no-
teikta 7 gadījumos. 

2021. gada pirmajā pusgadā 
visvairāk jaundzimušo reģistrēts 
Vārves pagastā – 4, Popes pagas-
tā, Ugāles pagastā, Piltenē un pa-
gastā – 3, pa vienam Zlēkās, Uža-
vā, Puzē, Usmā un Ancē. 

Divas meitenes nosauktas par 
Dārtām. Vienam bērniņam vecāki 
devuši divus vārdus. Par intere-
santu meiteņu vārdu īpašniecēm 
kļuvušas Bille un Greisa. Puiši ti-
kuši pie šādiem vārdiņiem: Rūdis, 
Olivers, Rodrigo, Mārtiņš, Mikus, 
Matīss, Gabriels. Joprojām popu-
lāri meiteņu vārdiņi ir Sofija, Gab-
riela, Beāte, Alise un Līna. 

Ventspils novada pašvaldība 
jaundzimušajiem dāvina sudraba 
karotītes, par pirmo un otro bēr-
niņu pašvaldība vecākiem izmak-
sā 200 eiro, par trešo bērnu ģime-
nē – 300 eiro, par ceturto – 400 
eiro, par piekto un katru nākamo 
jaundzimušo – 500 eiro.     

2021. gada pirmajā pusgadā 
Ventspils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētas 8 laulības, vie-
na noslēgta baznīcā. Šķirtas 6 lau-
lības. Šajā laika periodā reģistrēti 
33 miršanas gadījumi, tostarp 
mūžībā devušās 22 sievietes.   

Marlena Zvaigzne

Ventspils novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2021. gada jūnijā  
reģistrēti četri jaundzimušie –  
pa vienam Popes, Usmas,  

Vārves un Zlēku pagastā. 

Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā jūnijā  
noslēgtas sešas laulības. 

jūlija pirmajā sestdienā un 
svētdienā pirmo reizi notika 
pasākums “Muižu sirdspuksti”. 
Tā idejas autore ir Kultūras 
nodaļas vadītāja Zane Pamše. 
Viņas moto bija šāds – aizmirst 
var, bet vajag atcerēties. 

3. jūlijā ikviens interesents varēja 
apmeklēt Usmu, Ugāli, Puzi, Anci, 
Popi vai Tārgali, 4. jūlijā – pārējos 
pagastus, lai uzzinātu, kādā stāvoklī 
tur atrodas muiža, – vai palikušas 
vien drupas, vai arī ēka saglabājusies 
līdz mūsdienām, kā tas ir, piemēram, 
Popē. Usmas tautas nama vadītā-
ja Elana Jurgena atzīst, ka “Muižu 
sirdspuksti” bijis vērtīgs pasākums, 
kas devis iespēju paraudzīties uz kul-
tūrvēsturisko mantojumu un ļāvis 
saskatīt dažādas šķautnes. Gatavo-
joties notikumam, Elana apmeklēja 
vietējo bibliotēku un iepazinās ar 
novadpētniecības materiāliem, lai 
varētu pagasta viesiem pastāstīt par 
Usmas muižas attīstību un norietu. 
3.  jūlijā pagastā varēja novērtēt trīs 
izstādes. Baznīcā bija apskatāmas 
Harinas Brūklenes tekstīlijas, tautas 
namā – Guntara Sviķa gleznu per-
sonālizstāde, bet tautas nama dārzā 
bija izvietota Ventspils fotokluba 
“Moments” fotoizstāde. Todien 
Usmā varēja nogaršot skābputru, 
izstaigāt sajūtu taku, nofotografēties 
fotostūrītī, ieklausīties, kā liepās san 
bites, un pusdienot “Usmas mui-
žas” restorānā, baudot īpašu maltīti. 
““Muižu sirdspukstos” satiktie cilvēki 
bija priecīgi un ieinteresēti. Viņi uz-
deva jautājumus ne tikai par muižu, 
no kuras līdz mūsdienām saglabājies 
vien stallis, bet arī par baznīcām un 
vietējo skolu,” atklāj Elana. Viņas ko-
lēģe Ugālē Iveta Pete stāsta, ka šajā 
pagastā rosība notika mācītājmuižā, 
kurā saimnieko ērģeļbūvētājs un mā-
cītājs Jānis Kalniņš. Viņš todien ne 
tikai paguva muižas viesiem izstāstīt, 
kā top jauni instrumenti un kā tiek 
restaurēti senie, bet arī salaulāja kādu 
jauno pāri. “Mūsu ideja bija tāda 
– tie, kas ierodas mācītājmuižā, at-
strādā klaušas, tāpēc rosinājām zāģēt 
malku, barot trušus un ravēt dārzu. 
Jāpiemin kāda puišu grupa, kura tik 
nopietni ķērās pie ravēšanas, ka do-
bēs nepalika neviena nezāle. Par labu 
darbu visi tika cienāti ar nabagu zupu 
un skābputru. Daži cilvēki interesē-
jās arī par manteļskursteni. Tas gan 
atrodas Jāņa dzīvojamā mājā, tomēr 
viņš dažiem viesiem ļāva to apskatīt. 
Pie mums 3. jūlijā ieradās cilvēki pat 
no Ikšķiles, Liepājas un Kuldīgas, 
turklāt netrūka arī tādu ugālnieku, 
kas mācītājmuižu apmeklēja pirmo 
reizi. Tā ir vēl viena šī pasākuma pie-
vienotā vērtība – pamudināt apska-
tīties, kas atrodas tuvākajā apkārtnē,” 
secinājusi Iveta. Savukārt Ziru tautas 
nama vadītāju Baibu Grīniņu “Mui-
žu sirdspuksti” pamudinājuši vairāk 
pievērsties senatnes pētīšanai. Patei-
coties šim pasākumam, viņai radu-
sies interese par Ziru muižas vēsturi, 
par kuru rakstītajos avotos atrodams 
ļoti maz ziņu. Pagaidām pat nevarot 

