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Mācās labi tad, kad jūtas labi
Novada pedagogu sanāksme “Mācāmies un dalāmies,
radām un vadām, veidojam pozitīvu vidi” šoreiz notika
Popes kultūras namā. Izglītības pārvades vadītāja Aina
Klimoviča pateicās kolēģiem par darbu iepriekšējā mācību
gadā, kad mācības lielākoties notika attālināti.
Tas nebija viegli, tādēļ jo lielāks prieks, ka jaunais mācību gads var
sākties klātienē, protams, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības. “Es
gribētu ieteikt mazināt skolā steigu un izvirzīt vienu vai divus mērķus,
kas ir izpildāmi un izmērāmi. Laba savstarpējā sadarbība palīdzēs strādāt
pārmaiņu laikā,” sacīja Izglītības pārvaldes vadītāja. Domes priekšsēdētājs
Aivars Mucenieks novēlēja, lai jaunajā darba cēlienā skolotāju loma nemazinās, bet viņa pirmais vietnieks Guntis Mačtams apsveica klātesošos
ar gaidāmo algas pielikumu, piesakot, ka šajā mācību gadā pašvaldība vēl
ciešāk sadarbosies ar izglītības iestādēm, lai laikus pamanītu iespējamās
problēmas un veiksmīgi tās atrisinātu. Aina Klimoviča uzsvēra, ka katra
mācību iestāde ir izstrādājusi sistēmu, lai audzēkņi varētu mācīties drošā
vidē, bet skolotājiem būs jāpievērš īpaša uzmanība sarunām ar vecākiem,
kuriem būs daudz jautājumu par testiem, sejas masku lietošanu utt.
“Pedagogs ir galvenais izglītības satura īstenotājs, tāpēc aicinu visus būt
radošiem un palīdzēt skolēniem atjaunot mācīšanās prasmes. Svarīga ir arī
spēja saskatīt savā darbā pozitīvo – tas palīdzēs neizdegt,” teica Izglītības
pārvaldes vadītāja, savā runā pieskaroties arī izglītības iestāžu vadītāju lomai un norādot, ka viņiem jābūt līderiem, kuri sev apkārt pulcē labu atbalsta
komandu, atrodot tajā vietu arī zinošam kolēģim tehnoloģiju jomā – pārmaiņu apstākļos tas ir īpaši svarīgi. Šajā mācību gadā būs jāvērtē izglītības
kvalitāte, vienlaikus nepiemirstot rūpēties par katra bērna attīstību.
Nobeigums 5. lpp.

Ugālnieka Aivara Žoglas (pa kreisi) veikums novērtēts nominācijā “Par inovācijām
izglītības procesā”.
Marlenas Zvaigznes foto

Apkures sezonu uzsāks
ar šobrīd spēkā esošajiem tarifiem
SIA “VNK serviss” tagad
sniedz pakalpojumus visos
pagastos. 1. septembrī
uzņēmums sāka nodrošināt
ūdenssaimniecības, apkures
un namu apsaimniekošanas
pakalpojumus Jūrkalnē,
no 1. oktobra tas notiks arī
Tārgalē un Piltenē.
Tārgalē galvenā prioritāte būs
katlumājas un iekārtu renovācija,
rekomendējama būtu siltummezglu uzstādīšana Tārgales daudzdzīvokļu namos – tas ļautu ievērojami samazināt apkures izmaksas.
Klienti Jūrkalnē, Piltenē un Tārgalē, kuriem līdz šim pašvaldība
rēķinus par siltumapgādi izrakstīja
katru mēnesi, arī vasaras periodā,
izlīdzinot maksājumu gada griezumā, rēķinus par siltumapgādi no
SIA “VNK serviss” saņems tikai

apkures sezonas laikā, piemērojot
to pašu tarifu un tikai par faktiski
patērētajām MWh. Gada griezumā maksājumu summa būs tāda
pati kā izlīdzinātā maksājuma gadījumā, tomēr ziemā komunālie
maksājumi būs lielāki un vasarā
mazāki. Ja nepieciešams, iedzīvotāji var uzrakstīt iesniegumu brīvā
formā ar lūgumu 12 mēnešus piemērot izlīdzinātu maksājumu par
siltumapgādi, lai sagatavotu individuālu vienošanos par maksājumu
kārtību.
Jūrkalnē pagasta pārvaldē ir
pasta kastīte, kurā ievietot gan
skaitītāju rādījumus, gan klientu ierosinājumus un iesniegumus. Skaitītāju rādījumus drīzumā visi varēs
iesniegt arī elektroniski vietnē “Bill.
me”, par to iedzīvotāji saņems atsevišķu informāciju pie ikmēneša

rēķina. Šī gada apkures sezona, kā
norāda SIA “VNK serviss” valdes
locekle Diāna Skudra, tiks uzsākta
ar spēkā esošajiem siltumapgādes
tarifiem (svarīgi atcerēties, ka spēkā esošie tarifi paliks nemainīgi,
līdz stāsies spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora komisijas
apstiprinātais vienotais siltumapgādes tarifs), turklāt esošajā līmenī saglabāsies arī ūdensapgādes
un kanalizācijas tarifi. Lai tiktu
ievērots godīguma princips, uzņēmums turpinās darbu ar nemaksātāju disciplinēšanu – gan ilgstošajiem, gan tādiem, kuru parāds
vēl nav sasniedzis vairākus simtus
vai pat tūkstošus, kā tas mēdz būt.
“Vasarā izstrādājām jaunu īres politiku, un saskaņā ar to turpmāk
nav paredzēta mazu remontdarbu
izmaksu segšana no īres maksas, tā

vietā īres dzīvokļos jau šogad, noslēdzot līgumu, paredzēts nomainīt
vairāk nekā 100 logus. Tie īrnieki,
kuri gaida rindā no 2017. gada,
beidzot tuvākajā laikā tiks pie jauniem logiem. Vispirms nomainīsim
kritiskā stāvoklī esošos logos, pēc
tam arī citus,” saka Diāna. Viņa pastāsta, ka vairākos daudzdzīvokļu
namos, kur bija pietiekams apsaimniekošanas maksas uzkrājums
un kur par to nobalsoja iedzīvotāji,
kāpņu telpās ielikti jauni logi. Tas
jau noticis Tārgalē, drīzumā šādi
darbi paredzēti Ugālē un Ventavā.
Savukārt ārdurvis daudzdzīvokļu mājās nomainītas Ancē, Ugālē,
Užavā un Ventavā. Lai varētu veikt
šādus darbus, lēmums jāpieņem
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē vai
aptaujas veidā, kurā viņi izvirza
prioritātes, kas jāsalāgo ar finanšu

iespējām. Iedzīvotāji aicināti sekot līdzi informācijai, kas izvietota
kāpņu telpās uz informatīvajiem
dēļiem. Līdz šā gada 15. oktobrim
tur būs ziņas par remontdarbu
plāniem nākamajam gadam. “Te,”
uzsver SIA “VNK serviss” valdes
loceklis Andis Āboliņš, “labs palīgs būs šoruden atvērtā “ALTUM”
kreditēšanas programma, lai mājas
ar maksāšanas disciplīnu virs 90%
varētu pretendēt uz aizdevumu remontdarbu veikšanai, piemēram,
jumta, logu un durvju nomaiņai,
kāpņu telpu remontam, inženierkomunikāciju sakārtošanai, teritorijas labiekārtošanai.”
Nobeigums 3. lpp.
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no domes sēdes

Augusta domes sēdēs
l Lai veiktu no pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu izpildi – ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Piltenes pilsētas un Jūrkalnes,
Tārgales pagasta iedzīvotājiem –, deputāti atbalstīja nodot SIA “VNK
serviss” uz laiku līdz 2027. gada 29. septembrim bezatlīdzības lietošanā
novada pašvaldības kustamo mantu un nekustamo nedzīvojamo īpašumu no 2021. gada 1. septembra Jūrkalnes pagastā un no 2021. gada
1. oktobra Tārgales pagastā un Piltenes pilsētā.
l Pamatojoties uz “Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma” 1. panta pirmo daļu, Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī pašvaldības domes
vēlēšanu sagatavošanai Ventspils novadā tiek izveidota novada vēlēšanu komisija 7 locekļu sastāvā. Noteiktajā termiņā saņemti un novada
pašvaldības elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā reģistrēti septiņi novada pašvaldības domes deputātu pieteikumi par šādiem Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem: Lindu Gaigalu, Ievu Kalendu, Gunu
Punkstiņu, Gintu Roderti, Litu Rollandi, Raiti Rudbahu un Ilonu Stradiņu. Deputāti apstiprināja komisijas sastāvu un par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Gintu Roderti.
l Nolēma ņemt Valsts kasē vidēja termiņa aizņēmumu 64 086,22
eiro jumta seguma nomaiņai Piltenes pamatskolā, kā arī piešķīra līdzfinansējumu 7120,69 eiro apmērā no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
l Deputāti atbalstīja lēmumprojektu par Atzinības rakstu un naudas balvu piešķiršanu sportā (skatīt 19. lpp.).
l Pašvaldībā saņemts no Latvijas Reģionu apvienības ievēlētā novada
domes deputāta Māra Dadža iesniegums ar pievienotu lēmumprojektu
“Par Ventspils novada domes Finanšu komitejas pārstāvja apstiprināšanu”,
atsaucoties uz Ventspils novada pašvaldības nolikuma 30. punktu un norādot, ka domes deputātus pastāvīgajās komitejās ievēlē, dodot iespēju deputātiem izvēlēties komiteju, kuras darbā piedalīties, vienlaikus tiek norādīts,
ka Latvijas Reģionu apvienības deputāti ir savstarpēji izvērtējuši iespējamās
kandidatūras un dalībai Finanšu komitejā izvirza deputāti Daci Vašuku.
Deputāti balsojumā neatbalstīja lēmumprojektu par deputātes Daces Vašukas darbu Finanšu komitejā.
l Vēl deputāti lēma par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Piltenē un
Ugālē, par nekustamo īpašumu Tārgalē un Piltenē atsavināšanu atklātā
izsolē un par nekustamo īpašumu Piltenē atsavināšanu elektroniskajā
izsolē (skatīt 6., 7. lpp.).
l 2. septembra ārkārtas sēdē deputāti atbalstīja ierosinājumu
ņemt Valsts kasē aizņēmumu 66 938,41 eiro pašvaldības autoceļa A-01
“Ance–Lazdaines” posma no 1,32. līdz 2,52. km brauktuves virsmas atjaunošanai Ances pagastā, kā arī piešķīra līdzfinansējumu 11 812,66 eiro
no pašvaldības autoceļu fonda līdzekļiem.
Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis

Atjauno autoceļa
Ventspils–Piltene posmu
VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ziņo, ka vairāk nekā 100
valsts ceļu posmos turpinās remontdarbi, visvairāk tie
notiek uz reģionālajiem autoceļiem, tādēļ autobraucējiem
jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.
Tie jāievēro arī autoceļa Ventspils–Piltene posmā no Tārgales
līdz Piltenei, kur notiek seguma atjaunošana, tādēļ noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h un ieviesti divi luksoforu posmi
– paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 40 minūtes. Autoceļa Ventspils–Piltene posma sakārtošana iespējama, izmantojot Ministru kabineta piešķirto finansējumu valsts reģionālo un
vietējo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai 2021. gadā. Ventspils
novadā šovasar atjauno autoceļa P122 asfalta segumu Ventspils–
Piltene posmā no 11,17. līdz 23,64. kilometram (no Tārgales līdz
Piltenei). Kopējās autoceļa sakārtošanas izmaksas – 2 200 000
eiro.
Marlena Zvaigzne

Iesakiet personas novada
pašvaldības apbalvojumiem!
Vienpadsmito gadu ir spēkā
Ventspils novada domes
apstiprinātais nolikums “Par
Ventspils novada pašvaldības
apbalvojumiem”, kas paredz
apbalvojumu – Pateicības
raksta, Atzinības raksta un Goda
raksta – piešķiršanu Ventspils
novada fiziskām un juridiskām
personām vai arī personu
grupām un kolektīviem par
ieguldījumu Ventspils novada
attīstībā un atpazīstamības
veicināšanā.
Nolikums paredz, ka:
l jebkurš Ventspils novada
iedzīvotājs vai Ventspils novada
pašvaldības darbinieks ir tiesīgs
ieteikt apbalvošanai ar novada
pašvaldības Pateicības rakstu;
l ierosinājumus apbalvošanai
ar novada pašvaldības Atzinības
rakstu tiesīgi iesniegt novada
domes deputāti, pašvaldības
izpilddirektors, pašvaldības iestāžu
un struktūrvienību vadītāji un
fizisku personu grupa (ne mazāk kā
piecas personas);

l ierosinājumus apbalvošanai
ar novada pašvaldības Goda rakstu
ir tiesīgi iesniegt novada domes
deputāti, izpilddirektors,
pārvalžu vadītāji un fizisku personu
grupa (ne mazāk kā piecas
personas).
Iesniedzot ziņas par
apbalvojamo, jānorāda personas
vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvieta, darbavieta vai
nodarbošanās, juridiskām
personām – nosaukums,
vadītājs, kā arī apbalvojuma
piešķiršanas pamatojums
(vispusīgs nopelnu apraksts,
par kuriem ierosina apbalvot).
Pieteikumi līdz 15. oktobrim
jāiesniedz pagastu pārvaldēs
vai Ventspils novada pašvaldībā
Ventspilī, Skolas ielā 4.
Godināšanas pasākums notiks
13. novembrī Piltenes kultūras
namā, turklāt tajā sveiks arī
pagājušajā gadā apbalvotās
personas, jo pandēmijas dēļ pērn
tas nebija iespējams.
Marlena Zvaigzne

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu
Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma
Nr.9 (05.06.2019.) tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) četrām vēja elektrostacijām (VES)
ar katras jaudu 5,6 MW (kopā 22,4 MW) Ventspils
novada Popes pagasta nekustamajā īpašumā “Sārce”
(kadastra numurs 98560030167).
VES maksimālais augstums – 240 m, rotora diametrs – 158 m, aizsargjoslas rādiuss – 360 m. Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA “4 WIND”, reģistrācijas Nr. 40203187175, adrese “Smēdes”, Ventspils
nov., Popes pag., Pope, LV-3614, valdis@felsbergs.lv.
Tiek izskatītas divas VES novietojuma alternatīvas
158 ha lielajā zemesgabalā.
Ar IVN ziņojumu var iepazīties interneta vietnē www.enviro.lv, sadaļā “Aktuālie paziņojumi”, no
8. septembra līdz 8. oktobrim. Šajā laikā var sūtīt
rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vi-

des pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela
23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, www.vpvb.gov.lv,
e-pasts pasts@vpvb.gov.lv.).
IVN izstrādātāja ir SIA “Enviroprojekts” (Mazā
Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002).
No 20. līdz 24. septembrim interneta vietnē
www.enviro.lv, sadaļā “Aktuālie paziņojumi”, būs pieejama videoprezentācija par paredzēto darbību un
IVN ar iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes,
rakstot uz e-pasta adresi valdis@felsbergs.lv.
IVN sabiedriskā apspriešana notiks 22. septembrī
no plkst. 17 līdz 19 tiešsaistes videokonferences režīmā. Pieejas saite un instrukcija tiks publicēta interneta vietnē www.enviro.lv, sadaļā “Aktuālie paziņojumi”.
Sūtot pieprasījumu e-pastā valdis@felsbergs.lv, saiti
varēs saņemt arī e-pastā.
SIA “4 WIND” (kontakttālrunis 29277744)

Atbalstīti četri kultūras projekti
Ventspils novada kultūras projektu
finansēšanas konkursa otrajā kārtā iesniegti
četri projekti, visi arī atbalstīti.
Landzes evaņģēliski luteriskajai draudzei piešķirti 600 eiro pasākuma “Landze svinēs 320!” rīkošanai,
11. septembrī atzīmējot dievnama 320. gadadienu.
Užavas tautas nams 2. oktobrī organizēs pasākumu
“Veseli ēduši”, aicinot iepazīt ēdienu gatavošanas
kultūru un to plašo un daudzveidīgo klāstu. Šim no-

lūkam pašvaldība piešķīra 341 eiro. Savukārt Ances
kultūras nams no 20. septembra līdz 17. oktobrim
uzņems filmu “Ances pagasta saimnieces”, šī aktivitāte atbalstīta ar 700 eiro. Biedrība “Popes muiža”
no oktobra līdz decembrim īstenos projektu “Popes
muižas kultūrvēsturiskās apbūves ainavas aizsardzības un pārvaldības plāna izstrāde”, pašvaldības atbalsts – 798 eiro.
Marlena Zvaigzne
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Apkures sezonu uzsāks
ar šobrīd spēkā esošajiem tarifiem
Nobeigums. Sākums 1. lpp.

