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Piltenē labiekārtota daudzdzīvokļu māju teritorija
Rožu ielā 2 un Rožu ielā
4 Piltenē šovasar notika
remontdarbi, jo tika veikts
teritorijas labiekārtojums.
Abos pagalmos pārbūvēts
brauktuves segums un sadzīves
kanalizācijas tīkli, ierīkota lietus
kanalizācijas ūdens sistēma, iz
veidota autostāvvieta un uzstādīti
soliņi, atkritumu urnas, velosipē
du statīvi, bērnu rotaļu laukuma
elementi, iekārtota vieta veļas žā
vēšanai, teritorija ir apzaļumota.
Iesēta arī zālīte, kas gan vēl nav
izdīgusi, bet, ja būs labvēlīgi laik
apstākļi, tā saules gaismu ierau
dzīs vēl šoruden.
Lai varētu uzsākt darbus Pil
tenē, pašvaldībā saņēma Vides
aizsardzības un reģionālās attīstī
bas ministrijas saskaņojumu aiz
devuma pieteikumam investīciju
projektam “Teritorijas labiekār
tojums Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4

Piltenē, Ventspils novadā”. Tā īste
nošanai Ventspils novada domes
deputāti nolēma no Valsts kases
ņemt aizņēmumu – 187 107,18
eiro. Būvdarbus objektā veica SIA
“AB Būvniecība” darbinieki, bet
būvuzraudzības
pakalpojumus
sniedza SIA “BŪUZ” speciālisti.
Piltenes pilsētas un pagasta
pārvaldes vadītājs Aigars Kress no
rādīja, ka abu māju iedzīvotāji bija
saprotoši un nesūkstījās par dažām
neērtībām, kas radās darbu gaitā,
savukārt piltenieki uzteica būv
niekus, kuri, neraugoties uz karsto
vasaru, strādāja raiti un kvalitatīvi.
Marlena Zvaigzne

Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4
Piltenē padomāts
gan par pieaugušo,
gan bērnu vajadzībām – ir,
kur rotaļāties, ir,
kur atpūsties.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Tārgalniekiem moderns govju komplekss
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

SIA “Tārgalīte” valdes locekle Ieva Zariņa par atbalstu ikdienas gaitās pateicās
dēliem Krišam un Miķelim, vīram Andim, kā arī uzņēmuma akcionāriem.

SIA “Tārgalīte” šoruden
svinēja svētkus, jo atklāts
moderns govju komplekss.
“Zīlēs” gotiņas slauc piena
robots, ir uzstādīta piena
dzesēšanas iekārta un
skābbarības torņi. Objektā
investēti 1,8 miljoni eiro,
tostarp 1,3 miljoni eiro ir
bankas “Citadele” finan
sējums. Projekta īstenošanā
piesaistīts arī Lauku atbalsta
dienesta finansējums –
0,8 miljoni eiro.
Vērienīgie darbi saimniecībā
veikti, paaugstinot ražošanas efekti
vitāti un produktivitāti. “Tārgalītes”
valdes locekle Ieva Zariņa secināju
si, ka izslaukuma rādītāji aug, tur
klāt ieguvēji ir arī darbinieki. Viņi
tagad darbojas kā robotu asisten
ti, un tas nav fiziski smags darbs.
Saimniecības modernizācija turpi
nās. Ir uzsākta jaunu skābbarības
tranšeju būvniecība, tā uzlabojot
rupjās lopbarības kvalitāti, samazi
not barības pārvadājumus saimnie
cībā un sakārtojot apkārtējo vidi.
NOBEIGUMS 2. lpp.

2

|

NO DOMES SĒDES

Septembra domes sēdē
l Atbrīvoja Intu Rudbahu no Ventspils novada Sociālā dienesta
vadītājas amata un Dzīvokļu komisijas locekļes pienākumu pildīšanas, jo
pašvaldībā tika saņemts Sociālā dienesta vadītājas Intas Rudbahas darba
uzteikums.
l Nolēma atbrīvot no Ventspils novada bāriņtiesas locekļa amata
pienākumu pildīšanas Ingrīdu Girvaiti un izbeigt bāriņtiesas locekļa
pilnvaras sakarā ar aiziešanu pensijā.
l Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” izpildi un novērstu bērnu tikšanos starp grupām, ir
izstrādāta jauna pirmsskolas iestāžu darba organizācijas kārtība,
kas nosaka vienotu darba laiku visām Ventspils novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēm un novada pašvaldības pamatskolu
pirmsskolu grupām – no plkst. 7.30 līdz 18.00.
l Apstiprināja novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru
mēneša darba algas, kas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas
pašvaldībām – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām paredzētajiem līdzekļiem un no pašvaldības budžeta
nepieciešamo finansējumu novada izglītības iestādes direktora vienas
darba likmes nodrošināšanai, ja mērķdotācijas finansējums konkrētajai
izglītības iestādei to neparedz, un piemaksu novada skolu direktoriem no
pašvaldības budžeta līdzekļiem par pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanu.
l Apstiprināja viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta novada
administratīvajā teritorijā, kurš apmeklē novada vispārizglītojošo skolu un
pirmsskolas grupu vai pirmsskolas izglītības iestādi, izmaksas mēnesī līdz
2021. gada 31. decembrim.
l Apstiprināja saistošos noteikumus par detālplānojumiem nekustamā
īpašumā “Gadi” un nekustamā īpašumā “Mazkalnieki” atzīšanu par spēku
zaudējušiem.
l Noteica starpgabala statusu zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 9878 003 0363, platība 0,40 ha, Užavas pagastā, Ugāles
pagastā: ar kadastra apzīmējumu 9870 006 0174, platība 0,914 ha, un
ar kadastra apzīmējumu 9870 006 0086, platība 0,5742 ha, kā arī zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 9884 013 0202, platība 0,14 ha, Vārves
pagastā.
l Deputāti atzina par spēku zaudējušu novada domes 2009. gada
26. novembra lēmumu “Par Popes pagasta zemes vienības ar kadastra
numuru 98560030302 grafiskā pielikuma saskaņošanu”.
l Nolēma elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdot pašvaldības
nekustamo īpašumu “Akācijas”, kadastra numurs 98600110053, Puzes
pag., nekustamo īpašumu “Talce”, kadastra numurs 98660140032,
un pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaunbirzmaļi”, kadastra numurs
98660260243, Tārgales pag., pašvaldības nekustamo īpašumu “Kristapi”,
kadastra numurs 98330060058, un pašvaldības nekustamo īpašumu
“Hermaņi”, kadastra numurs 98330060062, Piltenes pag. (skatīt 6. lpp.).
l Apstiprināja ņemt aizņēmumu no Valsts kases būvdarbu veikšanai
autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksu segšanai projektam
“Pašvaldības autoceļu pārbūve Užavas pagastā”
113 206,70 eiro. Projekta mērķis ir piekrastes sasniedzamības un
pieejamības uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai krasta kāpu
aizsargjoslā, kas tiek realizēts atklāta projektu iesniegumu konkursa
11. kārtā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai ietvaros.
l Vēl deputāti lēma par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā
zemesgabalu Tārgales pagastā, par dzīvokļu atsavināšanu Piltenē
un Jūrkalnes, Ugāles, Zlēku pagastā, kā arī par nekustamo īpašumu
atsavināšanu Tārgales un Zlēku pagastā.
Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis

Pārtikas ražotāji
saņem piecas medaļas
Noslēdzies Lauku konsultāciju un izglītības centra un
Pavāru kluba organizētais konkurss “Novada garša 2021”.
Produktus varēja pieteikt astoņās kategorijās, piemēram, “Zivju
produkti”, “Maize un miltu izstrādājumi”, “Medus”. Pasākumā pie
dalījās arī pārtikas ražotāji no Ventspils novada, un mēs ar prieku
varam paziņot, ka konkursā uzteikti divi novada uzņēmumi. SIA
“Miesnieks”, kura ražotne atrodas Vārves pagastā, ir trīs godalgas.
Uzgriežamā asins desa novērtēta ar zeltu, sīpolu desa saņēma sud
rabu, bet svaigie kupāti – bronzu. Saimnieces Ilzes Šefanovskas pro
dukti no Aivara Šefanovska z/s “Bišudārzi” Ugāles pagastā saņēma
divas godalgas. Kūpinātajam svaigpiena sieram ir sudraba, bet kau
sētajam sieram – bronzas godalga. Apsveicam un priecājamies, ka
Ventspils novada vārds izskanējis visā Latvijā.
Marlena Zvaigzne
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Cerīgi raugās nākamās Saeimas virzienā
Ne Ventspils novada pašvaldība, ne
Ventspils valstspilsēta nav vēlējusies un
joprojām nevēlas apvienoties, tomēr Vides
aizsardzības un reģionālā ministrija (VARAM)
uzstājīgi iesaka to darīt, par termiņu nosakot
2025. gadu.
Veicot pēdējo administratīvi teritoriālo reformu,
Ventspils, Rēzekne, Liepāja, Jelgava, Daugavpils sagla
bāja valsts nozīmes lielo pilsētu statusu, tomēr ministri
ja, lai novadu pašvaldībām būtu attīstības centri, atkal
virza jautājumu par to apvienošanu. Lai VARAM ieska
tā tā notiktu koleģiāli, Ventspils novada domes, Vents
pils pilsētas domes, Liepājas pilsētas domes un Dienvid
kurzemes novada domes deputāti saņēma ministrijas
uzaicinājumu piedalīties konsultācijās, lai lemtu par
Liepājas novada apvienoto administratīvo teritorijas un
Ventspils novada apvienoto administratīvās teritorijas
izveidošanu. Ventspils novada domi sarunās Rīgā pār
stāvēja domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, viņa
vietnieks Andis Zariņš, deputāti Gaidis Bože, Raitis
Krūmiņš, Māris Dadzis un Agris Bileskalns, bet attāli
nāti piedalījās arī Aigars Matisons un Andris Vārpiņš.
Domes priekšsēdētājs uzskata, ka konsultācijas bijušas
formālas, jo nav manāms, ka ministram Artūram To
mam Plešam patiesi rūpētu reģionu attīstība.
Viens viņa piedāvātais variants paredz Ventspils
novadu sadalīt, Anci un Usmu pievienojot Talsu nova
dam, daļu Ugāles, Zlēkas, Ziras un Jūrkalni – Kuldīgas
novadam, pārējos pagastus pievienojot Ventspilij. Otrs
variants ir apvienot Ventspils valstspilsētu ar Ventspils
novadu, bet trešais – jaunu reģionālo centru izveide,
saglabājot pašvaldību teritorijas esošajās robežās.
Sadrumstalot Ventspils novadu, kā norāda Aivars
Mucenieks, būtu bezjēdzīgi, piebilstot, ka abi pārējie

varianti paredz ciešu Ventspils novada un Ventspils
sadarbību no 2022. gada 1. janvāra. Pagaidām tām ir
pienākums sadarboties attīstības plānošanas doku
mentu izstrādē, civilajā aizsardzībā, atkritumu apsaim
niekošanā un izglītības jomā, bet jaunais piedāvājums
paredz arī vienotu sabiedriskās kārtības uzturēšanu,
pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu, bērnu tiesī
bu aizsardzības jautājumu risināšanu, sadarbību paš
valdības mantas apsaimniekošanā un saimnieciskās
darbības sekmēšanu. “Lai gan mēs konsultācijās ne
piekritām šādiem variantiem, ministram laikam šķita,
ka esam par, tāpēc jādomā, ka VARAM noteikti darīs
visu, lai nekavējoties iesniegtu Saeimā likumprojektu
par Ventspils un novada apvienošanu, un domājams,
ka esošā Saeima to apstiprinās.
Turklāt vairs nav vienprātības. Kā noprotams,
Daugavpils ir gatava pievienot Augšdaugavas nova
du, Rēzekne – Rēzeknes novadu un Jelgava – Jelgavas
novadu. Tādējādi ir palikuši 3,5 gadi, lai mēs novadā
lēmumus varētu pieņemt paši, lai gan tas būs stipri no
sacīti. Kā jau minēju, jau janvārī mums daudzas dar
bības būs jāsaskaņo ar Ventspils valstspilsētas domi,”
skaidro Aivars Mucenieks.
Tajā paša laikā Ventspils novada pašvaldības de
putāti aizvien lems par savu budžetu, tiks uzturēta
kultūras un sporta dzīve. Domes priekšsēdētājs ce
rīgi raugās nākamās Saeimas deputātu virzienā – ie
spējams, viņiem šā brīža VARAM piedāvājums šķitīs
neloģisks. Nākamajā domes sēdē Ventspils novada do
mes deputāti iecerējuši pieņemt lēmumu, paužot savu
viedokli par VARAM vēlmi apvienot Ventspils novadu
un Ventspils valstspilsētu, norādot, ka neviens no trim
ministrijas piedāvātajiem modeļiem nav pieņemams.
Marlena Zvaigzne

“Pasiekstes vējdzirnavas”
gūst panākumus konkursā
Skatei “Gada labākā
būve Latvijā 2020” bija
pieteiktas arī “Pasiekstes
vējdzirnavas”. Skaistais un
vēsturiskais objekts Vārves
pagastā ieguva otro vietu
nominācijā “Pārbūve”.
“Pasiekstes vējdzirnavu”
saimnieki – Veinbergu
ģimene – pateicas projekta
autoram un projektētājam
konstruktoram Ērikam
Cērpiņam, galvenajam
būvuzņēmējam SIA “Gemini
Investments”, būvuzraugam
Gvido Judeikam un
galvenajam darbuzņēmējam
SIA “Anzāģe”.
Uzņēmuma mājaslapā norā
dīts – “Pasiekstes vējdzirnavu”
vēsture iesniedzas sirmā senatnē.
Pirmo reizi hronikās dzirnavas
minētas 1748. gadā, tām bijuši
divi gaņģi. No koka būvētā celtne
izmaksājusi 1000 Alberta dālderu.
1797. gada revīzijā gan ne dzirna
vas, nedz dzirnavnieki vairs nav
pieminēti. Tikai aptuveni pēc 100
gadiem atkal lasāms par to, ka Pa
siekstē ir vējdzirnavas: 1892. gada
Ventspils apriņķa adrešu grāmatā
minētas Pasiekstes dzirnavas ar
melderi A. Šulcu. Pasiekstes mui
žas īpašnieks bija barons O. Grot
thuss, līdz ar to var secināt, ka arī

Edijs Veinbergs rāda, kur atrodas “Pasiekstes
vējdzirnavas”. EDIJA VEINBERGA ARHĪVA FOTO
dzirnavas piederējušas muižai.
Dzirnavas darbojušās līdz 1964.
gadam. Tās vairākkārt mēģinā
ja atjaunot padomju laikos – gan
kolhozs, gan kooperatīvs, taču
nesekmīgi. Tas 2020. gadā izdevās
Signei un Edijam Veinbergiem,

kuri uzdrīkstējās sapņot.
Pasiekstes vējdzirnavas nu ir
atguvušas savu agrāko spozmi,
tajās var smelties pozitīvas emo
cijas, gūt enerģiju un, protams,
izbaudīt gardu maltīti.
Marlena Zvaigzne
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Tārgalniekiem moderns govju komplekss
NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Tuvākajā laikā fermā paredzēts
uzstādīt ceturto slaukšanas robo
tu, lai ferma var strādāt ar pilnu
jaudu. Slaucot govis robotizēti,
ievērojami uzlabojusies govju tes
meņu veselība un piena kvalitāte.
Piensaimniecība augstu novērtē
arī datorsistēmas T4C priekšrocī
bas, jo tagad ikdienā var sekot līdzi
govju veselības rādītājiem un strā
dāt profilaktiski.
Svinot kompleksa atvēršanas
svētkus, Ieva aicināja viesos sa
darbības partnerus un savus tuvā
kos cilvēkus, kas viņu atbalstījuši
un iedvesmojoši. Viņu vidū bija
arī Ievas vecāki Indra un Guntis
Rozentāli. Viņas tēvs, SIA “Tār
galīte” valdes priekšsēdētājs, at
cerējās, ka vienu brīdi uzņēmuma
vadība nopietni aizdomājās, vai
neatteikties no piena ražošanas,
bet Ieva apņēmās šo nozari atdzī
vināt, un tas izdevās!
“Bez meitas drošuma, viņas
pārliecības un uzņēmības mums
vairs nebūtu piena lopkopības, jo
problēmas bija lielas. Braucot no
Jelgavas, kad Ieva beidza augst
skolu kā agronome, uzsākām sa
runu, un meita teica, ka mēģinās
saimniecībā tobrīd neproduktīvo

nozari attīstīt. Teicu: “Labi, mei
tiņ, mēģinām!”
Nepagāja nemaz tik ilgs laiks,
un meita tika galā. Mums tagad
ir tādi izslaukumi, kādi nebija pat
kolhozu laikos. Priecājos, ka Ievai
viss izdevās ar neatlaidību un zi
nātkāri, un nu mēs esam attīstīju
šies,” teica Guntis. Viņa pārziņā ir
augkopības nozare, SIA “Tārgalī
te” apsaimnieko 1400 ha zemes,
bet ganāmpulkā ir 576 dzīvnieki,
tostarp arī gaļas liellopi. Ieva gov
ju kompleksa atvēršanas dienā sa
cīja: “Mēs esam patiesi priecīgi un
gandarīti par projekta realizēšanu,
bet labi apzināmies, ka mums vie
niem pašiem tas nebūtu izdevies.
Tāpēc pateicamies katram no
jums, kas šeit šodien atrodas, jo
jūs palīdzējāt piepildīt mūsu sap
ni. Un īpašu paldies gribu teikt
savai ģimenei, bez kuras nebūtu
spējusi neko no tā, kas ir izdarīts.”
Lauku atbalsta dienesta Zie
meļkurzemes pārvaldes vadītāja
Juzefa Kļava neskopojās ar uzsla
vas vārdiem tārgalniekiem, uzve
rot, ka saimniecībā ir paveikts liels
darbs, izstrādājot piena lopkopī
bas modernizācijas plānu, kura
ieviešanu atbalstīja arī Eiropas
Savienība. Novada domes priekš
sēdētājs Aivars Mucenieks izteica

Slaucot govis robotizēti, ievērojami uzlabojusies govju tesmeņu veselība un piena
kvalitāte. Pienu tārgalnieki nodod pārstrādes uzņēmumam “Talsu piensaimnieks”.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

prieku par jaunās un mūsdienīgās
fermas ierīkošanu, uzsverot, ka
lieli finansiālie ieguldījumi saistīti
ar risku, tomēr piena lopkopība ir
tā nozare, bez kuras neiztikt.
Svētkos piedalījās arī Ievas

pasniedzēja
Lauksaimniecības
Universitātes asociētā profesore
Dzidra Kreišmane: “Es Ievu atce
ros kā mērķtiecīgu un spējīgu stu
denti, kura mācījās, neraugoties
uz to, ka mājās bija mazi bērniņi.

Viņa izstrādāja labu bakalaura
darbu, un man prieks arī par šeit
paveikto, jo daudz domāts par
dzīvnieku labturību.”
Marlena Zvaigzne

Pašvaldības pārstāvji iepazinās ar realizētajiem projektiem

Gelinta Apse iegādājās karieti, tā pilnveidojot
uzņēmuma pakalpojumu klāstu.
Pie Zūru pamatskolas ir izveidota zaļā klase, kurā var
vadīt nodarbības un pagaidīt skolēnu autobusu.

INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO

Novada domes Teritorijas
un ekonomikas attīstības
komitejas jaunā un vecā
sasaukuma deputāti un
administrācijas darbinieki
devās apskatīt realizētos
2020. gada projektus,
kuri saņēma pašvaldības
finansējumu projektu
konkursos “Mēs savā novadā
2020” un “Solis 2020”.
Projektu konkursā “Mēs savā
novadā 2020” tika realizēti vairāki
projekti dzīves un vides kvalitātes

uzlabošanai Ventspils novadā, kā,
piemēram, Popes pagastā – Popes
muižas vēsturisko krēslu restaurā
cija; skice un tehniskais risinājums
Popes estrādes ieejas zonas stikla
objektam; Puzes pagastā – spor
ta spēļu nodrošināšana bērniem
daudzdzīvokļu māju iekšpagalmā;
Puzes pagasta vēsturisko vietu sa
kopšana, vēstures materiālu apko
pošana un digitalizācija; Piltenes
pagastā – logi Landzes “Apmācību
un pulcēšanās vietai”; Vārves pa
gastā – zaļās klases izveide pie Zūru

pamatskolas; Zlēku pagastā – tūris
ma stends pie baznīcas; Karātavu
kalna labiekārtošana; Jūrkalnes pa
gastā – Vējturu nama papildaprīko
jums un “Suitu smeķis zem jumta”
– aprīkojums brīvdabas pasākumu
un tirdzniecības nodrošināšanai.
Savukārt projektu konkursā
“Solis 2020” tika realizēti projekti
uzņēmējdarbības attīstībai: Ances
pagastā – tūrisma pakalpojuma
“Dabas mednieka piedzīvojums ar
zivīm” izveide “DabaLaba”; Tārga
les pagastā – medus fasēšanas ie

kārtas iegāde “HoReCa” segmen
tam; karietes ar nolaižamu jumtu
iegāde tūrisma piedāvājuma pa
plašināšanai; Ugāles pagastā – 3D
apdrukas iekārta pakalpojuma
kvalitātes uzlabošanai; motobloks
zemes apstrādei, lai nodarbotos ar
lauksaimniecību; Piltenes pagastā
– augļu un ogu dehidratora iegā
de mājražošanai; Užavas pagastā
– celtniecības materiāli saimnie
cības ēkas izbūvei un keramikas
cepļa izveidei; Jūrkalnes pagastā
– profesionāla konvencijas ce

peškrāsns mājražošanai; tūrisma
pakalpojumu uzlabošana, tualešu
iegāde; kūpinātava, aukstuma vit
rīnas, vakuuma iekārta, gaļas ma
ļamā mašīna mājražošanai, kā arī
cepeškrāsns, mikseris, saldētava
un piederumi konditorejas ražo
šanai mājas apstākļos.
Ventspils novada pašvaldība
aicina piedalīties projektu konkur
sos, lai uzlabotu dzīves un vides
kvalitāti un veicinātu uzņēmējdar
bības attīstību Ventspils novadā!
Inga Andra Leigute
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Ventspils novada pasākumu afiša
12. oktobris–10. novembris

Pasākumu norise var mainīties, ja valstī būs ieviesti jauni
ierobežojumi. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai.
12. oktobrī kultūras un tautas
namu vadītāju metodiskais semi
nārs Ugālē.
PILTENE
Līdz 30. oktobrim aicinājums
iesūtīt foto par tēmu “Rudens lapu
zelts Piltenē”.
16. oktobrī senioru dienai vel
tīts pasākums “Kad pīlādžogas sār
tojas”.
23. oktobrī Zelta rudens balle.
30. oktobrī plkst. 15 muzikāli
lirisks atpūtas pasākums “Kad ar
dziesmu, mūziku un dzeju ir uz Tu”.
Bibliotēka
Izstādes:
l Grāmatu izstāde un planšete
lasītavā par ievērojamiem cilvēkiem
– jubilāriem, atceres dienām, svēt
kiem, aktuāliem notikumiem oktob
rī –”Bibliotēkas kalendārs stāsta”.
l Literatūras izstāde abone
mentā “Sirds uz trotuāra” – literā
tam Aleksandram Čakam 120.
l Literatūras izstāde lasītavā
“Kad gājputni aiziet”.
l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu
2020. gads”.
l Daiļliteratūras grāmatu iz
stāde abonementā “Vecāku stāsti”
ciklā “Mūža ritums un notikumi
grāmatu lappusēs”.
l Literatūras izstāde bērnu no
daļā “Rudens fantāzijas”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā
fonda 69. kopa.
PASĀKUMI:
l 20. oktobrī plkst. 14.30 tik
šanās ar rakstnieku Māri Bērziņu
“Laikmeta un cilvēka attiecības”
VKKF atbalstītajā Ventspils biblio
tēkas projektā “Rakstnieks lauku
bibliotēkā/Lasītprieks!”.
PUZE
Līdz 31. decembrim kultū
ras nama logos dzejas izstāžu cikls
“Četri balti krekli” (sadarbībā ar Pu
zes bibliotēku). Ekspozīciju maiņa
ik pēc divām nedēļām.
Mazajā zālē turpinās biedrības
“Pērļu pasaule” un Jevgēņijas Tjuļe
ņovas rokdarbu izstāde (papildinā
ta ar jauniem darbiem).
2. novembrī plkst. 10 leļļu te
ātra “Tims” izrāde bērniem.
Bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības materiālu
izstāde “Pužiņi pasaules karos”.
l Literatūras izstāde Pasaules
kosmosa dienai (4. oktobris) “Atce
ries raudzīties augšup uz zvaigznēm”.
l Literatūras izstāde “Salda
mēle visos laikos bijis labs kapitāls!”
– rakstniecei Mārai Svīrei 85.
l Literatūras izstāde “Sapņo,
un tu nebūsi mazs” – literātam
Aleksandram Čakam 120.
l Literatūras izstāde bērniem
un jauniešiem “Man vienmēr kādā
kabatā mazs maziņš cerībiņš” –

dzejniekam, izdevējam Uldim Au
seklim 80.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā
fonda 64. kopa.
TĀRGALE
27. oktobrī plkst. 18 orientē
šanās “Ko tu zini par Krišjānu Ba
ronu?”. Karšu izsniegšana brīvdabas
laukumā.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Iepazī
sim Bērnu žūrijas 2021 grāmatas!”.
l Literatūras izstāde “Dzejnie
kam Uldim Auseklim 70”.
l Literatūras izstāde “Rakst
niekam Valdim Rūmniekam 70”.
l Literatūras izstāde “Rakst
niecei Mārai Svīrei 85”.
l Literatūras izstāde “Rakst
niecei Dainai Avotiņai 95”.
JŪRKALNE
16. oktobrī no plkst. 8 makšķe
rēšanas festivāls un 11. Latvijas čem
pionāts makšķerēšanā no krasta.
25. oktobrī plkst. 13 tautas
namā ikmēneša senioru tikšanās.
30. oktobrī no plkst. 19 Baiļu
trasē “Raķešniekos” Kreisā krasta
apvienība kopā ar jauniešiem piedā
vā izklaidi ar asu izjūtu elementiem.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Sirds uz
trotuāra” – literātam Aleksandram
Čakam 120.
l Literatūras izstāde bērniem
“Annas Brigaderes pasakas” –
rakstniecei Annai Brigaderei 160.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā
fonda 65. kopa.
UŽAVA
15. oktobrī plkst. 19 tematisks
personisko iespaidu vakars “Es plaša
jā pasaulē”. Tikšanās ar zināmiem un
ne tik zināmiem užavniekiem. Ieeja
ar derīgiem Covid-19 sertifikātiem.
No 25. oktobra līdz 30. novembrim apskatāma užavnieču
M. Ziemeles un A. Daksiņas zīmēto
darbu izstāde.
11. novembrī plkst. 18 Lāčplē
ša dienas pasākums – lāpu gājiens
no Užavas pamatskolas uz pagasta
pārvaldi. Latvju zīmju veidošana ar
degošām svecītēm laukumā pie pa
gasta pārvaldes.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Bērnu
dienu laimīgā zeme” – rakstniecei
Annai Brigaderei 160.
l Literatūras izstāde “Dzīve
nav tikai taisna līnija” – rakstniecei
Mārai Svīrei 85.
l Literatūras izstāde “Čaks.
Mūžības skartais” – literātam Alek
sandram Čakam 120.