Visos pagastos skanēja muižu sirdspuksti

pateikt, kad ēka būvēta. Vien zināms, 
ka, atkāpjoties karaspēkam, tā node-
dzināta 1945. gada 9. maijā plkst. 10. 
Pasākuma dienā Baiba pie muižas 
kāpnēm bija novietojusi galdiņus un 
cienāja viesus ar zirņu zupu, kurai 
bija pievienots speķis (vira gatavota, 
izmantojot 1795.  gada recepti). Tā-
pat bija iespēja apskatīt plāksni, uz 
kuras bija norādītas skopās ziņas par 
muižu. Todien atbraukuši arī Vents-
pils muzeja darbinieki, kuri pastās-
tījuši, kas viņiem zināms par Ziru 
muižu. Skanēja arī audioieraksts, 
kurā Velta no “Balbāržu” mājām vēs-
tījusi par to, kā savulaik gājusi garām 
muižai, lai nokļūtu bibliotēkā. “Pie 
mums Zirās lielākoties ieradās tie cil-
vēki, kurus saista vēsture. Nu arī man 
ir radusies interese papētīt, kā tad te 
viss īsti ir bijis. Kāds viesis stāstīja, ka 
muižas pagrabos aizvien glabājoties 
dažādas lietas, arī gleznas,” norāda 

Baiba. Jūrkalnes tautas nama vadī-
tāja Kristīne Skrulle pavēsta, ka pie 
viņas pasākuma dienā nav bijis īpaši 
daudz apmeklētāju, bet tie, kas at-
brauca, varēja noklausīties audioie-
rakstu, kas tapa, pateicoties vietējās 
novadpētnieces Marijas Janvāres 
vākumam. Viņa bija pierakstījusi 
kādas sievietes atmiņu stāstus par 
to, kāds bijis Pilsberģu muižkungs. 
Izrādās, bijis diezgan bargs, pēris 
kalpus un pavēlējis bučot viņa sie-
vas roku. Tāpat ierakstā skanēja et-
nogrāfiskā ansambļa “Maģie suiti” 
seno laiku dziesmas. “Tā kā taga-
dējā tautas namā agrāk bijis muižas 
krogs, izgaismoju manteļskursteni 
un aktivitātes notika šajā ēkā. Man 
ir liels prieks par visām kolēģēm, kas 
šajā pasākumā piedāvāja interesantu 
programmu. “Muižu sirdspuksti” 
bija kaut kas jauns un neierasts, tā 
nebija tikai izklaide, kas arī, protams, 

Ugāles mācītājmuižas saimnieks 
Jānis Kalniņš noraugās, kā viesi zāģē 
malku. Pieaugušo uzraudzībā tas bija 
pa spēkam arī bērniem.      

ir vajadzīga, bet pasākumu klāstā ir 
nepieciešams arī kas tāds, kas noder 
tiem, kurus saista vēsture,” secina 
Kristīne. Pasākuma iniciatore Zane 
Pamše apmeklēja visas muižas un 
ir gandarīta par redzēto un kultūras 
darbinieču paveikto. “Muižu sirds-
puksti” notika citā formātā, nekā tas 
ir ierasts ikdienā, to rīkotājām bija 
nopietni jāiedziļinās vēstures faktos, 
un tas ir vēl viens ieguvums. “Man 
patika arī tas, kā kultūras darbinie-
ces, organizējot šo pasākumu, veik-
smīgi sadarbojās ar amatiermākslas 
kolektīviem un citiem pagasta iedzī-
votajiem. Pārsteidza daudzveidīgais 
piedāvājums, turklāt “Muižu sirds-
puksti”, tāpat kā iepriekš notikusī 
auto-foto-orientēšanās, ļāva iepazīt 
novadu un popularizēt tā tēlu,” rezu-
mē Zane. 

Marlena Zvaigzne  

Tārgalē varēja kārtīgi izkustēties, piedaloties spilvenu 
kaujās.    aleksanDra hMeļņicka un ilgas Pornieces arhīva foto

Ugālē bija jāpilda klaušas un jāravē dārzs – daudzi centās 
godam un par to nopelnīja nabagu zupu un skābputru. 