Interesi par programmu izrāda
katra ceturtā māja, un SIA “VNK
serviss” darbinieki labprāt palīdzēs
sagatavot dokumentus, lai mājas
varētu saņemt kredītu ar izdevīgu
procentu likmi – 3,5% uz 20 gadiem.
Diāna vēlas akcentēt vēl vienu
lietu, proti, par to, ka SIA “VNK
serviss” maijā daudzdzīvokļu
namu kāpņu telpās izvietoja paziņojumus, ka no jūlija var mainīties apsaimniekojamā platība,
jo tagad ņem vērā arī balkonu vai
lodžiju platību – to nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.408
“Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” 9. punkts.
Bija iedzīvotāji, kas jau laikus interesējās par izmaiņām, un lodžijām tas ir 0,5%, balkoniem – 0,3%
koeficients no apsaimniekošanas

maksas par kvadrātmetru.
Iedzīvotāji vaicā, vai ir atrisināts jautājums par centralizēto siltumapgādi Zirās un Zūrās. Diāna
skaidro, ka pašlaik notiek atkārtota iepirkuma procedūra, tāpēc
šoziem dzīvojamās platības vēl
būs jāsilda pa vecam, bet nākamgad situācija mainīsies. “Aicinām
ieinteresētās personas vērsties
pie “VNK servisa” speciālistiem
par iespēju pieslēgt īpašumus
centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Piemēram,
jauna papildu ūdensvada izbūve
tagad notiek Popes ciemā, kur iedzīvotāji par to iepriekš ļoti aktīvi
interesējās, Vārves ciemā, kā arī
Ugālē, kur notiek pieslēgšanās kanalizācijas sistēmai. Jāpiebilst arī
tas, ka aktīvi meklējam racionālu
risinājumu ūdens kvalitātes uzlabošanai Usmā,” saka Diāna.
Lai uzlabotu ūdens kvalitāti,
13. un 14. septembrī tika skalots

SIA “VNK serviss” informatīvais
tālrunis darba laikā – 20000209,
iedzīvotāji var zvanīt, lai:

1) pieteiktu avāriju
(jānospiež taustiņš “1”);
2) noskaidrotu jautājumus par rēķiniem,
tarifiem vai skaitītāju rādījumu nodošanu
(jānospiež taustiņš “2”);

Jūrkalnē, Tārgalē
un Piltenē skaitītāju
rādījumus var nodot
šādā veidā:

l ievietojot “VNK serviss” pasta
kastītēs, kas izvietotas pagastu
pārvaldēs;
l sūtot uz e-pastu
varve@vnkserviss.lv.

un dezinficēts ūdensvads Puzes
pagasta Stiklos.
Andis piebilst, ka iedzīvotāji
var vērsties pie uzņēmuma darbiniekiem ar jebkuru ierosinājumu,
jautājumu vai sūdzību. Tas izdarāms, zvanot pa tālruni 20000209,
rakstot e-pastā info@vnkserviss.lv
vai ievietojot savu ziņu “VNK servisa” pasta kastītēs pagastu pārvaldēs. Pavisam drīz uzņēmums
aktuālo informāciju norādīs rēķinos, tad iedzīvotājiem būs vēl
vieglāk orientēties jaunumos.
Marlena Zvaigzne

3) pieteiktu pakalpojumu, piemēram,
skaitītāja maiņu vai verifikāciju u.c.
(jānospiež taustiņš “3”);
4) noskaidrotu citu interesējošo jautājumu
(jāspiež taustiņš “4”).
Avārijas situāciju pieteikšana ārpus darba
laika – zvanot pa tālruni 20000209 un
gaidot savienojumu ar operatoru.

Novada teritorijas plānojuma
grozījumu 1.0 redakcijas un Vides
pārskata publiskā apspriešana
Saskaņā ar Ventspils novada domes
27.05.2021. lēmumu (protokols Nr.85, 4.§)
“Par Ventspils novada teritorijas plānojuma
grozījumu 1. redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai” publiskajai
apspriešanai nodota Ventspils novada
teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam
grozījumu 1.0 redakcija.

Publiskās apspriešanas termiņš
noteikts no 2021. gada 31. augusta līdz
28. septembrim.
Publiskās apspriešanas laikā ar
teritorijas plānojuma grozījumu 1.0
redakciju un vides pārskata projektu
iespējams iepazīties:
l elektroniskā veidā: Ventspils
novada pašvaldības mājaslapā
www.ventspilsnovads.lv un portālā
geolatvija.lv – https://geolatvija.lv/geo/
tapis#document_17172;
l izdruku veidā: Ventspils novada
pašvaldības ēkā Skolas ielā 4, Ventspilī,
apmeklētāju pieņemšanas laikā.
Publiskās apspriešanas laikā

apmeklētājus pieņem un papildu
informāciju par Ventspils novada
teritorijas plānojuma 2014.–2026.
gadam grozījumu redakciju un vides
pārskatu sniedz Ventspils novada
pašvaldības attīstības plānošanas
speciāliste Iveta Straume
(tālr. 26678959,
e-pasts iveta.straume@ventspilsnd.lv).
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt:
l sūtot pa pastu (pasta zīmogs
līdz 28.09.2021.), adresējot Ventspils
novada pašvaldībai, Skolas ielā 4,
Ventspilī, LV-3601;
l elektroniski parakstītu iesniegumu
nosūtot uz e-pastu info@ventspilsnd.lv;
l elektroniski portālā https://
geolatvija.lv/geo/tapis#document_17172,
sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”;
l klātienē – Ventspils novada
pašvaldības ēkā Skolas ielā 4, Ventspilī,
vai jebkurā pagasta pārvaldē tās darba
laikā.
Iveta Straume

Rekvizīti maksājumu
veikšanai iedzīvotājiem:

SIA “VNK serviss”
Reģistrācijas numurs: 41203017566
AS “Swedbank” norēķinu konts maksājumiem Vārvē,
Zūrās, Ventavā, Zirās, Užavā, Zlēkās, Jūrkalnē, Piltenē un
Tārgalē: LV68HABA0551037708222
AS “Swedbank” norēķinu konts maksājumiem Ugālē,
Puzē, Usmā, Popē, Ancē: LV98HABA0551031893405
Maksājuma mērķī jānorāda rēķina numurs.

“VNK SERVISS” pakalpojumu
tarifi (EUR bez PVN)
SILTUMAPGĀDES TARIFI (EUR bez PVN)

UGĀLE
PUZE
UŽAVA
VENTAVA
USMA
STIKLI
PILTENE
JŪRKALNE
TĀRGALE

Aprēķinātais tarifs
(EUR/MWh)
JURIDISKĀM
personām
59,49
64,33
61,45
65,86
65,90
78,49
60,18
102,11
51,15

Piemērojamais tarifs
(EUR/MWh)
FIZISKĀM
personām
59,49
60,58
61,45
50,68
47,72
48,79
52,31
99,03
40,35

ŪDENSAPGĀDES TARIFI (EUR bez PVN)

VĀRVE/ VĀRVE
VĀRVE/ VENTAVA
VĀRVE/ ZŪRAS
UGĀLE
PUZE
UŽAVA
ZIRAS
USMA
POPE
STIKLI
ZLĒKAS
PILTENE
TĀRGALE
ANCE

Aprēķinātais tarifs
(EUR/m³)
JURIDISKĀM
personām
3,650
2,860
3,425
1,450
1,640
2,683
1,706
1,216
1,010
2,660
2,682
0,999
1,010
0,838

Piemērojamais tarifs
(EUR/m³)
FIZISKĀM
personām
0,985
1,140
1,058
1,008
1,172
0,878
0,614
0,996
0,822
0,698
1,463
0,757
1,010
0,635

KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU TARIFI (EUR bez
PVN)

VĀRVE/ VĀRVE
VĀRVE/ VENTAVA
VĀRVE/ ZŪRAS
UGĀLE
PUZE
UŽAVA
ZIRAS
USMA
POPE
STIKLI
ZLĒKAS
PILTENE
TĀRGALE
ANCE

Aprēķinātais tarifs
(EUR/m³)
JURIDISKĀM
personām
2,380
3,920
5,229
2,700
2,920
2,438
3,990
3,712
2,754
4,310
4,491
1,588
1,226
2,052

Piemērojamais tarifs
(EUR/m³)
FIZISKĀM
personām
1,231
2,065
1,519
1,680
0,972
0,840
1,008
1,699
1,066
1,429
2,182
0,964
1,128
0,635
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Ventspils novada pasākumu afiša
kultūras vēstis
14. septembrī kultūras un
tautas namu vadītāju metodiskais
seminārs. Sezonas darbu
plānošana.
30. septembrī bibliotekāru
seminārs.
PILTENE
No 20. septembra līdz
1. oktobrim fotoizstāde
“Jaukākie vasaras mirkļi”.
18. septembrī sēņošanas
čempionāts “Ēdama, neēdama”.
25. septembrī “Zaļās birzs
kafejnīca” – mūzika, kārumi,
sarunas, viesi.
Bibliotēka
Izstādes:
l Grāmatu izstāde un
planšete lasītavā par ievērojamu
cilvēku jubilejām, atceres dienām,
svētkiem, aktuāliem notikumiem
septembrī “Bibliotēkas kalendārs
stāsta”.
l Literatūras izstāde
abonementā “…bet vēl skaistāk
ir stāvēt klusi” – dzejniekam
Knutam Skujeniekam 85.
l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu
2020. gads”.
l Daiļliteratūras grāmatu
izstāde abonementā “Sākt dzīvi
no jauna” ciklā “Mūža ritums un
notikumi grāmatu lappusēs”.
l Literatūras izstāde bērnu
nodaļā “Pirmā skolas diena
klāt!”.
Informācijai:
l Septembrī bibliotēkas
telpās paredzēts remonts;
bibliotēkas pakalpojumi būs
pieejami ierobežotā apjomā.
Precīzāka informācija pa tālruni
25423839.
PUZE
Puzes kultūras nama mazajā
zālē Jevgēņijas Tjuļeņovas
un Ventspils biedrības “Pērļu
pasaule” rokdarbu izstāde.
Bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības
materiālu izstāde “Ceļojums pa
Puzi” – dabas apskates objekti
pagastā.
l Literatūras izstāde “Lasām
un ēdam sēnes!”.
l Literatūras izstāde
“Un ar reizi nāks tas brīdis”
– dzejniekam Andrejam
Pumpuram 180.
l Literatūras izstāde “Katrā
cilvēkā ir būtība” – režisoram
Jānim Streičam 85.
l Literatūras izstāde bērniem
un jauniešiem “Daudz staigāts
ceļš kļūst viegli minams” –
rakstniecei Annai Brigaderei 160.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 64. kopa.

TĀRGALE
19. septembrī no plkst.
16 līdz 18 rudens saulgrieži
Čīkstelē.
29. septembrī tematiska
pēcpusdiena “Rudens nāca
sētiņā” lībiešu zvejnieku sētā.
Rudens ražas recepšu izstāde,
degustācija.
11. oktobrī plkst. 14
piemiņas brīdis izcilajai
operdziedātājai Alīdai Vānei
“Jaunalkšņu” mājās. Plkst.
14.30 mākslinieces piemiņa tiks
godināta Doku kapos.
Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz
22. septembrim – bibliotēka
slēgta.
Izstādes:
l Literatūras izstāde
“Iepazīsim “Bērnu žūrijas 2021”
grāmatas!”.
l Literatūras izstāde
“Dzejniekam Andrejam
Pumpuram 180”.
l Literatūras izstāde
“Režisoram Jānim Streičam 85”.
l Literatūras izstāde
“Komponistam Mārtiņam
Braunam 70”.
JŪRKALNE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Savā
reizē arī viens ir karotājs” –
dzejniekam, atdzejotājam,
literatūrkritiķim Knutam
Skujeniekam 85.
l Literatūras izstāde bērniem
“Annas Brigaderes pasakas”.
UŽAVA
18. septembrī plkst. 10
velopārgājiens Užava–Zūras–
Užava. Iepazīsim Zūru muzeju,
apskatīsim muižas parku.
Interesentiem pieteikties pie
Gitas līdz 16. septembrim pa tālr.
28672616. Par drošību uz ceļa
atbild katrs braucējs pats.
25. septembrī plkst. 12 zivju
tirgus Užavā (skatīt 15. lpp.).
2. oktobrī no plkst. 11 līdz 15
Užavas “Bērzos caffee” Ventspils
novada kultūras projekta pasākums
“Veseli ēduši”. Vienkārši, garšīgi
un veselīgi – Maizes un putras
diena. Baudīsim un iegādāsimies
dažādus maizes produktus,
baudīsim latviešu folkloru,
piedalīsimies senās latviešu rotaļās
un ieklausīsimies senos stāstos.
Nāc uz “Bērzos caffee”!
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Skolas
soma – labā omā!”.
l Literatūras izstāde “Lasi
un vērtē!” – “Bērnu un jauniešu

14. septembris – 10. oktobris
žūrijas” grāmatas.
l Literatūras izstāde “Būt
lepnam un dzīvot” – dzejniekam,
atdzejotājam un literatūrkritiķim
Knutam Skujeniekam 85.
l Literatūras izstāde
“Dzīvesstāsti kā romāni” –
grāmatas par aktieriem un
mūziķiem.
l Literatūras izstāde “Ko
pagatavot ziemai?”.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 65. kopa.
l Ritas Ramonas rokdarbu
izstāde “Mans vaļasprieks” (no
22. septembra).
Pasākumi:
l 20. septembrī plkst.
10 bibliotēkas stunda “Es –
bibliotēkas lietotājs” 1. klases
skolēniem.
l 27. septembrī plkst. 10
grāmatu apskats skolēniem “Laiks
lasīt un vērtēt”.
ANCE
21. septembrī plkst. 14.30
kultūras namā leļļu teātra “Tims”
izrāde “Ceļojums”.
3. oktobrī plkst. 11 ģimenes
diena Ances parkā vai kultūras
namā.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Laik’
no laika laivinieki,/ Braukdami
pa Daugavu,/ Pusnaktī redz divus
vīrus/ Stāvā krastā cīkstoties…”
– dzejniekam Andrejam
Pumpuram 180.
l Literatūras izstāde
“Izcilākais latvieša dvēseles
pazinējs” – režisoram Jānim
Streičam 85.
l Literatūras izstāde “Pētījiet
manus darbus, bet ne manu dzīvi;
pirmā vietā stāv mans darbs, bet
ne mana dzīve” – rakstniecei
Annai Brigaderei 160.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 69. kopa.
UGĀLE
Atsākas Mūzikas un mākslas
skolas izstādes Mežrūpnieku
foajē.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde
“Mēneša jubilāri – dzejniekam
Knutam Skujeniekam
85, izdevējai, žurnālistei,
sabiedriskajai darbiniecei Emīlijai
Benjamiņai 140”.
l Literatūras izstāde
“22. septembris – Baltu vienības
diena”.
l Literatūras izstāde “Takas,
kas jāizstaigā” – ceļojumu
maršruti.
l Literatūras izstāde

“Grāmatas no sērijas “Es esmu…”
un ne tikai tās”.
l Literatūras izstāde bērnu
nodaļā “Lasi un vērtē!” –
“Bērnu un jauniešu žūrijas” lielais
lasīšanas maratons.
POPE
21. septembrī plkst. 10
bērniem leļļu teātra izrāde
“Piedzīvojums”.
23. septembrī plkst. 11
sadarbībā ar Popes pamatskolu
Dzejas dienu pasākums “365 un
četri gadalaiki” – G. Rača dzeja.
2. oktobrī plkst. 11
sadarbībā ar jātnieku sporta
klubu “Popes pilskalna zirgi”
“Ķirbju ballīte” un jāšanas sporta
paraugdemonstrējumi Popes
pilskalnā.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde
“Dzejniekam, atdzejotājam,
literatūrkritiķim Knutam
Skujeniekam 85”.
l Literatūras izstāde
“Režisoram Jānim Streičam 85”.
l Literatūras izstāde “Raža
burciņās un noderīgi padomi
gatavošanā”.
ZIRAS
12. septembrī Tēva dienas
makšķerēšanas sacensības.
29. septembrī Miķeļdienas
konkurss – “Dārzeņzvēru
kompozīcija”.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde bērniem
“Ar grāmatu uz skolu”.
l Literatūras izstāde “Kā
putu zīmes” – dzejniekam,
atdzejotājam, literatūrkritiķim
Knutam Skujeniekam 85.
l Tēva dienai veltīta
literatūras izstāde “Paldies, tēt!”.
l Literatūras izstāde
“Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija 2021”.
ZLĒKAS
16. septembrī plkst. 19
kultūras nama kamīnzālē
literāri radošs pasākums
“Kamīnā klusi dzied vējš”.
Romantiskā, sveču gaismas
piepildītā noskaņā tiksimies ar
savu mīļāko dzeju. Dalībniekiem
jābūt ar Covid-19 sertifikātiem,
nav vecuma un radošā gara
ierobežojumu, pūrā – vismaz
3 mīļākie dzejoļi. Par dalību
pasākumā vēlams iepriekš paziņot,
bet drīkst piedalīties arī mūžam
neizlēmīgie pēdējā brīža romantiķi.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde

“Septembra jubilāriem
dzejniekam Knutam
Skujeniekam un režisoram
Jānim Streičam – 85”.
l Tematiska izstāde par
sēnēm “Kas var beku kustināt”
(no 6. septembra).
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 68. kopa.
Pasākumi:
l 17. septembrī plkst.
15 Zlēku bibliotēkas 100 gadu
jubilejai veltīta pēcpusdiena.
USMA
14. septembrī plkst. 19 leļļu
teātris (pārceltais pasākums no
pagājušā gada oktobra).
17. septembrī tikšanās ar
gleznotāju G. Sviķi, izstādes
noslēgums.
24. septembrī pateicības
vakars “Morica svētku 2021”
atbalstītājiem un sponsoriem.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde
“Dzejniekam, atdzejotājam,
kritiķim Knutam Skujeniekam 85”.
l Literatūras izstāde
“Dzejniekam Andrejam
Pumpuram 180”.
l Rudens ziedu un ābeču
izstāde “Sauc septembris atkal uz
skolu”.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 70. kopa.
Pasākumi:
l 17. septembrī plkst. 14
dzejas pēcpusdiena sociālās
aprūpes centrā “Krustceles”.
Vārve
Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde
“Septembrī lasām ābolus un
grāmatas”.
l Literatūras izstāde par
sēnēm “Sēņotāja špikeris”.
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 66. kopa.
Zūru bibliotēka
l Literatūras izstāde
“Atmodas laika dzeja
Mārtiņa Brauna skaņdarbos” –
komponistam
Mārtiņam Braunam 70 (no 10.
līdz 20. septembrim).
l Eiropas valodu dienai
(26. septembris) veltīta
literatūras izstāde “Valodu
zināšanas – cilvēka bagātības
krātuve”
(no 20. septembra).
l Ventspils bibliotēkas
rotējošā fonda 67. kopa.
Pasākumi:
l 29. septembrī – ražas
svētki “Zīles krīt paukšķēdamas,
ābolīši burkšķēdami!”.
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Mācās labi tad, kad jūtas labi
Nobeigums. Sākums 1. lpp.