l Literatūras izstāde “Lasītājs
iesaka…”.
l Literatūras izstāde “Lasi un
vērtē!” – Bērnu un jauniešu žūrijas
grāmatas.
l Literatūras izstāde bērniem
“Mana pirmā enciklopēdija”.
l Novadpētniecības materiālu
izstāde par užavnieku dzīvi dažādos
laikos “Tā nu tas bija”.
l Ritas Ramonas rokdarbu iz
stāde “Mans vaļasprieks”.
l Jauno grāmatu izstāde (no
13. oktobra).
PASĀKUMI:
l 22. oktobrī plkst. 10 literārā
stunda “Palasīsim pasaciņu” pirms
skolas vecuma bērniem.
ANCE
Līdz 24. oktobrim filmas “An
ces pagasta saimnieces” ieskaņoša
na, montāža.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ar vakar
dienu kabatā” – rakstniecei Mārai
Svīrei 85.
l Literatūras izstāde “Vārdu
virtuozs” – rakstniekam Anšlavam
Eglītim 115.
l Literatūras izstāde “…Dvē
sele, ko tu man soli?” – dzejniekam
Aleksandram Čakam 120.
l Literatūras izstāde “Tāds lai
mīgs cilvēks” – rakstniecei Dainai
Avotiņai 95.
l Literatūras izstāde bērniem
“Runcis Francis – darbu un nedar
bu meistars” – dzejniekam Uldim
Auseklim 80.
PASĀKUMI:
l 12. oktobrī plkst. 12 tik
šanās ar rakstnieci Inesi Zanderi
“Lieli jautājumi maziem lasītājiem”
VKKF atbalstītajā Ventspils biblio
tēkas projektā “Rakstnieks lauku
bibliotēkā/Lasītprieks!”.
l 30. oktobrī plkst. 11 lasītāju
klubiņa “Dažādības” pasākums un
grāmatu izstāde “Man nozīmīga
grāmata”.
UGĀLE
22. oktobrī pasākums “Mani
rudens gardumi”.
2. novembrī plkst. 13 leļļu te
ātra “Tims” izrāde “Ceļojums”.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mēneša
jubilāri – rakstnieki Anna Brigade
re, Jānis Poruks, Īvande Kaija, Māra
Svīre, Anšlavs Eglītis, Kārlis Janšev
skis, Aleksandrs Čaks”.
l Literatūras izstāde “Grāma
tas no sērijas “Es esmu…” un ne
tikai tās”.
l Literatūras izstāde bērnu
nodaļā “Rakstniekam, literatūrzi
nātniekam Valdim Rūmniekam 70”.
l Literatūras izstāde bērnu
nodaļā “Dzejniekam, izdevējam Ul
dim Auseklim 70”.
PASĀKUMI:
l 15. oktobrī plkst. 10.20 tik

šanās ar rakstnieci Lauru Vinogra
dovu “Literārās pasakas bērniem”
VKKF atbalstītajā Ventspils biblio
tēkas projektā “Rakstnieks lauku
bibliotēkā/Lasītprieks!”.

POPE
16. oktobrī folkloras kopu sa
dziedāšanās “Pilnāboļu ābelīte diža
ceļa maliņā, pa vienami salasīju, līdz
Popei atbraukdams”. Tēma ĀBOLS
kā vienojošs elements folklorā, sa
dzīvē un dzīves ritumā.
Oktobra pēdējā nedēļā Ama
tu diena pamatskolniekiem.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst
niecei Annai Brigaderei 160”.
l Literatūras izstāde “Rakst
niekam Valdim Rūmniekam 70”.
l Literatūras izstāde “Rakst
niecei Mārai Svīrei 85”.
l Literatūras izstāde “Rakst
niekam Uldim Auseklim 70”.
l Literatūras izstāde “Rakst
niecei Dainai Avotiņai 95”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā
fonda 68. kopa.
ZIRAS
16. oktobrī plkst. 17 senioru
erudīcijas vakars.
22.–29. oktobrī konkurss, iz
stāde “Briesmu ķirbis”.
30. oktobrī plkst. 19–22 Jūr
kalnē kreisā krasta Baiļu trase “Ra
ķešniekos”.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde bērniem
“Dažādas pasakas” – rakstniecei
Annai Brigaderei 160.
l Literatūras izstāde “Mēneša
jubilāri – rakstnieki Jānis Poruks,
Māra Svīre, Anšlavs Eglītis, Alek
sandrs Čaks, Uldis Auseklis”.
l Zirenieces L. Jēkas fotogrāfi
ju izstāde “Sēnes 2”.
PASĀKUMI:
l Oktobrī skolēniem – nāc un
atrodi burtu jūklī Annas Brigaderes
pasaku tēlus un pēc izvēles atveido
tos ilustratīvi.
l 16. oktobrī plkst. 17 erudī
cijas vakars senioriem sadarbībā ar
Ziru tautas namu.
ZLĒKAS
14. oktobrī plkst. 19 kamīnzā
lē kino vakars – “Zlēku amatierteāt
rim 90” un “Kāzas”. Pasākumā aici
nāti piedalīties visi iepriekšējo gadu
amatierteātra dalībnieki un intere
senti. Ieeja pasākumā bez maksas,
bet ar derīgu Covid-19 sertifikātu.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Par limu
zīnu, līdumniekiem un citiem tē
liem” – rakstniecei Mārai Svīrei 85.
l Literatūras izstāde “Valdis
Rūmnieks raksta gan lieliem, gan
maziem lasītājiem” – rakstniekam,
literatūrzinātniekam Valdim Rūm
niekam 70.

l Priekšmetu izstāde “Trauku
stāsts” – Rīgas porcelāna rūpnīcas
produkcija.
PASĀKUMI:
l 29. oktobrī plkst. 14 tik
šanās ar grāmatas “Nerātna zēna
trauksmainā dzīve” autoru Haraldu
Zernevicu.
USMA
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst
niekam, literatūrzinātniekam Val
dim Rūmniekam 70”.
l Literatūras izstāde “Rakst
niecei Mārai Svīrei 85”.
l Literatūras izstāde “Rakst
niekam Anšlavam Eglītim 115”.
l Literatūras izstāde “Cilvēktie
sību aizstāvim Gunāram Astram 90”.
l Spāres TLMK “Nāmetiņš”
darināto čību izstāde.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā
fonda 70. kopa.
PASĀKUMI:
l 16. oktobrī ekskursija čaklā
kajiem lasītājiem uz Nurmuižu un
kinopilsētiņu “Cinevilla”.
VĀRVE
16. oktobrī plkst. 13 Rūķu
darbnīcā Putras diena. Cik dažādas
putras mēs vārām, degustācija, re
ceptes. Par veselīgu uzturu stāstīs
uztura terapeite Baiba Freimane.
30. oktobrī plkst. 19 Jūrkalnē
– Baiļu trasē “Raķešniekos”. Kreisā
krasta apvienība piedāvā izklaidi ar
asu izjūtu elementiem.
Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rūmnie
ka rakstniekstāsti” – rakstniekam,
literatūrzinātniekam Valdim Rūm
niekam 70.
l Literatūras izstāde “Par ro
māniem un dzīvi” – rakstniecei
Mārai Svīrei 85.
l Literatūras izstāde “Viena no
Latvijas vēstures simts vērtībām” –
literātam Aleksandram Čakam 120.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā
fonda 66. kopa.
Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pētiet
manus darbus, ne manu dzīvi” –
rakstniecei Annai Brigaderei 160
(līdz 12. oktobrim).
l Literatūras izstāde “Dzimusi
malēniete, bet piederīga Sēlijai” –
rakstniecei Mārai Svīrei 85 (līdz 22.
oktobrim).
l Literatūras izstāde “Dzej
nieks ar atvērtu sirdi” – dzejniekam
Aleksandram Čakam 120 (no 22.
oktobra).
l Ventspils bibliotēkas rotējošā
fonda 67. kopa.
PASĀKUMI:
l 12. oktobrī bibliotekārā
stunda “Gribu uzzināt, kas ir biblio
tēka” pirmsskolas vecuma bērniem.
26. oktobrī pasaku pēcpusdie
na “Reiz dzīvoja…”.
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KULTŪRAS VĒSTIS

Gleznošana
ir dvēseles masāža

Šis ir mākslinieces
Laimdotas Junkaras jubilejas
gads. Tas svinēts, izrādot
darbus Pārventas bibliotēkā
un Livonijas ordeņa pilī,
vienas dienas izstāde notika
muzeja “Senču putekļi” dārzā,
ir izskanējis uzaicinājums
gleznas rādīt arī Galvenajā
bibliotēkā.
Laimdotu satiku muzejā “Senču
putekļi”. Šeit bija paredzēts viesoties
jau maijā, parādot uzgleznotos ce
riņus, bet esam pakļauti epidemio
loģiskajām prasībām, tāpēc vienas
dienas izstāde notika septembrī.
Todien lutināja saulīte, matus pu
rināja silts vējš, un māksliniece ai
cināja apskatīt pēdējo desmit gadu
laikā tapušos darbus – gan kluso
dabu, gan ainavas. Muzeja “Senču
putekļi” vadītāja Inese Aide uz tik
šanos ar Laimdotu uzaicināja de
vīto klašu audzēkņus no Ventspils
1. pamatskolas: “Es domāju, ka šā
das sarunas, kad tiekamies aci pret
aci, ir vērtīgas, ja cits citā ieklausās.
Mūsdienās jau tas notiek reti. Mana
paaudze daudz mācījās caur vārdu,
piemēram, klausoties skolotājā, kā
viņš formulēja domu. Īpaši litera
tūras un vēstures stundās notikumi
bija jāuzbur ar vārdu. Varbūt pēc lai
ka tam visam atkal būs vērtība.”
Kad Laimdota mācījās skolā,
viņa varēja apmeklēt Filharmonijas
koncertus un teātra izrādes, vidus
skolas gados kopā ar vienaudžiem
dodoties apskatīt izstādes – arī
mākslinieku darbnīcās iekārtotās, tā
satiekot, piemēram, Kārli Miesnie
ku. “Man vienmēr bija interesenti

uzzināt, ko cilvēks pateiks. Pie Rai
ņa priedēm notika Dzejas dienas.
Runāja Imants Ziedonis, un mēs
klausījāmies, ko viņš saka.”
To, ka viņa vēlas kļūt par māksli
nieci, Laimdota saprata vidusskolas
laikā. “Man dzīvē ir tādi notikumi,
kad kāds tā kā pastumj. Rīgā mani
aizveda uz Pionieru pili, kur bija
mākslas pulciņš. Vidusskolas gados
nonācu Mākslas akadēmijas kursos,
un tad jau viss pamazām aizgāja.
Mākslinieks jau savā būtībā ir viens,
un arī es daudz biju viena. To, ko
redzēju dabā, šķita svarīgi likt uz
papīra. Par mākslinieku jau nekļūst
vienā dienā, tas notiek pamazām.”
Kopš 1979. gada Laimdota dzī
vo Ugālē. Šī vieta viņu piesaista ar
mežu mežiem, mīļākie koki ir egles,
īpaši tās, kuru skujas sniedzas līdz
zemei. “Ja runājam par cilvēkiem,
tad varu teikt, ka īsti ugālnieki ir sir
snīgi un mīl vietu, kurā dzīvo. Vien
laikus viņi ir nopietni. Es nedomāju,
ka esmu līdz galam pieņemta Ugālē,
bet vienmēr uzsveru, ka mana vec
māmiņa ir dzimusi Zirās, ventiņu
pusē ir manas dzimtas atzars. Esmu
kurzemniece – stāvu ar abām kājām
uz Kurzemes zemes un jūtos labi.”
Laimdotu mūspusē pazīst arī kā
novadpētnieci, viņa ir sarakstījusi
vairākas grāmatas. Par ieguldījumu
Ventspils novada kultūrvides sagla
bāšanā un novadpētniecības attīstī
bā 2013. gadā saņemts pašvaldības
Goda raksts. “Nebiju plānojusi, ka
tā notiks. Viss sākās pavisam nevai
nīgi. Eva Krama savulaik organizēja
“Ugāles Ziņām” rakstiņus, un tas
mani ievilka pētīt. Atmodas laikā

gājām pie cietušajiem cilvēkiem,
un viņi sāka stāstīt par piedzīvoto.
Jau bērnībā labprāt klausījos vecās
mammas stāstos. Man vienmēr ir
šķitis interesanti uzzināt, kā citiem
gājis.”
Kad vaicāju Laimdotai, ko viņa
labprāt lasa, atskan šāda atbilde:
“Anšlavu Eglīti – uz riņķi, uz riņķi
vien, jo piesaista valoda. Tā man ir
mēraukla, runājot par literatūru.
Lasu daudz, bet pa brīdim noteik
ti Anšlavu Eglīti. Labprāt pieķeros
pie biogrāfiskajiem atmiņu stās
tiem. Izlasīju arī Jāna Valka Verķu
mammu. Tā grāmata nu gan man
patika! Arī Paula Bankovska “Pa
saules vēsture” – laba valoda, bet
postmodernismam raksturīgs tas,
ka tevi ievelk notikumos un pamet.
Ej, kur gribi. Kad izlasīju šo grāmatu,
tā arī nesapratu, kur biju, kur nebiju,
bet ceļojums bija vienreizējs! Nupat
pārlasīju visas Jāņa Liepiņa grāma
tas, priecājoties par to, kā viņš ir sa
vērpis mežģīnes. Jaunībā pārrakstīju
igauņu dzejnieka Paula Ērika Rum
mo grāmatu. Esmu gardēde, kurai
nevar nolikt priekšā visu, domājot,
ka man patiks viss, ko lasu”.
Apaļās jubilejās cilvēki mēdz ie
grimt pārdomās. Izdzirdējusi šādu
atziņu, Laimdota mani aizved pie
divām filozofiskām gleznām. Vienā
no tām attēloti Tukšgalvis un Karst
galve, otras nosaukums ir “Svešās
pirtis”. “Ja tu man vaicā par filozo
fēšanu, tad jāpasaka, ka, būdama
skolniece, daudz lasīju Zentu Mau
riņu. Gribētos zināt, cik daudz laika
man ir atlicis, lai saprastu, ko vēl
varu paspēt. Grāmata par pagājušā
gadsimta 60. un 70. gadiem Ugālē
ir gatava, bet vajadzētu vēl uzrakstīt
par 80. gadiem. Kad es redzu mo
žumu to cilvēku acīs, kam jau ir 80
vai 90, saprotu, ka viņi ir īsti spēka
zari un avoti. Pesimistu netrūkst arī
trīsdesmitgadnieku vidū, bet vai nu
tā vajag. Man enerģija rodas no tā,
ja kaut ko padaru un veicas. Mani
uzmundrina daba – mežs un dārzs.

Ar Laimdotu varētu runāt vēl un vēl. Viņai ir savs
viedoklis, dažbrīd atskabargains, bet māksliniece ir
radusi iet tautās ar tiešu valodu.

Šīm ugālnieces gleznotajām dālijām daudzi tuvojās kā
runči krējumpodam – patika! MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
Pēdējos gados, kad gleznoju, strā
dāju pilnīgā klusumā, bet savulaik
esmu klausījusies operas, bet viss
jau var mainīties. Arī mani darbi

mainās. Tagad esmu pieķērusies fi
gurālajiem darbiem. Procesa prieks
ir masāža dvēselei.”
Marlena Zvaigzne

Sveiciens skaistajā dzīves jubilejā
Zigrīda
pateicas Dievam
par katru
Viņa doto
dzīves gadu.
Tā ir īpaša
dāvana.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Skaistā dzīves jubilejā pašvaldība
sveica Ventspils novada sieviešu
biedrības “Spārni” vadītāju un
Landzes draudzes priekšnieci Zigrīdu
Krauzi-Ģēģeri.
Gaviļniece pazīstama kā ļoti enerģisks,
čakls un labestīgs cilvēks. Viņai nekad ne
pietrūkst ideju, kā organizēt interesantus
pasākumus, un viens no tiem ir visā Latvi
jā izskanējušās Pagastu dienas. Pandēmijas
dēļ divus gadus tās gan nav notikušas, bet
cerams, pēc laika šī skaistā tradīcija atjauno
sies. Vadot sieviešu biedrību, Zigrīda rūpējas
par to, lai dāmas ne tikai satiktos un pača
lotu, bet arī iegūtu vērtīgas zināšanas, tādēļ
sapulcēs bieži vien piedalās dažādi lektori,
“Spārnu” dāmas regulāri dodas pieredzes ap
maiņas braucienos, viņu vidū ir daudz rok
darbnieču un prasmīgu saimnieču, kuras liek
lietā arī senču receptes. Arī Zigrīdai patīk
gatavot, turklāt viņa ir gatava darīt dažādus
darbus. Ja nepieciešams Pagastu dienās nest

galdus, viņa ķeras tiem klāt, ja jāuzpoš Lan
dzes baznīca un tās apkārtne, Zigrīda pirmā
stājas ierindā. Būdama draudzes priekšnie
ce, viņa daudzus gadus ir iesniegusi pietei
kumus pašvaldības projektu konkursos un
saņēmusi līdzfinansējumu dažādu aktivitāšu
rīkošanai. “Viena jau es to visu neveiktu, bet
man ir daudz palīgu – paldies viņiem par to!
Prieks, ka pašvaldība atzinīgi novērtē to, ko
darām Landzē, un atbalsta mūs,” saka Zig
rīda. Dzīves ceļu ejot, viņa, tāpat kā Anna
Brigadere, pieturas pie principa Dievs, daba,
darbs. Redzot netaisnīgu rīcību, gaviļniece
var pateikt arī skarbāku vārdu, bet viņa netur
ļaunu prātu un atkal steidz palīgā tiem, kam
ir grūti. Savā dzimšanas dienā Zigrīda sacīja,
ka katru gadu pateicas Dievam par Viņa doto
dzīves gadu. Viens, vēl viens, vēl viens un tā
jau apaļi 80. Lai vēl daudz košu ideju, ko īste
not, iesaistot procesā lielu sabiedrības daļu.
Marlena Zvaigzne
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Aktuāla informācija zvejniekiem
Saistībā ar Ministru kabineta veiktajām
rūpnieciskās zvejas izmantošanas kārtības
izmaiņām lūgums iesniegumus par pašpatēriņa
zvejas tiesību piešķiršanu 2022. gadam un zvejas
rīku limitu iedalīšanu un tiem pievienojamos
dokumentus iesniegt laikus – līdz 2021. gada
1. novembrim.
Ventspils novada pašvaldībā (Skolas ielā 4, Ventspilī,
vai Kuldīgas ielā 3, Ventspilī, 2. stāvā, 4. kabinetā, vai
Piltenes pilsētas/pagastu pārvaldēs, vai elektroniski
e-pastā: info@ventspilsnd.lv), aizpildot iesnieguma
veidlapu, ir iespējams pieteikties rūpnieciskās zvejas
tiesību nomai 2022. gadā un zvejas rīku limitu
iedalīšanai zvejai (komerciālai un pašpatēriņa) Baltijas
jūras piekrastes ūdeņos, kas robežojas ar Ventspils
novada pašvaldības administratīvo teritoriju – Tārgales,
Jūrkalnes, Užavas un Vārves pagastā. Saskaņā
ar Zvejniecības likuma 7. un 11. pantu, iznomājot
zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai
individuālajam komersantam, kas darbojas Ventspils

novada teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju, kā arī
tam iedzīvotājam, kas nodarbojas ar pašpatēriņa zveju
un kuram Ventspils novadā deklarēta dzīvesvieta vai
pieder nekustamais īpašums, un ja komercsabiedrība,
individuālais komersants vai attiecīgais iedzīvotājs ir
ievērojis zveju regulējošos noteikumus un pildījis iepriekš
noslēgtā līguma nosacījumus.
Ventspils novada domes Licencēšanas komisija
informē, ka pašvaldībai ir tiesības nodalīt pašpatēriņa
zvejai atsevišķu zvejas rīku limitu no pašvaldībai
noteiktā kopējā zvejas limita līdz pieciem procentiem.
Līdz 2021. gadam Ventspils novada pašvaldības
iedalīto pašpatēriņa zvejai limitu skaits ievērojami
ir pārsniedzis šī procentuāli noteiktā ierobežojuma
apmēru. Kopš 2021. gada 1. jūlija, stājoties spēkā
grozījumiem Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra
noteikumos Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes
ūdeņos”, par šo papildu limita daļu, kas lielāka par
pieciem procentiem, pašvaldībām ir pienākums rīkot

Izsola nekustamos īpašumus
PUZĒ

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā
izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo
īpašumu “Akācijas”, Puzes pagastā, Ventspils
novadā, kadastra numurs 98600110053,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 98600110047, platība 1,4064
ha, dzīvojamās mājas un četrām palīgēkām.
Izsoles sākumcena – 28 700 eiro,
nodrošinājums – 2870 eiro, izsoles solis –
500 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada
15. oktobrī plkst. 13.00 un noslēdzas
2021. gada 15. novembrī plkst. 13.00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek
no 2021. gada 15. oktobra plkst. 13.00 un
noslēdzas 2021. gada 4. novembrī
plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē,
līdz 2021. gada 4. novembra plkst. 23.59
jāiemaksā nodrošinājums 2870 eiro apmērā
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas)
Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”,
kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma “Akācijas”, Puzes pagastā, izsoles
nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko
izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles
rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus
jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa
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, elektronisko
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Papildu informācija par izsolāmo
īpašumu un apskates laiku darbdienās,
iepriekš piezvanot Puzes pagasta pārvaldes
vadītājai (tālrunis – 25749249; e-pasts:
puze@ventspilsnd.lv). Izsoles komisijas
kontakttālrunis – 25749170.

