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Pēc divu gadu 
pārtraukuma Puzes pagasta 
kultūras namā notika 
tradicionālais pasākums 
“Sudrabotās melodijas”, 
pulcējot seniorus ne tikai 
no Ventspils novada, bet 
arī viesus no Talsu novada 
Spāres, Stendes, Laidzes, 
Vandzenes, Dundagas, no 
Tukuma novada Kandavas 
un Kuldīgas. 

Seniori Ventspils novadā ir ak-
tīva sabiedrības daļa. Piemēram, 
kultūras darbinieces ne reizi vien 
ir apliecinājušas, ka tieši viņi ir 
klāt, ja pagastos tiek rīkoti kultūras 
pasākumi. Tāpat seniori labprāt 
izmanto iespēju doties pašvaldī-
bas apmaksātajās ekskursijās, pie-
dalīties īpaši viņiem organizētajās 
sporta spēlēs vasarā un saietos 
rudenī, kad atkal var satikties un 
uzklausīt kāda lektora teikto vai ie-
klausīties dzejas rindās un mūzikas 
skaņās. 

Novadā ir izveidota Senioru pa-
dome, tās vadītāja ir Māra Kraule, 
kura vienlaikus vada arī Puzes pa-

gasta senioru klubiņu “Vakarblāz-
ma”. Tieši viņa ir tā, kas allaž aicina 
vienaudžus pulcēties pasākumā 
“Sudrabotās melodijas”, šoreiz Mārai 
pasākumu rīkot palīdzēja kultūras 
darbiniece Iveta Pete un “Vakarblāz-
mas” aktīvisti. Māra, sagaidot ciemi-
ņus, viņus nofotografēja un aicināja 
plašajā zālē, kurā jau rosījās muzi-
kants Māris Lembers un dziedātāja 
Antonija Dombrovska. Kā jau latvie-
šiem ierasts, pasākuma apmeklētāji 
ieradās ar groziņiem – pie tukšiem 
galdiem nebija jāsēž. Seniori cits 
citu sveicināja, sasmaidījās, pārmija 
laipnus vārdus un ieklausījās Māras 
uzrunā. Viņa atgādināja, ka “Sudra-
botās melodijas” vienmēr saistās ar 
dziedāšanu, jautrību, smiekliem un 
dejošanu, un izteica gandarījumu, ka 
senioru pulkā ir pašvaldības pārstāv-
ji. Siltus vārdus senioriem veltīja no-
vada domes priekšsēdētāja pirmais 
vietnieks Guntis Mačtams, Kultūras 
nodaļas vadītāja Zane Pamše un Pu-
zes pagasta pārvaldes vadītāja Santa 
Šēniņa. 

30. aprīlī noslēdzās 2. aprīlī uzsāktais 
Ventspils novada “Taku izaicinājums”. Šajā 
laikā aktīvās atpūtas cienītāji sestdienās 
izstaigāja takas Ancē, Ugālē, Zūrās, Jūrkalnē, 
Puzē, Usmā, Zirās un Zlēkās, gūstot daudz 
patīkamu emociju. 

Visus astoņus pagastus “Taku izaicinājumā” apmek-
lēja 19 komandas, saņemot piemiņas balvas Jūrkalnē, kur 
bija jāiziet pēdējā taka. Meža vidū varēja baudīt Taigas 
Reķes vārīto zupu un ieklausīties muzikanta Edija Rozen-
tāla akordeona spēlē.

Pasākuma dalībnieki pārrunāja, kā veicies “Taku 
izaicinājumā”, atzīstot, ka, pirmkārt, tā bija iespēja la-
bāk iepazīt Ventspils novadu un apskatīt līdz šim nezi-

nāmas vietas, otrkārt, cilvēki teica, ka pēc pandēmijas 
noilgojušies kopā ar draugiem vai ģimeni iesaistīties 
kopīgā piedzīvojumā svaigā gaisā, baudot dabu un uz-
zinot jaunus faktus. Takas katrā pagastā atšķīrās pēc 
grūtības pakāpes un garuma, kā arī tematiskā piepil-
dījuma – par to rūpējās novada kultūras darbinieces, 
turklāt viņām visām bija labi palīgi. Piemēram, Jūrkal-
nē tautas nama vadītājai Kristīnei Skrullei talkā nāca 
ansambļa “Maģie suiti” dziedātājas un jauniešu teātra 
“Jampadracis” dalībnieces, savukārt Puzē Ivetai Petei 
palīdzēja Ugāles un Puzes amatierteātra aktieri, biblio-
tekāre Anda Lejniece, Annahites pamatskolas pedago-
ģes un folkloras kopas “Sītava” dziedātāji.