Izglītības kvalitātes valsts
dienesta vadītāja Inita Juhņēviča ieteica skolotājiem vispirms
parūpēties par sevi, jo tikai tad
viņi varēs pilnvērtīgi palīdzēt citiem. Runātāja arī atgādināja, ka
pašvaldībai reizi trijos gados jāizvērtē mācību iestāžu vadītāju
darbība. “Pašvērtēšanas sistēma
skolā,” sacīja Inita Juhņēviča, “nav
jāuztver kā birokrātiska prasība,
bet kā veids, kas palīdz saprast,
kurā joma veicas labi un kura
būtu jāuzlabo, palīdz saskatīt ne
tikai problēmas, bet arī veidus,
kā tās atrisināt.” Pēc Izglītības
kvalitātes valsts dienesta darbinieku aplēsēm, attālināto mācību
laikā netika apgūti 30% mācību
vielas. Iespējams, arī turpmāk
kādu laiku būs jāmācās attālināti,
tādēļ der atcerēties, ka šādā modelī nevar turēties pie klātienes
stundu skaita. “Skolojoties mājās,”
stāstīja pusaudžu psihoterapeits
Nils Konstantinovs, “daudziem
audzēkņiem bija grūti koncentrēties, viņi kļuva viegli aizkaitināmi, parādījās uzmācīgas domas,
piezagās trauksme, pat depresija.
Attālināto mācību laikā būtiski
samazinājās fiziskā slodze, tāpēc
daļai pusaudžu parādījās liekais
svars un, kad tas bija atļauts,
viņi kautrējās satikties ar vienau-

Bijušajai Popes pamatskolas direktorei Ligitai
Lukševicai (pa kreisi) sanāksmē pasniedza Izglītības
un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu.

Marlenas Zvaigznes foto

džiem. Šis ir laiks, kad daudziem
skolēniem nepieciešams gan pieaugušo, gan draugu atbalsts.” Psihoterapeits akcentēja, ka jāļauj
bērniem pievērsties dažādiem
hobijiem, nevis tikai mācībām, jo
vajadzīgs līdzsvars. Tāpat jāpalīdz
skolēniem atgūt pašorganizēšanās
spējas, kas aizvadītā mācību gada

zlēkas

Zlēku muižas ansambļa
atspoguļojums fotogrāfijās
Zlēku muižas ansamblis bija 17.–19. gadsimta
arhitektūras paraugs. Šodien muižas varenība un rosība ir
zudusi, tikai drupas skumji atgādina par kādreizējo spozmi,
tomēr tās aizvien ir tūristu iecienīts apskates objekts.
Nodibinājums “Zlēku attīstības fonds” ar Ventspils novada pašvaldības projektu konkursa “Mēs savā novadā 2021” atbalstu veica vides uzlabošanas un labiekārtošanas darbus, muižas teritorijā uzstādot informatīvu
stendu ar aprakstu par muižas vēsturi, lai tūristiem un citiem interesentiem rastos priekšstats par ēku novietojumu un muižas dzīves pirmsākumiem. Projekta laikā vienkopus tika savāktas vēsturiskas fotogrāfijas, un
daļu no tām izvietoja bijušā Kavaliernama logu ailēs. Fotogrāfijās redzams
muižas agrākais izskats un pievienoti īsi apraksti. Stendā un fotogrāfijās
atspoguļots muižas arhitektūras stils, dzīve un varenība, un stends kalpo kā maršruta orientieris. Tas rada vizuālu priekšstatu un izglīto. Viss ir
izgatavots no materiāla, kas piemērots āra apstākļiem un kam paredzēta
ilga kalpošana. Aicinām ikvienu apmeklēt un iepazīt barona Bēra atstāto
mantojumu – Zlēku muižas ansambļa kompleksu!
Projekta vadītāja Inita Vekmane

Muižas bijušā Kavaliernama logu ailēs izvietotas
vēsturiskas fotogrāfijas.
Initas Vekmanes arhīva foto

laikā ir būtiski mazinājušās. “Skolēni ir gūti motivējami, un tad, kad
skolā parādīsies pirmās grūtības,
liela daļa uzstās, ka grib mācīties
mājās, nevis skolā,” paredz speciālists, piebilstot, ka bērni mācās
labi tad, kad viņi labi jūtas.
Pasākuma otrā daļa sākās ar
pašvaldības apbalvojumu “Gada

Tārgales pamatskolas
pirmsskolas skolotājai
Sandai Junghānei
neviltots prieks par
saņemto pašvaldības
apbalvojumu.
skolotājs” pasniegšanu. Šoreiz tos
saņēma deviņi pedagogi. Nominācijā “Par inovācijām izglītības
procesā” sveica Ugāles vidusskolas skolotāju Aivaru Žoglu un
Tārgales pamatskolas skolotāju
Baibu Eglīti. Nominācijā “Par
ieguldījumu un sasniegumiem
audzināšanas, ārpusstundu un

interešu izglītības darbā” apbalvota Zūru pamatskolas skolotāja
Ilze Stacēviča un Piltenes pamatskolas skolotāja Agrita Stepan
ska. Nominācijā “Par mūsdienīgu
un kvalitatīvu izglītības darba
organizēšanu un vadību” apbalvojumu saņēma Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja Inita Griķe, bet
nominācijā “Par ieguldījumu un
sasniegumiem atbalsta pasākumu
nodrošināšanā izglītojamajiem”
– Popes pamatskolas logopēde
Aelita Meldere un Annahites pamatskolas skolotāja Daiga Milda
Jarute. Nominācijā “Par kvalitatīvu, atbildīgu, radošu darbu,
augstu kompetences līmeni, aktīvu sabiedrisko darbību izglītības
jomā” tika apbalvota Ances pamatskolas skolotāja Selga Puriņa
un Tārgales pamatskolas pirmsskolas skolotāja Sanda Junghāne.
Izglītības pārvades vadītāja Aina
Klimoviča sveica arī Daigu Silārāju, kura turpmāk vadīs Popes pamatskolu, un Anniju Horsti, jauno pirmsskolas izglītības iestādes
“Zīļuks” vadītāju. Savukārt bijusī
Popes pamatskolas direktore Ligita Lukševica saņēma Izglītības
un zinātnes ministrijas Atzinības
rakstu. Sanāksmes izskaņā uzstājās aktrise Karīna Tatarinova un
mūziķis Roberts Dinters.
Marlena Zvaigzne
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Izsola nekustamo īpašumu
Tārgalē

l Ventspils novada pašvaldība,
NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod nekustamo
īpašumu “Augšakmeņdziras 201”,
kadastra Nr. 98660080901, Tārgales
pagastā, Ventspils novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4,
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības
interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv.
Īpašums apskatāms darbadienās līdz 28.
septembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar
Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju, tālr.
26491057; e-pasts targale@ventspilsnd.lv.
Izsoles sākumcena – 2300 eiro, nodroši
nājums – 230 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā
Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz
28. septembrim plkst. 17.00 (Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170).
Izsoles sākums 2021. gada 29. septembrī
plkst. 14.00 Ventspils novada pašvaldībā
Skolas ielā 4, Ventspilī.
l Ventspils novada pašvaldība,
NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod nekustamo
īpašumu “Priedes 61”, kadastra
Nr. 98660081561, Tārgales pagastā,
Ventspils novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4,
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības
portālā www.ventspilsnovads.lv. Īpašums
apskatāms darbadienās līdz 2021. gada
28. septembrim, iepriekš saskaņojot laiku
ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju,
tālr. 26491057;
e-pasts targale@ventspilsnd.lv.
Izsoles sākumcena – 1400 eiro, nodroši
nājums – 140 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā
Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz
28. septembrim plkst. 17.00 (Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170).
Izsoles sākums 2021. gada 29. septembrī
plkst. 13.00 Ventspils novada pašvaldībā
Skolas ielā 4, Ventspilī.
l Ventspils novada pašvaldība,
NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod nekustamo
īpašumu “Mauriņi 18”, kadastra
Nr. 98660141918, Tārgales pagastā,
Ventspils novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī,
un Ventspils novada pašvaldības interneta
vietnē www.ventspilsnovads.lv. Īpašums
apskatāms darbadienās līdz 2021. gada
28. septembrim, iepriekš saskaņojot laiku
ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju, tālr.
26491057; e-pasts targale@ventspilsnd.lv.
Izsoles sākumcena – 2500 eiro, nodroši

nājums – 250 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā
Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz
28. septembrim plkst. 17.00 (Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170).
Izsoles sākums 2021. gada 29. septembrī
plkst. 13.45 Ventspils novada pašvaldībā
Skolas ielā 4, Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība,
NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod nekustamo
īpašumu “Priedes 123”, kadastra
Nr. 98660081623, Tārgales pagastā,
Ventspils novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī,
un Ventspils novada pašvaldības interneta
vietnē www.ventspilsnovads.lv. Īpašums
apskatāms darbadienās līdz 2021. gada
28. septembrim, iepriekš saskaņojot laiku
ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju, tālr.
26491057; e-pasts targale@ventspilsnd.lv.
Izsoles sākumcena – 1411 eiro, nodroši
nājums – 141 eiro, izsoles solis – 100 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā
Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz
28. septembrim plkst. 17.00 (Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170).
Izsoles sākums 2021. gada 29. septembrī
plkst. 13.15 Ventspils novada pašvaldībā
Skolas ielā 4, Ventspilī.
l Ventspils novada pašvaldība,
NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod nekustamo
īpašumu “Priedes 127”, kadastra
Nr. 98660081627, Tārgales pagastā,
Ventspils novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī,
un Ventspils novada pašvaldības interneta
vietnē www.ventspilsnovads.lv. Īpašums
apskatāms darbadienās līdz
28. septembrim, iepriekš saskaņojot laiku
ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju, tālr.
26491057; e-pasts targale@ventspilsnd.lv.
Izsoles sākumcena – 993 eiro, nodrošinājums – 99 eiro, izsoles solis – 50 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā
Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz
2021. gada 28. septembrim plkst. 17.00
(Izsoles komisijas kontakttālrunis –
25749170). Izsoles sākums 2021. gada
29. septembrī plkst. 13.30 Ventspils
novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

Piltenē
l Ventspils novada pašvaldība,
NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod nekustamo
īpašumu Jura Mātera ielā 23, kadastra
Nr. 98130060222, Piltenē, Ventspils nov.

Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Ventspils novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas
ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada
pašvaldības interneta vietnē www.
ventspilsnovads.lv. Īpašums apskatāms
darbadienās līdz 28. septembrim, iepriekš
saskaņojot laiku ar Piltenes pilsētas
pārvaldes vadītāju, tālr. 26820888;
e-pasts piltene@ventspilsnd.lv.
Izsoles sākumcena – 9900 eiro, nodroši
nājums – 990 eiro, izsoles solis – 200 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā
Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz
28. septembrim plkst. 17.00 (Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170).
Izsoles sākums 2021. gada 29. septembrī
plkst. 14.30 Ventspils novada pašvaldībā
Skolas ielā 4, Ventspilī.

l Ventspils novada pašvaldība,
NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod nekustamo
īpašumu Krasta ielā 12, kadastra
Nr. 98130030223, Piltenē, Ventspils nov.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī,
un Ventspils novada pašvaldības interneta
vietnē www.ventspilsnovads.lv. Īpašums
apskatāms darbadienās līdz
28. septembrim, iepriekš saskaņojot laiku
ar Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju, tālr.
26820888; e-pasts: piltene@ventspilsnd.lv.
Izsoles sākumcena – 7400 eiro, nodrošinājums – 740 eiro, izsoles solis – 200 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā
Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz
28. septembrim plkst. 17.00 (Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170).
Izsoles sākums 2021. gada 29. septembrī
plkst. 14.15 Ventspils novada pašvaldībā
Skolas ielā 4, Ventspilī.
l Ventspils novada pašvaldība,
NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pārdod nekustamo
īpašumu Lielajā ielā 42, kadastra
Nr. 98130030217, Piltenē, Ventspils nov.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Ventspils novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas
ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada
pašvaldības interneta vietnē
www.ventspilsnovads.lv. Īpašums
apskatāms darbadienās līdz
8. septembrim, iepriekš saskaņojot laiku
ar Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju,
tālr. 26820888;
e-pasts piltene@ventspilsnd.lv.
Izsoles sākumcena – 4300 eiro, nodroši
nājums – 430 eiro, izsoles solis – 200 eiro.
Nodrošinājums jāiemaksā
Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz
2021. gada 28. septembrim plkst. 17.00
(Izsoles komisijas kontakttālrunis –

25749170). Izsoles sākums 2021. gada
29. septembrī plkst. 14.45 Ventspils
novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.
l Ventspils novada pašvaldība
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli
pārdod nekustamo īpašumu Parka ielā
3, Piltenē, Ventspils novadā, kadastra
numurs 98330070016, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
98330070209, platība – 0,9404 ha.
Izsoles sākumcena – 11 500 eiro, nodroši
nājums – 1150 eiro, izsoles solis – 500 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada
22. septembrī plkst. 13.00 un noslēdzas
22. oktobrī plkst. 13.00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek
no 2021. gada 22. septembra plkst. 13.00
līdz 12. oktobrim plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties
izsolē, līdz 2021. gada 12. oktobrim
plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums
1150 eiro apmērā (10% no
izsolāmā objekta sākumcenas)
Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903,
AS “Swedbank”, kods HABALV22,
norādot “Nekustamā īpašuma “Parka
iela 3” izsoles nodrošinājums”, kā arī,
izmantojot elektronisko izsoļu vietni,
jānosūta lūgums izsoles rīkotājam
autorizēt dalībai izsolē. Papildus
jāsamaksā izsoles dalības maksa 20 eiro
saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē
elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama
1 (viena) mēneša laikā no izsoles
organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam
par izsolē iegūto nekustamo mantu
saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Ventspils novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas
ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada
pašvaldības interneta vietnē
www.ventspilsnovads.lv, kā arī
elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo
īpašumu un apskates laiku darbadienās,
iepriekš piezvanot Piltenes pagasta
pārvaldes vadītājam pa tālr. 26820888 vai
rakstot e-pastā piltene@ventspilsnd.lv.
Izsoles komisijas kontakttālrunis –
25749170.
l Ventspils novada pašvaldība
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli
pārdod nekustamo īpašumu
Aleksandra ielā 1, Piltenē, Ventspils
novadā, kadastra numurs 98130020411,
sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 98130020411, platība –
0,2093 ha.
Izsoles sākumcena – 3400 eiro,
nodrošinājums – 340 eiro, izsoles solis –
100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada
2. septembrī plkst. 13.00 un noslēdzas
22. oktobrī plkst. 13.00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek
no 2021. gada 22. septembra plkst. 13.00
līdz 12. oktobrim plkst. 23.59.
>>
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< < Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 12. oktobrim
plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 340 eiro apmērā (10% no
izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot
“Nekustamā īpašuma “Aleksandra iela 1” izsoles nodrošinājums”, kā arī,
izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam
autorizēt dalībai izsolē. Papildus jāsamaksā izsoles dalības maksa 20 eiro
saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no
izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto
nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils
novada pašvaldības interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv, kā arī
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku
darbadienās, iepriekš piezvanot Piltenes pagasta pārvaldes vadītājam
pa tālr. 26820888 vai rakstot e-pastā piltene@ventspilsnd.lv.
Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu
soli pārdod nekustamo īpašumu Aleksandra ielā 3, Piltenē,
Ventspils novadā, kadastra numurs 98130020401, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 98130020401, platība – 0,1256 ha.
Izsoles sākumcena – 2100 eiro, nodrošinājums – 210 eiro, izsoles
solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021.
gada 22. septembrī plkst. 13.00 un noslēdzas 22. oktobrī plkst. 13.00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada
22. septembra plkst. 13.00 līdz 12. oktobrim plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 12. oktobrim
plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 210 eiro apmērā (10% no
izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot
“Nekustamā īpašuma “Aleksandra iela 3” izsoles nodrošinājums”, kā arī,
izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam
autorizēt dalībai izsolē. Papildus jāsamaksā izsoles dalības maksa 20 eiro
saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no
izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto
nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils
novada pašvaldības interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv, kā arī
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku
darbadienās, iepriekš piezvanot Piltenes pagasta pārvaldes vadītājam
pa tālr. 26820888 vai rakstot e-pastā piltene@ventspilsnd.lv.
Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu
soli pārdod nekustamo īpašumu Nikolaja ielā 12, Piltenē, Ventspils
novadā, kadastra numurs 98130020402, sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 98130020402, platība – 0,0771 ha.
Izsoles sākumcena – 1200 eiro, nodrošinājums – 120 eiro, izsoles
solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021.
gada 22. septembrī plkst. 13.00 un noslēdzas 22. oktobrī plkst. 13.00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 22.
septembra plkst. 13.00 līdz 12. oktobrim plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 12. oktobrim
plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 120 eiro apmērā (10% no
izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot
“Nekustamā īpašuma “Nikolaja iela 12” izsoles nodrošinājums”, kā arī,
izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam
autorizēt dalībai izsolē. Papildus jāsamaksā izsoles dalības maksa 20 eiro
saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no
izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto
nekustamo mantu saņemšanas dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils
novada pašvaldības interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv, kā arī
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku
darbadienās, iepriekš piezvanot Piltenes pagasta pārvaldes vadītājam
pa tālr. 26820888 vai rakstot e-pastā piltene@ventspilsnd.lv.
Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