TĀRGALĒ

l Ventspils novada pašvaldība
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli
pārdod nekustamo īpašumu “Talce”, Tārgales
pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs
98660140032, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 98660140032,
platība 1,05 ha.
Izsoles sākumcena – 8571 eiro,
nodrošinājums – 857,10 eiro, izsoles

solis – 100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada
15. oktobrī plkst. 13.00 un noslēdzas
2021. gada 15. novembrī plkst. 13.00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek
no 2021. gada 15. oktobra plkst. 13.00 un
noslēdzas 2021. gada 4. novembrī plkst.
23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē,
līdz 2021. gada 4. novembra plkst. 23.59
jāiemaksā nodrošinājums 857,10 eiro apmērā
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas)
Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”,
kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma “Talce”, Tārgales pagastā, izsoles
nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko
izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles
rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus
jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa
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, adrese – Skolas iela 4,
Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības
portālā: www.ventspilsnovads.lv, elektronisko
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu
un apskates laiku darbdienās, iepriekš
piezvanot Tārgales pagasta pārvaldes
vadītājam (tālrunis – 26491057; e-pasts:
targale@ventspilsnd.lv). Izsoles komisijas
kontakttālrunis – 25749170.
l Ventspils novada pašvaldība
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod
nekustamo īpašumu “Jaunbirzmaļi”, Tārgales
pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs
98660260243, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 98660260241,
platība 8,12 ha.
Izsoles sākumcena – 36 500 eiro,
nodrošinājums – 3650 eiro, izsoles solis –
500 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada
15. oktobrī plkst. 13.00 un noslēdzas
2021. gada 15. novembrī plkst. 13.00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek
no 2021. gada 15. oktobra plkst. 13.00 un
noslēdzas 2021. gada 4. novembrī
plkst. 23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē,
līdz 2021. gada 4. novembra plkst. 23.59

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli, kurā, gadījumā,
ja zvejas rīku pieprasījums pārsniedz brīvo (neiedalīto)
limitu daudzumu, tiesības piedalīties būs tikai tiem
pretendentiem, kam ir iepriekš minētās tiesību normās
paredzētās priekšrocības. Pieteikumu rūpnieciskās
zvejas pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas jūras
piekrastes ūdeņos slēgtajai izsolei varēs nosūtīt ar drošu
elektronisku parakstu uz e-pastu izsoles@ventspilsnd.lv
vai nogādāt personīgi slēgtā aploksnē Ventspils novada
pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, vai pagastu pārvaldēs.
Ar Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas
apstiprināto izsoles nolikumu varēs iepazīties gan
informatīvajā izdevumā “Ventspils Novadnieks”, gan
tīmekļvietnē www.ventspilsnovads.lv mājaslapas sadaļā
Pakalpojumi/Uzņēmējdarbība/Zvejniecība.
Informācija par pašpatēriņa zvejas iespējām
saņemama arī, zvanot pa tālruni 22029846 vai rakstot
e-pastā: ivita.meinarde@ventspilsnd.lv.

jāiemaksā nodrošinājums 3650 eiro apmērā
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas)
Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”,
kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma “Jaunbirzmaļi”, Tārgales pagastā,
izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot
elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums
izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.
Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro
apmaksa, 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, elektronisko
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu
un apskates laiku darbdienās, iepriekš
piezvanot Tārgales pagasta pārvaldes
vadītājam (tālrunis – 26491057; e-pasts:
targale@ventspilsnd.lv). Izsoles komisijas
kontakttālrunis – 25749170.

PILTENĒ

l Ventspils novada pašvaldība
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod
nekustamo īpašumu “Kristapi”, Piltenes
pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs
98330060058, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 98330060058,
platība 1,58 ha.
Izsoles sākumcena – 4900 eiro,
nodrošinājums – 490 eiro, izsoles solis –
100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada
15. oktobrī plkst. 13.00 un noslēdzas
2021. gada 15. novembrī plkst. 13.00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek
no 2021. gada 15. oktobra plkst. 13.00 un
noslēdzas 2021. gada 4. novembrī plkst.
23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē,
līdz 2021. gada 4. novembra plkst. 23.59
jāiemaksā nodrošinājums 490 eiro apmērā
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas)
Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”,
kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma “Kristapi”, Piltenes pagastā, izsoles
nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko
izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles
rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus
jāveic izsoles dalības maksa 20 EUR apmaksa
saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē
elektroniski izrakstīto rēķinu.
Samaksa par pirkumu veicama
1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja

Ivita Meinarde

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 portālā:
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu
vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu
un apskates laiku darbdienās, iepriekš
piezvanot Piltenes pagasta pārvaldes
vadītājam: tālrunis – 26820888;
e-pasts: piltene@ventspilsnd.lv. Izsoles
komisijas kontakttālrunis – 25749170.
l Ventspils novada pašvaldība
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod
nekustamo īpašumu “Hermaņi”, Piltenes
pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs
98330060062, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 98330060062,
platība 1,09 ha.
Izsoles sākumcena – 2700 eiro,
nodrošinājums – 270 eiro, izsoles solis –
100 eiro.
Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 15.
oktobrī plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada
15. novembrī plkst. 13.00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek
no 2021. gada 15. oktobra plkst. 13.00 un
noslēdzas 2021. gada 4. novembrī plkst.
23.59.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē,
līdz 2021. gada 4. novembra plkst. 23.59
jāiemaksā nodrošinājums 270 eiro apmērā
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas)
Ventspils novada pašvaldības kontā
LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”,
kods HABALV22, norādot: “Nekustamā
īpašuma “Hermaņi”, Piltenes pagastā, izsoles
nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko
izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles
rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus
jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa
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, elektronisko
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .
Papildu informācija par izsolāmo īpašumu
un apskates laiku darbdienās, iepriekš
piezvanot Piltenes pagasta pārvaldes
vadītājam: tālrunis – 26820888; e-pasts:
piltene@ventspilsnd.lv. Izsoles komisijas
kontakttālrunis – 25749170.
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Zivju tirgus
Užavā
Zivis – butes, vimbas,
vēja un sviesta zivis,
brētliņas, foreles un
laši – svaigas, kūpinātas,
marinētas, ceptas, vārītas
un sālītas. Zivju atpazīšana,
pārdošana, pirkšana un
ēšana. Tīklu lāpīšanas,
mezglu siešanas, zivju
tīrīšanas, pagatavošanas un
kūpināšanas meistarklases,
uz ugunskura vārīta
zivju zupa, zivju izsole –
“Andelzive”.
Dziesmas par jūru, konkurss
“Ziemeļkurzemes piekrastes sme
ķīgākais zivju galerts”, smilšu glez
niņu veidošana bērniem, čigānietes
un cirka mākslinieki uz koka kājām.
Tik daudzveidīgi notika “Zivju tir
gus Užavā” 25. septembrī jeb bied
rības “Ziemeļkurzemes biznesa
asociācija” (ZBA) ES EJZF fonda
starpteritoriju sadarbības projekta
“Jūra visu gadu” pasākums, kura
raibās norises kopā savija tirgus
dienas saimnieki – aktieri Marija
Bērziņa un Normunds Laizāns.

Par ieceri
ZBA koordinatore Gunta Aba
ja: “”LEADER” programmas vie
tējās rīcības grupas (VRG), kurām
ir pieejams Eiropas Jūrlietu un ziv
saimniecības fonda atbalsts, varēja
pieteikt sadarbības projektu. Mēs,
sešas piekrastes zivsaimniecības
VRG, spriedām par atbilstošāko
tematiku. Ziemeļkurzemē ir visga
rākā jūras piekraste, bet tā īsti dzīvo
pāris vasaras mēnešos. Kā atbalstīt
tūrisma uzņēmējus, zivju pārstrā
dātājus, vietējos amatniekus? Kā
daudzināt seno zvejniecības arodu?
Nolēmām rudenī rīkot zivju tirgu,
saaicinot piekrastes zivju pārstrādā
tājus un mājražotājus, iekļaujot no
darbes lieliem un maziem apmek
lētājiem – ar mūziku, konkursiem,
apsviedīgiem vadītājiem. Izvēle
krita uz Užavu, savā ziņā arī tāpēc,
ka tā līdz šim ir bijusi mazāk rosīga.
Kā pirmo atbalsta punktu saskatī
jām vietējo zvejnieku saimniecību
“Krastkalni”, kur ar piekrastes zveju
iztiku pelna vairākās paaudzēs, arī
pašreiz – Normunds Lode.”

Laivu taisa pavasarī
ZBA projektu koordinatore Ilze
Šteine: “Sadarbības projekta gal
veno mērķi izklāstījām sadarbības
projekta specifikācijā – daudzināt
piejūras teritoriju kā izcilu vietu dzī
vošanai, strādāšanai un tūrismam

visu gadu, sekmēt piekrastes iedzī
votāju piederības izjūtu dzīvesvietai
un dažādu piekrastes VRG darbības
teritoriju iedzīvotāju un uzņēmēju
sadarbību. Abas ar Guntu braucām
izklāstīt mūsu ieceres Užavas tau
tas nama vadītājai Gitai Vilgutei un
Užavas pagasta pārvaldes vadītājai
Laimai Erlihai-Štrankai. Vietējos
ļaudīs sākotnēji saklausījām šau
bas. Vai zivīm būs noiets, vai pirms
pasākuma vispār ķersies zivis?
Tomēr palikām pie Užavas. Vieta
pie tautas nama ir skaista, plaša,
piemērota. Nākamais bija saprast
tirgus būtību. Pirkšana un pārdoša
na īsti smeķīga ir tad, ja to caurvij
tirgus gaisotnei atbilstoši kultūras
un izklaides elementi. Iepirkumā
kā projekta pakalpojuma sniedzēja
uzvarēja dundadzniece Santa Sula,
kas uzreiz pēc tam reģistrēja VID
savu saimniecisko darbību un nu
jau kopā ar Ievu Kristiņu reģistrēju
šas savu uzņēmumu – “Radošā ap
vienība “Kolibri””. Pienākumu tirgus
organizētājām bija daudz: rūpēties
par tehnisko nodrošinājumu, iekār
tot, vizuāli noformēt tirdzniecības
vietu, izveidojot arī stilizētus tirgus
vārtus, sagatavot scenāriju, piesais
tīt tirgotājus, amatniekus un tirgus
dienas vadītājus, izgatavot vienotas
atšķirības zīmes tirgotājiem, izstrā
dāt tirgus noteikumus un pasāku
mu reklamēt.”

Pasākumā bija padomāts par gaumīgu noformējumu.

AĻŅA AUZIŅA FOTO

zvana tīklu lāpīšanas meistarklases
vadītājs – saslimis! Ko nu? Zva
nu Saunaga zvejniekam Artūram
Strautmanim, kas jau bija piekritis
vadīt mezglu siešanas darbnīcu.
Jā, novadīs arī tīklu lāpīšanu, tikai
piebilda: “Ja tev zvana arī zivju ķi
dātāja, neatbildi, jo paņemt vēl tre
šo darbnīcu es nevaru!” Nezvanīja!
Toties atsacīja otrs zivju kūpinātājs.
Par laimi, Ievai Kristiņai radās žigla
ideja – uzaicināt no Rīgas “Kokara
kūpinātavas”. Visas meistarklases
apmeklētājus ieinteresēja darboties
pašiem, tikai zivju ķidāšana – ska
toties.”

Bērnības sapņi
iedvesmo
Ievu Kristiņu, rakstot scenā
riju, vadīja bērnības sapnis – no
kļūt filmas “Emīla nedarbi” varoņa
tirgū, un šķiet, ka tā gaisotne bija
klātesoša. Toni uzdeva tirgus saim
niece Marija Bērziņa kopā ar Nor
mundu Laizānu, uzdziedot, pa
runājoties ar tirgotājiem un vēlāk
raiti vadot zivju izsoli – “Andelzivi”.
Jau pie ieejas, stilizētiem goda vār
tiem, apmeklētājus sagaidīja spēle
“Latvijas zivju sugu atpazīšana”.
Arī vēlāk dienas gaitā visus aizrāva
spēles prieks.
I. Šteine apstiprina: “Zivis lat
viešiem garšo – tālākie apmeklē
tāji bija mērojuši ceļu no Latgales!
Līdztekus Marijai un Normundam
kā zivs ūdenī peldēja pazīstamais
bārmenis Andris Reizenbergs,
kura jaunākais meistardarbs siļķe
kažokā līdz ar zivju groziem tika
dāsnākajiem “Andelzives” noso
lītājiem. Gan piedalīšanās meis
tardarbnīcās, gan pēkšņas impro
vizācijas visus vienoja, nojaucot

Zivis tirgū bija ļoti pieprasītas, veidojās pat rindas.
robežu starp apmeklētājiem, tir
gotājiem, darbnīcu vadītājiem un
tirgus saimniekiem. Paši tirgotāji
“Andelzivei” uzsauca ķilavu spaini,
Andris Reizenbergs to izsolē no
pirka un tūlīt pēc tam uzdāvināja
vietējiem vīriem. Jau pirms tirgus
dienas bija norisinājies konkurss
sociālajos tīklos. Tā uzvarētājas,
divas draudzenes no Gulbenes un
Ērgļiem, bija ieradušās tirgū pēc
savas balvas – zivju kastes. Kā vi
ņas saspēlējās ar Normundu Laizā
nu! Turklāt viena no viņām izsolei
ziedoja mājās ražoto pirts ķipīti.
Bērni sajūsminājās par iespēju
veidot smilšu glezniņas un Liepājas
ceļojošā cirka māksliniekiem, kas
vadīja triku darbnīcu bērniem “Fo
kus-pokus”, brauca ar augstu vien
riteni un staigāja uz supergarām
koka kājām. Kur nu vēl čigānietes
un sudrabotā zvejniece kā dzīva
statuja! Pazīstamais “Jūrkantes”

mūziķis Māris Blāze tirgu pieskan
dēja ar jūrnieku dziesmām.”
Par “Ziemeļkurzemes piekras
tes smeķīgākā zivju galerta” kon
kursu stāsta I. Kristiņa: “Mans tēvs
teica: Zini, meit, kādreiz katrā sētā
taisīja zivju galertu. Tagad tādu ne
kur neredz.” Izdomājām, ka ikviens
var iesniegt vērtējumam savu zivju
galertu. Piekrišana bija liela! Dau
dzi ēdot atcerējās: “Pareizi, mūsu
ome taču arī bieži taisīja!”
Konkursā, ko vērtēja A. Rei
zenbergs un “Latvijas 2015. gada
pavāra” titula ieguvēja Ina Poliš
čenko, vinnēja Rojas “Zivju bode”,
balvā saņemot kasti ar dažādām
garšvielām nākamo zivju ēdienu
pagatavošanai.”

Kā izlāpījās
ar lāpīšanu
I. Šteine nu jau ar smaidu at
ceras: “Vakarā pirms tirgus man

Jauno tūrisma
piedāvājumu
izvērtējot

Gunta Abaja: “Tirgotāju un ap
meklētāju skaits pārspēja cerības.
Bijām sagatavojuši nedaudz vairāk
par 1000 uzlīmēm apmeklētājiem,
bet ieradās gandrīz uz pusi vairāk!
Mājražotāji un amatnieki bija no
Mērsraga līdz Pāvilostai, zivju pro
dukciju piedāvāja arī rojnieki un
Liepājas puses uzņēmēji. Stingri ie
vērojām nosacījumus, ka tirgū ne
drīkst būt rūpnieciski ražotas pre
ces un ka amatnieku produkcijas
nedrīkst būt vairāk par zivju pro
duktu piedāvātājiem. Zivju tomēr
varēja būt vairāk. Diemžēl visus tir
got gribētājus nevarējām pielaist, jo
daži nebija reģistrējušies PVD. Tas
ražotājiem jāņem vērā!
Pirmais “Zivju tirgus” ir izde
vies, un pamatoti ceram, šāds pasā
kums kļūs tradicionāls, tā pagarinot
tūrisma sezonu.”
“Ziemeļkurzemes biznesa
asociācijas” sabiedrisko attiecību
speciālists Alnis Auziņš
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TĀRGALE

Iedrošina apgūt svešvalodas
un iepazīt citas valstis
Tārgales pamatskolas
angļu valodas skolotāja Baiba
Eglīte veic arī brīvprātīgo
darbu. Proti, viņa raksta
un īsteno starptautiskus
projektus, iesaistot tajos gan
kolēģus, gan audzēkņus.
Tieši šonedēļ mācību iestādē
notiek “Erasmus” Eiropas Savienī
bas programmas nedēļa, lai skolēni
varētu uzzināt par tās iespējām, kas
ļauj paplašināt redzesloku un iegūt
jaunus draugus dažādās valstīs, un
skolotāja Baiba būs tā, kas informēs
audzēkņus. Tārgales pamatskolā
viņa strādā ceturto gadu, līdz šim
viņa mācīja 1.– 5. klašu audzēkņus
un sešgadīgos bērnus, bet šajā mā
cību gadā – 4.–9. klašu skolēnus.
“Priecājos, ka esmu nokļuvusi šajā
fantastiskajā skolā, te ir laba atmos
fēra un viegli strādāt. Kolēģi vien
mēr cits citu atbalsta, varam apru
nāties ne tikai par profesionālajiem
jautājumiem, bet arī neformālām
lietām. Es te, skolā, jūtos gaidīta,”
saka pedagoģe.

Kad viņa bija skolniece, valdīja
uzskats, ka angļu valoda nav īpa
ši vajadzīga, bet meitenes vecāki
vienmēr uzsvēra, ka valodas ir ļoti
svarīgas, tāpēc Baiba ar interesi
mācījās angļu valodu. Viņas vec
tēvs dzīvoja Anglijā, arī tas raisīja
interesi par svešvalodām. Tās aiz
rāva tik ļoti, ka pēc vidusskolas jau
niete apguva angļu valodu augst
skolā, studējot arī pedagoģiju, un
tas viņai tagad ļauj strādāt skolā.
Četrus gadus Baiba ar ģimeni dzī
voja Marokā, un arī tur viņa bija
skolotāja, palīdzot bērniem apgūt
angļu valodu.
Kad Baiba uzsāka darbu Tārga
lē, viņu jau oktobrī aizsūtīja “Eras
mus” projekta “Komunikācija ir
atslēga” pieredzes apmaiņas brau
cienā uz Spāniju, turp viņa devās
ar skolēniem un vienu kolēģi. “Tā
bija lieliska pieredze, un man šķi
ta, ka jāuzraksta vēl kāds projekts.
Daudz informācijas bija angļu va
lodā, tāpēc nebija grūti to saprast
un sagatavot programmas “Mācību

INFORMĀCIJA
16. septembris bija īpaša
diena Dobeles novada
Annenieku attīstības
biedrībā. Jau agrā rīta
stundā sākām ceļu uz
Kurzemi, divu gadu lolotā
ekskursijā, pieredzes
braucienā.
Iepriekšējā gadā valsts no
teiktie ierobežojumi neļāva mūsu
ieceri īstenot. Tikšanās reizi rosi
nāja un īstenoja divas mazpulku
vadītājas, zemgaliete Inta Balčū
na un kurzemniece Māra Kraule.
Esam ļoti pateicīgi Mārai par lie
liski izplānoto dienu, kas ikvienai
no tikšanās dalībniecēm ciemku
kulī deva līdz milzum daudz labu
iespaidu un radošu iedvesmas
krājumu turpmākajam darbam
mūsu – Annenieku – pusē.
Pirmā ciemošanās vieta, kur
mēs viesojāmies, bija Spāres mui
ža, par kuru daži ekskursanti dzir
dēja pirmo reizi. Ar lielu prieku
satikāmies un iepazinām rokdarb
niekus no “Nāmetiņa”, vērojām
čaklo darbošanos un interesanto
darbu izstādi, kas izraisīja apbrī
nu. Mājiniekiem parādījām arī sa
vus rokdarbus, kas raisīja kopīgas
sarunas par darbu izpildes tehni
ku un veidiem. Zemgalietēm ļoti
patika muižas vēstures stāsti, ba
gātīgais senlietu klāsts, Gunas Oš

kalnas-Vējiņas fotoizstāde par ie
vērojamiem aktieriem un gardais
saimnieču sagādātais cienasts ar
savdabīgajiem nosaukumiem. No
vēlējām, lai īstenojas visas muižas
un tās apkārtnes turpmākās piln
veidošanas ieceres.
Tālākais ceļš mūs aizveda uz
Usmu, Usmas ezeru un vietējo
baznīcu. Arī šajā vietā visi cie
miņi bija pirmo reizi. Patīkami
pārsteidza baznīcas interjers un
iedvesmoja Harinas Brūklenes

Baiba šovasar saņēma apbalvojumu “Gada skolotājs”,
domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks to pasniedza
nominācijā “Par inovācijām izglītības procesā”.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

mobilitāte skolu sektorā” projekta
pieteikumu “Mūsdienu prasmju un
attiecību veidošana mācību pro
cesā”. Tas tika labi novērtēts, tāpēc
mūsu skolotājiem bija iespēja doties
uz Grieķiju un Itāliju, kur viņi satika
Portugāles, Spānijas un Bulgārijas
pārstāvjus. Sarunas ar citu valstu
kolēģiem apliecina, ka arī citviet
Eiropā izglītības sistēmā ir līdzīgas
problēmas un tiek meklēti atbilstīgi
risinājumi. Ir patīkami par to disku
tēt, jo ir sajūta, ka mēs visi esam no
vienas skolas.”
Baiba Tārgalē realizē arī “Eras
mus+” starpskolu partnerības
projektu “Esi radošs, esi inovatīvs”,

kurā latvieši darbojas kopā ar sko
lām no Portugāles, Spānijas, Bulgā
rijas, Rumānijas un Polijas. Kovids
aizkavēja šā projekta ieviešanu, bet
cerams, ka novembrī skolēni varēs
doties uz Bulgāriju un apjaust, kā
mūsdienu tehnoloģijas attīsta ra
došumu.
Baiba ievērojusi, ka iespēja do
ties ārzemju braucienā audzēkņus
motivē apgūt angļu valodu, noticēt
saviem spēkiem, turklāt vienmēr
ir interesanti satikt vienaudžus no
citām valstīm un iepazīt dažādas
kultūras. Arī pats ceļojums ne vie
nam vien ir īsts piedzīvojums – ne
jau katram skolēnam ir iespēja ap

meklēt ārvalstis. Brauciena laikā
ir vērtīga arī komunikācija ar sko
lotājiem, jo tādējādi izdodas iepa
zīt viņu personību. Baiba stāsta,
ka kolēģi mudina rakstīt nākamo
projektu, kas būtu programmas
“Mācību mobilitāte skolu sekto
rā” turpinājums un ļautu ēnot citu
valstu skolotājus. Baiba ārzemju
braucienos jūtas komfortabli, jo
viņas vīrs ir marokānis un prot
arābu valodu, Marokā viņa apguva
franču valodu. “Mūsdienu skolēni
bieži vien jau mazākajās klasēs sa
prot angļu valodu. Tiesa, jāpiestrā
dā pie gramatikas, bet sarunvalo
da daudziem ir labā līmenī. Mani
nekaitina, ja otrs nerunā pareizi.
Arī stundās nepiesienos pie katra
vārda – ļauju, lai bērni izpaužas un
nenobīstas.”
Baibu nenogurdina darbs skolā,
jo katra diena atšķiras no citām, nav
rutīnas, ir interesanti. Viņa pārstāv
tos skolotājus, kuri mīl savus au
dzēkņus, turklāt skolotāja var mā
cīties arī no viņiem, jo katram cil
vēkam ir savs talants, kas, protams,
jāierauga. Kad Baiba mācīja jau
nākos bērnus, viņa saņēma jaukas
vēstules, mazie vēlējās apskaut savu
skolotāju. “Laimīgs skolēns ir tāds,
kurš ar prieku nāk uz skolu un ie
saistās ne tikai mācību stundu dar
bā, bet arī ārpusstundu aktivitātēs.
Domāju, ka Tārgales pamatskolā ir
laimīgi skolēni,” secina Baiba.
Marlena Zvaigzne

Zemgalietes viesojās Kurzemē
saistošais stāstījums par šī Diev
nama tapšanu. Turpinājām eks
kursiju uz Puzes pagasta Blāzmu,
un pārsteigumi sekoja cits citam.
Māras kundze kopā ar folkloras
kopas dalībniekiem ieskandināja
saviesīgo tikšanos, iepazīstināja
ar senioru klubiņa “Vakarblāz
ma” aktivitātēm rūpīgi veidotos
foto albumos. Līdzi uz Zemgali
aizceļoja silta sveču gaismiņa un
rokdarbnieces Niedras Indrikso
nes adītie un austie darbi. Iepazi

Annenieku seniores pie Spāres muižas.

nām Puzes bibliotēku un kultūras
nama darbu.
Ekskursiju noslēdzām vies
mīlīgajā Ances muižā, kurā mūs
laipni sagaidīja saimniece Līga
Grīnberga. Iepriecināja rosība,
kas notiek muižā. Annenieku
rokdarbnieces ieinteresēja vietējo
meistaru kopas “Paukers” darbu
izstāde, kurā varēja pasmelties
jaunas radošas idejas. Izzinājām
Ances sklandraušu pagatavoša
nas noslēpumus un knifiņus. Ļoti

patīkamā gaisotnē klausījāmies
saimnieces radošās pasakas par
ledusskapja iemītniekiem un da
žādiem virtuves piederumiem.
Noslēgumā pie skaisti klāta galda
baudījām gardos sklandraušus un,
ar lieliskiem iespaidiem bagātinā
jušās Kurzemē, ceļojām uz Anne
niekiem.
Annenieku attīstības
biedrības aktīviste
Inta Balčūna
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PILTENE

Nosvin
baznīcas jubileju
Landzes evaņģēliski
luteriskās draudzes locekļi
un viņu viesi nosvinējuši
dievnama 320. dzimšanas
dienu.
Sākotnēji Landzes baznīca
bija būvēta kā koka ēka, bet mūra
ēka uzcelta 1701. gadā, tādējā
di var rēķināt, ka draudze pastāv
jau 454 gadus. Pirmās brīvvalsts
laikā tajā bija 270 baznīcēnu, ta
gad – daži desmiti, bet tas ne
nozīmē, ka dievnams ir tukšs un
kluss. Reizi mēnesī te notiek Jāņa
Gaisiņa vadītie dievkalpojumi, cil
vēki Landzes baznīcu izvēlas par
savu kristību, iesvētību un laulību
vietu. Tās dzimšanas dienā diev
namā kalpoja mācītāji Kārlis Irbe,

Elmārs Derzāvis un Jānis Gaisiņš.
Sveicēju vidū bija arī pašvaldības
Kultūras nodaļas vadītāja Zane
Pamše, kura sveica draudzes
priekšnieci Zigrīdu Krauzi-Ģē
ģeri. Viņa jau 25 gadus gādā par
sakrālo ēku un tās apmeklētājiem,
pati rodot spēku ikvienā Dieva
vārdā. Landzes draudze vairāk
kārt izmantojusi pašvaldības pro
jektu konkursos pieejamo finan
sējumu, tādēļ Zigrīda saka paldies
vietvarai, arī uzņēmējiem Uldim
Pumpuram un Oskaram Gūtma
nim, visiem jubilejas dievkalpoju
ma apmeklētājiem, tostarp mācī
tāja Valda Amola ģimenei.
Marlena Zvaigzne

Aicina aizdomāties
par vides tīrību

Fotostudijas “Kaktuss” pārstāvji Piltenes pamatskolā.
Jaunais mācību gads jau
rit pilnā sparā arī Piltenes
pamatskolas Ekoskolā.
Šī mācību gada tēma ir atkri
tumi, saistībā ar to mūsu skolā ir
apskatāma fotostudijas “Kaktuss”
izstāde “Zeme, vai tev sāp?”, kurā
ir pētīti dažādu veidu zemes pie
sārņojumi, tādējādi rosinot vai
rāk aizdomāties par cilvēka ikdie

nas paradumiem un vēlmēm, cik
tas ir vai nav pamatoti un ko va
ram darīt, lai vairāk rūpētos par
savas vides tīrību. Ar QR kodu
palīdzību izstādes vēstījumu ie
spējams arī dzirdēt. Šis vizuāli
audiālais vēstījums bija pieejams
arī Piltenes iedzīvotājiem. Turpi
nājums šim projektam būs skolē
nu veidotā izstāde – sapratne par

AGRITAS STEPANSKAS ARHĪVA FOTO

redzēto, dzirdēto ar nosaukumu
“Īstais laiks, lai…”, kas sekos aiz
“lai”, varēsim pēc kāda laika re
dzēt.
Lai mums visiem kopā izdo
das turēt godā savas mājas – pla
nētu zemi!
Piltenes pamatskolas
Ekoskolas koordinatore
Agrita Stepanska

Piltenē tagad ir pamatskola

Kultūras nodaļas vadītāja Zane Pamše sveic draudzes
priekšnieci Zigrīdu Krauzi-Ģēģeri. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Piltenes pamatskolai
maina jumta segumu
Piltenes pamatskolā uzsākti darbi, lai nomainītu jumta
segumu tai ēkas daļai, kurā atrodas mācību iestādes ēdnīca un
dažas klases.
Esošajiem jumta dakstiņiem ir slikta kvalitāte, tāpēc dažviet kon
strukcija laiž cauri ūdeni. Darbus objektā ir paredzēts pabeigt šogad,
tomēr viss atkarīgs no laikapstākļiem. Ja tie būs nelabvēlīgi, būvnieki
izmantos tehnoloģisko pārtraukumu. Līgumu par būvniecību paš
valdība ir noslēgusi ar SIA “Samrode”, savukārt būvuzraudzību veiks
IK “Graitus” darbinieki. Lai Piltenes pamatskolā varētu mainīt jumta
segumu, izmantots vidēja termiņa aizņēmums no Valsts kases – 64
086,22 eiro, kā arī 7120,69 eiro līdzfinansējums no pašvaldības pamat
budžeta līdzekļiem.
Marlena Zvaigzne

Piltenes pamatskolas pedagogu kolektīvs, uzsākot mācību gadu.
Ir aizsākusies jauna
lapaspuse Piltenes
skolas dzīvē. 2020. gada
martā Izglītības un
zinātnes ministrija izdeva
saskaņojumu, ar kuru tā
saskaņo Ventspils novada
domes 2020. gada februāra
lēmumu – no 2021. gada
31. jūlija Piltenes
vidusskolu reorganizēt par
pamatskolu.
Šobrīd mēs stāvam uz
2021./2022. mācību gada sliekš
ņa. Mūsu visu lielā prioritāte un
mērķis ir mācības klātienē, tātad

drošs izglītības process, droša
sporta un interešu izglītība, satik
šanās prieks un pāri tam visam arī
milzīga atbildība par savu un visu
apkārtējo cilvēku drošību, veselī
bu un labsajūtu.
Mūsu skolai raksturīgi, ka ab
solventi atgriezušies kā skolotāji,
daudzi audzēkņu vecāki ir ab
solventi, jo skolēni pie mums no
vienas ģimenes nāk vairākās pa
audzēs. Tā ir milzīga bagātība! Un
mēs priecājamies, ka mūsu peda
gogu pulkam ir pievienojusies jau
na kolēģe, mūsu skolas absolvente
– Madara Šterna-Matisone, kura

SIA “BERGA FOTO” FOTO

mācīs datoriku.
Ir sācies jauns darba cēlies.
Rudens ir robežšķirtne starp bez
rūpīgām vasaras dienām un skolas
laiku, kad skolēnam jābūt patstā
vīgam un jāapgūst zinības. Pilte
nes pamatskolas kolektīvs novēl
visiem veselību, darba prieku, zi
nātkāri un izturību! Mēs visi kopā
esam stipri, un izturība mums būs
ļoti vajadzīga. Šis būs gads mūsu
katra mūžā, kurš jānodzīvo skais
ti, darbīgi, interesanti un iedves
mojoši!
Piltenes pamatskolas
direktore Edīte Dzirniece
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Daudz paveikts,
redzēts un sadzirdēts

Skolotāja Zanda Blumfelde izstāsta audzēkņiem, kas
būs darāms.

Ugāles vidusskolas pedagoģes, viesojoties Kandavā.

Ar krāsainām kļavu
lapām aizsteidzies
septembris. Liekas, nupat
bija 1. septembris, pilns
apņēmības, entuziasma un
prieka. Ugāles vidusskolā
septembris bija bagātīgi
izkrāsots ar notikumiem.
Skolas 2. stāva izstāžu galerijā
mūs priecē Ugāles vidusskolas ab
solventes Sindijas Mačtamas dar
bu izstāde. Rudenī, kad dzirda
mas dzērvju klaigas, kas kārtojas
kāšos augstu gaisā, lai dotos prom
uz dienvidiem, ir skaidrs, ka klāt
Dzejas dienas. Kopš 1965. gada
septembrī visā Latvijā notiek Dze
jas dienas – šoreiz jau 56. reizi.
Mēs pie dzejniekiem ciemo
jāmies neklātienē. Iepazināmies
ar dzejnieku daiļradi, veidojām
prezentācijas plakātus. Katrs sko
las skolēns varēja aplūkot, iepazīt
citu klašu skolēnu veikumu, izla
sīt kādu dzirkstošu dzejas rindu.
“Latvijas skolas somas” ietvaros

tika godināti, loloti un sumināti
skolotāji ar sirsnīgu svētku pasā
kumu. Ciemos bija atnākuši arī
skolotāji, kuri savu darba mūžu
veltījuši Ugāles vidusskolai. Īpaši
tika sveikti skolotāji, kuru peda
goģiskā darba stāžs rada prieku
un lepnumu mums visiem:
l skolotāja Zenta Ķeizare –
pedagoģiskais darba stāžs 45 gadi;
l skolotāja Māra Korotkova –
pedagoģiskais darba stāžs 45 gadi;
l skolotāja Guntra Jansone –
pedagoģiskais darba stāžs 35 gadi;
l skolotāja Dace Vesele – pe
dagoģiskais darba stāžs 35 gadi;
l skolotāja Larisa Zariņa –
pedagoģiskais darba stāžs 35 gadi;
l skolotāja Aija Žogla – pe
dagoģiskais darba stāžs 25 gadi;
l skolotāja Sandra Leigute –
pedagoģiskais darba stāžs 20 gadi.
Skolotāju dienā skolas darbu
organizēja jaunais direktors Jē
kabs Priekulis ar savu komandu.
Pārsteigumu skolotājiem bija sa

5.–12. klašu audzēkņi apmeklēja
koncertlekciju “Dzeja un mūzika”.
Pasaules talka Latvijā tiek rī
kota ceturto reizi, un Lielā Talka
aicina ikvienu iesaistīties talkas
aktivitātēs. Visa pasaule 18. sep
tembrī vienojās akcijā, lai mūsu
visu kopīgo dzīves telpu padarītu
tīrāku un zaļāku. Ugāles vidussko
las 1.–6. klases skolēni Pasaules
talku šogad 17. septembrī atzīmē
ja ar sakopšanas darbiem dabas
takā “Ugāles gravas”, lasot un me
tot lielās kaudzēs sakritušos koku
zarus.
Miķeļi ir diena, kad visai ra
žai jābūt zem jumta. Dabā nakts
sāk kļūt garāka par dienu, tuvojas
tumsas laiks, bet Miķeļi paši ir
krāsaini un bagāti, tie iekrīt da
bas un lauku veltēm visbagātākajā
gadalaikā. 1.–4. klases skolēni ar
lielu aizrautību piedalījās rudens
ražas izstādē “Rudentiņš – bagāts
vīrs”.
Ugāles vidusskolā 1. oktobrī

INFORMĀCIJA
Nacionālajā bibliotēkā Rīgā notika Ekoskolu
apbalvojumu pasniegšana. Prestižo starptautisko
Zaļo karogu saņēma arī Puzes pamatskola un
pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”, Ekoskolu
sertifikātu – Piltenes pamatskola.
“Taurenīša” vadītāja Inita Griķe uzsver, ka Ekoskolām pie
dāvātā programma patīk visām iestādes darbiniecēm un viņas
ar prieku māca saviem audzēkņiem saudzēt dabu, piemēram,
šķirojot atkritumus, kā arī, dodoties pastaigās, nemest zemē at
kritumus un neplēst koku lapas. Ziemā bērni labprāt vēro ba
rotavās sapulcējušos putnus, bet rudenī priecājas par gājputnu
kāšiem. “Pieaugušo uzdevums ir rosināt vērot apkārtni, un tad
var pamanīt gan krāsaino lapu skaistumu, gan dažādus zālē pa
slēpušos kukaiņus. Daba un cilvēks viens otru papildina – to mā
cām arī saviem audzēkņiem, un, jo ātrāk bērns sapratīs, ka daba
ir saudzējama vērtība, jo labāk mums visiem klāsies,” saka Inita.
Viņa mudina savas kolēģes, kad vien to atļauj laikapstākļi, doties
ar meitenēm un zēniem laukā, jo svaigs gaiss nāk tikai par labu.
Savukārt reiz bija izsludināta tāda nedēļa, kad visi, kas ap
meklē dārziņu, tika aicināti ierasties kājām, nevis braukt auto
mašīnās. “Taurenīša” kolektīvs Ekoskolu programmā piedalās

INGRAS ZAĻKALNES ARHĪVA FOTO

gādājusi arī skolēnu pašpārvalde,
piešķirot katram skolotājam uni
kālu nomināciju. Svētki bija izde
vušies! Secinājums: Ugāles vidus
skolā strādā vislabākie skolotāji
un mācās visbrīnišķīgākie skolēni.
Pēc svētkiem pedagogi devās
ekskursijā uz Kurzemes Šveici –
Kandavu, pa ceļam iepazīstoties
ar Strazdes muižas rūķiem. Mūs
sagaidīja Kripatiņa un Kraukšķis.
Kopā ar rūķiem izstaigājām parku,
kur rūķi bija sagatavojuši dažādus
uzdevumus. Tas bija interesanti
un jautri. Mums bija patiess prieks
par tik sakoptu vidi un vides objek
tiem parkā. Paldies to veidotājiem!
Kandava mūs sagaidīja ar skaistu,
saulainu, daudzkrāsainu rudens
bagātību. Apmeklējām Kandavas
novada muzeju, kur mūs iepazīsti
nāja ar Kandavas izcelšanās stāstu
un pilsētas vēsturi. Vēl pavisam
nesen – 20. gadsimta trīsdesmita
jos gados – pupiņu kafija Kanda
vā bija dārga un ekskluzīva prece,

tādēļ kandavnieki savās mājās un
tējnīcās baudīja grauzdētu ozol
zīļu, miežu, cigoriņu un kastaņu
dzērienus. Visiecienītākais un
smalkākais no tiem bija ozolzīļu
kafija. Atdzīvinot kafijas dzeršanas
senās tradīcijas, Kandavas novada
muzejs šobrīd visiem viesiem pie
dāvā ozolzīļu kafiju, kuras garšā
savijas Abavas senlejas ozolu spēks
un Kandavas senais mājīgums. Arī
mēs baudījām ozoļzīļu kafiju un at
zinām to par garšīgu. Patīkama bija
arī nesteidzīgā pastaiga pa Kanda
vu gides Līgas pavadībā. Skaista ir
Kandava zelta rudens krāsās!
Arī mūsu skolas klašu kolektī
vi dodas pretim zelta rudenim. 1.
klase to meklēja Ventspilī, 3.a kla
se “Cinevillā” un Pūres šokolādes
muzejā, 7. klase to atrada Siguldā,
9. klase devās pārgājienā gar En
gures upi.
Lai mums visiem jauks zelta
rudens!
Ingra Zaļkalne

Bērni rāda priekšzīmi vecākiem
sesto, savukārt Puzes pamatskola – trīspadsmito gadu. Pa šo
laiku, stāsta programmas koordinatore Sarma Veckāgane, pa
veikts daudz labu darbu. Pužiņi jau zina, ka skolēni aktīvi vāc
makulatūru un izlietotās baterijas, tāpēc iesaistās viņu rīkotajās
akcijās. Tās ar priekus atbalsta arī Puzes pagasta pārvaldes va
dītāja Santa Šēniņa, bet šoferītis Alvis Grīnbergs labprāt atved
uz skolu lietas, kas var noderēt pārstrādei vai izmešanai īpašos
konteineros.
Ekoskolas dalībnieku aktivitātes atbalsta arī seniori, izliekot
pie durvīm vai vārtiem nevajadzīgas lietas. Reiz Puzē tika vāk
tas sabojātas elektropreces, un arī tad bija vērojama liela iedzī
votāju atsaucība.
Sarma ievērojusi, ka skolas viesi dažkārt brīnās, ieraugot
klasēs un gaiteņos daudz zaļo augu, bet Puzē ir pieņemts rūpē
ties par tiem. Skolēni ir piedalījušies projektā “Ēdam atbildīgi”,
un toreiz katra klase audzēja tomātus, pēc tam mielojoties ar
gardajiem augļiem. Mācību iestādē ir iespēja dzert svaigi spies
tas sulas un piedalīties nodarbībās ārā uzstādītajā lapenītē vai
Mežaparkā. Savukārt iekštelpās daudzviet ir novietoti uzraks
ti ar atgādinājumu taupīt elektrību un ūdeni. Starp citu, šajā
mācību gadā Puzes pamatskolas audzēkņi pētīs tieši šo vielu,

meklējot atbildes arī uz jautājumu, kāda ir situācija ar dzera
mā ūdens krājumiem ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē.
Piltenes pamatskola šogad pastiprinātu uzmanību pievērsīs
atkritumiem, izzinot, kā samazināt to apjomu un pareizi šķirot
dažādas lietas, noskaidrojot, kurus priekšmetus var pārstrādāt
vai izmantot otrreiz.
Mācību iestādes Ekoskolas programmas koordinatore Ag
rita Stepanska teic, ka skolā ir izveidota ekopadome, kurā katru
klasi pārstāv divi audzēkņi. Visi kopīgi vienojas par darāmo. Tā
reiz rīkota akcija “Saiņo gudri ikdienā un svētkos”. Skolēni, do
mājot par šo tēmu, izveidoja plakātus, kurus pēc tam izvietoja
sabiedriskās ēkās, tā mudinot arī citus pilteniekus aizdomāties,
ko ikdienā var darīt savādāk, lai būtu labas vides pārvaldība. Vē
rojot audzēkņu iesaisti Ekoskolas aktivitātēs, Agrita secinājusi –
dažkārt tieši bērni ir tie, kas mudina savus vecākus aizdomāties
par vides problēmām, un tas ir labi, jo tādējādi ieguvēji ir visi.
Arī daba, kas pati sev nevar palīdzēt un kura dāsni sniedz cilvē
kiem savas veltes. Pagājušajā mācību gadā Piltenes skolas pār
stāvji saņēma pašvaldības finansējumu projektu konkursā “Jau
nietis darbībā” un varēja skolas apkārtnē uzstādīt jaunus soliņus.
Marlena Zvaigzne
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l “Pulkstenis jau 20.00, bet vēl nav ieradies Leitis Arnolds
ar solīto mieža aliņu. Alberts atnesis pat “zakusku” – cietžāvētas
butes. Visi esam dusmīgi par krāpšanu, nav pat naža, ar
ko sagriezt to buti, jālauž ar standziņām. Tātad šodien nav
pilnvērtīgs mēģinājums! Labi, ka Arnolds B. ar trīs vīniem
izglāba.”
l “Nepieklājīgā stāvoklī bija ieradies Būcēns Ritvars, jo
orķestrantiem bija grūti saprast viņa roku mājienu!”
l “Usmas Jahtklubā. Sākums traģisks. Nolādētās lapsenes
un Mārtiņa nabaga lūpa. Liekam odekolona un šņabja
kompreses. Grūti iestāstīt, ka šņabis tikai jātur aiz lūpas, bet
nedrīkst rīt lejā. Izmēģinām visi, un tā drīz vairākas pudeles ar
komprešu ūdeni ir sausas.”
l “Ritvaram pārtrūka basa siksna, un taure grabēdama
nokrita zemē. Labi, ka tas notika uz Engures upes tilta, tad taure
būtu ilgi metusi burbuļus.”
l “Jūs drīzāk visi nomirsiet, nekā redzēsiet mani mašīnā
dūšā!” (Gunārs Š.)
l “Man patīk, ka tic!” (Gunārs Š.)
l “No kapu aprunātāja sprediķa. Dārgie aizgājēji, ar sāpošām
un dziļi aizgrauztām sirdīm, ar zaļām zāles acīm mēs skatāmies
uz zilajām debesīm. Līst salts novembra lietus. Nāk nāve, bet
nebaidieties, tā pienāks katram no mums.”
l “Pēc bērēm gandrīz izjūk iedzeršana, jo Linardam ir jāiet
mājās gailis kaut.”
l “Ka nav brandvīns, tad visi izskatās pēc muļķiem.” (Alberts)
l “Cerams, ka pa tukšajām pudelēm ieņems tik daudz, lai
segtu iztrūkumu.”
l “Šodien šausmīgi lija, visi izlijām un nosalām. Ritvars,
paredzēdams, ka tāds laiks būs, jau trešdien paziņoja, ka būšot
slims. Visi pamatīgi pārsalām, arī taures sala ciet, vēl jāiet uz
tautas namu spēlēt pašdarbniekiem balli.”

Pūtēju orķestris ir vērtība

INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO

Tieši pirms 50 gadiem,
1971. gada 2. februārī, Ugāles
kultūras nama direktora
Ritvara Būcēna vadībā
kolhoza kantorī notika
pirmais pūtēju orķestra
“Ugāle” mēģinājums, kurā
sapulcējās neatlaidīgi vīri,
tostarp Uldis Grundmanis.
Ideja par orķestra radīšanu esot
bijusi jau agrāk. “Viss sākās ar bēru
spēlēšanu pēc kara, te jau apkārt
bij’ visādi muzikanti, kam ar tām
notīm švaki gāja, tā viņi te muļļājās
uz bērēm. Pēc tam kolhozi palika
bagātāki, taisīja balles, saietus, bet
nebija, kas spēlē. Atceros, ka Būcēns
Ritvars atnāc’ te, un mēs uztaisījām
kāzu blicīti. Kur tik mēs nespēlēj’,
braukāj’ visur apkārt, bet šeit, kolho
zā, vajadzēja pūtēju orķestri. Ritvars
bij’ gatavs būt vadītājs, spēlēt gribē
tāji ir, bet instrumentu nav, tad nu
vācām no vecām mājām, arī sabuk
tētus,” smaidot atceras Uldis. “Sanā
cām uz pirmo mēģinājumu kolhoza
kantorī, katrs sabakstījām kādu ins
trumentu, bet notis jau neviens ne
pazina, izņemot mani, Silarāj’ Aldi,
Freimani Ansi un Būcēn’ Ritvaru,
kurš uz lielās melnās tāfeles ar krī
tu zīmēj’ virsū strīpas, notis, ritma
dalīšanu. Tad bija jāplaukšķina, bet
no sākuma jau visi smējās, ka liek kā
bērniem plaukšķināt.”
Diemžēl visiem instrumentu
nebija, līdzekļus to iegādei palīdzēja
iegūt kolhoza “Uzvara” arodbied
rības komitejas priekšsēdētājs, arī
muzikants, Arnolds Leitis, kura
priekšlikumu atbalstīja kolhoza
priekšsēdētājs Gunārs Zemerovs
kis un grāmatvedis Roberts Zvin
gulis. “Pirmo vasaru visi cītīg’ nāca
uz mēģinājumiem, un bija pirmā
balle, vēl jau neko labu nemācēj’, tā
pēc sāk’ ar latviešu tautas dziesmu
“Jūriņ’ prasa smalku tīklu”. Mēs uz
stājāmies Māteros, jo te, Ugālē, vēl
nevarēj’, ka neizgāžamies, bet jau
oktobrī Ugālē devām vaļā, pa vidu
Ritvars uz akordeonu vēl paspēlēj’,
un visi bija lielā sajūsmā, tad arī viss
sākās!” stāsta Uldis.
Mēģinājumi pūtēju orķestrim
sākotnēji notika mazā kolhoza kan
torī, pēc tam Ugāles kultūras namā,
bet tur divreiz nedēļā tika rādīts
kino, tāpēc orķestrantiem vajadzē
ja pielāgoties, kā arī tur esot bijis
auksts. Vēlāk kolhozs uzcēla jaunu
dzīvojamo māju un ielaida pūtējus
tur darboties, ēka ieguva nosauku
mu “Pūtēju nams”. Uldis atceras, ka
tur viņi dzīvojuši lepni kā dižkungi,
paši esot remontējuši, izveidojuši
elektrisko apsildi, bet diemžēl 90.
gadu sākumā atbrauca trīs cilvēki
no Austrālijas, paziņojot, ka tas ir

Pūtēju orķestra
“Ugāle”
saksofonists
Uldis
Grundmanis.

viņu īpašums, esot gan piedāvājuši
orķestrim nomāt šo vietu, bet pū
tēji jau nevarēja to atļauties, tāpēc
orķestris pārvācās atpakaļ uz tautas
namu, savukārt atņemtā ēka laika
gaitā aizgāja postā.
“Orķestra diriģenti bijuši visādi,
līdz 1984. gadam diriģents bija Bū
cēn’ Ritvars, viņš visu vienmēr ļoti
ātri izaranžēja, bet bij’ arī stingrs.
Vienreiz mācījāmies maršu no grā
matiņas, skaņdarbā, protams, arī
nopietna pauze, bet mūždien sitējs,
mums bij’ tāds Ivanovs Andris, ie
sita iekšā nepareizi, tad Ritvars sita
kāj’ pie zemes, lai visi apklust. Atkal
sākām no sākuma spēlēt, bet notika
tas pats, tad Ritvars teica, lai Andris
nospēlē viens pats, un aizgāja skatī
ties pēc notīm līdzi, bet viņš nospē
lēja pareizi, tomēr kaut kas nav labi.
Beigās izrādījās, ka tas pilnīgi cits
maršs!” smejas Uldis.
Pūtēju orķestri tolaik pieprasīja
saietos, ballēs, kāzās un bērēs, taču
Ritvaram vairāk patika bigbenda
sastāvs, un viņš no diriģenta amata
aizgāja. Orķestris sāka meklēt jau
nu diriģentu, un tagadējās kolektīva
vadītājas un otrās diriģentes Lauras
Mačtamas vectēvs Ivars Mačtams
bija labos draugos ar Ventspils Mū
zikas skolas pedagogu Andi Adleru,
kurš 1984. gadā pārņēma orķestra
vadību. Uldis stāsta, ka ar Andi pū
tēju orķestris aizgāja plašākos ūde
ņos, spēlējot ne tikai sarīkojumos,
ballēs, bērēs, bet arī nopietnās ska
tēs, salidojumos un koncertos, kā
arī Andis esot bijis ļoti korekts, pie
klājīgs cilvēks, tāpēc mēģinājumos

vairs nevarēja tā ķircināt cits citu,
kā pirms tam. Pēc tam 1990. gadā
diriģenta zizli pārņēma Imants Bu
davs, kurš šo pienākumu veica vis
ilgāk, vēlāk vēl bija Nils Andersons,
Viesturs Ozols, tagad orķestri vada
Jānis Smilga un Laura Mačtama.
Pūtēju orķestris laika gaitā ir
izpildījis dažādu žanru mūziku no
latviešu tautasdziesmām, leģionāru
skaņdarbiem un dejām līdz pat po
pulārajai latviešu un ārzemju estrā
des mūzikai un koncertējis ne tika
Latvijā, bet arī ārvalstīs. “Mums bij’
draudzība ar Igaunijas pūtēju orķes
tri “Laane Lalur”, viņi atbrauca arī
pie mums, tad bija kopējs koncerts.
Viņiem līdzi bij’ savs kadiķu alus, bet
mēs viņus uzņēmām ar savu muci
ņu alu, un viņi labāk dzēra mūsu alu
nekā to savējo,” priecājas Uldis.