Usmas ezera
ekspluatācijas
noteikumu izstrādes praktiskā daļa

Usmas ezerā tika ievākti ūdens paraugi, mikroskopisko aļģu, zooplanktona,
zoobentosa un zivju paraugi, kā arī veikta elektrozveja. Ata Maldoņa foto
Pēc 2021. gada 11. jūnijā noslēgtā līguma
ar Daugavpils Universitātes aģentūru
“Latvijas Hidroekoloģijas institūts”
Usmas ezerā ir uzsākta paraugu vākšana –
pētnieciskā kontrolzveja.
Izmantojot “Nordic” tipa daudzacu žauntīklus,
tika ievākti ūdens paraugi, mikroskopisko aļģu, zooplanktona, zoobentosa un zivju paraugi, kā arī veikta
elektrozveja. Paraugus ievāca 20–30 elektrozvejas un
40–50 tīklu stacijās. Izvērtējot kontrolzvejas rezultātus, tiks sagatavots zivju krājuma raksturojums, novērtēts zivju sugu sastāvs un relatīvā biomasa, kā arī
zivju barības bāze, bet saimnieciski nozīmīgo sugu

zivīm arī to augšanas ātrums un barošanās paradumi.
Ekspluatācijas noteikumu izstrāde tiek veikta, pateicoties Eiropas Savienības atbalstam – Interreg V-A
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
projektam LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (Live Lake).
Par sniegto informāciju nav atbildīga Eiropas Savienība. Šis dokuments sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu
pilnībā atbild Ventspils novada pašvaldība, un tas
nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo
viedokli.
Kristīne Strika

Pieejams grupu
dzīvokļa pakalpojums
Grupu dzīvokļa pakalpojums ir atsevišķs
dzīvoklis Ugālē, Rūpnīcas ielā 6, kurā
personām ar garīga rakstura traucējumiem
nodrošina mājokli, individuālu atbalstu
sociālo problēmu risināšanā, prasmju un
iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu
uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami
neatkarīgi funkcionēt bez diennakts
uzraudzības.
Personām tiks piedāvāts atbalsts patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apgūšanā (iepirkšanās, došanās pastaigā, dzīvojamās telpas uzkopšana u.c.), palīdzība un atbalsts pašaprūpē, darba
meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā un citi
klientam nepieciešamie pakalpojumi – konsultācijas,

informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību
aizstāvēšana.
Katrai personai ir nodrošināts vienas istabas dzīvoklis (dzīvojamā istaba, aprīkota virtuve, duša, tualete). Grupu dzīvokļa pakalpojumu var saņemt pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem, kurai
projektā “Kurzeme visiem” veikta personas individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāts atbalsta plāns.
Lai saņemtu nepieciešamos atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus, personai ir jāraksta iesniegums Ventspils novada Sociālajā dienestā. Pieņemšanas laikus skatīt novada pašvaldības mājaslapā,
sadaļā “Sociālais dienests” – “Kontakti”.
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Sandra Citoviča
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Izglītības pārvaldes vadītājai pasniedz Atzinības rakstu
Mūsu Izglītības pārvaldes
vadītāja Aina Klimoviča
saņēmusi Izglītības un
zinātnes ministrijas
Atzinības rakstu. Tas
pasniegts par nozīmīgu
ieguldījumu izglītības
nozarē un izglītības sistēmas
attīstībā.
Aina Klimoviča ir pazīstama
kā ļoti enerģiska, atbildīga un erudīta Izglītības pārvaldes vadītāja,
kurai ir svarīga katra Ventspils
novada izglītības iestāžu apmeklētāja un darbinieka labsajūta.
Viņa vienmēr uzsver, cik būtiska
ir laba sadarbība ar izglītojamo
vecākiem, jo pieaugušo mērķis ir
viens – nodrošināt tādu vidi, lai
bērns ne tikai iegūtu jaunas zināšanas, bet arī justos saprasts, pieņemts un atbalstīts.
2018. gadā Aina Klimoviča

saņēma pašvaldības Goda rak
stu. Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Guntis Mačtams
savā pieteikumā norādīja – Izglītības pārvaldes vadītājas darba stila raksturīgākās iezīmes ir
radošums, mērķtiecība un sistēmiskums. Aina prasmīgi vada
pārvaldi, iedvesmo, pārrauga un
motivē izglītības iestāžu kolektīvus, rūpējoties par plānveidīgu
iestāžu infrastruktūras sakārtošanu, mūsdienām atbilstīgu mācību
materiāli tehnisko līdzekļu iegādi,
skolotāju tālākizglītību, sniedz
būtisku atbalstu izglītības iestāžu
vadītājiem ikdienas darbā un skolu akreditācijas gaitā.
Aina aktīvi un mērķtiecīgi
meklē labāko metodiku, lai mācību un audzināšanas darbs novada
izglītības iestādēs notiktu mūsdienīgi, lai mainītos izpratne par

mācību organizēšanu un skolēnu
mācīšanos. Izglītības pārvaldes
vadītāja ir prasīga pret sevi un citiem, bet vienlaikus ļoti saprotoša,
pacietīga, zinoša, prot saliedēt, iepriecināt citus, atrodot labus vārdus un skaistas dzejas rindas.
Sveicam Izglītības pārvaldes
vadītāju Ainu Klimoviču un novēlam arī turpmāk iedvesmot citus
cilvēkus, rosinot viņus saskatīt
gaišo un labo.
Marlena Zvaigzne

Atzinības raksts
Ainai Klimovičai
pasniegts par nozīmīgu
ieguldījumu
izglītības nozarē un
izglītības sistēmas
attīstībā.
Anda Zariņa foto

Izteikta pateicība divām pedagoģēm
Ventspils muzejs jau
septīto gadu pasniedza
rakstnieka un pedagoga
Herberta Dorbes balvu
“Gada humanitāro zinību
skolotājs”. To saņēma
Ventspils 6. vidusskolas
sākumskolas pedagoģe Ilze
Šnepste. Pateicība izteikta
arī divām skolotājām no
Ventspils novada: Gunitai
Smiltiņai-Apinei no
Piltenes vidusskolas un
Evitai Kubinskai no Zūru
pamatskolas.
Viņas saņēma Atzinības rak
stus, muzeja izdevumus un bibliotēkas piemiņas veltes. Evita
Kubinska uzteikta par profesionālu un ilggadīgu darbu un literatūras un kultūras popularizēšanu
jaunākajai paaudzei 2020./2021.
mācību gadā, bet Gunita Smiltiņa-Apine – par aizrautīgu darbu
ar skolēniem, veicinot latviešu
valodas un literatūras mīlestību
2020./2021. mācību gadā.
Zūru pamatskolas direktore
Santa Broša, iesniedzot pieteikumu konkursam, norādīja, ka latviešu valodas skolotāja Evita Kubinska ir prasīga un radoša. Viņas
vadītās stundas ir interesantas,
tāpēc skolēni ar prieku apgūst
zināšanas, turklāt pedagoģe pamana bērnu talantus un erudītākos audzēkņus veiksmīgi sagatavo
olimpiādēm un dažādiem konkursiem. Evita Kubinska aktīvi sadarbojusies ar Ventspils muzeju un
Ventspils pilsētas un novada bibliotēkām, apmeklējot novada literatūrai un kultūras vēsturei veltītās attālinātās nodarbības. Skolēni
iepazinušies ar Piejūras brīvdabas
muzeja piedāvātajām gadskārtu

muzejpedagoģiskajām programmām “Met Meteni”, “Ceļā uz Lieldienām”, “Laikā ap Ūsiņiem” un
Herberta Dorbes muzeja aicinājumu uzzināt ko vairāk par rakstnieku Dorbi un viņa darbu “Aina ar
brālīti meklē cālīti”.
Savukārt Piltenes vidusskolas direktore Edīte Dzirniece,
raksturojot latviešu valodas un
literatūras skolotāju Gunitu Smiltiņu-Apini, uzsvēra – iepriekšējā mācību gadā pedagoģe mērķtiecīgi un neatlaidīgi darbojās ar
5. klases skolēniem, lai attīstītu
viņos lasītprieku un radošās spējas. Ar savu piemēru skolotāja veicināja audzēkņu aktīvu līdzdalību
skolas dzīvē, ar savu entuziasmu
un iedvesmu modināja skolēnos
zinātkāri un mīlestību pret literatūru un savu novadu. Organizējot
mācību stundas attālināti, Gunita
izmantoja radošu pieeju, lai ieinteresētu skolēnus jaunajos mācību apstākļos un viņiem nebūtu
jāieņem pasīva pozīcija, bet tiktu

Skolotāja
Gunita
Smiltiņa-Apine
veicina
audzēkņu
aktīvu
līdzdalību
skolas dzīvē.

Evitas
Kubinskas
vadītās
stundas ir
interesantas.
Foto no skolotāju
personīgā arhīva

meklēta saikne starp nezināmo
un jau zināmo. Skolotāja divas
reizes mācību gadā organizēja
lasīšanas semināru, kurā skolēni
izvēlējas savam vecumam atbilstošu daiļliteratūras grāmatu no
māju vai Piltenes pilsētas bibliotēkas. 5. klases skolēni programmā

“Latvijas skolas somas” apmeklēja
Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja pedagoģiskās nodarbības.
Literatūras stundā bērniem bija
jāizstāsta, kāds ir maizes ceļš, jāatceras vecvārdi un to skaidrojumi. Pedagoģe sagatavoja 5. klases
audzēkņus novada skatuves runas

konkursam un Nacionālajām skaļās lasīšanas sacensībām, un viena
skolniece reģiona finālā ieguva
3. vietu.
Apsveicam abas skolotājas!
Lai arī turpmāk ir daudz jaunu ieceru un degsme tās īstenot!
Marlena Zvaigzne
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Pieredzes apmaiņas
brauciens uz Somiju
Informatīvas ziņas
liecina, ka Somija šogad
nepieņem tūristus no citām
valstīm, bet man laimējās
kaut nedaudz šo valsti un tās
cilvēkus iepazīt mazpulku
vadītāju pieredzes apmaiņas
brauciena “Dabiskā vide un
iekļaušana jaunatnes darbā”
laikā.
Somijā mūs laipni uzņēma un
visu pieredzes brauciena programmu no 16. līdz 20. augustam
sagatavoja tur dzīvojošā latviete
Ilze Liepiņa-Naula sadarbībā ar
Latvijas mazpulku administrāciju.
Katru dienu saņēmām ļoti plašu informāciju par “4H” klubu darbību Somijā ne tikai galvaspilsētā

Helsinkos, bet arī Loimā un Turku
reģionā. Uzzinājām par jauniešu
iesaistīšanu uzņēmējdarbībā, par
dzīvnieku mīļošanas fermām, kur
vasarā dzīvo dzīvnieki un jauniešiem ir iespēja dzīvniekus aprūpēt,
pabijām jauniešu centros. Apmeklējām Keskuskoulu, tā ir pamatskola Loimā. Skolā ir izveidota klase ar
īpašu, skaņu izolējošu sistēmu, kas
ļauj skolēniem vienā telpā strādāt
grupās tā, ka viņus netraucē blakus
esošā grupa.
Jaunas darba metodes apguvām Loimas jauniešu teātrī.
Iepazinām Loimas evaņģēlisko
Tautas augstskolu, kur strādā
Ilze, un skolas direktors viņas
darbu novērtēja ļoti augstu. Šajā

skolā palīdz iebraucējiem apgūt
somu valodu, Somijas tradīcijas,
visu nepieciešamo, lai viņi varētu
kvalitatīvi uzsākt dzīvi šajā valstī.
Apmeklējām arī šīs skolas bērnu
pieskatīšanas centru, kas radīts,
lai vecāki bez rūpēm varētu mācīties. Bijām Loimas bērnunamā,
kas, pateicoties labestīgiem darbiniekiem, ir kā ģimene bērniem
un jauniešiem, kuriem nav iespējas dzīvot kopā ar vecākiem. Mēs
redzējām siltumnīcu, kur audzē
tomātus un papriku, bet šīs telpas
tiek piedāvātas arī svinībām.
Ilze Liepiņa-Naula mums veltīja ļoti daudz laika, neskopojās ar
labestību un viesmīlību, uzņēma
mūs savās mājās un kopā ar dzīvesbiedru cienāja ar tradicionāliem somu ēdieniem.
Somiju ārpus Helsinkiem iepazinu pirmoreiz piedāvātajās
nodarbībās un, pateicoties Ilzes
stāstījumam, uzzināju ļoti daudz.
Ieskicēšu atsevišķas atziņas, kas
šķita ļoti interesantas, un lietas,
par kurām dzirdēju pirmoreiz.
Pastāv bēbīšu skolas, kuras
bērni ar vecākiem apmeklē līdz
četru piecu gadu vecumam. Pēc
bērna piedzimšanas vecāki ne-

Mazpulku vadītāju grupa ar dāvaniņām Helsinkos, labajā pusē stāv Ilze Liepiņa-Naula.

informācija

Deputāti piedalījās
konsultācijās
VARAM

vienam nesaka bērna vārdu līdz
pat bērna piereģistrēšanai, kas
jāveic trīs mēnešu laikā. Visiem
skolēniem piedāvā mācīties tuvākajā skolā, kas atrodas netālu no
dzīvesvietas. 1. klasē skolēniem
iemāca mīlēt skolu, ir tikai attīstoši uzdevumi. Valstī visas izglītības
pamatā ir moto “Mācīties darot!”.
Vardarbību cenšas izskaust jau
sākumā, vecāki uz bērniem pat
nedrīkst kliegt, un, ja to neievēro,
var zaudēt vecāku tiesības. Ja skolēns dzīvo līdz 3 km attālumā no
skolas, uz skolu patstāvīgi dodas
ar velosipēdu, arī ziemā, tad nepieciešamas ziemas riepas. Skolā
veic ne tikai skolēna braukšanas
prasmju pārbaudi, bet pārbauda
arī velosipēda tehnisko stāvokli.
Somija ir kļuvusi par daudznacionālu valsti, tās iedzīvotājiem ir
vismaz 140 dzimto valodu, kurās
tie runā savā ģimenē. Somijā parasti ir zviedru galdi. Lai pie tiem
nerastos lieka drūzma, saimniece
norāda, no kuriem galdiem viesi
var paņemt ēdienu. Atstāt ēdienu
uz šķīvja skaitās ļoti nepieklājīgi.
Pie zviedru galda bērnus pieradina jau bērnudārzā. Somi ļoti
daudz lieto paklājus, tos mazgā

divreiz gadā, redzējām, ka paklāji
izvietoti pat trušu novietnē. Atsevišķās vietās pilsētās uz ietvēm ir
uzkrāsoti paklāji.
Šobrīd ir moderni izmantot
lietoto apģērbu, ir īpašas apģērbu
savākšanas kastes, kur ievieto tīrus apģērbus, tos šķiro un izvērtē,
kā tie varētu noderēt – tālākai nēsāšanai, pārstrādei vai utilizācijai.
No 13 gadu vecuma jauniešiem
sākas ievadkursi profesiju apguvē, viņi veido savus uzņēmumus,
piemēram, palīdzot senioriem,
izvedot suņus pastaigās utt., par
to saņem atlīdzību. Gandrīz katrai
otrajai somu ģimenei ir vasaras
māja kaut kur pie ezera vai meža,
lai būtu iespēja saplūst ar dabu.
Gan jau vēl ir ko piebilst, bet
esmu gandarīta, ka man bija šī
lieliskā iespēja piedalīties projektā, kurš tika īstenots, izmantojot
Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.–2023. gadam finansējumu.
Tās tiešām bija skaistiem un
vērtīgiem iespaidiem pildītas dienas.
808. Puzes mazpulka
konsultante Māra Kraule

Māras Kraules arhīva foto

13. septembrī Ventspils novada domes
deputāti ieradās Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā, lai
piedalītos konsultācijās par Ventspils
novada apvienotās administratīvās
teritorijas izveidi.
Kā norādīts ministrijas atsūtītajā dokumentā,
Satversmes tiesa ir atzinusi, ka kritērijs, lai novada
teritorijā būtu valsts attīstības plānošanas dokumentos noteikts reģionālas vai nacionālas nozīmes attīstības centrs, ir viens no svarīgākajiem uz ilgtspējīgu
un policentrisku valsts sociālekonomisko attīstību
vērstiem reformas kritērijiem. Valstspilsētas un ar
to saistītā novada vienotība pati par sevi neapdraud
vietējo pārstāvību un rada priekšnoteikumus tam, lai

tiktu veicināta, nevis kavēta reģionu attīstība. Tieši tāds modelis, kas ietver reģionālas vai nacionālas
nozīmes attīstības centru katra novada teritorijā, var
nodrošināt reģionu ilgtspējīgu attīstību.
Atgādināsim, ka Ventspils novada deputāti jau
iepriekš pauda viedokli pret ministrijas piedāvāto
pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas modeli izveidot jaunu administratīvo teritoriju ar centru
Ventspilī. Tas tika ņemts vērā, tādēļ 2020. gadā, veicot reformu, Ventspils novads saglabāja savu statusu,
bet tagad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija atkal aktualizējusi jautājumu par Ventspils
novada un valstspilsētas Ventspils apvienošanu.
Marlena Zvaigzne
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Jaunās
solistes no
Ventspils
Jaunrades
nama.
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blāzmā
skanēja
dziesmas
vācu
valodā