Orķestris jau sākotnēji ir pie
dzīvojis dažādus notikumus un
interesantus atgadījumus, īpaši
saglabājušās ir piezīmju grāmati
ņas, kurās pierakstīts mēģinājumu
apmeklējums, dažādi akti, orķes
trantu tēzes, koncertu grafiks, iz
dzerto pudeļu skaits, nopelnītie ie
nākumi, dāvanas un to sadalījums,
pat redzētā atskati no bērēm, gada
tirgiem, koncertiem un kurš mēģi
nājuma laikā ciemojās pie brūtes.
Uldis smej: “Mums bij’ kopīga kase.
Tāpat krājām izdzertās pudeles un
nodevām tās, un gada iztrūkumu
aizpildījām ar ienākumiem no no
dotajām pudelēm.”
Uldis Grundmanis ir pūtēju
orķestra dalībnieks jau no pašiem
pirmsākumiem, pabeidzis mūzikas
skolu Ventspilī kā vokālists un, iz
turējis valsts konkursu, nodziedāja
valsts korī gandrīz trīs gadus. Pats
spēlējis orķestrī un citos sastāvos

gan klarneti, gan alta saksofonu,
gan tenora saksofonu, gan trompeti,
gan arī basu. Uldis saka, ka pūtēju
orķestris ir vērtība, kas nevar pastā
vēt bez publikas, pieprasījuma un
orķestrantu atdeves! Viņš uzskata,
ja patīk spēlēt, tad ir jāiegulda arī
darbs, jāiet uz mēģinājumiem, lai ir
kopīga saspēle! “Lai pūtēju orķestris
turētos kopā, ir jābūt arī iekšējai sa
dzīvei pašā orķestrī, tagad nav vairs
tā kā kādreiz, kad kopā visi svinējām
pilnīgi visiem dzimšanas dienas,
it sevišķi “Pūtēju namā”, tagad aiz
braucam, nospēlējam un izklīstam,
man pietrūkst tās kolektīvās pasē
dēšanas, dzimšanas dienu svinēša
nas,” stāsta Uldis. Viņš pūtēju or
ķestra “Ugāle” jubilejas gadā novēl
orķestrim, lai tas turpina pastāvēt,
lai nāk jauni spēlētāji un lai atgriežas
iekšējā atmosfēra kā kādreiz!
Inga Andra Leigute

INFORMĀCIJA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā
2021. gada 30. septembrī
Nr. 9 (protokols Nr.8, 8.§)
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES
2009. GADA 24. SEPTEMBRA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.27
“PAR DETĀLPLĀNOJUMA
NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM
“GADI“ APSTIPRINĀŠANU“
ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 1. punktu
Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils
novada domes 2009. gada 24. septembra
saistošos noteikumus Nr.27 “Par detālplānojuma
nekustamajam īpašumam “Gadi” apstiprināšanu”.

2021. gada 30. septembrī
Nr. 10 (protokols Nr.8, 9.§)
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES
2009. GADA 24. SEPTEMBRA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.37
“PAR DETĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMAJAM
ĪPAŠUMAM “MAZKALNIEKI“ APSTIPRINĀŠANU“
ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 1. punktu
Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes
2009. gada 24. septembra saistošos noteikumus Nr.37 “Par
detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mazkalnieki”
apstiprināšanu”.
Domes priekšsēdētājs
A. MUCENIEKS
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UŽAVA

Skolēni fotografējās ar mūzikas instrumentiem

Skolas direktore Guntra Magonīte sveic klātesošos Zinību dienā.
Ar pirmajiem dzērvju
kāšiem debesīs sagaidīti
rudens saulgrieži. Skolas

dzīve pamazām atgriezusies
ierastajā ritmā. 1. septembrī
skolas zvaniņš aicināja

Meklēja burtus
un zīmēja dzejoli
Mācību gads aizsācies ar aktīvu darbošanos, un
pirmsskolas grupā notiek liela rosība. Pašā septembra
sākumā bērni gatavoja apsveikumus tētiem Tēvu dienā.
Tika zīmēti tēvi un veidotas viņiem medaļas. Bērnu atbildes
par viņu tētiem tika pierakstītas un nodotas tēviem. Bērni šo dar
bošanos uztvēra ļoti nopietni, un rezultāts tētiem patika – bija
liels paldies no tēvu puses par svētku sajūtu.
Saulainā rudens dienā pirmsskolas grupa devās ciemos pie
trušu audzētājas Brigitas Rulles. Viņa laipni sagaidīja viesus, parā
dīja savu trušu saimi un ļāva trušus pabarot ar līdzi paņemtajiem
burkāniem, kurus bija sagādājušas audzinātājas. Trušu bija daudz,
dažus varēja paglaudīt un apskatīt tuvāk.
Grupā notika arī Dzejas dienas. Katram bērnam bija iespēja
mājās kopā ar vecākiem izvēlēties kādu dzejoli un to iemācīties no
galvas. Dzejas dienu rītā pie mums ieradās dzejnieks ar dažādām
aktivitātēm. Sākumā gan dzejnieks, gan bērni, gan audzinātāja,
gan auklīte noskaitīja katrs pa dzejolim. Tad bija kārta katram
bērnam skaitīt savu dzejoli. Bija sagatavots neliels pjedestāls, uz
kura uzkāpt un skaitīt dzejoli. Bērni kopā ar dzejnieku uzzināja,
kur mīt dzejoļi, – protams, ka grāmatās. Dzejnieks vienu dzejo
li nolasīja, un katrs bērns varēja pēc savām domām ilustrēt to.
Sanāca skaisti darbi. Dzejniekam no somas bija izmukuši burti
un paslēpušies dažādās vietās grupas telpās. Bērniem kopīgi ar
dažādiem dotajiem pavedieniem bija jāatrod burti. Tos saliekot
kopā, mums izveidojās vārds “Dzejolis”. Laiks paskrējis nemanot,
un dzejniekam bija jādodas tālāk. Bērni uzzināja, ka dzejoļi dzīvo
grāmatās un grāmatas – bibliotēkā. Tad devāmies uz bibliotēku
iepazīties ar citām grāmatām. Bibliotēkā bērnus sagaidīja smai
dīgā bibliotekāre Dagnija, kura iepazīstināja ar noteikumiem, un
tad bērni izpētīja, kas tad plauktos ir par grāmatām. Noslēgumā
katrs varēja paņemt uz mājām iepatikušos grāmatu, lai kopā ar
vecākiem to lasītu.
Pirmsskolas grupas skolotāja Vita Dāve

ULDA ĶEMERA FOTO

mazos pirmklasniekus
svinīgajā līnijā.
Nu jau viņi iejutušies skolas

dzīvē un jūtas labi. Vecāki, skolēni,
skolotāji priecājās par atkalredzē
šanos. Ar atraktīvu uzvedumu vi
ņus sagaidīja Buratino, Malvīne un
Diedziņš, kuru tēlos iejutās mūsu
pašu skolas darbinieki. Septembra
pirmajā nedēļā skolēni un skolotāji
iesaistījās Sporta dienas aktivitātēs
pie jūras. Varēja izskrieties, izkus
tēties – dažādos veidos likt lietā
savu precizitāti, uzmanību, veiklī
bu. Visiem garšoja ugunskurā cep
tās desiņas. Tad jau arī mājupceļš
vairs nelikās tik grūts. 15. septem
brī skolā viesojās un par drošību ar
bērniem runāja VUGD pārstāvji.
Beidzot, ievērojot visus drošī
bas pasākumus, varējām klātienē
baudīt kaut ko no kultūras nori
sēm. Skolā jauku un izzinošu kon
certlekciju “Shape of music” vadīja
divas jaukas mūziķes, kuras apvie
nojušās duetā “Violin Diivas”. Sā
kumskolas audzēkņus iepazīstināja
ar klasiskajiem stīgu instrumen
tiem. Tika atskaņoti klasiskās mū
zikas skaņdarbi, kā arī mūsdienīgi
popmūzikas fragmenti. Skolēnus
pārsteidza tas, kādas skaņas var
izvilināt no vijoles. Dzirdēt mūziku
tik tuvu akustiskajā izpildījumā bija
īpaši patīkami. Vislielāko prieku sa
gādāja iespēja izmēģināt spēlēt kat
ram pašam vijoli, čellu, kontrabasu.

Bērniem patika, jo spēlēt un nofo
tografēties ar instrumentu vēlējās
gandrīz visi. Savukārt vecākajām
klasēm jau bija iespēja nopietnāk
iedziļināties skaņas rašanās proce
sā. Iepazīstinot ar vijoli, altu, čellu,
mūziķes uzskatāmi demonstrēja
piemērus par stīgām un skaņas
vibrāciju. Skolēni paši nonāca pie
pareizā secinājuma par skaņu. In
teresanti bija arī aizvērtām acīm
saklausīt, norādīt virzienu, no kura
nāk skaņa. Praktiski darbojoties
grupās, skolēni pamēģināja izga
tavot savu stīgu instrumentu no
plastmasas kastītēm un krāsainām
gumijām. Protams, noklausījāmies
arī muzikālu priekšnesumu. Pasā
kums bija izdevies un jauks.
Skolas ābeļdārzā skolēni no pir
mās līdz piektajai klasei piedalījās
Dzejas dienās, kuras vadīja skolas
bibliotekāre Dagnija un skolotāja
Sabīne. Saulīte sildīja un aicināt ai
cināja rosīties. Bērni lasīja dzejoļus,
kuros pieminēti koki un daba. Bija
arī radošais uzdevums – sacerēt
savu dzīvo dzejoli. Radās iedves
ma, un dzejolis izdevās. Pasākuma
izskaņā visi zīmēja ilustrācijas par
dzirdētajiem dzejoļiem. Tāds – krā
sains kā kļavu lapas rudenī – bija
septembris Užavas pamatskolā.
Skolotāja Ilze Geste

Dažādais rudens Užavā

Užavnieki Zūrās pie pašu iestādītas ābelītes.
Nav garlaicīgu pagastu,
un nav sliktu laikapstākļu.
Viss ir atkarīgs no cilvēka
paša – viņa dzīves uztveres un
vēlmes darboties.
18. septembrī mēs, neliels pul
ciņš entuziastu, devāmies velo
pārgājienā “Tūrists savā novadā”.
Mūsu galamērķis bija Zūru sporta
un kultūras centrs un Zūru novad
pētniecības ekspozīcija. Bet, lai ceļš
nebūtu vienmuļš, piedalījāmies foto
medībās un atklājām interesantas
norādes uz ceļa “Užava–Ventava”.
Galapunktā mūs sagaidīja Inga
Berga, kas aizraujoši iepazīstināja ar
ekspozīcijas krājumiem, iepazinām
un izmēģinājām trasi, kas atrodas
Zūru angārā, – diskgolfa entuziasti
mūs iepazīstināja ar šī sporta veida
pamatiem. Tas bija aizraujoši. Tā kā

šī bija vispasaules Laimes koku die
na, tad iestādījām ābelīti pie Zūru
novadpētniecības ekspozīcijas ēkas
– kā dāvanu zūreniekiem no užav
niekiem.
25. septembrī pirmo reizi noti
ka pasākums “Zivju tirgus Užavā”,
kas pulcēja necerēti lielu apmek
lētāju skaitu, savukārt 2. oktob
rī Užavas “Bērzos caﬀee” notika
pašvaldības atbalstītais kultūras
projekta pasākums “Veseli ēduši”.
Šo dienu nosaucām par maizes un
putras dienu. Ikviens, kas atnāca,
varēja iepazīt kafejnīcas viesmīlīgo
saimnieci Līvu un viņas piedāvāto
ēdienkarti. Varēja iegādāties Jūrkal
nes maizīti, Ilgas tantes piedāvātos
sklandraušus, Taņas ceptās plāts
maizes un kūkas. Pie degustācijas
galda bija iespēja ne tikai nogaršot

sev tīkamo – bukstiņu biezputru,
prosas biezputru, pašceptu maizīti,
seno laiku smūtiju, maizes sace
pumu ar ķirbi un āboliem, maizes
zupu, ceptu baltmaizi ar cukuru –,
bet arī tikt pie kārotās receptes.
Sieviešu vokālais ansamblis
“Saiva” dziedāja tautas dziesmas
par maizīti, amatierteātra “Maskas”
aktieri visus iepazīstināja ar teikām,
pasakām un tautasdziesmām par
maizi un putru. Ikviens varēja pie
dalīties mīklu un senvārdu minēša
nā un pareizi uzrakstīt ticējumus,
kurus “vējš” sajauktā secībā bija iz
mētājis pa bērziem. Saulainā diena
paskrēja nemanot.
Jauku visiem atlikušo rudeni, un
tiksimies nākamajos pasākumos!
Gita Vilgute
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Ģimenes hobijs izvēršas
par ikgadēju tradīciju Kurzemē

INFORMĀCIJA
Īstenos trīs Eiropas Savienības
līdzfinansētus vides projektus

Sacensībās startēja dažādu vecumu jātnieki, bet visi centās, cik spēja.

ANTRAS VĀLODZES ARHĪVA FOTO

Zelta rudens pasākums Popes kalnā.
2. oktobri sagaidījām saulainu, un pļavā
pie Popes estrādes pasākums varēja
norisināties godam. Kā vienmēr, jau
trešo gadu, svētkus sev un jātniekiem no
dažādiem klubiem rīkojam mēs – “Popes
Pilskalna zirgi”. Tas ir mūsu ģimenes hobijs
un kopā ar draugiem izsapņots, izauklēts
un īstenots pasākums.
Šogad mūsu pārstāvji – Elīza, Sanndrija un Mon
ta – nestartēja, jo šobrīd prioritāte ir kumeliņu au
dzēšana. Taču tas netraucēja sarīkot šo kupli apmek
lēto pasākumu.
Dalībnieki ieradās no 11 klubiem ar 41 zirgu un
72 jātniekiem. Tika pieteikti 100 starti un vēl daži at
kārtoti ārpus konkurences, lai pacenstos un pierādī
tu sev un savam zirgam, ka var maršrutu veikt līdz
galam.
Sacensību tiesneši bija Dainis Līvmanis un Sana
Līvmane, kuri ir starptautiski atzīti un pieprasīti Ei
ropas augsta līmeņa sacensībās.
Īpašs prieks bija par skatītājiem, ģimeņu un draugu
atbalstu katram dalībniekam. Neiztikām arī bez starp
gadījumiem, kritieniem no zirga, bet tas viss piedien
jātnieku sportam. Vienmēr jāatceras, ka zirgs ir un
paliek dzīvnieks ar savu reakciju, bailēm, kādu niķīti.
Lielum lielais paldies jāsaka dāsnajiem sponso
riem: “Diānas svecēm”, “Saldus maizniekam”, kondi
torejai “Māsas”, “Druvas saldējumam”, lielsaimnie
kam Alenam Akumam, Popes sporta klubam, Popes
kultūras namam, fotoapvienībai “Kursa”, “Venta
transports”, “Pinotex”, grāmatnīcai “Jānis Roze”, Val
das aptiekai Ugālē, apdrukas salonam “Pērle”, Santi
jai Matulei, “Drukas namiņam”, izšūšanas darbnīcai
Ventspilī, “ME aromātiskajām vannas bumbām”,
“Skrīveru saldumiem”, zirglietu veikalam “Kentaurs”,
“KG group”, “Josera”, “Cavalor”, “Ippeas”, “Havens”,
“Marstall&TRM”, “Ostas 23”, kaimiņienei Rutas tan
tei un z/s “Bērziņi”.
Dalībnieki tika cienāti ar pašu vārītu soļanku
vismaz piecdesmit litru daudzumā. Katram dalībnie
kam pasniedzām Saldus gardo formas maizīti, kas
tika dāsni dalīta ar zirdziņiem. Palīgiem tika teikts
paldies ar “Skrīveru saldumu” brīnumpaciņām.

Un tagad par rezultātiem. Maršrutā Nr.1 “Vadī
ba” startēja 41 dalībnieks un tika apbalvoti visi! Vēr
tēts tika ar “teicami”, “ļoti labi” un “labi”. Šajā maršru
tā startēja gan visjaunākais, gan arī jau pieredzējuši
dalībnieki.
Maršrutā Nr.2 60 cm 28 starti.
1. Reičela Koha – Čikāga – JSK Demora
2. Sabīne Audare – Mercury – Inga Lūka
3. Ieva Dorbe – Kameja – JSK Montepals
4. Una Zariņa – Antare – Ventspils JSK
5. Anna Miķelsone – Venēra – JSK Eguss
Maršrutā Nr.3 80 cm 24 starti.
1. Ieva Prūse – Dance – JSK Potenciāls
2. Ieva Dorbe – Kameja – JSK Montepals
3. Elza Vašuka – Dūja – JSK Demora
4. Madara Gailīte – Princese – JSK Montepals
5. Anna Miķelsone – Venēra – JSK Eguss
Maršrutā Nr.4 100 cm 7 starti.
1. Klaudija Vilisova – Vikonts – JSK Demora
2. Amanda Fridrihsberga – Aflex – Ventspils JSK
3. Ieva Prūse – Dance – JSK Potenciāls
4. Sofija Nikolajenko – Lavelas – JSK Demora
5. Unda Egendorfa – Rolsroisa – JSK Demora
Tika pasniegta rīkotāju simpātiju balva Sidnijai
Freimanei ar zirgu Riviera Paradise no Talsu JSK.
Balvu saņēma arī jaunākā dalībniece Gabriela Zegne
re (4 gadi) ar zirgu Buzze no Asnates JSK.
Kā jau jāšanas sportā, lielu lomu spēlē veiksme.
Ja veiksmīgi saliek kopā varēšanu, gribēšanu, apņem
šanos un arī zirga sadarboties un sacensties gribošo
noskaņojumu, tad viss izdodas. Lielākais dalībnieku
skaits, īpaši vadības maršrutā, bija mūsu kaimiņu
klubam, bet veiksme šoreiz tika ciemiņiem. Ko darīt
– atkārtosim un turpināsim tradīciju Popes kalnā arī
nākamgad, un kas zina, kuram tiks veiksmes atslē
dziņa. Ikvienam jātniekam, pareizāk sakot, sportis
kajam pārim, ir iespēja cītīgi gatavoties, lai uzlabotu
savu sniegumu. Ar laba vēlējumiem un uz tikšanos
nākamgad!
Antra Vālodze un Elīza Korāte

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ilgtspējīgas meža
apsaimniekošanas ietvaros līdztekus koksnes ražošanai
un tās produktu piegādāšanai pārstrādes un siltuma
ražošanas uzņēmumiem, nodrošina meža ekosistēmas
vitalitāti un spēju sniegt sabiedrībai nozīmīgus meža
produktus un pakalpojumus: rekreācijas iespējas, klimata
pārmaiņu mazināšanu, bioloģisko daudzveidību, ūdeņu un
gaisa aizsardzību pret piesārņojumu, sēnes, ogas un citus
nekoksnes produktus.
Pērnais gads uzņēmumam bijis ar vides projektu pieteikumiem ba
gāts – kopā ar sadarbības partneriem sagatavoti un veiksmīgi virzīti divi
Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansēti projektu pieteikumi, kā arī uz
sākta darbība Latvijas pirmajā integrētajā LIFE projektā “LIFE GoodWa
ter IP”. Šogad pēc projektu pieteikumu apstiprināšanas uzsākta darbība
divos apjomīgos Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektos “LIFEIP LatViaNature” un “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsar
gājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības
stāvokļa uzlabošanai”, ko līdzfinansē ES Kohēzijas fonds. Darbība šādos
trīs augsta līmeņa pasākumos nepārprotami ir rādītājs LVM spējai un
kompetencei sniegt ieguldījumu dabas daudzveidības saglabāšanai gan
vietējā, gan Eiropas līmenī, vienlaikus turot godā meža nozares intereses.
Tāpat Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētā projekta “Ap
saimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritori
jās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlaboša
nai” uzņēmums kopā ar sadarbības partneriem veiks darbus 14 vietās
– 13 ES nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās “Natura2000” un
vienā mikroliegumā piecos LVM reģionos, tostarp dabas liegumos “An
ces purvi un meži”, “Ovīši” un “Užava”. Prioritāri izvēlēti tādi ES nozīmes
biotopi un īpaši aizsargājamu sugu dzīvotnes, kuru atjaunošana sniegs
vislielāko ieguldījumu konkrētās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
mērķu sasniegšanā vai valsts līmenī veicinās konkrētas sugas vai bioto
pa labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu.
No šī gada sākuma izveidota kopīga pieeja ārējā finansējuma vides
projektu īstenošanas nodrošināšanai. Tā kā projektu gaita vai to pēcuz
raudzības periods sniedzas līdz pat 2028. gadam un pat ilgāk, sabiedrī
bas un projektu partneru informēšanai uzņēmuma mājaslapā izveidota
sadaļa “Vides projekti”, kurā vienkopus atrodama informācija par visiem
trīs vides projektiem, kā arī to aktualitātes.
Ievērojot valstī ieviestos epidemioloģiskās drošības ierobežojumus,
uzņēmums plāno rīkot arī populārzinātniskus un informatīvus klātie
nes seminārus reģionos, kuru laikā vietējie iedzīvotāji un institūciju
pārstāvji tiks iepazīstināti ar plānotajiem darbiem īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās, tādējādi mazinot iespējamu trauksmi un savlaicīgi
veicinot izpratni par plānoto pasākumu nepieciešamību, skaidrojot to
jēgu. Papildus semināriem turpināsim ievietot ārējās ziņas mājaslapā
un sociālajos tīklos, kā arī par atsevišķiem darbiem publicēsim rakstus
reģionu vietējā presē. Gadījumos, kuros sabiedrības interese būs liela,
plānosim un īstenosim arī papildu pasākumus.
Līdz šim organizētas arī vairākas ekspertu līmeņa sanāksmes LVM
plānošanas reģionos, kas iesaistīti projektu norisē. Šādas sanāksmes īs
teno vairākus mērķus: ieplānoto pasākumu rūpīgu un detālu izvērtēša
nu, rosina profesionālu diskusiju, kā arī nodrošina reģionos institūciju
pārstāvju informētību un ir daļa no iespējamo risku komunikācijas.
Aizsargājamu ES biotopu un sugu aizsardzības uzlabošanas darbi
LVM Ziemeļkurzemes reģionā tiks realizēti aptuveni 368 hektāru platī
bā. Būtiskākie veicamie darbi: 67 ha platībā pelēko kāpu atbrīvošana no
apauguma, 37 ha platībā retmeža atjaunošana un biotopu stāvokļa uzla
bošanas darbi 264 ha platībā. Sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību
turpināsim informēt par vides projekta virzību un aktualitātēm gan ar
Ventspils novada informatīvā izdevuma, gan mājaslapas starpniecību.
Paldies par līdzšinējo veiksmīgo un konstruktīvo sadarbību, kā arī ai
cinām ar sapratni izturēties pret īstermiņa neērtībām, kas būs saistītas ar
plānoto darba izpildi. Jautājumu, priekšlikumu un neskaidrību gadījumā,
kas saistīti ar vides projektu realizēšanu, lūdzu vērsties pie AS “Latvijas
valsts meži” Ziemeļkurzemes meža apsaimniekošanas plānošanas vadī
tāja Andra Vernera, mobilais tālrunis 2634357, e-pasts: a.verners@lvm.lv.
Ziemeļkurzemes reģiona Meža apsaimniekošanas
plānošanas vadītājs Andris Verners
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Kurzemes mazpulku
vadītāju seminārā

PUZE
Šogad Latvijas Mazpulku
padome nolēma organizēt
izglītojošus seminārus
par meža tēmu četros
Latvijas novados. Kurzemes
mazpulku vadītāju seminārs
notika Tiņģeres muižā,
semināru organizēja darbīgā
Valdemārpils mazpulka
vadītāja Anda Dzene, viņai
palīdzēja Tiņģeres muižas
vadītāja Baiba Kalna.
Anda visiem dalībniekiem
bija sagatavojusi mīļas dāvani
ņas – simboliskas dzērvītes un
piemiņas veltes no Valdemārpils
vidusskolas. Dzērvītes labi iederē
jās, jo tik skaļu dzērvju kori, kādu
saklausījām netālu no muižas pils,
sen nebiju dzirdējusi.
Varētu jau iebilst: kāda gan
Tiņģeres muižā meža tēma? Bet
kas gan ir mežs bez kokiem un kas
gan būtu Tiņģeres muiža bez sava
skaistā parka, kas pamazām ie
tērpjas rudens zelta rotā? Viesiem
Tiņģeres muižas vadītāja Baiba
Kalna vadīja pastaigu pa muižas
pils parku, aicināja vērot kokus,
atpazīt tos. Daudzu kabatās iebira
skaistie kastaņi, kas paukšķēdami
krita no kokiem, jo Dienvidkur
zemes mazpulku vadītājas apgal
voja, ka viņu pusē šogad kastaņu
neesot.
Tiņģeres muižas pils piesaista
ikvienu, kas te ierodas, tā arī šajā
reizē pēc pils apskates un kārtīgas
iepazīšanas izskanēja doma, ka
noteikti jāatgriežas kādā citā pa
sākumā vai ekskursijā. Baiba ne
beidza mūs pārsteigt, parādot arī
savu lielisko ēdienu gatavošanas

Mazpulku vadītājas pie Tiņģeres muižas kopā ar Baibu Kalnu.
prasmi. Pusdienās mūs cienāja
ar ēdieniem no muižas kulinārā
mantojuma, servējot “Gemīzes
kulije” ar falšo fazānu. Deser
tā viņa pasniedza saldo zemeņu
zupu ar grauzdiņiem. Kafijas pau
zē lutināja mūs ar gardiem pīrā
dziņiem un plātsmaizi.
Baiba ir māksliniece, grafiķe,
radošajā nodarbībā viņa atļāva arī
mums kaut uz mirkli pārvērsties
par grafiķiem. Lai arī pirmoreiz
mūžā turēju rokā aso nazīti un li
nolejā izgriezu skici ar ozolu lapi
ņām, ar savu mākslas darbu esmu

ļoti apmierināta. Līdzīgi jutās arī
pārējās mazpulku vadītājas, katrā
ziņā interese nu bija modināta, jo
netrūka jautājumu par materiāla
izvēli, krāsām un nepieciešama
jiem instrumentiem, lai kaut ko
paveiktu arī savā mazpulkā. Tāds
jau ir semināra mērķis – aizgūt
kādu ideju un realizēt to tālākajā
darbā savos mazpulkos.
Tiņģeres muižā Baiba piedā
vā iepazīt muižas laika kavēkļus.
Spēlējām pupiņu spēli, tā visiem
likās ļoti interesanta un tematiski
pat sakrīt ar mazpulkos īsteno
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tiem pupu projektiem.
Mēģinājām apgūt spēles “De
viņi Morica vīri” un “Lapsa un zo
sis”, bet tās nāksies atkārtot, die
zin vai ar vienu reizi spēles māka
būs rokā.
Seminārā piedalījās Latvijas
Mazpulku padomes priekšsēdē
tāja Gundega Jēkabsone un atbil
dīgā sekretāre Ilze Jukņēviča. Ir
aizritējuši 30 gadi, kopš atjaunoti
Latvijas mazpulki. Par ilggadīgu
darbību vairāki Kurzemes maz
pulki saņēma Latvijas mazpulku
tencinājumu un dāvanu – pulks

teni mazpulku simbola, četrlapu
āboliņa formā. Šo atzinību saņē
ma arī 808. Puzes mazpulks, jo
20 darbības gadi ir pietiekami ilgs
laika periods.
Nemanot aizritēja interesan
tās stundas Tiņģeres muižā, tās
mums nodrošināja semināra or
ganizētājas Anda un Baiba, tikai
žēl, ka daudzi Kurzemes mazpul
ku vadītāji dažādu apstākļu dēļ uz
semināru nevarēja ierasties.
808. Puzes mazpulka
konsultante
Māra Kraule

Puzē godā vietējo izloksni
Puzes bibliotēka šogad
piedalījās Ventspils novada
pašvaldības kultūras projektu
konkursā ar projektu
“Māz priek šļuk no Pūz”
un ieguva 420 eiro, saglabājot
Puzei raksturīgās receptes
pužiņu izloksnē, lai tās
neaizmirstu vietējie iedzīvotāji un
iepazītu arī ciemiņi.
Diemžēl laika gaitā sāk zust senās vēr
tības, tajā skaitā arī novadam raksturīgais
tāmnieku dialekts. Tas visbiežāk dzirdams
vairs tikai starp vecāka gadagājuma cil
vēkiem, diemžēl jauniešu starpā tas vairs
nav saklausāms. Lielākoties jaunieši mēdz
tikai noraut galotnes, bet pužiņu izloksnei
ir raksturīgi arī mainīti burti, kas rada īsa
un ātra vārda izrunas efektu. Lai šī īpatnī
ba nezustu, ir svarīgi izloksni izcelt. Mēs
uzskatām, ka dialektu dažādība ir jāsa
glabā. Tie atspoguļo latviešu tautas seno
vēsturi, uzsver tās savdabību. Lai gan va

rētu šķist, ka dažāda ikdienas valoda tautu
sadrumstalo, tomēr tā nav. Runājot kādā
dialektā, cilvēks daudz skaidrāk un spē
cīgāk apzinās savas saknes, kas arī vieno
tautu. Laikā, kad dialekti mainās un pat
zūd, ir svarīgi tos izcelt, tāpēc projekta
iecere bija, izmantojot pužiņu izloksni,
izgatavot prezentācijas materiālus, kurus
var izmantot gan Puzes vārda un izloksnes
iznešanai Latvijā, gan kā dāvanu dažādos
pasākumos, konkursos, viktorīnās vai ak
cijās.
Projekta mērķis: valoda ir katras tau
tas lepnums. Bez valodas nevar pastāvēt
tauta un tās kultūra. Latviešu valoda ir ļoti
bagāta, jo Latvijā ir daudz dialektu. Tas
norāda uz latviešu valodas bagātību. Sa
glabāsim un izcelsim šo bagātību!
Projekta uzdevumi: saglabāt tāmnieku
dialektu un Puzei raksturīgās receptes pu
žiņu izloksnē, lai tās neaizmirstu vietējie
iedzīvotāji un iepazītu ciemiņi.
Projekta laikā tika izveidots recepšu

blociņš, kurā iekļautas piecas receptes sa
daļā “Izmēģan pužiņ ēdans un tu atšpirgs
ta ka pērne zāl!”, seši senču ieteikumi sa
daļā “Ģeldig padom no mūs senčem” un
atjautības uzdevums “Atmin vārds, kas
tas i!” Blociņā viss lasāms pužiņu izloks
nē. Recepšu fotogrāfijās ir pašu gatavotie
ēdieni pēc šīm receptēm. Aprakstus vei
doja Puzes pagasta novadpētniecības en
tuziaste Skaidrīte Bruhanova. Korekcijas
veica Sibilla Veģe. Blociņu maketēja Ints
Picalcelms. Blociņa vāka foto un projekta
nosaukuma autore – Skaidrīte Bruhanova,
recepšu foto – Anda Lejniece, tēju foto
grāfijas ņemtas no bezmaksas fotoattēlu
portāla pixabay.com.
Puzes bibliotēkas vadītāja
Anda Lejniece

Recepšu blociņš “Māz priek šļuk
no Pūz” sniegs ieskatu pužiņu
izrunā un ēšanas paradumos.
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INFORMĀCIJA
Novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Andis Zariņš kopā ar
Kurzemes pašvaldību
pārstāvjiem, “Dabas
aizsardzības pārvaldes”,
“Latvijas valsts mežu”
speciālistiem un kolēģiem
no Lietuvas piedalījās
pieredzes apmaiņas
braucienā uz Igauniju,
kur guva vērtīgu ieskatu
garo distanču pārgājienu
maršrutu veidošanā.
“Man bija patiess prieks kopā
ar kolēģiem no Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas, kā arī daudziem pār
gājienu cienītājiem veikt 13 km
garu distanci pa mežu un nedaudz
gar jūru. Tā Lahemā nacionālajā
parkā mēs oficiāli atklājām “Mež
takas” ziemeļu daļas maršrutu un
savienojām “Jūrtaku” ar “Mežta
ku”, kas caurvij visas trīs Baltijas
valstis,” stāsta priekšsēdētāja viet
nieks.
“Mežtaka” ir garās distances
pārgājienu maršruts pa Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas mežiem, un
kopējais tā ziemeļu daļas garums
ir apmēram 1060 km. “Visapkārt

ir tik daudz informācijas sten
du, norādītas grūtības pakāpes,
nakšņošanas iespējas, marķējumi.
Igaunijā lieli un mazi uzņēmēji
lepojas būt par šī maršruta kaut
nelielu sastāvdaļu, izvietojot šīs
norādes par posmiem un atpazī
šanas zīmi – “Gājējam draudzīgs”
(Hiker – friendly). Un man kā paš
valdības pārstāvim visvairāk inte
resēja, kā tieši pašvaldībai notiek
sadarbība ar visām vides institūci
jām, kas tiek piedāvāts tūristiem,
kāds ir pašvaldību atbalsts un kā
tiek risināti ģeogrāfiskie šķēršļi.
Mēs bijām vairākās pašvaldībās,
tostarp Iklas, kas ir tepat Latvijas
pierobežā, tur guvām priekšstatu,
kā viņi visu dara, ļoti labi sadarbo
joties ar vides institūcijām, kuras
Igaunijā vairāk uzskata, ka cilvē
kam jāliek mazāk ierobežojumu
pret dabu un uz mežu jānāk bie
žāk, tādējādi arī dabai tiek noda
rīts mazāks kaitējums, jo personai
nav iemesla dabu aizskart, bet,
kolīdz ir kāds ierobežojums, ir
vēlme izmēģināt to aizliegto aug
li,” klāsta Andis.
Iepriekš šāda pieredze ar pār
gājieniem viņam nav bijusi pārāk

Igaunijā iegūtā pieredze noderēs Latvijā

Andis Zariņš (aizmugurē) Igaunijā ieguva vērtīgas
atziņas, kas noderēs arī Ventspils novadā.
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liela, jo ikdienā aktīvi darbojas ar
citām aktivitātēm, tomēr Igaunijā
sapratis, ko cilvēkiem tas nozīmē.
Staigāt pa mežu, ieelpot, sasmar
žot, saredzēt, būt kopā ar dabu ne
maz neesot tas pats, kas vienkārši
to redzēt, braucot ar velosipēdu
vai mašīnu. Pārgājienu maršruti ir
marķēti ar karogiem, “Jūrtakai” –
zils, balts, zils, savukārt “Mežtakai”

– zaļš, dzeltens, zaļš, bet, ieejot
valsts mežu teritorijā, šie marķē
jumi ir pēc Igaunijas mežu stan
dartiem, šeit visām niansēm tiek
pievērsta uzmanība. Marķējumi
ir gan uz kokiem, gan akmeņiem,
gan koka stabiņiem viegli redza
mās vietās.
“Igaunijā ir ļoti izkopta organi
zētība tūrisma uzņēmēju starpā, lai

ZLĒKAS

Bumbulēt nav laika –
uz skatuves jāstrādā
Zlēku pagasta
amatierteātris “Margots”
ir sagaidījis 90. dzimšanas
dienu. Pērn svinības kovida
dēļ nācās atlikt, bet aktieri
režisores Kristīnes Kauliņas
vadībā turpina aizrautīgi
darboties. Top jauni
iestudējumi.
Vēstures fakti liecina – par
pirmo kultūras iestādi Zlēkās var
saukt barona Ulriha Karlfa fon
Bēra muižas ansamblī ap 1860.
gadu uzcelto teātra ēku. Tajā uz
stājās viesmākslinieki no lielāka
jām pilsētām, barons no kalpotā
jiem esot izveidojis arī savu teātra
spēlētāju grupu. Vēlāk par kultūras
iestādi kļuva 1796. gadā dibinātā
Zlēku skola, kurā Izglītības biedrī
bas vadībā rīkoja pasākumus, rei
zēm tos organizēja arī Lauksaim
nieku biedrība. Zināms, ka 1930.
gadā pagastā darbojies dramatis
kais pulciņš, ko vadījis “Augstupu”
saimnieka dēls Andrejs Bože. Šo
gadu tad arī uzskata par teātra di
bināšanas pirmsākumiem.
Lai uzzinātu, kas šajā jomā pa
gastā notiek mūsdienās, satikos ar
bijušo režisori Līgu Ķemleri, aktie

riem Edgaru Umbrašku un Pārslu
Boži, kā arī režisori Kristīni. Viņa
savu kolektīvu vada prasmīgi un
ved dziļākos ūdeņos. Tā zlēcenieki
ar Ā. Alunāna lugu “Mūsu pokāls”
ir piedalījušies Latvijas amatierteāt
ru iestudējumu skatē “Gada izrāde”
un starptautiskajā Baltijas valstu
amatierteātru festivālā “Baltijas
rampa”, saņemot cildinošus vārdus
no dažādu valstu režisoriem.
90. dzimšanas dienu divpa
dsmit “Margotas” aktieri ar režiso
ri vēlējās svinēt pagājušā gada 30.
oktobrī. Pandēmijas izraisītie ie
robežojumi tomēr neļāva satikties.
Toreiz bija iestudēta Mihaila Zoš
čenko izrāde “Kāzas”, kas vēlāk arī
tika parādīta. Janvārī palika astoņi
gadi, kopš “Margotu” vada Kristīne:
“Mums atvēlētajā laikā mēģināju
mos nebumbulējam, bet strādājam,
nekādas kafijas dzeršanas un pļāpā
šanas nenotiek. To mēs darām svēt
kos, bet, kad ir darbs, tad jāstrādā.
Mēģinājumus aktieri cenšas neka
vēt, tomēr reizēm darba dēļ gadās.
Tas ir jāsaprot, jo teātra spēle tomēr
ir vaļasprieks. Par kungu trūkumu
šajā kolektīvā sūdzēties nevar, un
tas atvieglo arī repertuāra izvēli.

Pārsla (pa kreisi), Dainis, Līga, Kristīne un Edgars –
uzmini nu, kurš aktieris, kurš režisors!
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Mana svētākā pārliecība par to, lai
pašdarbnieku iestudētā izrāde izdo
tos, 50 procenti no veiksmes stāsta
ir labs materiāls un otri 50 procen
ti ir atbilstoši sadalītas lomas. Mēs
pietiekami daudz un nopietni strā
dājam, tāpēc skatēs ir labi rezultāti.
Reizēm, ja kāds aktieris paziņo, ka
dodas prom, esmu ielēkusi dažādās
lomās, bet tā nav ikdiena, jo tad, ja
esmu uz skatuves kā aktrise, nevaru
objektīvi novērtēt, kas tur notiek.”
Kad vaicāju Edgaram, cik sen
viņš spēlē teātri, seniors atbild, ka
stipri jāpadomā, bet tad atklāj, ka
no 1971. gada. Toreiz Zlēkās iera
dusies režisore Mirdza Kasparova,
viņai bija jāizstrādā diplomdarbs,
tāpēc tika apzināti cilvēki, kuri va
rētu iekļauties teātrī. “Man bija pie
nākuma apziņa – ja vajag, tad jāiet

un jādara. Patīk, ja režisors skaidri
un gaiši pasaka savu vīziju, ko viņš
grib uztaisīt un kas mums katram
jādara. Režisors jau arī attiecīgi pa
saka, kur man jāiet, kur ne, kā es uz
skatuves izskatos,” spriež Edgars,
pastāstot, ka gadījušās arī kļūmīgas
situācijas, kad izrādes laikā, piemē
ram, aizkrīt balss. Spēlējot teātri,
stāsta zlēcenieks, jārēķinās ar uz
traukumu, bez tā nu nekur, bet viņš
aizvien ir kopā ar citiem aktieriem,
jo trupā esot “solīdu kungu deficīts”.
Edgaram vairāk pie sirds ir tādas
lomas, kad var arī pajokot, bet, ja
nepieciešams, viņš varot savilkt arī
nopietnu ģīmi.
Līga savus režisores gadus atce
ras ar prieku, jo teātris jau kopš bēr
nu dienām bijis sapnis: “Edgariņš
ir mans mīļākais aktieris, jo viņš

gan viņi ir mazāka tauta par mums,
tomēr cieši turas kopā. Jau pirms
brauciena es sapratu, ka mūsu
tūrisma uzņēmēji īsti savstarpē
ji nekomunicē, tāpēc nolēmu, ka
vajadzētu izveidot tādu kā tūrisma
uzņēmēju konferenci, lai pulcētu
viņus nesezonas laikā un viņi va
rētu dalīties pieredzē un pabalstīt
cits citu,” saka domes priekšsēdē
tāja vietnieks, “tāpat, atgriežoties
no komandējuma, nākamajā dienā
man bija uzaicinājums no biedrī
bas “Ugāles attīstība” saistībā ar
projektu “Tak-U-gāle”. Tas bija tieši
laikā pēc ārvalstu pieredzes, kad
varēju dalīties ar iegūto, parādīt
marķējumus no “Mežtakas”, domā
ju, ka, pieliekot roku un mākslinie
ka tvērienu, šī pastaigu taka varētu
kļūt populāra ne tikai Ventspils
novadā, bet arī piesaistīt tūrisma
pārgājienu interesentus no citām
vietām.”
Mežu pārgājienu maršruti visā
pasaulē kļūst populāri, it sevišķi
šobrīd pandēmijas laikā, kad cil
vēki lielākoties brīvo laiku pavada
pie dabas. Ventspils novada do
mes priekšsēdētāja vietnieks Andis
Zariņš aicina doties pastaigās pa
Latvijas skaistajiem mežiem un ie
klausīties dabā!
Inga Andra Leigute
vienmēr uz skatuves ir bijis patiess.
Režisoram ir bauda izbaudīt aktieru
spēli. Zlēkās ir bijuši brīnišķīgi ak
tieri, pateicoties viņiem, mans dar
ba mūžs bijis interesants un piepil
dīts. Man ir bijusi tā laime strādāt
kopā ar režisoru Daini Veidemani,
un es esmu teikusi – ja mūs apvie
notu vienā cilvēkā, iznāktu ģēnijs.
Viņam bija ļoti lielas darba spējas,
Dainis nopietni gatavojās mēģi
nājumiem un izrādēm, kas parasti
ilga vismaz divas stundas. Vienmēr
esmu cienījusi savus aktierus un
cienu arī to, kas tagad Zlēkās spēlē
teātri, – kad biju režisore, nebāros,
visam piegāju mierīgi.”
Pārsla atceras, ka padomju lai
kos bija pieņemts iesaistīties māks
linieciskajā pašdarbībā, un arī jaunā
bibliotekāre sāka spēlēt teātri, pie
vienojoties tēvam Arturam, kurš
to jau darīja iepriekš: “Kad mācījos
skolā, rakstīju, ka noteikti vajag arī
teātra pulciņu. Mūsu klases to iz
karoja, bet tad mēs paši jau bijām
vidusskolā. Mana pirmā režisore
Zlēku teātrī 1979. gadā bija Līga,
bet tagad spēlēju pie Kristīnes. Man
bijusi uzticēta arī suflieres loma,
mēģinājumos to veicu arī tagad
– patīk! Izbaudu gan to, kad pati
esmu uz skatuves, gan to, ja spē
lē citi aktieri, tostarp profesionāļi.
Pirms kovida mēs no Zlēkām brau
cām uz izrādēm Ventspilī, Kuldīgā,
retāk uz Liepāju. Par savu kolektīvu
varu teikt, ka strādājam ļoti nopiet
ni, izvairoties no paviršības. Spēlē
jam arī komēdijas, bet jāsmejas ir
skatītājiem, nevis mums.”
Marlena Zvaigzne
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Labākie rezultāti sasniegti maratonos Berlīnē

Aigara sapnis ir sapulcināt Piltenes skrējienā 1000 dalībnieku. Lai izdodas!

AIGARA MATISONA ARHĪVA FOTO

Braucot no Zlēkām uz
Pilteni, bieži var redzēt
skrējēju, kuram netraucē
pat skarbi laikapstākļi.
Tas ir Piltenes stadiona
pārvaldnieks, sporta skolas
“Spars” treneris, “Matisons
Runner´s Club” dibinātājs
un Piltenes skrējiena
rīkotājs Aigars Matisons.
Aigars ir mācījies Piltenes vi
dusskolā, vieglatlētikas treniņus
uzsākot trešajā klasē – vispirms
treneres Jēkabsones un skolotā
ja Bīdermaņa uzraudzībā, bet jau
pēc gada Piltenē sāka strādāt Arno
Kiršteins. Viņš ļoti prata iedves
mot savus audzēkņus, arī Aigaru,
kurš nekavēja mācības skolā, lai
varētu apmeklēt treniņus. Viņam
jau tolaik bija augsta motivācija:
“Tā es to skriešanu iemīlēju. Varu
pateikties savam trenerim Arno,
kurš tagad uz mums skatās no
mākoņa maliņas. Viņš ļoti izpra
ta savus audzēkņus un neizdzina
mūs, bet motivēja.” Aigaram vien
mēr ir patikušas garās distances,
pabeidzis 10. klasi, piltenieks 1988.
gadā Ozolniekos noskrēja pirmo

maratonu (rez. 03:14:19), Latvijas
čempionātā junioru grupā izcīnot
otro vietu. Jaunībā Aigara mīļākā
distance bija 3000 metru kavēkļu
skrējiens, viņš pat tika Latvijas iz
lasē un piedalījās Baltijas mačos,
ļoti novērtējot iespēju nest Piltenes
vārdu ārpus pilsētas robežām. Ai
gars ātri saprata, ka sports norūda
un paver iespēju satikt līdzīgi do
mājošos, un sajust komandas garu.
Pabeidzis vidusskolu, viņš vēlējās
iestāties Fizkultūras institūtā, bet
pietrūka dažu punktu. Pēc dienes
ta padomju armijā Aigars Piltenes
vidusskolā sāka mācīt fizkultūru,
pēc tam pievēršoties tirdzniecībai,
piedāvājot klientiem tēju, kafiju,
bet 16 gadus tika tirgotas cigaretes.
“Es gan pats neizsmēķēju nevienu
cigareti un turpināju sportot. Dar
ba devēji bija saprotoši, jo reizēm
treniņu dēļ aizkavējos, tomēr sev
uzticēto paveicu.” Ilgus gadus Ai
gars treniņrežīms paredzēja divus
treniņus dienā, bet tagad lielākoties
tas ir viens skrējiens – parasti vaka
ros. Tad tiek mēroti 15–17 km, bet
svētdienās sportists noskrien pat
30 km. Aigars ir piedalījies 20 ma

ratonos, viens no tiem bija virtuāls,
bet pusmaratonu skaits tuvojas
simtam. Vieglāk ir mērot pusmara
tona distanci, tomēr emocionālāks
ir maratons, kas prasa daudz, vien
laikus sniedzot gandarījumu. Aiga
ra personīgais rekords maratonā ir
02:31:39, iekļūstot Latvijas desmit
labāko maratonistu topā. Maratoni
ir skrieti Ungārijā, Vācijā, Francijā,
Itālijā, Anglijā, Amerikā.
“Ja es nesportotu, droši vien ne
būtu iemesla apceļot pasauli. Nesen
skrēju un domāju, ka pandēmijas
dēļ divus gadus nav būts ārpus Lat
vijas. Emocionālākais maratons bija
tas, ko pirmo reizi skrēju ASV, kad
47 gadu vecumā Čikāgā turēju tem
pu savai audzēknei Leldei Neiman
dei, M45 grupā iegūstot 17. vietu.
Ņujorkā finišēja vairāk nekā 53 000
dalībnieku. Tās ir neaprakstāmas
emocijas startēt šāda mēroga skrē
jienā, turklāt ļoti palīdz līdzjutēju
klātbūtne – viņi ir redzami visas
distances garumā. Septiņas reizes
esmu skrējis Berlīnē, kur sasniedzu
savus labākos rezultātus.”
Reizēm, neslēpj Aigars, gadās
arī traumas, sportojot no tām neiz

bēgt. Viņš krāj savus sporta apavus,
20 gadu laikā ir savākts 100 pāru, un,
aplūkojot tos, var secināt, kad biju
si trauma un viena pēda pie zemes
likta nepareizi. Par to, kā saudzēt
sevi, Aigars stāsta arī “Matisons
Runner´s Club” dalībniekiem. Klu
bā apvienojušies teju simts skrējēju
ne tikai no mūsu novada un Vents
pils, bet arī no Liepājas, Cēsīm,
Rīgas, Gulbenes un citām Latvijas
vietām. Aigars motivē sportotājus
un sastāda treniņplānus, turklāt ie
saistīšanās klubā ļauj tā pārstāvjiem
ar atlaidi iegādāties skriešanai ne
pieciešamo apģērbu un apavus un
izdevīgāk piedalīties sacensībās.
Šovasar kluba biedri apmeklē
ja treniņnometni Piltenē, pavadot
skaistajā pilsētā nedēļu. Viņi savām
aktivitātēm izmantoja arī atjaunoto
stadionu, un Aigars teic lielu paldies
novada vadībai par līdzekļu ieguldī
šanu šā objekta atjaunošanā. Tajā
notikušas ne tikai novada mēroga
sporta skolas rīkotās sacensības,
bet arī citas, kurās startēja pazīsta
mais sportists Jānis Leitis un māsas
Grīvas, ir bijuši Latvijas čempionāti
U14 grupā un 10 000 m skrējienā.
Stadionā organizētas arī starptau
tiskas suņu sacensības un vairākas
treniņnometnes, kurās piedalījās
gan vieglatlēti, gan basketbolisti. In
terese par iespēju izmantot stadionu
ir liela, tāpēc Aigars cer, ka tuvākajā
laikā izdosies izremontēt internātu,
lai nometņu dalībniekiem būtu ērti
sadzīves apstākļi. Viņam prieks par
to, ka stadionu izmanto piltenieki,
kuri labprāt trenējas arī pamatskolā
iekārtotajā trenažieru zālē. Aigaram
uzticēta atbildība par tur notiekošo,
tāpēc viņš atslēdz un aizslēdz dur
vis, uzraugot, lai telpā būtu kārtība.
Ar savu domubiedru Valēriju
Žolneroviču Aigars atjaunoja Pilte
nes skrējiena norisi. Tas ir labi ap
meklēts pasākums, turklāt Piltenē
notiek Latvijas čempionāts 10 km
skrējienā, Ventspils novada čem
pionāts 10 km un 5 km skrējienā,
5 km nūjošanā, ir arī bērniem do
māta distance. Skrējienam ir sena
vēsture, savulaik to organizēja arī
Arno Kiršteins, bet, kad Piltenē
remontēja Lielo ielu, pasākums
nenotika. Pirms sešiem gadiem
Valērijs un Aigars nolēma skrējie
nu atjaunot un devās pie novada

domes deputātiem stāstīt par savu
ieceri. Tā tika atbalstīta, un vīri ķē
rās pie darba, ieviešot arī mūsdienu
laika uzskaites sistēmu. “Tas ir liels
gods, ka mums uztic rīkot arī Lat
vijas čempionātu. Piedomāju pie
tā, lai sacensību dalībnieki saņemtu
interesantas medaļas, šogad izman
tojām Piltenes pilsdrupu motīvu,
turklāt pirmie 100, kas finišē, tiek
pie ekskluzīvām – lielākām meda
ļām. Tā ir odziņa, kas piedod asu
mu. Šogad epidemioloģisko prasību
dēļ noteicām pasākuma dalībnieku
limitu – 500, bet gribētāju bija vai
rāk. Man vienmēr izdodas piesaistīt
arī labus sponsorus. Tu prasi, kā tas
izdodas. Galvenais laikam ir tas, ka
es visiem godīgi izstāstu, cik kas
maksā. Novada pašvaldība mums
piešķir 4000 eiro. Kāds varbūt
domā, ka Aigars Matisons tādējādi
pelna baigo naudu, bet Aigars ne
pelna. Piemēram, par medaļām un
kausiem samaksājām 2800 eiro, lai
apbalvotu labāko sešinieku, vajag
vairāk nekā 800 eiro, ātrās palīdzības pakalpojumi maksā ap 300 eiro
– tā varētu turpināt vēl un vēl. Pa
līdzību nekad neatsaka uzņēmums
“Miesnieks”, tāpēc sacensību dalīb
nieki pēc finiša mielojas ar desiņām
un kāpostiem, “Nike” mums iedeva
balvas 1600 eiro vērtībā, Dagnija
Grieze no “Kļavu bitēm” atbalstīja
ar medu. Neaizmirstu mūsu labda
rus un kādu no viņiem apciemoju,
piemēram, Ziemassvētkos. Nevajag
jau daudz, lai pateiktos, dažkārt pie
tiek ar sirsnīgu vārdu.”
Piltenes skrējiena rīkošana, at
klāj Aigars, prasa daudz laika, tāpēc
viņš vasarā sporta skolā “Spars”
izmantoja atvaļinājumu, lai varētu
organizēt kvalitatīvu pasākumu. Vi
ņam prieks par to, ka novada domes
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks ie
rodas un pasniedz balvas, tātad viņš
var novērtēt, kā notiek skrējiens.
Visi novadnieki nebūs profesio
nāli sportisti, tomēr Aigars iesaka
ikvienam iedzīvotājam izvēlēties
spējām atbilstošu nodarbi. Kāds
raitā solī var doties pastaigā, kāds –
nūjot vai braukt ar riteni. Galvenais
ir kustēties. Iesākt ir grūti, bet, kad
būsi mērojis pirmos kilometrus, sa
jutīsi, kā plaušas piepilda skābeklis
un rodas labas emocijas.
Marlena Zvaigzne