Ventspils Vācu kultūras biedrības tradicionāli septembrī
organizētais koncerts “Mūs vieno vācu dziesma” izskanēja
devīto reizi, bet šogad mainījām norises vietu. Pasākums
notika blāzmā.
Koncertā piedalījās Rīgas Vācu kultūras biedrības ansamblis “Morgenrot”, Dobeles Vācu kultūras biedrības ansamblis “Die Lustigen”, Vācu
biedrības ansamblis “Zusammen sein” no Liepājas, Liepājas vācu kopienas
“Asns” ﬂautu ansamblis, Liepājas Vācu kultūras centra ansamblis “Die Sonne”, Ventspils Vācu kultūras biedrības ansamblis “Windau”, Ventspils blūmīzeristi, Ventspils Jaunrades nama jaunās solistes Adelīna Anna Ēdele un
Vendija Dūdiņa skolotāja Jāņa Snipka vadībā un Puzes folkloras kopa “Sītava”. Prieks par to, ka “Sītava” ir piedalījusies pilnīgi visos šajos koncertos un
katru gadu apgūst dziesmas vācu valodā. Koncertu atbalstīja Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Rīgā. Par koncerta dalībniekiem rūpējās un
viesus ar ļoti garšīgu zupu cienāja Puzes kultūras nama vadītāja Iveta Pete.
Savukārt Sanita Rozenberga sniedza atbalstu un visiem uzdāvināja ābolus.
Liels paldies gan labvēļiem, gan dalībniekiem!
Māra Kraule

Svētki bija un būs

informācija

Rakstiska rūpnieciskās zvejas rīku
izsole pašpatēriņa zvejai
Baltijas jūras piekrastes ūdeņos
Ministru kabineta 2009. gada
30. novembra noteikumos Nr.1375
“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību
piekrastes ūdeņos” veiktas izmaiņas
attiecībā uz rūpnieciskās zvejas kārtību,
lai noteiktu papildu nosacījumus
pašpatēriņa zvejai jūras piekrastes
ūdeņos, turpmāk pašpatēriņa zvejā
vienu zvejas kuģi (laivu) varēs izmantot
ne vairāk kā trīs pašpatēriņa zvejnieki,
kā arī uzsvērts, ka pašpatēriņa zvejai
jūras piekrastes ūdeņos zvejas limits
pieejams tikai izsoles kārtībā.
Līdz ar to Ventspils novada pašvaldība
pašpatēriņa zvejai rīkos rakstiskas izsoles
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu
Baltijas jūras piekrastes ūdeņos – Tārgales,
Vārves, Užavas un Jūrkalnes pagastā
būs slēgtās izsoles uz zivju tīkliem, kas
nepārsniedz 100 m, reņģu tīkliem, kas
nepārsniedz 100 m, zivju āķiem, ne mazāk
kā 50 gab. un ne vairāk kā 100 gab., lucīšu
murdiem. Zvejas tiesību lietošanas termiņš
– ne ilgāk kā viens gads, tas ir no 2022.

gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.
Iesniegumu un pieteikumu rūpnieciskās
zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomai
Baltijas jūras piekrastes ūdeņos rakstiskai
slēgtai izsolei nosūtīt uz e-pastu
izsoles@ventspilsnd.lv vai personīgi slēgtā
aploksnē nogādāt Ventspils novada
pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, vai pagastu
pārvaldēs ne vēlāk kā līdz 2021. gada
1. novembrim plkst. 8.00 (norādot pagastu,
kurā vēlas zvejot) un pārliecināties pa
tālruni 63629450, vai pieteikums pašvaldībā
saņemts. Informācija pa tālruni 22029846 vai
rakstot e-pastā ivita.meinarde@ventspilsnd.lv.
Ar pilnu rūpnieciskās zvejas –
pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas
jūras piekrastes ūdeņos rakstiskas slēgtās
izsoles nolikuma “Rakstiskā rūpniecības
zvejas rīku izsole pašpatēriņa zvejai Baltijas
jūras piekrastes ūdeņos” projekta, kura
apstiprināšana jāveic Ventspils novada
domes licencēšanas komisijai, tekstu varēs
iepazīties vietnē www.ventspilsnovads.lv,
sadaļā “Pakalpojumi”/”Uzņēmējdarbība”.
Ivita Meinarde

Vasara jau tuvojās beigām,
un atkal bija pienācis brīdis
pagasta svētkiem. šogad
tos svinējām citādāk, ne tā
kā katru gadu, jo arī mūsu
Puzes pagastu ir skāris
pandēmijas laiks, bet tas
neatturēja pužiņu komandu
no aktivitāšu rīkošanas.
cik nu spējām, tik darījām. Dienu iesākām ar rīta vingrošanu pie
skolas, kuru vadīja Profesors (pasaku tēls no Ugāles teātra izrādes bērniem). Liela interese iedzīvotājiem
bija par orientēšanās sacensībām
“Esi vērīgs – izzini Puzi” trīs kategorijās: kājāmgājējiem, velobraucējiem, autobraucējiem. orientēšanās
kājāmgājējiem bija interesanta ar
to, ka dalībniekiem nācās izzināt ne
tikai Puzes apkārtni, bet arī vietējo
izloksni, jo uzdevumi bija rakstīti
pužiņu izloksnē. Auto orientēšanās
sacensībās bija jābūt īpaši vērīgiem,
jo rezultātu noteica pareizās atbildes
uz jautājumiem pēc telefona zvaniem. Bērnus parkā priecēja “Ugāles drāmas” teātra izrāde “Rakšana”,
pēc kuras mazie skatītāji varēja pētīt parku, veicot dažādas aktivitātes,
un vēlāk izlocīt kājas deju solī kopā
ar veikala “Lats” zīmolu Zīļuku. To,
kādus deju soļus var apgūt pašmācības ceļā un ko var panākt ar lielu

gribasspēku, demonstrēja mazais
dejotājs Dmitrijs Marhaņenko no
Rīgas. Bija pieejami arī lielie ziepju
burbuļi. Teātra cienītājus priecēja
Ances amatierteātra “Nezāles” rādītā Blaumaņa izrāde “Pēc pirmā
mītiņa”. Mūzikas cienītāji baudīja
pūtēju orķestra “Ugāle” un grupas
“Zvaigžņu lietus” sniegumu. Žēl, ka
šogad nebija lielās nakts balles, bet
ceram, ka nākamgad smagais ierobežojumu laiks būs jau beidzies un
varēsim dancot un lustēties līdz rītam. Tāpēc atvainojos tiem, kas ļoti
vēlējās izlocīt kājas deju solī, tomēr
netika ielaisti vakcinēto zonā, bet
noteikumi visiem vienādi.
Gribu pateikt lielu paldies visiem, kas piedalījās svētku rīkošanā
– gan organizatoriem, gan sponsoriem, gan atbalstītājiem. Īpašs
paldies tiem, kas veidoja jaukos
ugunskurus, un Puzes attīstības un
veicināšanas biedrības “Niedre” dāmām par jauko skatuves noformējumu. Paldies Andai, Santai, Intai,
kas īpaši palīdzēja svētku organizēšanā, jo bez viņu palīdzības nu
ne kā.
Novēlu visiem jauki pavadīt vasaras pēdējās siltās dienas, uz drīzu
tikšanos nākamajos svētkos.
Puzes kultūras nama vadītāja
Iveta Pete

Jaunie svētku apmeklētāji ar Zīļuku izlocīja
kājas deju solī. INTAS RUTKOVSKAS FOTO
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Dzimtu pētnieki salido Rindā
Jau trīs gadus pastāv
feisbuka lapa “Ventspils
apkārtnes dzimtu pētnieki”,
kuru izveidoja neliela Popes
Rindas draudzes dzimtu
pētnieku grupiņa pēc Agates
Lūses iniciatīvas. Tajā lūgti
iesaistīties cilvēki, kurus tiešām
interesē šī tēma un kuri paši
vēlas piedalīties pētniecībā.
Inese Sila, viena no grupas entuziastēm, apgalvo: “Dzimtas koka
pētniecība nav darbība, ai, nu es
kaut ko salikšu kopā no zināmā
(iesākumam arī tas der). Tas ir daudzu gadu rūpīgs pētniecisks darbs,
ja vien ir vēlme tā dziļi un pamatīgi
izpētīt savas saknes.”
Grupa ir privāta un tāda arī paliks, tas nozīmē, ka bez īpašnieka
atļaujas nedrīkst pārpublicēt bildes
un faktus, jo visi materiāli saistīti
ar personu privātu informāciju.
Mēs pie šīs tradīcijas mēģinām turēties. Grupā ir pieejama saite, kas
ved uz “Google” diska dokumentu
mapi, kurā mēs glabājam kopīgos
dokumentus un fotogrāfijas. Cenšamies arī izsvērt, vai tas materiāls,
ko gribam ielikt, nav pārāk tālu no
grupas tēmas? Vai tas kaut kādā
mērā tiešām saistīts ar Ventspils
apkārtni.
“Ģeneoloģija reizēm ir ļoti

vientuļa nodarbošanās, un draudzīgs komentārs vai maza palīdzība ļoti palīdz neapstāties un iet uz
priekšu. Izturoties draudzīgi, ar
cieņu un humoru palīdzam cits citam meklējumos,” saka Agate Lūse.
Palaikam kāds ieliek bildi, ar
kuru pats netiek skaidrībā – kas,
kur, kad? Tas ir kā saldais ēdiens!
Tad nu visi ar skubu metas palīgā
atšifrēt vai vismaz iesaka kādu cilvēku, kas varētu zināt. Parasti šīs
mīklas atrisinās diezgan ātri. Bet ir
bildes, kas vēl arvien paliek minējumu stadijā.
Mums ir brīnišķīga sadarbība
ar Ventspils muzeja vēsturnieku
Kasparu Puriņu. Viņa rokās nereti
nonāk veci fotoalbumi bez informācijas par īpašnieku. Tad viņš “izsviež” kādu bildi – diez, kur tas varētu būt? Mēs savukārt atpazīstam
savas vietas un cilvēkus (reizēm).
Savukārt Kaspars nekad nenoraida
mūsu lūgumus dalīties ar informāciju par kādu personu vai notikumu, kas ir muzeja fondos. Tā mēs
soli pa solim kustamies uz priekšu.
Pirms gada gatavojāmies rīkot
konferenci, ko izjauca kovids. Bet
šoruden nospriedām: ir laiks! Vismaz neformāla tikšanās mazā lokā!
Satikšanās vieta – Rindas Mācītājmāja, laiks – 4. un 5. septembris.

Sestdien pētnieki devās ekskursijā uz Popes muižu un baznīcu
un bija patīkami pārsteigti par vēsturnieces Anitas Krūmiņas erudīto, dziļās zināšanās balstīto stāstu
par muižas vēsturi. Kafijas pauze
Rindā draudēja ieilgt, jo te katram
bija ko stāstīt par saviem pētījumiem. Un nav jau tā, ka katru interesē tikai paša dzimta. Visiem patīk
stāsti. Un tādi taču mūsu dzimtās
ir! Sulīgi, vitāli, traģiski, smieklīgi...
dažādi. Būtu tik vairāk laika!
Pēcpusdienā ekskursija Rindas
baznīcā un Miķeļbākas baznīcā,
kur daudzi no mums nekad nebija
bijuši. Tik skaista, ar atjaunotiem
koka soliem, ar spožām lustrām, un
stāv neizmantota!
Vakara cēliens Mācītājmājas
pagrabā bija tik piepildīts, ka laika sajūta pazuda pavisam. Runas
sprēgāja krustu šķērsu! Daudz jautājumu! Agates rekomendācijas.
Kad sākām līst ārā no pagraba, bija
melna tumsa!
Otrā diena: kapu un mājvietu
diena. Pēc rīta cēliena Popes kapos
kafijas pauze Rindā. Kartes galdā,
shēmas galdā! Albumi vaļā. Priecājamies, ka mūsu vidū ir staigājoša
enciklopēdija, vārdā Daina Jēkabsone, kas atpazīst ļoti daudz veco
rindnieku seju, un ne tikai pazīst,

Dzimtu pētnieki Rindā spriež par saviem senčiem un
viņu atstāto mantojumu. Selgas Puriņas arhīva foto
atceras arī viņu savstarpējo radniecību.
Rindas kapu izpētei laika
daudz, kamēr notiek dievkalpojums Rindas baznīcā. Daži dalībnieki tomēr izvēlas piedalīties dievkalpojumā.
Tālāk pusdienas “DabaLaba”
meža kafejnīcā un ceļš uz Ruškalnu
un Kuiku kapiem. Konstatējam, ka
dominējošās dzimtas, kas sastopamas visos trīs kapos, ir Teibes un
Grīnbergi.
Kas tā būtu par ekspedīciju,
ja neiegrieztos nevienā vecā mājā!
Izvēle krīt uz “Felšiem” – no šīm
mājām uz tālo Sibīriju tika aizves-

ti Agates senči Reizenbergi. Apstaigājuši mājai apkārt, redzam pa
atvērtu logu, ka starp savandītām
lupatām mētājas fotogrāfijas, dokumenti... Kas mūs tagad vairs apturēs! Blakus dzīvojošs vīrietis mūs
ielaiž savandītajā telpā pa durvīm,
teikdams, ka te sen vairs neviens
nedzīvo. Savācam trofejas. Dažas
fotogrāfijas ir no pēdējiem iemītniekiem, bet viena – iestiklota un
ierāmēta – ir mīkla! Tā jāatrisina
Agatei. Divas spraigas, bagātas dienas. Uz redzēšanos virtuālajā vidē!
Un uz tikšanos pēc gada “dzīvajā”.
Selga Puriņa

Anci apmeklē
dakteris klauns
Ances pagastā, tāpat
kā citviet Ventspils novadā,
vasarā nozīmīgs pasākums
ir pagasta svētki. Šogad pie
mums tie nebija tik koši un
nodarbībām bagāti kā citas
vasaras, bet vīri makšķerēja,
jaunieši spēlēja volejbolu,
bērni orientējās, izmantojot
QR kodus.
Vakara koncertā priecājāmies
par Ances amatierteātra “Nezāles”
iestudēto R. Blaumaņa lugu “Pēc
pirmā mītiņa” un izjutām nostalģiskas atmiņas par tik populārajām
grupas “Hameleoni” melodijām
Ērika Budēvica un Indras Railas
izpildījumā.
Augustā pie mums viesojās
stand-up komiķis Maksims Trivaškevičs.
Katra pagasta kultūras dzīves lepnums ir amatierkolektīvi.
Mūsu pagasts var lepoties gan ar
dejotājiem, gan aktieriem. Tā amatierteātris “Nezāles” jau pieminēto
R. Blaumaņa lugu izrādīja Puzes
pagasta svētkos 21. augustā, bet
28. augustā vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Ance” kopā ar senio-

Ances bērni un pieaugušie priecājas, daktera klauna iedvesmoti.
ru dejotājiem piedalījās koncertā
“Kurzemes deju josta” jūras krastā.
Ja augusts mūs nelutināja ar
saulīti, bet bagātīgi liedēja, tad
1. septembra rīts bija saulains. Spītējot dažu brīdi brāzmainajam ziemeļvējam, Ances Karlsons atlidoja
pie skolas kopā ar pirmklasnieku
Kārli. Apaļīgajam vīrelim bija padomā nomērīt katras klases garāko un īsāko skolēnu, turklāt viņš

uzdeva visiem āķīgus jautājumus
un deva nopietnus padomus īsākajiem bērniem auguma pagarināšanai, soloties pavasarī pārbaudīt
augšanas rezultātus. Visi bērni tika
pie saldējuma.
2. septembra saulainajā rītā
Karlsons atkal bija klāt, šoreiz kopā
ar dakteri klaunu Jāni, ar kuru bija
iepazinies daktera klauna labdarības velomaratona akcijā. Izrādās,

Rudītes Krauzes arhīva foto

ka dakteris klauns maratona akcijas
laikā brauc apkārt Latvijai, katru
dienu ar velosipēdu veicot 100 km.
Skolas un bērnudārza bērni kopā ar
dakteri klaunu Jāni veica jautru rīta
rosmi. Protams, Karlsons arī vingroja, bet viņam gāja diezgan grūti
– tā ir, ja ēd tik daudz saldumu...
Aicinu vecākus kopā ar bērniem sociālajos tīklos kopīgi izlasīt
par dakteru klaunu kustību, par

to brīvprātīgo darbu, ko šie cilvēki
veic, par velomaratonu, kura mērķis
ir popularizēt kustību. Un varbūt
kāds no mums padomās un arī kļūs
par ziedotāju – ja ne tagad, tad pēc
kāda laika. Kopā mēs varam daudz.
Darīsim labas lietas, mazāk pievērsīsimies negācijām! Saudzēsim sevi,
savus mīļos un arī apkārtējos!
Ances kultūras nama vadītāja
Rudīte Krauze
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Biedrības “Popes muiža” arhīva foto

pope

Vēsture uzrunā.
Cilvēki atsaucas
“Gadsimta atgriešanās
II”. Šāds nosaukums bija
dots pasākumam, kura laikā
varēja aplūkot restauratora
Aigara Pilenieka divus
atjaunotos Popes muižas
ēdamzāles ozolkoka
krēslus – historisma stila
paraugus.
Arī pagājušā gada rudenī
muižā bija svētki, jo savā mājvietā atgriezās restaurētā ēdamzāles
bufete, kas savulaik piederēja fon
Bēru dzimtai. Šo mēbeli biedrībai
“Popes muiža” uzdāvināja arhitekts Pēteris Blūms.
Biedrības pārstāvis Roberts
Grinbergs atceras, ka 2016. gadā,
kad, viņa aicināts, Popē viesojās Imants Lancmanis, mākslas
vēsturnieks stāstījis par Popes
muižas apbūvi un interjeru, piebilstot, ka bufete un galds atrodas kādā privātkolekcijā Rīgā.
“Jau tad bija āķis lūpā, un es pie
sevis nodomāju, ka mēbeles ir
jāatrod. Tā pagāja daži gadi, līdz
uzzinājām, ka pieminētie priekšmeti atrodas Pētera Blūma mājās.
Viņš piedalījās Popes baznīcas
torņa rekonstrukcijas projektā
un Popē nejauši satika biedrības
vadītāju Mārtiņu Vašuku, teica,
ka mājās ir Popes muižas bufete,
un jautāja, vai biedrība nevēlas to
iegādāties. Sākām jau meklēt iespējas finansējuma piesaistei, kad
tika saņemta ziņa – Pēteris Blūms
vēsturisko mēbeli ir gatavs biedrībai dāvināt. Viņš ieminējās arī par
diviem krēsliem,” stāsta Roberts.
90. gados arhitekts savas meitas
kāzu jubilejā krēslus uzdāvināja
Ēdoles pilij, kas arī ir fon Bēru
dzimtas bijušais īpašums. Pils tolaik piederēja pašvaldībai, tajā aktīvi darbojās Normunds Zernis,
kuru interesēja vēsturiskais interjers. Laikam ejot, pils kļuva par
privātīpašumu, tādēļ Normunds
Zernis nogādāja krēslus Ēdoles
baznīcā – tā tie tur 20 gadus ērģeļu luktā stāvēja, nevienam nevajadzīgi, zirnekļu tīkliem pārklāti.
Uzzinājis par tiem, Roberts devās
pakaļ krēsliem, kas bija salauzti
un kam trūka daudz detaļu. Normundam Zernim, redzot, ka atjaunotie krēsli atgriezušies Popē,
no sirds novēlies akmens, jo nu
tie atrodas tur, kur tiem piedien
būt. Finansējumu mēbeļu atjaunošanai biedrība ieguva, piedaloties vairākos projektu konkursos,
popiņu vērienīgo ieceri atbalstīja
Valsts kultūrkapitāla fonds, arī
Ventspils novada pašvaldība un

mecenāti. “Nu jau trīs vēsturiskās
mēbeles (bufete un divi krēsli) atgriezušās pie mums vērtīgā izskatā. Blūma kunga ģimenē aizvien
atrodas Popes muižas galds, tas ir
kļuvis par viņa dzimtas relikviju,
bet katrā sarunā arhitekts saka, ka
būs arī “Gadsimta atgriešanās III”.
Proti, viņš apsver iespēju galdam
nonākt Popē. Muižas mēbeles izsolīja 1920. gadā, un daļu no tām
Pēteris Blūms pagājušā gadsimta 80. gados atrada kādā šķūnītī
Skrundas pusē. Bufeti, krēslus un
galdu viņš iegādājās par pirmajām
studenta stipendijām,” stāsta Roberts, piemetinot, ka, aplūkojot
restaurēto bufeti, grūti pateikt,
ka tā ir atjaunota, jo izskatās kā
jauna. Par krēsliem ir cits stāsts.
Restauratora Agra Pilenieka filigrānais darbs ļāvis atjaunotās
detaļas ietonēt citādāk. Apskatot
senās fotogrāfijas, var pieņemt,
ka vēsturiskajā komplektā bija
desmit krēsli, un Aigars Pilenieks,
tāpat kā popiņi, ļoti priecātos, ja
izdotos atrast vēl kādu no tiem.
Šādi notikumi, kad savā vēsturiskajā vietā atgriežas senais
muižas interjers, ir ļoti nozīmīgi,
un popiņi cer, ka laika gaitā atradīsies vēl kādas senas mēbeles vai
priekšmeti no Popes muižas. Pagastā klīst runas, ka kādās mājās
aizvien glabājoties barona kauss,
kas rotāts ar fon Bēru ģerboni,
bet citās mājās tiekot glabāti barona zobeni. Būtu ļoti interesanti šos priekšmetus kaut vai tikai
apskatīt, bet vēl vērtīgāk būtu redzēt tos atgriežamies vēsturiskajā
vietā – Popes muižā. Pateicība vai
kāda atlīdzība par to neizpaliktu.
Pa šo laiku pie popiņiem šķūnīšos
nevajadzīgus un šķībus ir izdevies
atrast piecus mazus galdiņus, kas,
ļoti iespējams, agrāk bijuši daļa
no Popes muižas kungu mājas interjera un tagad gaida savu kārtu
uz restaurāciju.
Ir kāda pavisam klusa cerība,
ka varētu izdoties atgūt pirms
20 gadiem Popes baznīcas draudzei nozagtos sudraba priekšmetus, kuru vērtība mērāma vien
kontekstā ar Popes baznīcu, jo
tos 1778. gadā draudzei dāvājusi
baznīcas cēlāja Luīze Šarlote fon
Bēra. Ir ziņas, ka minētie Popes
baznīcas vēsturei tik nozīmīgie
priekšmeti nekur tālu nav aizceļojuši un dažam popiņam to atrašanās vieta ir labi zināma. “Pieņemot, ka šī vēsts drīz sasniegs arī
pašu priekšmetu glabātāju, un paļaujoties uz viņa godaprātu, atgā-

Biedrības “Popes muiža” valdes locekļi Roberts
Grinbergs un Dace Sāmīte pie restaurētajām mēbelēm.

Restaurētā krēslu
augšdaļa ar dekoratīvo
kokgriezumu, kuru
rotā fon Bēru dzimtas
ģerbonis.

Attēlā redzami divi no Popes baznīcas pazudušajiem
priekšmetiem: slimnieku vīna kauss h 10,6, diametrs
6 cm. Gravējums – Louisa Charlotta: von Behr
gebohrene: von Medem: Anno 1778. Oblatu kārbiņa ar
vāciņu h 3,5 cm, diametrs 4,2 cm un 3,5 cm. Gravējums
uz vāciņa – L.C. von Behr gebohrne: von Medem.
dinu, ka mūsdienās ir pietiekami
daudz iespēju anonīmi, nekrītot
kaunā, nogādāt mantu atpakaļ
tā īpašniekam. Tādēļ ļoti ceram,
ka jau pavisam drīz Popes draudze saņems zvanu no kurjera par
piegādātu sūtījumu, kurā droši un
pamatīgi iepakoti būs pazudušie
Popes baznīcas sakrālie priekšmeti,” saka Roberts.
Biedrības “Popes muiža” pārstāvji ne tikai ļoti aktīvi meklē un
atrod Popes muižas pazudušās
vērtības, bet arī piedalās pašvaldības organizētajā Popes attīstības
plāna darba grupā. “Nākam katrs
ar savu pienesumu. Attīstības nodaļas darbiniece Evita Roģe prezentācijā rādīja, ka mūsu biedrība
pēdējo piecu gadu laikā bijusi vis-

aktīvākā pašvaldības izsludinātajos projektu konkursos. Šogad
konkursā “Mēs savā novadā” saņēmām pašvaldības finansējumu,
lai izgaismotu pamatskolas ēkas
fasādi, bet kultūras projektu konkursā lūdzām līdzfinansēt vērienīgu darbu – Popes muižas kultūrvēsturiskās apbūves ainavas
aizsardzības un pārvaldības plāna
izstrādi. Esam pieaicinājuši Latvijā zināmus ainavu speciālistus un
muižu pētniekus Kristīni Veinbergu un Juri Zviedrānu. Viņi
pavērsies uz Popes muižu no sava
redzējuma, atgādinot, ka muiža
ir kultūrvēsturisks piemineklis
un ka, sakārtojot infrastruktūru, jāņem vērā un jārespektē šis
fakts. Viena no problēmām lielo

pasākumu laikā ir jautājums, kur
novietot automašīnas. Vēlamies
noskaidrot, kur ierīkot stāvlaukumu, bet lielākais uzsvars tiek likts
uz apstādījumiem, jo Popes muižā ir vēsturiskais parks un aleja.
Gribam saprast arī to, kā saglabāt
veco kapsētu, kas arī pamazām
kļūst par parku. Speciālistu vērtējums ļaus nākotnē izvairīties
no kļūdām. Piemēram, pavasarī kāds zemnieks gribēja izcirst
vēsturisku ošu rindu, kas aug gar
seno muižas brūzi. Mēs vēlamies
nosargāt vēsturiskās vērtības, nav
pieļaujams, ka tās vienā dienā tiktu iznīcinātas. Popes muižas apbūve Latvijā ir lielākā, tajā ietilpst
16 arhitektūras un 11 mākslas
valsts nozīmes pieminekļi.
Biedrība ar savu darbu aizvien
cer pārliecināt arī pašvaldību par
Popes muižas kultūrvēsturisko
nozīmi, domājot par Ventspils
novada kultūras mantojuma un
tūrisma attīstību,” norāda runātājs.
Kāpēc Roberts tik ļoti ir aizrāvies ar vēsturisko vērtību apzināšanu un saglabāšanu? “Popes
muiža ir ievilkusi mani sevī tā
apzināti nu jau desmit gadus. Un
nav tāda brīža, kad par to nedomāju, lai kur un kādā situācijā
atrastos. Šobrīd arī savu maģistra
darbu izstrādāju par šo tēmu. > >
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< < Sākumā domāju, ka tas drīz
apniks, kā man tas mēdz būt ar
citām lietām, bet ne. Laikam jau
tā ir arī kaut kādā mērā pienākuma apziņa pret senču atstāto
mantojumu, jo devītajā paaudzē
esmu Popes muižas dzimtļaužu
pēctecis, un esmu lepns par to!
Man ļoti spilgtā atmiņā ir saglabājies vēlējums, ko man, vēl piecus gadus mazam esot un stāvot
uz mājas lieveņa, kas rotāts zirgu
ratu riteņiem, Popē, Vienības ielā
8, plaukstā sniedzot siltu, tikko
ceptu pīrāgu, toreiz izteica manas vecvecmātes māsa Marija un
viņas dēls Jānis Teibe. Pirms 25
gadiem saņemtais vēlējums uzliek lielu atbildības un pienākuma
sajūtu pret senču mantojumu un
šo vietu, tādēļ nevaru tā vienkārši
noskatīties uz absurdo situāciju,
ka valsts nozīmes arhitektūras
pieminekļiem aizsardzība ir tikai vārdos atrunāta likumā, bet
realitātē nemaz nedarbojas. To
mēs ļoti uzskatāmi redzam Popes muižas klēts un kalpu mājas
“Ābeļkalni” gadījumā, kad nesakārtoto īpašumtiesību dēļ tās ir
nolemtas iznīcībai. Jā, tā patiesi
ir, ka dažas no muižas ēkām ir bez
saimnieka, tādēļ ir vēl lielāka pienākuma apziņa parūpēties par to,
kas nepieder nevienam, bet reizē
ir mūsu visu kopējais mantojums.
Šīs absurdās situācijas risinājums
ir tikai pašvaldības ziņā, jo tai
pieder zeme, uz kuras atrodas šie
pieminekļi, tādēļ ļoti ceru, ka šī
gada budžetā tiks atrasts tas viens
tūkstotis un divi simti eiro, lai popiņiem sirds būtu mierīga un klēts
nonāktu pašvaldības īpašumā, un
nākotnē to būtu iespējams glābt
no iznīcības. Pēdējos gados vietējie un viesi Popes muižu novērtē
arvien vairāk – viņi ir pamanījuši,
ka tai ir būtiska nozīme, attīstot
novadā tūrismu, uzņēmējdarbību un ka, vietai topot pievilcīgai,
arvien vairāk ir gribētāju, kas gatavi šeit pārcelties uz dzīvi. Ceru
sagaidīt to brīdi, kad pie iebrauktuves pagastā paradīsies brūnās
ceļa zīmes Popes muižas apbūves
virzienā, jo pagaidām vēl daudzi
Popes muižai pabrauc garām, tūristu grupas bieži vien nomaldās.
Bet mana kvēlākā vēlme ir, lai
Popes muižas apbūve kļūtu par
visa Ventspils novada kultūrvēsturiskā mantojuma centru, kas
apvienotu šobrīd izkaisītās un
dažbrīd novārtā atstātās novada
vērtības. Popes muiža ir vienīgais valsts nozīmes arhitektūras
kultūrvēsturiskais
piemineklis
Ventspils novada pašvaldības īpašumā, turklāt gan tās ģeogrāfiskais novietojums, gan vēsturiskā
sasaiste ar citiem pagastiem ir ļoti
izdevīgs priekšnoteikums, lai tas
izdotos. Mērķtiecīgi eju uz idejas
īstenošanu par Ventspils novada
kultūrvēsturiskā mantojuma centra izveidi un darīšu visu, lai tas
notiktu!” rezumē Roberts.
Marlena Zvaigzne

pope

Makšķerēja un brauca ar velosipēdiem
Popes muižas dīķī notika makšķerēšanas sacensības. Rezultāti ir šādi:

1. vietā – Kristaps Neimanis (1708 grami),
2. vietā – Agris Bileskalns (1296 grami),
3. vietā – Emīls Šmēdiņš (1014 grami).
Elvja Sojas guvums bija 877 grami, Robina Mūrnieka – 839 grami,
Nila Venta Cīruļa – 613 grami, Toma Bišofa – 477 grami,
Jāņa Krauzes – 433 grami (viņam arī lielākā karūsa – 232 grami),
Viktora Freimaņa – 244 grami, Mika Šmēdiņa – 241 grams,
Ivara Leitarta – 147 grami, bet Viktors Kuzmins, Mareks Jasons un Sandis Jasons šoreiz
palika tukšā.

Foto-velo-orientēšanās
sacensībās par godu Popes
790. dzimšanas dienai
piedalījās astoņas komandas.
1. vietā – “Mazulīši”
(Lauris Brikainis, Evita Brikaine,
Endijs Brikainis, Rihards
Brikainis), 2. vietā – “Kapari”
(Viktors Freimanis, Laura
Freimane, Sanita Zaļkalne),
3. vietā – “Glāzītes” (Andris
Glāziņš, Matīss Glāziņš, Jana
Glāziņa). Jāpiemin arī pārējie
dalībnieki: “Havajas pica”
(Mikus Freimanis, Ginta
Freimane, Kārlis Libkovskis,
Rūta Freimane), “Putekļi”
(Inta Skuja, Mārtiņš Skuja,
Aigars Skuja), “Mūrnieki un Co”
(Renārs Mūrnieks,
Natālija Mūrniece, Nikola
Mūrniece, Zane Kalniņa, Elvis
Auns), “Ziediņi” (Daniels
Hazenfuss, Olivers Hazenfuss,
Karīna Hazenfuse, Sandis
Hazenfuss) un “Ātrie braucēji”
(Mia Cīrule, Daniels Valcis).
Paldies sacensību dalībniekiem
un atbalstītājiem.
Sandris Jankevičus

Vīri koncentrējas,
makšķerējot
Popes muižas dīķi.

Pirmās vietas ieguvēji foto-velo-orientēšanās sacensībās – komanda “Mazulīši”.

Sandra Jankevičus arhīva foto
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pope

Jubileju gads Popē.
Skolai – 170
Liktenis izspēlējis zīmīgas
vēsturiskās kārtis:
Popei – 790, baznīcai – 250,
skolai – 170. Popes stāsts
sākās pirms 790 gadiem.
Pirms 170 gadiem sākās
Popes skolas stāsts. Tai
tālajā 1851. gadā tika atvērta
pirmā skola Popē – maza,
pelēka laukakmeņu ēka.
Un tā vairākus gadu desmitus,
tērpušies ganu gaitās nopelnītos
pusvadmalas svārkos un pastalās,
ar maizes un pavalga nastiņu padusē, tur pulcējās Popes zemnieku
bērni, lai sāktu skolas gaitas.
Līdz mūsdienām ir saglabājušās divas skolas ēkas, bet vārds
“skolotājs” vecāko Popes iedzīvotāju apziņā saistās ar Feldmaņu
dzimtu. Gandrīz 100 gadus mazo
popiņu mācīšana bija šīs ģimenes
ziņā. No 1851. līdz pat 1906. gadam Popes skolu vadīja Frīdrihs
Feldmanis. Pēc tam darbu turpināja viņa dēls Ernests Feldmanis ar
kundzi Annu. 1940. gadā skola tika
iekārtota Popes barona fon Bēra
muižā, kur tā atrodas vēl šodien un
ir ne vien izglītības iestāde, bet arī
vietējās kultūras dzīves centrs.
Gadu gadiem skola ir kopā saturējusi un satuvinājusi Popes iedzīvotājus. Tā tas bijis agrāk un ir
tagad – gan skolas pašas organizē-

ti, gan sadarbojoties ar dažādiem
partneriem un vietējām NVO,
skolā notiek pasākumi ārpus pamatizglītības konteksta: koncerti,
tikšanās ar vēsturniekiem, arheologiem, mūziķiem, literātiem un
folkloras cienītājiem.
Pope ir bagāta ar savu vēsturi, vēsturiskajām tradīcijām un
vēsturisko mantojumu, kurā ietilpst ne tikai ēkas, mantas, lietas,
vēstures ekspozīcija, bet lielākā
pagasta vērtība – cilvēki, arī skolēni un skolas darbinieki. Popes
skolas apkārtnē ir gleznainas ainavas: Popes kalns, parks, alejas,
pilskalns, estrāde. Turklāt Popes
skola muiža ir arī iecienīts ceļotāju apskates objekts.
Lai saglabātu vēsturisko mantojumu un akcentētu to, kā pagātne savijas ar mūsdienām, kādu
papildu pievienoto vērtību iegūst
skolēni, kuri mācās vēsturiskā, ainaviskā vidē – valsts nozīmes kultūrvēstures piemineklī, skolas jubilejas gadā, sadarbojoties ar foto
apvienību “Kursa”, tika atdzīvināta
un foto un video kadros iemūžināta skolas vēsture un mūsdienas. Lai unikālais notikums, kad
skolēni un skolotāji iejutās 20. gs.
sākuma tēlos un sajūtās, nepaliktu
tikai individuālās atmiņās, bet tiktu atstāts mantojumā nākamajām