Novada vieglatlēti gūst panākumus sacensībās
23. septembrī Zūru
pamatskolas stadionā notika
U14 grupas sacensības
vieglatlētikā Ventspils
novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas (BJSS)
vieglatlētiem, kuri mainīgos
laika apstākļos sacentās
septiņās vieglatlētikas
disciplīnās.
600 m un 60 m/b disciplīnā
uzvarēja un divas zelta medaļas
izcīnīja Unda Berga (rez. 2:06,7 un
11,6 sek.) un Daniels Zīders (rez.
2:00,0 un 11,5 sek.), savukārt 80

m uzvarētāji bija Sabīne Ozoliņa
(11,9 sek.) un Kristers Asaris (rez.
11,3 sek.), tāllēkšanā – Sabīne
Ozoliņa (rez. 3,75 m) un Kristers
Asaris (rez. 4,04 m), augstlēkšanā
– Roberta Rozentāle (rez. 1,30 m)
un Daniels Zīders (rez. 1,30 m), bet
lodes grūšanā un šķēpa mešanā –
Vanesa Marta Šavalka (rez. 6,00 m
un 13,30 m) un Nils Bibļivs (rez.
7,94 m un 31,39 m). Paldies vecāko
grupu audzēkņiem, kuri sacensī
bas palīdzēja tiesāt, un treneriem
A. Čaklim, R. Ziemelim un K. Gul
bim, kuri sagatavoja audzēkņus

startiem un organizēja sacensības!
29. septembrī Ventspils novada
BJSS vieglatlēti piedalījās Ventspils
sporta skolas “Spars” vieglatlētikas
sacensībās, kas veltītas “Spars” 70
gadu jubilejai. 1. vietas un zelta me
daļas U14 grupā izcīnīja: Kristers
Asaris disciplīnā 60 m skrējiens (rez.
8,9 sek.) un tāllēkšanā (rez. 4,36 m),
Sabīne Ozoliņa – 200 m (rez. 31,8
sek.) un Kārlis Lagzdiņš – 800 m
(rez. 03:02,7). U16 grupā 1. vietas
izcīnīja Karolīna Karla Matisone –
300 m (rez. 45,3 sek) un Armands
Zāle – 800 m (rez. 02:40,9). Paldies

trenerim R. Ziemelim par audzēkņu
sagatavošanu sacensībām!
Savukārt Piltenes stadionā 30.
septembrī tika aizvadītas Ventspils
novada BJSS sacensības vieglatlē
tikā U16 vecuma grupai. Medaļu
komplekti tika sadalīti septiņās
vieglatlētikas disciplīnās. Par uz
varētājiem kļuva: 100 m sprintā –
Ralfs Dukāts (12,34 sek.) un Estere
Stepe (14,8 sek.), 100 m/b meite
nēm – Nellija Rungevica (19,67
sek.), 110 m/b zēniem – Eduards
Strelkovs (16,23 sek.), savukārt tāl
lēkšanā – Armands Lagzdiņš (5,40

m) un Agita Priekule (3,96 m), lo
des grūšanā – Armands Lagzdiņš
(9.67 m) un Megija Oņiščenko
(8,23 m), diska mešanā – Lauris
Bakanauskis (31,18 m) un Dita Si
liņa (21,46 m), bet šķēpa mešanā –
Armands Lagzdiņš un Estere Ste
pe (19,37 m). Paldies treneriem R.
Ziemelim, A. Čaklim, D. Lodiņam,
K. Gulbim un A. Paipalam par
audzēkņu sagatavošanu un moti
vēšanu sacensībām! Visi rezultāti
apskatāmi arī Latvijas Vieglatlēti
kas savienības mājaslapā.
Jolanta Ziemele
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Labi panākumi
sacensībās Lietuvā
Trīs dienu turnīrā
jātnieku sacensībās Lietuvā
“Audruvis Champions
Tour 2021 final” biedrību
“Jātnieku sporta klubs
Demora” pārstāvēja četri
sportisti ar trīs zirgiem
un vienu poniju, izcīnot
vairākas uzvaras.
Trīs vasaras posmu kopvērtē
jumā “Silver Tour Champions of
2021”, kur šķēršļu augstumus bija
līdz 115 cm un kopumā uz titulu
pretendēja 117 sportiskie pāri, uz
vara Annai Čakstiņai ar zirgu Chiki
ta, savācot visvairāk punktus deviņu
maršrutu kopvērtējumā. Anna ar
Chikitu, iezīmējot nākamās sezonas
plānus, startēja maršrutā ar 125 cm
augstiem šķēršļiem, veicot maršrutu
ar vienu gāztu šķērsli.
Divas uzvaras Alisei Lūsei ar
poniju Džoanu, startējot atvērtajā
ātruma maršrutā ar 80 cm augs
tiem šķēršļiem starp septiņdesmit
sportiskajiem pāriem. Kā arī ļoti
augsts rezultāts – 7. vieta Alisei ar

Džoanu ātruma maršrutā ar 105
cm augstiem šķēršļiem, tāpat starp
aptuveni simts sportiskajiem pā
riem.
Izcīnīta augstā 5. vieta un rozete
Martai Jansonei ar zirgu Red Gra
ce, startējot maršrutos līdz 105 cm,
starp spēcīgākajiem sportistiem
no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un
Polijas. Undai Egendorfai ar zirgu
Rolsroisa viens ātruma maršruts
105 cm veikts bez soda punktiem,
pārējos maršrutos pa kādai kļūdai.
“Tik kolorītu emociju gammu
sen nebija nācies izjust! No vislielā
kā prieka par Martas augsto 5. vietu
un nopelnīto rozeti līdz satraukuma
pilniem mirkļiem. Kad sapratām,
ka maršrutu kārtība mainīta un 105
cm ir nolikti plkst. 7.00, kad vēl ir
pilnīga tumsa un nesanāks iesildī
ties uz zemāka maršruta, un 80 cm
ir nolikti plkst. 19.45 vakarā, kad
jau iestājas pilnīga tumsa un psi
holoģisks atslābums, šīs sacensības
mūsu starpā tika nosauktas “try
not to die” jeb “mēģināt nenomirt”.

Alise un Marta lepojas ar iegūtajām balvām.

MAIRAS ČAKSTIŅAS FOTO

Un tā trīs dienas pēc kārtas, un tad
tā klusībā ceri, ka, lai arī maršruts
kopā ar treneri Gelintu Apsi tiek
iziets tumsā, plkst. 6.30 no rīta, tad
starts 100 dalībnieku starpā Martai
būs nolikts, kad jau diena kļuvusi
gaišāka. Labi, ka tos 80 cm tomēr
pēdējā mirklī pārlika uz manēžu.
Bet mēs visi zinām, kur tiek pār
kāpts slieksnim “svētdienas jātnieks
– svētdienas braucējs – svētdienas
cīkstonis” – tikai tur, kur rūdās iz
turībā, neatlaidībā un spītībā, pa
ceļam gūstot mazus sasitumus un
diemžēl arī lielākas traumas, tikai

tur rodas cīnītāji”, saka “Jātnieku
sporta kluba Demora” jātnieces
Martas mamma Agnese Jansone.
Seši “Demoras” sportisti ar se
šiem zirgiem startēja arī jātnieku
sporta sacensībās Tukuma jātnieku
sporta klubā un JSK “Lejnieki” Tu
kuma novadā. Augtākie rezultāti
šoreiz Martai Jansonei ar zirgu Red
Grace, pa abām dienām kopā izcī
not trīs otrās vietas ātruma marš
rutos ar šķēršļu augstumiem līdz
110 cm. Otrajā dienā papildus tika
vērtēta jātnieku sadarbība ar zirgu
– vadības līdzekļu pielietojums, jā

šanas stils, jātnieka uzsēde, izvēlētās
trajektorijas maršrutā, kur arī Marta
ar Red Grace saņēma otro augstāko
vērtējumu. Trīs rozetes, trīs trešās
vietas Undai Egendorfai ar zirgu
Rolsroisa iepriekš minētajos marš
rutos, atzīmējot, ka šis ir labs, stabils
sniegums zirgam, kurš startē pirmo
sezonu. Pa divām rozetēm Beatrisei
Krūmiņai ar zirgu Case, otrās die
nas sacensībās ātruma maršrutā 80
cm un maršrutā ar pieaugošu grū
tības pakāpi līdz 110 cm. Reičelai
Kohai ar Čikāgu un Elzai Vašukai ar
Dūju un Džoanu maršrutos ar šķēr
šļu augstumu līdz 80 cm arī katrai
pa divām godalgotām vietām. Vadī
bas maršrutā ar poniju Dūja Anna
Goša saņēma augstāko vērtējumu
teicami.
“Lai arī ar Rolsroisu startēju tikai
pirmo sezonu, viņa ir ļoti apņēmīga
un nosvērta, neatkarīgi no vietas,
kurās notiek sacensības. Svētdien
lielu prieku sagādāja atvasara, kas ne
tikai jātniekiem, bet arī zirgiem lika
justies enerģiskākiem, sacensības
notika uz liela smilšu laukuma, tā
dēļ augstāki rezultāti tieši svētdien.
Pirmās dienas sacensībās maršruti
bija sarežģītāki, jo lietus dēļ laukums
bija izvietots mazā manēžā, kur bija
jāveic ātri, strauji un īsi pagriezieni,
kas gan mūsu jātniekiem arī nav
sveši,” secina JSK “Demora” sportis
te Unda Egendorfa.
Gelinta Apse

Nacionālajā kausā Jūrkalnē visātrākais Kristers Drevinskis
2. oktobrī Jūrkalnē
norisinājās Nacionālā
kausa piektais posms
motokrosā. Diena bija ļoti
skaista un piemērota labam
motokrosam, spīdēja saule,
nebija karsti, un visas dienas
garumā 172 sportisti devās
trasē, kura šoreiz nebija tik
viegla.
Nacionālais kauss motokro
sā Jūrkalnē notika otro gadu pēc
kārtas, taču motokross šeit ir no
risinājies 15 gadus. Trase ir inte
resanta, tai ir sava “odziņa”, taču
tā nebūt nav tik viegla, kā sākumā
šķiet. Trases smilšu segums pēc
vairākiem braucieniem bija dziļās
risēs, un dalībniekiem bija jāatrod
labākā trajektorija, lai to pieveiktu.
Kopumā sacensības bija izdevušās,
sportisti bija apmierināti, arī ska

tītāji kuplā skaitā, trases malā juta
līdzi saviem favorītiem.
MX Pro klasē pārliecinošu uz
varu izcīnīja Kristers Drevinskis
(Ventspils motoklubs “Rodeo”),
kurš pastāstīja, ka viņam diena
iesākās labi. “Jūrkalnē trase ir diez
gan specifiska, nebiju motociklam
pieregulējis amortizāciju atbilstoši
trases smilšainajam segumam, tā
pēc kvalifikācijā nepatika motocik
la amortizācija. Līdz ar to, nejutos
tik drošs trasē,” stāsta uzvarētājs,
taču, neskatoties uz to, Kristers
MX Pro klasē kvalifikācijas brau
cienā bija visātrākais. Pirmajā
braucienā sportistam bija garantē
ta pirmā vieta pie barjeras. “Starts
izdevās ļoti labi, aizbraucu pir
mais. Pirmajos apļos spēju izveidot
nelielu pārsvaru, bet motocikla
veiktie uzlabojumi amortizācijas

sistēmā nebija vispiemērotākie.
Tāpēc pieļāvu nelielas kļūdas, tā
dēļ nevarēju braukt tik ātri, cik
gribēju. Kopumā brauciens izvēr
tās ļoti labs, uzvarēju. Ar to arī
esmu apmierināts,” saka Kristers,
kurš, gatavojoties otrajam brau
cienam, tomēr ar mehāniķa palī
dzību centās atrast vispareizāko
amortizācijas regulējumu. “Otrajā
braucienā tas izdevās vairāk, bija
labi, bet ne perfekti. Šajā braucienā
arī startā aizbraucu pirmais. Šoreiz
trase bija grūtāka, bija izveidojušās
dziļas špūres, bet, pateicoties veik
tajiem tehnikas uzlabojumiem,
varēju braukt ātrāk. Atrāvos no
konkurentiem un finišēju pirmais.
Paldies manai komandai Ventspils
motoklubam “Rodeo”, ģimenei un
draugiem, kā arī Ventspils moto
sporta faniem un atbalstītājiem,

kas bija ieradušies. Dzirdēju līdzju
tēju taures trases malā, tas bija pa
tīkami,” atzīst Kristers Drevinskis.
Ventspils motokluba “Rodeo”
komandas vadītājs Arvis Sanders
palīdzēja organizatoram rīkot sa
censības. “Prieks, ka laiks bija izcils
motosporta sacensībām. Nebija
nedz karsti, nedz auksti. Trase bija
ļoti atšķirīga no iepriekšējām, ku
rās ir bijis Nacionālā kausa posms.
Sportistiem tas bija jauns izaicinā
jums – tikt galā ar dziļajām Jūrkal
nes risēm. Viss izdevās, kā bija plā
nots. Prieks par kuplo dalībnieku
skaitu. MX Pro klasē tika izcīnīta
arī Ventspils novada balva. Viss
bija ļoti labi!” tā Arvis Sanders.
Sacensību organizators Guntis
Spade: “Viss noritēja, kā biju plā
nojis. Arī laikapstākļi mūs lutināja.
Viss kopumā bija labi, bet ir lietas,

pie kurām vēl nāksies piestrādāt,
lai nākotnē būtu vēl labāk. Piemē
ram, bija nepieciešama vēl viena
tehnika, kas braucienu starplaikos
nolīdzinātu trasi, lai sportistiem
nebūtu tik smagi apstākļi. Cilvēki
bija priecīgi un apmierināti. Viss
bija kārtībā. Tiesneši strādāja ope
ratīvi, viss gāja raiti un pēc plāna.
Cepuri nost tiem sportistiem, kuri
nenobijās no šīs smagās trases un
nobrauca no starta līdz finišam.
Lepojos ar tādiem braucējiem, ap
stākļi visiem vienādi. Paldies vi
siem, kuri atbrauca!”
Paldies “GF Racing Team” par
holeshot jeb starta karaļa balvām,
kuras izcīnīja pirmā brauciena vis
ātrākie sportisti, un paldies “Moto
picai”, kas nodrošināja gardas bal
vas ātrākajiem jauniešu klašu brau
cējiem.

NACIONĀLĀ KAUSA PIEKTĀ POSMA UZVARĒTĀJU TOP3

MX50 Jaunākie klasē:
1. Tomass Tilāns (AMK “Bieriņi”)
2. Edgars Kundziņš (AMK “Bieriņi”)
3. Gabriels Ismailovs (IK “Auseklis”)

MX65 Vecākie klasē:
1. Toms Dankerts (AMK “Bieriņi”)
2. Denijs Bogdanovs (“Camk Latgale”)
3. Rems Šarovs (“Camk Latgale”)

MXPRO klasē:
1. Kristers Drevinskis (“Rodeo MX”)
2. Elgars Jonass (“Saldus motoklubs”)
3. Andis Valts (“Moto Mafia”)

MX C klasē:
1. Kārlis Catlaks (“F.F.F.”)
2. Tomass Randa (privāti)
3. Ritvars Vašils (“Motoklubs Litene”)

MX50 Vecākie klasē:
1. Patriks Cīrulis (IK “Auseklis”)
2. Ričards Jurčenko (IK “Auseklis”)
3. Martins Cīrulis (IK “Auseklis”)

MX85 Jaunākie klasē:
1. Alberts Knapšis (“F.F.F.”)
2. Ričards Alens Gaļcins
(“Camk Latgale”)
3. Emīls Ivanovs (“Saules sporta klubs”)

MX A klasē:
1. Dāvis Kurmis (“Saules sporta klubs”)
2. Raivis Elksnis (“GF Racing Team”)
3. Dāvids Rjabovs (“Rodeo MX”)

MX D klasē:
1. Jānis Zemeskalns (MK “Stende”)
2. Roberts Rāviņš
(“Saules sporta klubs”)
3. Jānis Straume (“F.F.F.”)

MX65 Jaunākie klasē:
1. Greg Laguta (“KTM Motofavorīts”)
2. Sebastians Olsens (MK “Olaine”)
3. Jonatāns Rjabovs (“Rodeo MX”)

MX85 Vecākie klasē:
1. Tomass Šaicāns (“Rodeo MX”)
2. Raivo Laicāns (AMK “Bieriņi”)
3. Kristers Zemmers
(MX “Factory Latvia”)

MX B klasē:
1. Jānis Riters (“GF Racing Team”)
2. Otto Leinerts Neilands (“Rodeo MX”)
3. Uģis Andersons
(“MX Factory Latvia””)

MINI MX klasē:
1. Reinis Pušpurs (“Gulbenes moto”)
2. Mārtiņš Mauriņš (“F.F.F.”)
3. Toms Binovskis
(“Saldus motoklubs”)

Zero klasē
1. Matīss Martinovs (privāti)
2. Roberts Tedejevs
(“Motokurzeme”)
3. Kārlis Edelis (privāti)

Visi NK 5. posma
rezultāti:

https://speedhive.mylaps.com/
Events/1922590
Informāciju sagatavoja
Luīze Vīksna
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Uzstādīs verificētus ūdensskaitītājus

PAR MAZĀKU MAKSU

No 1. septembra SIA
“VNK serviss” uzsācis
ūdensapgādes un siltuma
apgādes pakalpojumu
nodrošināšanu Jūrkalnē
un kopš apkures sezonas
sākuma – arī Tārgalē
un Piltenē, nodrošinot
pakalpojumu sniegšanu ar
spēkā esošajiem tarifiem.
Oktobrī Tārgales un
Piltenes klienti saņems
uzaicinājumu no SIA
“VNK serviss” pārslēgt
pakalpojumu līgumus.
Klienti Jūrkalnē, Piltenē un
Tārgalē, kuriem līdz šim pašval
dība rēķinus par siltumapgādi iz
rakstīja katru mēnesi, arī vasaras
periodā, izlīdzinot maksājumu
gada garumā, rēķinus par sil
tumapgādi no SIA “VNK serviss”
saņems tikai apkures sezonas
laikā, piemērojot to pašu tarifu
par MWh un tikai par faktiski
patērētajām MWh. Gada griezu
mā maksājuma summa būs līdz
vērtīga izlīdzināto maksājumu
kopsummai 12 mēnešu periodā,
tomēr pie šāda aprēķina princi
pa ziemā komunālie maksājumi
būs lielāki un vasarā mazāki. Ja
nepieciešams, iedzīvotāji var uz
rakstīt iesniegumu brīvā formā
ar lūgumu 12 mēnešus piemērot
izlīdzinātu maksājumu par sil
tumapgādi, lai SIA “VNK serviss”
speciālisti sagatavotu individuālu
vienošanos par maksājumu kārtī
bu. Iesniegumu iespējams nosūtīt
uz e-pastu info@vnkserviss.lv, ie
sniegt kādā no klientu apkalpoša
nas centriem vai arī ievietot SIA
“VNK serviss” pagastu pārvaldēs
izvietotajās pasta kastītēs.
Ņemot vērā klientu izrādī
to lielo pieprasījumu pēc jaunu
ūdensskaitītāju uzstādīšanas pre
cīzākai ūdens patēriņa uzskaitei
jaunajos pārņemtajos pagastos,
SIA “VNK serviss” šī gada pēdējos
mēnešos ir radis iespēju visiem ie
interesētajiem SIA “VNK serviss”
klientiem nodrošināt jaunu skaitī
tāju uzstādīšanu par ļoti izdevīgu
cenu – 18,00 eiro par vienu skai
tītāju (t.sk. PVN 21%) iepriekšē
jo 40 eiro (t.sk. PVN 21%) vietā.
Šādu cenu samazinājumu izdevies
nodrošināt, vienojoties ar ūdens
skaitītāju piegādātāju par skaitītā
ju piegādes cenas samazinājumu.
Lai pieteiktu skaitītāju uzstā
dīšanas vai nomaiņas pakalpoju

mu par samazinātu maksu, līdz šī
gada beigām ir jāvēršas ar iesnie
gumu SIA “VNK serviss” kādā no
minētajiem veidiem:
l rakstot brīvā formā pieteiku
mu uz e-pastu info@vnkserviss.lv
(norādot klienta adresi, nepiecieša
mo skaitītāju skaitu un klienta kon
taktinformāciju saziņai);
l aizpildot jau gatavu iesnie
guma veidlapu papīra formātā uz
vietas kādā no klientu centriem;
l ievietojot brīvā formā no
formētu rakstisku iesniegumu
kādā no iecirkņos izvietotajām
SIA “VNK serviss” pasta kastītēm
(norādot klienta adresi, nepiecie
šamo skaitītāju skaitu un klienta
kontaktinformāciju saziņai).
Pagastu pārvaldēs izvietotajās
SIA “VNK serviss” pasta kastītēs
ir iespējams ievietot arī skaitī
tāju rādījumus un citus klientu
ierosinājumus vai iesniegumus.
Savukārt kopš 2021. gada decem
bra skaitītāju rādījumus varēs ie
sniegt arī elektroniski – Bill.me
vietnē. Šobrīd lielākā daļa klientu
ir saņēmuši atsevišķus e-pastus
ar aicinājumu reģistrēties Bill.me
vietnē, no kuriem sekmīgi re
ģistrāciju veikuši 40%, tomēr
pagaidām aktīvs ir tikai klientu
reģistrēšanās process, un pirmie
rēķini par komunālajiem pakalpo

jumiem vietnē tiks ievietoti, sākot
ar novembri.
Skaitītāju rādījumu ziņošanas
funkcionalitāti plānots aktivizēt
gada nogalē. Jebkādu jautājumu
gadījumā par to, kā pieslēgties
Bill.me vietnei jeb SIA “VNK ser
viss” klientu portālam, jāzvana
pa tālruni 66905690. Vienlaikus
aicinām iedzīvotājus sekot līdzi
informācijai kāpņu telpās izvieto
tajos informācijas dēļos kur līdz šā
gada 15. oktobrim daudzdzīvokļu
mājās būs norādīti remontdarbu
plāni nākamajam gadam.
SIA “VNK serviss” valdes lo
ceklis Andis Āboliņš norāda, ka
30% no apsaimniekojamajām mā
jām ar maksāšanas disciplīnu virs
90% pretendēs uz “ALTUM” kre
dīta finansējumu māju remonta
darbu realizēšanai, jo iespējams
saņemt aizdevumu līdz 20 gadiem
ar procentu likmi 3,5%. Turpmā
kajos sešos mēnešos SIA “VNK
serviss” speciālisti šīm mājām, ku
ras kopsapulcē nobalsoja par “AL
TUM” kreditēšanas programmas
izmantošanu, aktīvi palīdzēs ar
nepieciešamās tehniskās un admi
nistratīvās dokumentācijas izstrādi
kredīta piesaistei – ir uzsāktas pir
mās iepirkumu procedūras.
SIA “VNK serviss” valdes
locekle Diāna Skudra

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.