Viena no fotoizstādes autorēm Ilva Buntika stāsta Popes skolēniem, kā viss tapa.
Viņa lūdz pateikt paldies arī pārējiem fotogrāfiem: Dainim Rozentālam, Ģirtam
Dreimanim, Aivaram Ķesterim, Līgai Sondarei, Anatolijam Popeluham un Valdim
Braunam. Savukārt Marekam Sumļennijam pienākas pateicība par iesaistīšanos
filmas veidošanā, bet stilistei Gitai Kuģiniecei – par fotosesijas dalībnieku sapošanu.
paaudzēm gan skolas, gan pagasta tēla pozitīvai veidošanai, tika
plānots safilmēto video materiālu
apkopot filmā, veidot brīvdabas
izstādi ar lielformāta fotogrāfijām
un brīvdabas kino. Turklāt foto
grāfijas kalpos kā skolas interjeru
papildinošs elements ilgtermiņā.
Notikums, kas norisinājās
2020. gada rudenī Popes skolā,
bija ne vien mākslinieciskas jaunrades pasākums, bet arī saliedēja
sabiedrību: skolēnus, skolotājus,
viņu vecākus, pagasta pārvaldi,
vietējās sabiedriskās organizācijas, jo iesaistījās daudzi, gan
iejūtoties tēlos, gan meklējot at-

ribūtiku un gatavojot laikmetam
atbilstošus apģērbus.
2021. gada vasaras noslēgumā
projekts daļēji noslēdzās. Skolas
malkas šķūnī tika izveidota, atklāta un izrādīta fotoizstāde un
prezentēta 15 minūšu gara filma
“Popes skolai 170”. Foto apvienība
“Kursa” ir izgatavojusi arī kalendāru.
Pēc izstādes fotodarbi ceļos.
Pirmā pieturvieta būs Ventspils
Amatu māja. Pēc ceļošanas foto
grāfijas paliks kā Popes pamatskolas interjera elementi, kas lieliski
iederēsies vēsturiskajos skolas
gaiteņos. Vienlaikus darbu atraša-

nās Popes skolas ēkā radīs kultūras mantojumā balstītu, laikmetīgu noskaņu, izglītos un informēs
skolēnus un Popes muižas apmeklētājus. Fotogrāfijas un tēli, kas iekļauti fotosesijā, veidos izpratni
par pagātni un kultūras vēsturi,
tādējādi iezīmējot paaudžu pēctecību. Līdz ar filmas izplatīšanu sociālajos tīklos tiks dota iespēja gūt
svētku sajūtu un piederību vietai
arī tiem, kuri šodien Popē vairs
nedzīvo vai kuriem vairs nav ikdienas saistības ar skolu. Projekts
noslēgsies ar fotoalbuma, grāmatas, izveidi kā dāvinājumu skolai.
Anita Krūmiņa

Jauno
mākslinieču
panākumi
Izglītības pārvaldes
vadītāja Aina Klimoviča
trim Popes pamatskolas
skolniecēm pasniedza
pašvaldības Pateicības
rakstus par sasniegumiem
valsts un starptautiskos
konkursos. Skolnieces
saņēma arī naudas balvas.
6. klases audzēkne Keta Šteina iepriekšējā mācību gadā ieguva 3. vietu Pasaules bērnu
mākslas izstādē konkursā “The
28th Annual World Children’s
Picture Contest” un 1. vietu XIII
Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē “Trejdegsnis”
(Triple Sun). 6. klases skolniecei
Elzai Karlīnai Drungilai 1. vieta
vizuālās mākslas konkursā “Jāzepa Vītola mūzika “No realitātes
uz ilūziju 2020”” un 1. vieta XIII

Elzu Karlīnu, Hannu un Ketu interesē māksla.
Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē “Trejdegsnis”
(Triple Sun), savukārt 5. klases
audzēkne Hanna Mūrniece iegu-

Popes pamatskolas arhīva foto

va 1. vietu vizuālās mākslas konkursā “Jāzepa Vītola mūzika “No
realitātes uz ilūziju 2020””, 2. vietu
vizuālās mākslas konkursā “Akva-

relis. Jānis Brekte 100” un atzinību
49. starptautiskajā bērnu mākslas
konkursā “Lidice 2021”. Apbalvotās skolnieces pagājušajā mācī-

bu gadā apmeklēja Popes bērnu
mākslas studiju, ko vada pasniedzēja Ingrīda Andersone.
Marlena Zvaigzne
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užava

Ir augusts, un
stārķi lido prom
Kā jau dziesmā teikts – ir augusts, un stārķi lido prom, lai
atkal nākamajā pavasarī atgrieztos mājās. Bet mēs paliekam
tepat un turpinām baudīt skopos augusta saules starus, cerot
uz siltu, saulainu atvasaru.
Šādas cerības un liela neziņa bija 28. augustā, kad, sazinoties ar Gati,
nevarējām saprast, ko darīt ar koncertu Užavas estrādē. Laiks kā vēlā rudenī – katrs mākonis, kas nāk no Ventspils puses, mūs aplaimo ar vēsām
lietus lāsēm. Ko darīt? Vienojamies, ka puiši brauks, liks aparatūru un
skatīsies – ja nu ļoti līs, tad nekā...
Bet pulksten piecos, lai arī zāle un soli bija slapji, mākoņi izklīda, un
“Atbalss” dziedātās dziesmas varēja skanēt.
Paldies par jaukajiem mirkļiem! Mēs jūs uzskatām par savējiem, jo
kāds ir dzimis užavnieks, kāds dzīvojis Užavā... Malači! Lai jūsu enerģija
neizsīkst!
28. augustā atzīmējam Seno ugunskuru nakti. Tādēļ Užavas sieviešu
vokālais ansamblis “Saiva” vakarā devās uz Užavas upes ieteku jūrā, kur
aizdedza ugunskuru un dziedāja dziesmas par jūru. Lai mums visiem
silts, saulains un darbīgs septembris!
Gita Vilgute

Vokālā ansambļa “Saiva” dziedātājas pie Užavas ietekas jūrā.

Gitas Vilgutes arhīva foto
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ugāle

Ideja, kura realizējās.
Izveidota pastaigu taka
Daudzi būs dzirdējuši par
Tak-U-gāli, bet ne visi zina,
kas tā tāda un kā radās šī
aktivitāte. Pavisam nesen,
2019. gada augustā, biedrības
“Ugāles attīstība” vadītāja
Ilze Babra ugālniekus
aicināja uz semināru “Ugāle
vakar, šodien, rīt – ideju
tilts”, kuru vadīja vietrades
eksperts Jānis Ķīnasts.
Šī semināra mērķis bija veicināt ugālnieku iesaisti procesos, kas saistīti ar Ugāles pagasta
identitātes formēšanu, potenciāla
apzināšanu, nākotnes vīzijas un
stratēģijas izstrādi. Semināra gaitā dalībnieki tika sadalīti vairākās
grupās, kuru uzdevums bija radīt
idejas pagasta attīstībai un vienoties par darāmajiem darbiem. Viena no grupām izstrādāja vīziju par
kādreizējo Ugāles pastaigu taku
atjaunošanu.
Kāpēc tas likās svarīgi? Grupa nonāca pie atziņas, ka Ugālei
trūkst vienota enerģētiskā un arī

fiziskā centra. Ugāles veidošanās
gadu gaitā nav bijusi vienkārša.
Vēstures laika nogriežņos mainījušās Ugāles centra vietas, un katra
aiz sevis atstājusi bagātu un interesantu vēsturisko mantojumu.
Diemžēl šie bijušie centri gadu gaitā ir degradējušies. Grūti izstaigāt
Voldemāra Zelmeņa atmiņu takas
vecajā muižā. “Jaukā laikā mēs
ar vecmāmiņu, rokās sadevušies,
staigājām pa muižas parka celiņiem, gājām gar lielo dīķi, pa liepu
gatvi aizsoļojām līdz baznīcai vai
pa bērzu gatvi līdz dzelzceļa pārbrauktuvei. Tur visur bija daudz ko
apskatīt.” 1946. gada aprīlī Dagnija Zigmonte savā dienasgrāmatā
ieraksta: “Jā, vakarvakarā devos
pastaigā un atklāju satiksmi: balles
laukuma estrāde – Ventspils ceļš.
Pa laipiņu pāri valkam, augšā sausā uzkalniņā, garām lielam skudru
pūznim, paklejot starp skrajām
priedēm, galu galā nonākt uz gaužām smilšaina ceļa, kas ved uz
Ventspils ceļu.” Diemžēl arī šī vieta

ir aizmirsta un aizaugusi. Kurš gan
savu iecerēto nav vedis uz pilskalna gravām? Šai skaistajai ugālnieku
tradīcijai ir jāturpinās!
Tak-U-gāles grupas ideja bija
atjaunot kādreizējās pastaigu takas, kuras būtu kā atjaunota asinsrite, kas apasiņotu un atdzīvinātu
Ugāles vēsturiskās vietas: dzelzceļa
aleju jeb 15. maija aleju, ūdenstorni, Stacijas laukumu, Ballesplaci un
gravu, foreļu dīķa un fazānu dārza
vietu, Pilskalnu lapegļu audzi, muižu…
Tā radās Tak-U-gāle. Jau semināra laikā Tak-U-gāles grupa
kopā ar citiem idejas atbalstītājiem izstaigāja ceļu no dzelzceļa,
ūdenstorņa līdz pilskalnam un
pārliecinājās, cik aizaugusi un
grūti caurejama ir šī kādreiz tik iecienītā pastaigu taka. Ir notikušas
vairākas ekspedīcijas, lai izvēlētos
takas veiksmīgāko maršrutu, iezīmētu to dabā un saplānotu darāmos darbus. Saskaņojot darāmo
ar “Latvijas Valsts mežiem”, ir no-

AS “Latvijas Valsts meži” Tak-U-gālē uzstādījusi tiltiņu,
lai var ērti šķērsot grūti izbrienamu vietu.

Aleksandra Hmeļņicka foto

tikušas septiņas taku labiekārtošanas talkas un uzsāktas sarunas par
nepieciešamo laipu izveidi. Ir notikuši arī vairāki kultūras pasākumi.
Kopš tā laika taka ir izstaigājama,
un nu par to ir dzirdējuši un taku
apciemojuši ne tikai ugālnieki.
Toreiz, piesakoties vietrades
semināram, reti kurš no dalībniekiem paredzēja, ka radošas sarunas pāraugs reālā darbībā. Satikās
cilvēki ar līdzīgiem mērķiem un
idejām, kuru piepildīšanai līdz šim
trūka domubiedru atbalsta. Semināra vadītājs Jānis Ķīnasts parādīja, kā paši iedzīvotāji, apvienojot
spēkus, var uzlabot savu vidi. Šī
ir pašu ugālnieku iniciatīva, kurai
līdz šim nav tērēti pašvaldības fi-

Laiks nestāv uz vietas

Divpadsmitie, kuri savu izlaidumu svinēja šovasar, nu jau ir studenti.
Smaidi, vārdi, dziesmas,
ziedi un tas mazumiņš
klātesošo, ko pieļauj šī gada
kovida laika ierobežojumi.
Brīdis, kurā klāt ir arī
skumjas, satraukums par
notiekošo un mazāka vai
lielāka neziņa par rītdienu.
Nepilnas divas stundas, un

pēdējā klases fotogrāfija uz
skolas kāpnēm.
Tāds īsumā bija izlaidums gandrīz katrā Latvijas skolā 2021. gadā.
Arī Ugāles vidusskolas 12. klases
izlaidums, ko šogad sagaidīja 15
skolēni. Viņiem šis gads paliks atmiņā ar attālinātajām mācībām, ar
neizrotātu lielo skolas Ziemassvēt-

Aleksandra Hmeļņicka foto

ku egli, ar nenotikušo žetonvakara
teātra izrādi un citām tik ierastām,
pašsaprotamām, gadu desmitiem
veidotām, bet nenotikušām skolas
tradīcijām. Bet mēs neļāvām nostalģijai par nenotikušo un lietum
sabojāt svētku pasākumu. Virs
mūsu galvām pacēlām skolas dāvinātos baltos lietussargus un vēro-

jam, kā gaisā aizlido 15 krāsaini baloni ar mūsu cerībām un sapņiem,
ko piepildīsim.
Vasara ir pašā plaukumā, un
laiks jau nestāv uz vietas. Un, re,
saņemti eksāmenu rezultāti, kas
visos obligātajos priekšmetos klasei
ir vidēji augstāki nekā valstī. Nu jau
visi Ugāles vidusskolas 2021. gada

nanšu līdzekļi. Tak-U-gāles koordinatoru grupa, kurā ir Ilze MekšaKomisarova, Dzintra Mieze, Inese
Rumpa, Irēna Lakše un Andris
Bernāns, aicina ikvienu piedalīties
taku labiekārtošanā gan ar idejām,
gan darbiem.
Dagnija Zigmonte, trešdien,
19. III 47. 20:22: “Es redzu zilu rīta
miglu, kas gulstas pār purvu, sūnas
apklātu celiņu mežā, dzērvenes kā
asins pilienus sasalušajās sūnās. Es
redzu Ugāles mežu tumsu, šauru
smilšu ceļu un aizejošās vasaras
mākoņus man pār galvu. Es atkal
stāvu pakalnā pie parka un redzu
ceļu kā baltu stīgu aizvijamies zaļā
vadmalā.”
Inese Rumpa
absolventi turpina mācības Ventspils Augstskolā, Latvijas Universitātē, Restorānu servisa skolā, Latvijas
Lauksaimniecības universitātē, Liepājas Universitātē, Liepājas Jūras
koledžā, Rīgas Stradiņa universitātē, Juridiskajā koledžā, Alberta
koledžā, Rīgas Medicīnas koledžā,
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
tehnikumā un Nacionālās aizsardzības akadēmijā. Un mēs no sirds
novēlam pacietību, zinātkāri un
veiksmi. Klāt jauns mācību gads,
un 1. septembra rītā, uz Ugāles vidusskolas kāpnēm stāvot, skaitot
dzejoļus un dziedot lapsas Tutes
dziesmu par to, ka “ja es kaut ko
nemācēšu, tad man draugi palīdzēs”, savas skolas gaitas uzsāka
23 pirmklasnieki. Mazliet sabijušies, bet ziņkārīgi vērojot apkārt
notiekošo un neaizmirstot ik pa
brīdim sameklēt vecāku acis drosmei. Tā noderēs katrai turpmākajai skolas dienai, apgūstot arvien
jaunas zināšanas un prasmes, rēķinot, lasot, dziedot un iegūstot
arvien jaunus draugus skolā.
Ir labi mācīties Ugāles vidusskolā, kur pēc mācību stundām
var attīstīt savus talantus interešu
izglītības pulciņos, blakus esošajā
jaunajā sporta manēžā un Mūzikas un mākslas skolā. Lai mums
visiem radošs, interesants, mācību sasniegumiem bagāts jaunais
mācību gads!
Bijušās 12. klases audzinātāja
Anita Upīte
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ugāle

1. klasē mācās
23 skolēni

Ugāles vidusskolas pedagogu saime. Lai veiksmīgs mācību gads!

ALEKSANDRA HMEļņIcKA FOTO

tārgale

Tārgales pagasta līvu folkloras kopas “Kāndla” dziedātāji gavilēja muzeja pagalmā.

Jāzeps osmanis ir teicis:
“Atkal skola pulcē kopā
mūs,/ un tās balss ir silta,
aicinoša.” šajā mācību gadā
gribas dzejnieka vārdus
pārveidot, “atkal” vietā
liekot “beidzot”, jo ir sācies
jauns darba cēliens – jaunu
zināšanu, izaicinājumu un
iespēju laiks, kas vienmēr
iet roku rokā ar nopietnu
mācību darbu.
Ir skaidrs, ka arī šis gads solās
būt samudžinātu kamolu pilns,
taču klātienē. Šis vārds dod cerības,
iekrāso jauno mācību gadu daudzkrāsainu un padara to dzirkstošu.
Mēs ticam un ceram, ka
2021./2022. mācību gadā mēs uz
iepriekš iegūtās pieredzes spēsim
atsperties un iet tālāk ar stabiliem
un noturīgiem soļiem. Izmantosim
katru kopā būšanas brīdi jēgpilni. Iepriekšējā mācību gadā mēs
visi pārliecinājāmies, ka skola bez
skolēniem un skolotājiem ir tikai
tukša ēka. Skolai vajag rosību, kustību, dzīvību. Skolai vajag skolēnus un skolotājus, mācību stundas
klātienē. Šogad Ugāles vidusskolā
mācās 204 skolēni, bet vislielākos
jaunatklājumus sagaida 23 skolēni,
kuri 2021./2022. m. g. pievienojās
Ugāles vidusskolas saimei, uzsākot
skolas gaitas 1. klasē. Lai mums visiem jaunais mācību gads ir čakluma, pacietības, savstarpējas cieņas
un labestības pilns. Būsim iecietīgi
un saprotoši cits pret citu. Laimīgu
jauno mācību gadu!
Ugāles vidusskolas direktore
Dana Šimpermane

“Kāndla” uzstājās Pērnavā,
dziedot līvu valodā
Mums, Tārgales pagasta
līvu folkloras kopai
“Kāndla”, piedalīties somuingeru XXX dziesmu un
deju svētkos pēc Igaunijas
somu-ingeru kultūras
biedrības uzaicinājuma
bija liels gods. Tas nesa arī
atzinību un plašu interesi
par latvijas pamattautības
– līvu – etnisko identitāti
un tās kultūrvēsturisko
mantojumu.
Dziesmu un deju svētki norisinājās Pērnavā. Jubilejas pasākums iesākās ar dievkalpojumu
Elizabetes baznīcā. Tur piedalījās
gan vietējie iedzīvotāji, gan svētku
kolektīvu dalībnieki. Pēc dievkalpojuma no baznīcas sākās svinīgs
gājiens, kas aizvijās līdz Pērnavas
centra pamatskolas laukumam,
kur norisinājās jubilejas lielkoncerts.
Dziesmu un deju svētku koncerta dalībnieki bija Igaunijas somu-ingeru kultūras biedrību kori,
deju kolektīvi, tautas kapelas, vokālie ansambļi un bērnu grupas
no visas Igaunijas, kā arī ciemiņu
kolektīvi no Helsinkiem.

Mūsu uzstāšanās tika iekļauta
Dziesmu un deju svētku vakara
programmā, kas notika Igaunijas
atmodas laikā pazīstamākās dzejnieces Lidijas Koidulas vārdā nosauktā mākslas muzeja pagalmā.
Vispirms tur bija ingeru tautai
raksturīgo lielo šūpoļu atklāšana,
bet koncertā dziedājām gan mēs,
gan citi svētku dalībnieki, turpat
varējām vērot arī mini izrādi ingeru garā.
Esam gandarīti, ka varējām
dziedāt, spēlēt un pārstāvēt Latviju
un Ventspils novadu, pastāstīt par
Tārgales līvu ciemiem pie jūras,
kuros šajā laikā saulrieti liedagā ir
kā skaistākās izrādes pasaulē. Zilā
jūra, baltais smilšu krasts un zaļais
mežs – šīs krāsas līvu karogā ir kā
mūsu cerība rītdienai. Dziesmas
sildīja klausītāju sirdis, jo somu valoda pat vairāk nekā igauņu valoda
ir līdzīga līvu valodai.
Šādi svētki veicina kultūrizglītību un apliecina tradicionālās
kultūras mantojuma saglabāšanas
nozīmīgumu, vietējās kultūras
identitāti un dzīvotspēju.
Kopas “Kāndla” vadītāja
Ilga Porniece
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seniori

Seniori sportoja,
spītējot lietum un vējam

Ugālnieks Jānis Leiguts nepretojas izskata pārmaiņām.

Seniorus ļoti iepriecināja dziedātāja Ainara Bumbiera priekšnesumi.

Ingas Bergas arhīva foto

Jau otro gadu šūpojamies kroņvīrusa šūpolēs.
Augšā, lejā. Sēžam mājās, tad sapotējamies un
izejam sabiedrībā, lai paskatītos uz citiem un

papriecātos par viņiem, paskatītos apkārt, tomēr
piesargājoties uzskriet virsū tai nelaimīgajai
“deltai”.

Spēļu rezultāti
Sievietes

50–64
1. Ināra Ābeltiņa (Ziras)
1. Modrīte Purekle (Ziras)
2. Linda Trabša (Užava)
3. Sandra Leigute (Ugāle)
65–74
1. Jautrīte Pulmane (Piltene)
2. Vizma Soja (Pope)
2. Ilze Graudiņa (Pope)
3. Benita Šenberga (Piltene)
75 un vairāk
1. Laimdota Trautmane (Zlēkas)
2. Maiga Jēkabsone (Piltene)
3. Ilga Gailiša (Užava)
3. Zeltīte Kristovska (Vārve)

Vīrieši

65–74
1. Edgars Vensbergs (Pope)
2. Arvīds Bērziņš (Jūrkalne)
3. Arnolds Pulmanis (Piltene)
75 un vairāk
1. Voldemārs Akmentiņš (Piltene)
2. Ilmārs Kraulis (Puze)
3. Jānis Freimanis (Piltene)
Stafete
1. Pope:
Ilzīte, Genoveva, Astra, Edgars
2. Ziras:
Anita, Ināra, Dzidra, Mudīte
3. Užava:
Ilga, Biruta, Linda, Juris

Vasaras vidū Viktorija Rebuka, aptaujājusi pagastu seniorus,
ierosināja pēc gada pārtraukuma
atkal tikties sporta spēlēs ar devīzi
“Ar smaidu pa dzīvi”. Gandrīz visi
bija ar mieru ierasties Zūrās. Tomēr, kā jau rudens pusē, karstās
vasaras dienas mūs ir pametušas
un saņemam pirmos rudens sveicienus ar vēju un lietu. Kā būt,
ko darīt? Labi, ka novada kultūras darbiniekiem laba sadarbība.
Vārves Ingai Bergai nepatīkamā
atmiņā iepriekšējās lietainās sacensības, kad nebija iespēju no
lietus paslēpties. Tādēļ radās
doma parunāt ar Jūrkalnes Kristīni Skrulli par vietas maiņu. Tā
novada seniori tikās Jūrkalnē. Pierādījās Vējturu nama lietderība.
Neraugoties uz laiku, kad likās,
ka vējš ar lietu pasauli virpulī sagriezis, brauca autobuss pēc autobusa. Vietas Vējturu nama pavēnī
pietika visiem. Pasākumu vadīja
Inga, apsveikuma vārdus teica
Senioru padomes priekšsēdētājas
vietniece Viktorija Rebuka. Seniorus uzrunāja un sveica Kultūras
nodaļas vadītāja Zane Pamše, dāvinot lielu konfekšu grozu kopā
ar klāt neesošā Gunta Mačtama
laba vēlējumiem. Zūrās seniori
bija pulcējušies septiņus gadus,
šogad Inga sacensību organizēšanas stafeti nodeva Kristīnei, kaut
vadības groži joprojām bija Ingas
rokās. Pagasta komandas pieteica

sevi, iepazīstinot ar stāstījumiem
“Tas notika pagastā…”. Pārsteigums, ka zem jumta vietas pietika
visam. Arī sacensību disciplīnām
un stafetei. Jautrība, optimisms
un tikšanās prieks, kaut ārpusē
reizēm vējš parūpējās par lietus
sienu. Bija jāpagaida, lai tiktu līdz
estrādei, kur Taiga Reķe visus cienāja ar garšīgu zupu.
Kamēr organizatori apkopoja
rezultātus, mūs iepriecināja Ainars
Bumbieris ar sirsnīgu koncertu,
paņemot publiku ar savu šarmu,
humoru un talantu. Bija iespēja
gan kopā padziedāt, gan padejot.
Jauka atpūta pēc ierobežotās saskarsmes. Pēc koncerta arī rezultāti apkopoti. Tika pasniegti kausi un
pateicības raksti par piedalīšanos.
Nākamā gada sacensību stafete
tika nodota Zlēku pagastam. Cerēsim, ka varēsim tikties nākamās
vasaras pirmajā pusē, kad mūs tur
solīja gaidīt. Pasākuma noslēgumā
personīgas tikšanās un fotografēšanās ar Ainaru Bumbieri. Smaidi,
jautrība un labs garastāvoklis ilgākam laikam.
Ņemot vērā nepateicīgos laika apstākļus, viss notika gods
godam – ļoti labi. Paldies visiem
organizatoriem un palīgiem par
sagādāto tikšanās prieku un labu
garastāvokli ilgākam laikam.
Klāt bija, visu vēroja,
pārdzīvoja un iespaidus aprakstīja
Marija Janvāre.
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sports

Apbalvo sportistus
un trenerus
Zinību dienā pašvaldība sveica sportistus un viņu
trenerus, kā arī pasniedza naudas balvas.
Anna Gulbe ieguva 2. vietu Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem lodes grūšanā un 2. vietu čempionātā diska mešanā, kā arī 2. vietu Latvijas Republikas čempionātā vesera mešanā.
Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknis Nauris Alens Jaškovičs
izcīnīja 1. vietu šķēpa mešanā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā un 3. vietu šķēpa mešanā Baltijas valstu čempionātā.
Eduards Strelkovs ieguva 3. vietu 110 m/b Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā un 3. vietu tāllēkšanā Latvijas Republikas čempionātā U16 grupā.
Armands Lagzdiņš izcīnīja 1. vietu 1500 m kavēkļu skrējienā Latvijas
Republikas čempionātā vieglatlētikā U16 grupā un 2. vietu 1500 m kavēkļu skrējienā Baltijas valstu čempionātā U16 grupā.
Markuss Meiļuns ieguva 2. vietu augstlēkšanā Latvijas Republikas
čempionātā vieglatlētikā U16 grupā un 2. vietu augstlēkšanā Baltijas valstu čempionātā U16 grupā.
Mārim Ansbergam bija 3. vieta 3000 m kavēkļu skrējienā Latvijas
Republikas čempionātā vieglatlētikā U20 grupā.
Ralfs Dukāts izcīnīja 1. vietu 80 m skrējienā Latvijas Republikas
čempionātā vieglatlētikā U14 grupā.
Par audzēkņu veiksmīgu sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātam vieglatlētikā apbalvoti treneri Dainis Lodiņš, Aivars Čaklis,
Kaspars Gulbis un Reinis Ziemelis. Veiksmīgus startus arī turpmāk!
Marlena Zvaigzne

Ugālnieki Kaspars, Māris, Ralfs un Anna.
Apsveicam un lepojamies!
Jolantas Ziemeles arhīva foto

Sporta kluba “Demora” pārstāvju aktivitātes
Sporta centrā “Kleisti”
7. un 8. augustā notika
Latvijas Republikas
nacionālais čempionāts
šķēršļu pārvarēšanā.
Par šī gada čempioni
pieaugušajiem kļuva
Laura Penele ar zirgu
Dundas V.D.M., pārstāvot
z/s “Lielceri”.
JSK “Demora” sportiste Alise
Lūse ar poniju Džoana pēc pirmās
dienas maršrutā iegūtās 2. vietas
un svētdienas uzvaras galvenajā
poniju maršrutā ar pārlēkšanu ar
90 cm augstiem šķēršļiem izcīnīja
šī gada poniju jāšanas čempiones
titulu. Junioru konkurencē ar 120
cm augstiem šķēršļiem startējošā
Anna Čakstiņa ar Chikitu sestdienas maršrutu veica bez soda
punktiem, bet svētdien pieļāva divas kļūdas maršrutā.
Pāces kausā “Kalēji 2021”
vairums JSK “Demora” sportistu devās pēc pieredzes, iegūstot
arī godalgotas vietas. Augstākais
rezultāts Martai Jansonei ar Red
Grace – 2. vieta maršrutā ar 100

Ponija audzētāja Laima
Rozentāle, trenere Gelinta
Apse un Alise Lūse.
Gelintas Apses arhīva foto

cm augstiem šķēršļiem un pirmais
starts sacensībās, 3. vieta Elzai Vašukai ar poniju Dūja 60 cm maršrutā uz ideālo laiku. Pirmie starti
vadības maršrutā arī Rebekai Annai Berkai ar Dūju, iegūstot vērtējumu “pārliecinoši”, un Amandai
Bonfeldei ar Dūju – vērtējums
“ļoti, ļoti labi”.
“Esam gandarīti par Alises
un Džoanas izcīnīto čempiones
titulu. Šis tandēms ir ideāli sastrādājies vairāku gadu garumā un
šobrīd ir savā vislabākajā formā.
Pieredze krāta arī ārpus Latvijas
un augstākos maršrutos, nekā
poniji lec šeit. Prieks, ka beidzot
arī Latvijas Jātnieku federācija apbalvo ar zelta medaļām uzvarētāju
poniju/zirgu īpašniekus un trenerus. Tā kā pārstāvu abus, izvēlējos
savu otru medaļu nodot tālāk poniju audzētājai Laimai Rozentālei
pateicībā par uzticēšanos un padomiem.
Savukārt 4. un 5. septembrī
sporta centrā “Kleisti” notika Latvijas Jātnieku federācijas Sporta
dienas un sacensības konkūrā.
Neskatoties uz stipro lietu, krusu
un slikto laukuma pamatu, sacensības notika visos plānotajos
dažāda augstuma 15 maršrutos.
Galvenajā maršrutā ar 130 cm
augstiem šķēršļiem uzvara Katrīnai Asarei ar zirgu Cipra (JSK

“Princis”). Jātnieku sporta kluba
“Demora” sportistei Annai Čakstiņai ar Chikitu uzvara atvērtajā
ātruma maršrutā ar 120 cm aug
stiem šķēršļiem, Martai Jansonei
ar Red Grace 4. vieta bērnu līdz
14 gadiem konkurencē maršrutā
divās fāzēs ar 105 cm augstiem
šķēršļiem. Undai Egendorfai ar
Rolsroisu un Reičelai Kohai ar Čikāgu maršrutos – pa kādam soda
punktam.
Otrās dienas vadības maršrutā, kur tiek vērtēta jātnieka uzsēde, zirga vadības prasme un precizitāte, ar vērtējumu “ļoti labi”
maršrutu veica “Demoras” jaunās
sportistes Rebeka Anna Berka ar
Dūju, Anna Goša ar Džoanu un
Dita Gūtmane ar Dūju. Savukārt
maršrutā ar 70 cm augstiem šķēršļiem Elzai Vašukai ar Džoanu
4. vieta, bet maršrutā divās fāzēs
ar šķēršļu augstumu 85 cm Elzai
ar Džoanu augstā 3. vieta. “Demoras” sportiskie pāri piedalījās
arī Jauno jātnieku skolas turnīrā
Inčukalnā, kur pāris no tiem –
jaunzirgi – devās uzkrāt pieredzi.
Anna Čakstiņa ar zirgu Chikita
izcīnīja trīs uzvaras, divas no tām
ātruma maršrutos ar šķēršļu augstumu 110 cm un uzvaru galvenajā maršrutā ar šķēršļu augstumu
120 cm.
Gelinta Apse
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ziras

Sākas Ziru muižas
parka atdzimšana
Jau ilgus gadus Ziru
muižas parks ir pamests un
nesakopts. Lai arī muižas ēkas
vairs nav, par tās varenību
liecina fotogrāfija un divas
varenu koku alejas parkā.
Novada pašvaldības konkurss
“Mēs savā novadā 2021” deva
impulsu kaut daļu no parka sākt
apdzīvot. Tapa projekts “Ziru
muižas parka sapnis”. Tik tiešām
tika sapņots: par soliņiem, tiltiņu,
aizmirstu lietussargu un platmali,
iztīrītu dīķi ar skaistu laipu, mald
ugunīm parkā, vēja zvaniem…
Projekta realizācijā piedalījās
vesela komanda: Anželika, Baiba,
Linda, Modrīte, divi Andi, divi
Andri, divi Roberti, divi Artūri,
Raimonds, Henrijs, Edgars, Dzintars, Renārs. Strādājām vakaros –
gan karstumā, gan odu un dunduru mākonī. Un tapa soliņi, tiltiņš,

Ziru parkā parādījies lietussargs.
Bērniem patiks līdzsvara laipa un ričuračs.
dambretes galds, šūpoles, līdzsvara laipa, spēļu galds ar “Cirku” un
ričuraču. Paldies visiem, kuri piedalījās projekta realizācijā.

Lai arī nekad vairs neatdzims
Ziru muižas godība, bet iespējas
sakopt apkārtni vēl redzam.
Modrīte Purekle

Ziedu paklāji, sports un koncerti
Kā jau katru gadu, arī
šovasar Zirās tika svinēti
pagasta svētki. Tie notika
divas dienas.
14. augusts tika veltīts ģimenēm
un bērniem. Mūsu svētkus plkst. 12
atklāja Ziru pagasta amatierteātris
ar Ritas Misūnes izrādēm “Trīs vītušas rozes” un “Nopietni kā anekdotē”, režisore Anita Pāvelsone.
Plkst. 13 no zirenieku puķu dobēm
un dārziem atceļoja visdažādākie ziedi un dabas materiāli ziedu
paklāju veidošanai. Tika izveidoti
septiņi paklāji, katrs ar savu šarmu.
Vienā no paklājiem bija atveidota
puķu vāze, kurā rotājās krāsainas
gladiolas, citā varēja saskatīt Latvijas karti, bet pārējos paklājus veidoja sēņu, ziedu un kastaņu mozaīkas. Plkst. 14 vecāki ar bērniem un
vecvecāki ar mazbērniem devās uz
Ziru muižas parka alejām, kur, izpildot dažādus uzdevumus, saņēma
saldumus un iemācījās izveidot ziedu no baloniem. No plkst. 15 līdz 18
jaunajā sporta laukuma tika piedāvāta ģimenes programma “Mazais
stiprinieks”, tās galvenā vērtība bija
iespēja visai ģimenei pavadīt kopā
laiku, piedaloties sportiskās atrakcijās: izbraukt ar velokartiem un izmēģināt spēkus nelielās sacensībās,
noskaidrojot, kura no ģimenēm ir
visātrākā basketbola soda metienos, volejbola piespēlēs pāri tīklam
un ģimenes stafetē. Vakaram noslēdzoties, Ziru iedzīvotājus gaidīja

Daces Pūpoliņas foto

Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā
2021. gada augustā reģistrēti
deviņi jaundzimušie:
divi Vārves pagastā,
pa vienam Puzē, Zirās, Užavā
un Piltenē, bet trīs Tārgalē.
Ventspils novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2021. gada augustā reģistrētas
sešas laulības, Usmas
evaņģēliski luteriskajā draudzē – divas.
Informācija par Ventspils novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2021. gada augustā reģistrētajiem
miršanas gadījumiem
Popes pagastā		

Arnis Ķēze (07.07.1950.–04.08.2021.)
Zigurds Knubis (12.11.1944.–29.08.2021.)

Usmas pagastā 		

Daina Veidenberga (26.07.1947.–07.08.2021.)

Ugāles pagastā		

Irina Eniņa (23.07.1938.–18.08.2021.)
Laima Valtmane (28.03.1979.–22.08.2021.)

Pagasta svētkos tapa septiņi dažādi paklāji. Paldies to
Baibas Grīniņas arhīva foto
veidotājiem!
autobuss, lai aizvizinātu uz grupas
“Baltie lāči” koncertu “Tirgus stāsti”,
kas notika kaimiņpagastā Vārvē.
15. augustā visiem interesentiem bija iespēja vērot unikālu
priekšnesumu – ekstrēmo velo
šovu komandas “Greentrials” izpildījumā, kurā bija apvienoti trīs

sporta veidi: velotriāls, BMX freestyle un BMX flatland. Svētki
noslēdzās ar grupas “Atbalss” koncertu Ziru pagasta estrādē. Paldies
visiem par sapratni, atbalstu un
piedalīšanos svētkos.
Baiba Grīniņa

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, 29. septembrī.
Nākamais numurs iznāks
12. oktobrī.