Jūrkalnē, Tārgalē un Piltenē
skaitītāju rādījumus
var nodot šādā veidā:
ievietojot “VNK serviss”
pasta kastītēs, kas
izvietotas pagastu pārvaldēs;
sūtot uz e-pastu:
varve@vnkserviss.lv.

SIA “VNK SERVISS” INFORMATĪVAIS
TĀLRUNIS DARBA LAIKĀ IR 20000209,
IEDZĪVOTĀJI VAR ZVANĪT, LAI:
1. pieteiktu avāriju (jānospiež taustiņš “1”);
2. noskaidrotu jautājumus par rēķiniem, tarifiem vai
skaitītāju rādījumu nodošanu (jānospiež taustiņš “2”);
3. pieteiktu pakalpojumu, piemēram, skaitītāju maiņu
vai verifikāciju u.c. (jānospiež taustiņš “3”);
4. noskaidrotu citu interesējošo jautājumu (jāspiež
taustiņš “4”).
Avārijas situāciju pieteikšana ārpus darba laika jāveic,
arī zvanot pa tālruni 20000209 un gaidot savienojumu ar
operatoru.

JŪRKALNE

Depresij jaunim un vecim
Nu gan pienākuš laik. Ieslēdz televizor va rādžiņ, va
paņem žurnāl – visur priekše depresij. Depresij jaunim un
vecim, cilēkim pusmūže, visim depresij.
Es sāk domāt, kālab? Sāk saprast. Jaunim, kurim nav iespējs sanākt
kop un lustēties, varēt būt kāds ilgošenās. Bet televīzije var redzēt, ka
viņi sanāk kop un viss skatās savos teleponos. Vai tālab jāsaiet viene vie
te? To jau var dārt katrs save māje. Mūs paaudz tād depresij nimaz ni
zināj. Sevišķ laukos. Nu rīt lop kūte, brokasts un mudīg uz dārb. Vakare
lop kūte, vakariņs un “Panorām” klāt. Pa vīd bērn un cit mājs dārb. Va
sare vel pa dien jādomā, ko gōv dār ganībās. Nikad nidzierdē, ka kādam
būt depresi. Knap viss dārbs padarē. Paskatties, kā cilek tagad dzīve,
viene otre ģimene nikas daudz nav mainījies. Vīņ pa depresij nisūdzās.
Grūt i tiem, kurim kolkoz izjuk, kad vēl ilg līdz penzij, un nivens nikād
dārb klāt nines. Bi jādomā pašim, ko dārt. Atliek tik meklēt vainigos. Tā
i valdib! Tālb nav jaiet vēlēt, nikas nimainīsies. Bet tie, kas sāv depresij
izbļāvuš Rīge uz ielam a plakātim un klausoties visāds brīnums, gan ies
un vēlēs. Tā jau teic, ka a avīz var nosist muš un politiķ. Tā, ka mūsdie
nās avīze vel palīdz televīzij un rādžīš, un kād soctīkl a, tad var nosist
paš pezident un premjer a vel pie vien reiz. Tik nikad nav dzierdēts, kāds
plāns tie solītāj piedāvā. Latviešim ir vens teiciens: no vilk mūk, uz lāc
uzskrien. Ja nu riktig i depresij, tad jaņem šķipel un jaiet zēm rakt, bet
tas jau nitīk, labāk meklēt, kas vainigs.
Annmarīš

Rudens sveiciens
senioriem

Vasara šogad no mums
atvadās ar biežām lietus
un vēja brāzmām. Klāt vēl
aktivizējies vīruss.
Tomēr, paceļot acis, ieraugām,
ka viss notiek. Saulīte uzspīd, ko
kiem lapas krāsojas, un ir skais
ti. Arī darbi pamazām apdarās.
Pienācis laiks mums, Jūrkalnes
senioriem, tikties. Mēs to varam
atļauties, jo drošuma poti esam
saņēmuši.
Pirmā sezonas tikšanās bija

septembra pēdējā pirmdienā. Pa
vērtējām vasarā piedzīvoto, seci
nājām, ka bijis daudz ko redzēt un
izbaudīt. Šoreiz tikšanās notika
bibliotēkā, un par mums rūpējās
Baiba Trauberga. Par to esam vi
ņai ļoti pateicīgi!
Nākamā tikšanās bez izmai
ņām: mēneša pēdējā pirmdienā
nemainīgā pulksteņa laikā – trīs
padsmitos. Tikšanās vieta – Kris
tīnes Skrulles gādībā tautas namā.
Marija Janvāre
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Daudzveidīgie
šīsdienas skatupunkti

Ančiņi dejoja Lielajā Ķemeru tīrelī

Šodienas dzīve ir pretrunu
pilna. Arvien vairāk sāk
dominēt pesimisms un
naids. Kāpēc? Pārdomas
radās, vērojot bļaujošos,
ar dīvainiem plakātiem
bruņojošos protestētāju pūļus.
Pret ko? Par ko? Viss ir slikti?
Vai visur?
Parunājos ar vienu, otru par dzī
vi Jūrkalnē. Jā, tāpat kā visur, arī šeit
dzīve ir pretrunu pilna. Katru dienu
klausoties ziņas, arī citus raidījumus,
cilvēki apmulst. Kā – viss ir slikti?
Tad jau mums arī! Kā tas var būt, ka
visiem slikti, bet mums viss normāli.
Nu, nekur jau nav normāli, kamēr
jāstaigā maskās, jāuzmanās. Ne
viens jau to vīrusu šurp nesauca. Ko
darīt? Nekādu citu variantu jau nav
kā vakcīna un veselais saprāts, kurš
jāieslēdz, dzirdot kārtējos murgus.
Nākamā tēma. No laukiem visi
jaunie brauc prom, jo nav darba. Ne
nu visi tā brauc, nekā. Pirms daudz
gadiem, vēl dziļajos padomju gados,
mūs pārsteidza dati, ka Rietumvals
tīs laukos dzīvo mazs procents ie
dzīvotāju. Mēs arī tagad piederam
šai valstu grupai ar visām no tā iz
rietošajām sekām. Arī mūsu pagastā
nav daudz saimniecību, kas droši
stāv uz šīs zemītes un ir pārliecībā,
ka dzimtas mājas tiks saglabātas,
tradīcijas un darbs tiks turpināts.
Viņi nesūdzas, ka nav darba. Spēj tik
visu padarīt, lai sagādātu līdzekļus
sev un bērnu skološanai. Par darbu
ir interesanti. Darba vietu Jūrkalnē
nav daudz, bet lielākoties tajās strā
dā darbinieki no blakus novadiem.
Ir uzaicināti arī vietējie – nevajag,
negrib! Tātad var sev iztiku nodro
šināt citādi.
Mūsu pagasts ir labā vietā – ceļu
krustojumā. Tas vienmēr ir bijis labs
iemesls saimnieciskajai attīstībai.
Jau no Atmodas laikiem ir sākusies
sadarbība ar daudziem labvēļiem,
kas palīdzējuši mūsu pagastu saulītē
celt. Atkal gaidāmas izmaiņas. Atsā
kušās aktivitātes, kuras kādus des
mit gadus bija iestrēgušas. Pagasta
centru plāno paplašināt. Sevišķi šajā
kovida laikā pilsētnieki sapratuši, ka
vajag savu stūrīti zemes ārpus pilsē
tas sprostiem. Turklāt arvien vairāk
ir iespējas strādāt attālināti. Mēs gan
nepriecājamies, ka tuvāk parādīsies
vasarnieku bari, bet saprotam, ka
attīstībai tas vajadzīgs. Laiks pa
skatīties, ko mums devuši daudzos
sadarbības gados tie, kuri Jūrkalni
izvēlējušies kā savu miera ostu no
pilsētu darba aktivitātēm. Visus jau
nenosaukt, bet ir ļoti paliekoši darbi.
Igo ar savām aktivitātēm gan laikam
ir nepārspējams. Viņa idejas un dar
bošanās panākusi, ka gadu desmitu
laikā Jūrkalnes centrs pārvērties līdz

nepazīšanai. Kādas tik kultūras no
rises nav sekojušas cita citai!
Varam tikai priecāties, ka arvien
vairāk pilsētnieku izvēlas savas brīv
dienas pavadīt pie mums. Gandrīz
no visiem ir kāds pienesums Jūrkal
nei. Nav jau runa par naudas ziedoju
miem, kam priekšā stāv birokrātijas
barjera. Runa ir par idejām, līdzdar
bošanos, līdzatbildību, piedalīšanos,
Jūrkalnes atpazīstamības veicināša
nu. Nevajag jau daudz! Gadu desmi
tu laikā, jau no kora sākuma gadiem
Māra Sirmā vadībā turpinās drau
dzība ar kori “Kamēr…”. Diriģenti
mainījušies, bet draudzība palikusi.
Katru gadu augustā baudām šī pa
saulē slavenā kora koncertu. Skatītāji
jūtas pagodināti par cieņu, ko koris
izrāda apmeklētājiem, uzstājoties
koncerta tērpos. Nav jau nemaz tik
vienkārši tos izvadāt līdzi, braucot
atpūsties pie jūras. Kur vēl pavisam
nejauši jaunais pāris savā kāzu dienā
var piedzīvot, ka viņiem par godu
koris nodzied mīlestības dziesmu
par bilžu rāmīti? Nejaušie klātesošie,
kuri izmantoja iespēju noklausīties
kora mēģinājumu, pārbraukuši mā
jās, dalījās savos iespaidos, ka bijuši
aizkustināti līdz asarām par šo noti
kumu.
Televīzijas raidījumā Māris Sir
mais dalībniekus pacienā ar visgar
šīgāko plātsmaizi, kādu cep tikai
Jūrkalnē. Uzreiz kādam, kurš brauks
uz Jūrkalni, rodas doma: kur tas ir?
Man arī gribas! Tā arī notiek vēl šad
un tad, kad plaši izskan mūsu pagas
ta vārds, rodot interesi par šo vietu.
Daudz vasaras aktivitāšu pie mums
notiek, mūsu brīvdienu draugiem
piedaloties un palīdzot tās organi
zēt. Vietējiem iedzīvotājiem no visa
tā arī savs labums atlec. Jo vairāk
sabiedrības apgrozās, jo vairāk var
nopelnīt un citus labumus gūt.
Gandrīz katru nedēļas nogali
mūsu Vējturu namā notika koncerti.
Tas nebūtu iespējams, ja lielākā daļa
skatītāju nebūtu sveši cilvēki. Tā kā
dzīve nemaz nav tik drūma. Viss nav
tā, kā izskatās, reizēm jāpaskatās no
citas puses, un viss nostājās savās
vietās konkrētā laikā un konkrētos
apstākļos. Priecāsimies, ka arvien
vairāk būs cilvēku, kas gribēs bau
dīt ne tikai jūras peldes un darbīgo,
skanīgo vasaru, bet arī balto vai ti
kai pelēko ziemas mieru pie mums
Jūrkalnē.
Nobeigumā vēlējums viens.
Savu vietu saulītē varam celt tikai
visi kopā gan mēs, kas te dzīvojam
uz palikšanu, gan tie, kas kā savu
miera ostu Jūrkalni izvēlējušies da
žas nedēļas gadā, jo “ikvienam ir
rokas jāpieliek, lai lielais darbs uz
priekšu tiek”.
Marija Janvāre

Elita raugās, kā dejotājiem izdodas noturēties uz purva laipas.
Vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Ance” kopā ar
vēl 31 deju kolektīvu no
dažādiem Latvijas novadiem
iesaistījās rudenīgajā akcijā
“Purva burvis” un dejoja
Lielajā Ķemeru tīrelī.
Pasākums notika 25. septem
brī, kad vairāk nekā 500 dejotāju
satikās, lai uz šaurajām koka lai
pām 2,5 kilometru garumā izdejotu
desmit dažādus deju fragmentus.
“Ances” vadītāja Elita Kuģeniece
stāsta, ka viņas dejotāji vairākkārt
piedalījušies tautas deju festivālā
“Soļi smiltīs”, un kolektīvu vadītāji
aizvien sazinās “WhatsApp” grupā.
Kad šovasar Jūrmalas Kultūras cen
tra vidējās paaudzes deju kolektīva
“Jūrmaldancis” vadītāja Dace Kalēja
izstāstījusi par akciju “Purva bur
vis”, Elita, pat nepakonsultējusies ar
saviem dejotājiem, nolēma, ka an
čiņi dosies uz Ķemeriem un dejos

kopā ar citiem kolektīviem: “Manē
jie šo ziņu uzņēma ar lielu prieku,
jo tā bija iespēja beidzot atkal iziet
tautās un dejot. Tas bija pietrūcis.
Protams, nedaudz uztraucāmies,
kā būs dejot neierastos apstākļos,
turklāt, kad dienas pirmajā pusē de
vāmies uz mēģinājumu, laipas bija
mitras, bet, kad sākās akcija, tās pa
guva nožūt. Mēģinājumā kolektīvi
piedalījās trīs tūrēs, bet sešos vakarā
uzstājās visi. Vieni dejoja pret sauli,
otri pa sauli, vietas pietika. Dejojām
stundu, uzstāšanos beidzot 19.14,
kad rietēja saulīte.”
Instrumentālā mūzika purvā
neskanēja, bet tika izmantotas vel
na bungas, trijdekšņi, ritma vālītes
utt. Ķemeros Ventspils novadu pār
stāvēja septiņi dejotāju pāri. Viņi ar
nepacietību gaidīja 10. oktobri, kad
atsākās jaunā sezona, lai pamazām
apgūtu jauno repertuāru un gatavos
skatei, kas notiks pavasarī. Aiz kal
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niem nav arī 2023. gads, kad Rīgā
ieplānoti Dziesmu un deju svētki.
Elita lēš, ka pagasta iedzīvotāji de
jotāju uzstāšanos varēs redzēt Zie
massvētkos, jo viņiem pēc ilgāka
pārtraukuma jāatgūst forma un
jānoslīpē meistarība. To darīs arī
dejotāja Baiba Manteja, kura kopā
ar pārējiem ančiņiem uzstājās Lie
lajā Ķemeru tīrelī. Viņa stāsta, ka
sākumā dejotāji sprieduši – caur
piedurknēm būs jāizver striķis, lai
noturētos uz laipām, bet mēģinā
jumā viņi sapratuši, ka uzdevums
ir paveicams un izdodas saglabāt
līdzsvaru. Baibai 25. septembris bija
svētki, jo pēc ilgāka laika atkal varē
ja uzstāties un satikt ne tikai sava,
bet arī citu kolektīvu dejotājus. Bijis
saviļņojoši vērot, kā purvu pama
zām piepilda tautas tērpos ģērbti
stāvi, kas pēc brīža izdejoja dažādus
rakstus.
Marlena Zvaigzne

Rosina organizēt novada sieviešu forumu
Ances muižas pārvaldniece Līga Grīnberga
bija to dāmu vidū, kuras apmeklēja sieviešu
izaugsmes un iedvesmas pasākumu “Forums
LĪDERE”. Biļeti uzdāvināja dēls.
Līga ir cilvēks, kuram vienmēr ir daudz jautājumu
ne tikai par praktiskām, bet arī eksistenciālam lietām.
Viņa apzinās, ka neviens cits neiedos gatavu recepti, kā
dzīvot, ceļš pie sevis jāatrod pašai, tomēr nav peļami ie
klausīties citu viedokļos, atrodot noderīgus domu grau
dus, piemēram, kā būt laimīgai. Pirms došanās uz Rīgu
Līga saposās, jo tie bija svētki, kas mijās ar patīkamu pār
steigumu par dēla dāvanu. Anceniece nenojauta, ka viņa
būs to dāmu vidū, kas varēs uzklausīt iedvesmojošus citu
sieviešu pieredzes stāstus. Katrs no tiem bijis īpašs, bet
atmiņā jo sevišķi palicis grāmatizdevējas Vijas Kilblokas
stāstījums par to, kā dzīvē un biznesā var tikt pie saldāka
jiem augļiem. To dzirdot, Līga atcerējās, kā vasarā kāpuši
ķiršu kokā, secinot, ka saldākie ķirši paslēpušies galot
nes lapotnē. Noderīgs bijis arī Diānas Zandes teiktais,
jo anceniece muižā vada ekskursijas, tāpēc ir jāzina, kā
piesaistīt auditorijas uzmanību. Līdz asarām saviļņojušas

Evitas Zālītes-Grosas atklāsmes par savu dzīvi – sievietes
pēc tam piecēlušās, un skanējušas ovācijas. Pasākumā
uzstājušies kora “Latvija” dziedātāji, un tad pār augumu
skrējušas skudriņas. “Mums zemapziņā ir iepotēts, ka
sievietei jābūt vājai – tad viņa panāks daudz vairāk, to
mēr tas nenozīmē, ka sieviete nevar būt līdere. Forumā
vēlreiz pārliecinājos, ka mums katrai jādara tas, ko pro
tam vislabāk. Var jau vilkt savu nastu kā vezumu, bet vai
to vajag?! Tāpat sapratu to, ka ir tikai likumsakarīgi, ka
mums katrai dzīvē ir vairākas lomas, un ir labi, ja izdo
das atrast līdzsvaru starp tām. Ceru, ka man tas izdodas,”
spriež Līga, piebilstot, ka piedalīšanās pasākumā paaug
stinājusi pašapziņu, un tas palaikam ir vajadzīgs katram
cilvēkam. Pavaicāju anceniecei, vai arī Ventspils novadā
varētu sarīkot sieviešu forumu, un viņa atbildēja šādi: “Tu
nolasīji manas domas! Ja kāds to uzņemtos, es tikai prie
cātos. Ir tā, ka zinu, kas notiek kaimiņpagastos, bet, kādas
aktivitātes notiek citviet, nav skaidrs, tāpēc šāds novada
sievietes saliedējošs pasākums būtu laba iespēja iepazīties
un dzirdēt stipros stāstus.”
Marlena Zvaigzne
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“Tīne” nosvin piecpadsmito
dzimšanas dienu

VĀRVE

Atveru 2006. gada novembra Vārves pagasta izdevumu
“Vārves Avīze” un lasu pirmās centra “Tīne” vadītājas Agritas
Upītes informāciju.
“Pavisam neliels laika sprīdis mūs šķir no tās rudens dienas, kad,
saules pavadīti, Zūru ciemata un tās apkārtnes bērni steidzās uz bijuša
jām ambulances telpām kantora ēkā, kur tos gaidīja lācītis Pūks un viņa
gudrā pavadone Pūce, jo šeit 30. septembrī tika atklāts Vārves pagasta
un Latvijas Bērnu un ģimenes lietu ministrijas izauklētais bērnu rotaļu
un attīstības centrs “Tīne”.”
Patiess prieks, ka šis projekts, kura izstrādi veica Ingrīda Jansone un
Inta Silarāja, ir bijis ilgtspējīgs, un šajos Miķeļos “Tīne” nosvinēja savu
piecpadsmito dzimšanas dienu. Neviens nav skaitījis bērnus, kas centrā
smēluši gudrības, mācījušies labestību un prasmi draudzēties. To viņi
saņēmuši no pirmajām centra pedagoģēm Agritas Upītes, Irēnas Ķudes,
Ingas Vecvagares, Agritas Upītes un dežurantes Vizmas Kleinbergas.
Nu jau 12 gadus rūpi par bērniem uzņēmusies Gunta Peterhofa.
Var tikai apbrīnot Guntas māku organizēt ne tikai bērnu radošo dar
bību, bet arī prasmi mācīt pieklājību, radināt viņus pie ikdienas darbu
veikšanas. Bērni lieliski zina – ja lietu paņem, pēc lietošanas tā jānoliek
vietā. Vecāki uzticas Guntai, jo bērni “Tīnē” būs ne tikai pieskatīti, bet
arī samīļoti.
Centra piecpadsmitajā dzimšanas dienā izskanēja vēlējumi, tika pa
sniegtas dāvanas un aizdegtas sveces svētku kliņģerī. Bija rotaļas, rado
šās darbnīcas, izjādes ar zirgiem un zvēriņu samīļošana.
Mums atliek vien piebiedroties Agritas Upītes pirms piecpadsmit ga
diem izteiktajam novēlējumam: “Lai raiti turpinās labi iesāktais darbs!”
Viktorija Rebuka

Ar bērniem kopā “Tīnes” vadītāja Gunta Peterhofa (pa kreisi), Vārves pagasta
pārvaldes vadītāja Gunita Ansone un centra pirmā vadītāja Agrita Upīte. INGAS BERGAS FOTO

Zūrās iekārtots disku golfa laukums
Drīz disku golfa spēle
būs pieejama arī Ventspils
novadā. Disku golfs ir sporta
spēle, kurā spēlētājam
lidojošais disks jāiemet
īpašā grozā. Uzvarētājs
ir tas, kurš disku golfa
trasi izspēlējis ar mazāku
metienu skaitu.
Disku golfu var spēlēt visu

vecumu un jebkuras fiziskās saga
tavotības pārstāvji. Tas ir vienlīdz
piemērots gan aktīvā dzīvesveida,
gan mierīga dzīves ritma baudītā
jiem.
Lai šī spēle būtu pieejama arī
mūsu novadā, tapa pieteikums
Ventspils novada pašvaldības fi
nansētajā projektā “Jaunietis dar
bībā – 2021”. Par projekta finan
INGAS BERGAS FOTO

sējumu iegādājāmies trīs spēļu
grozus un disku komplektu iesā
cējiem. Tā kā šis aprīkojums no
drošina tikai spēles pamatu apmā
cību, bet nedod iespēju organizēt
sacensības, tika meklēti sponsori.
Pagaidām trasē uzstādīti pieci
grozi, būs arī sestais, un tiek saga
tavoti starta laukumi. Notikušas
pirmās interesentu apmācības.
Tās vadīja šķēpmetējs Gatis Čak
šs, kurš aktīvi piedalās Latvijas
Disku golfa federācijas rīkotajās
sacensībās. Pēc Gata domām, dis
ku golfs ir brīnišķīgs atpūtas veids
brīvā dabā, jo ir iespēja gan noso
ļot ieplānoto soļu skaitu, gan attīs
tīt metiena spēku un precizitāti.
Ja arī jums gribas uzspēlēt, do
dieties uz Zūrām, kur pie “Sporta
un kultūras centra “Zūras”” iekār
tota golfa spēles trase. Ieteicams
līdzi ņemt savus diskgolfa diskus.
Diskus iesācējiem jautājiet “Spor
ta un kultūras centra “Zūras””
darbiniekiem.
Ar spēles noteikumiem varat
iepazīties interneta vietnē google.lv.
vai YouTube. Sazinoties ar “Sporta
un kultūras centru “Zūras”” pār
stāvjiem, ir iespēja vienoties par tik
šanos ar spēlēs pratējiem.
Viktorija Rebuka

Zūrās var iemācīties
spēlēt disku golfu.

Ventspils novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2021. gada septembrī
reģistrēti četri jaundzimušie,
pa vienam Užavā, Ancē,
Piltenē un Popē.
Ventspils novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2021. gada septembrī
reģistrētas trīs laulības, viena –
Usmas evaņģēliski luteriskajā draudzē.
Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā
2021. gada septembrī reģistrētie
miršanas gadījumi
Vārves pagastā
Dzidra Āboliņa (22.04.1933.–30.08.2021.)
Tārgales pagastā Verners Zonbergs (06.07.1944.–02.09.2021.)
Ugāles pagastā
Milda Kristlība (26.03.1939.–30.08.2021.)
Ļubova Košeļuka (20.02.1935.–05.09.2021.)
Puzes pagastā
Gaida Bāliņa (31.01.1931.–14.09.2021.)
Ances pagastā
Aleksandrs Rudņiks (11.05.1960.–19.09.2021.)
Zlēku pagastā
Ilma Zariņa (14.02.1936.–26.09.2021.)
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