NU IR MORICSALA 
Reiz dzīvoja kāds rūķītis, kuru sauca Morics. Morics 

bija vientuļnieks, kuram galīgi nepadevās uzbūvēt sev 
māju. Viņš cēla un cēla, bet ar laiku visas mājas tika 
aizpūstas ar smago vēju. Moricam apnika, ka visas 
veidotās mājas tika aizpūstas, taču pārcelties uz citu 
vietu ar mazāku vēju viņš negribēja, jo bija viens ietiepīgs 
rūķis. Un, lai vai kā tur bija, viņam ļoti patika dzīvot pie 

ūdens. Reiz kādu dienu viņš, sadusmojies par kārtējo 
aizpūsto māju, izlēma uzcelt salu un dzīvot uz tās. Viņa 
prātā tas bija neiespējami, ka arī tur viņš izgāzīsies, jo 
nevar taču būt, ka viņam pilnīgi nekas neiznāks. Kaut 
kam taču beidzot ir jāizdodas! Un tā viņš uzcēla salu 
un dzīvoja tur visu savu dzīvi. Vēl līdz šai dienai nav 
pārliecināts, kā viņam tas izdevās, bet nu ir Moricsala.  

Estere Māra Bērzkalne

Seniori vēlas socializēties un satikt vienaudžus

Tārgalnieki ieradās kuplā skaitā. Viņu vidū ir daudz aktīvu cilvēku.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Laba iespēja iepazīt novadu 
un būt kopā ar savējiem 

Vārves pagasta dāmu klubiņa “Kalīzija” pārstāves 
neslēpa prieku par kopā būšanu un atrašanos dabā.  

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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l Saistībā ar to, ka ir izbeigtas darba 
tiesiskās attiecības ar Puzes pamatskolas 
psiholoģi Agitu Lausku, apstiprināta viņas 
atbrīvošana no novada domes Pedagoģiski 
medicīniskās komisijas locekļa pienākumu 
pildīšanas. 

l Izvērtējot to, ka no 2020. gada 1. sep-
tembra speciālās pamatizglītības program-
mas izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucē-
jumiem, somatiskajām saslimšanām, valodas 
traucējumiem netiek īstenotas speciālajās iz-
glītības iestādēs, bet gan iekļaujoši vispārizglī-
tojošo skolu speciālo klašu vai grupu veidā, kā 
arī integrējot izglītojamos vispārējās izglītības 
klasēs, Annahites pamatskolā izglītojamo 
skaits ir ievērojami samazinājies: 2017./2018. 
mācību gadā – 69 izglītojamie, 2018./2019. 
mācību gadā – 57, 2019./2020. mācību gadā – 
47, 2020./2021. mācību gadā – 42, 2021./2022. 
mācību gadā – 38,  2022./2023. mācību gadā 
plānoti – 28 izglītojamie, deputātu vairākums 
atbalstīja no 2022. gada 31. augusta likvidēt 
Ventspils novada Annahites pamatskolu. Iz-

glītības iestādes reģistrācijas Nr. 4122901132, 
adrese: Annahites pamatskola, Stikli, Pu-
zes pagasts, Ventspils novads, LV-3613.  
Skolēniem, kuri deklarēti Ventspils novadā 
un iegūst pamatizglītību, pašvaldība no sa-
viem finanšu resursiem, ieskaitot transporta 
pakalpojumus, nodrošinās izglītības pieeja-
mību Viduskurzemes attīstības centrā Kuldī-
gas novadā.

l Pieaugošās darba noslodzes dēļ sa-
ņemts novada domes Iepirkuma komisijas 
locekļa Jura Krilovska iesniegums ar lūgumu 
atbrīvot viņu no komisijas sastāva, ko deputā-
ti atbalstīja un iecēla par Iepirkumu komisijas 
locekli novada pašvaldības deputātu Agri Bi-
leskalnu.

l Piešķīra Atzinības rakstus un naudas 
balvas sportā: Annai Gulbei par iegūto 1. 
vietu Latvijas Republikas čempionātā telpās 
vieglatlētikā pieaugušajiem lodes grūšanā un 
par 1. vietu Latvijas Republikas čempionātā 
diska mešanā, Elvijam Siliņam Latvijas ko-
mandas sastāvā par iegūto 1. vietu pasaules 

čempionātā galda hokejā, trenerim Kasparam 
Gulbim par veiksmīgu audzēkņa sagatavoša-
nu Latvijas Republikas čempionātam vieglat-
lētikā.

l Piešķīra Atzinības rakstus un naudas 
balvas sportā Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas audzēkņiem un treneriem: Jēkabam 
Priekulim par iegūto 2. vietu lodes grūšanā 
Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā 
U20 grupā, Eduardam Strelkovam par ie-
gūto 2. vietu tāllēkšanā Latvijas Republikas 
čempionātā vieglatlētikā U16 grupā, Mārim 
Ansbergam par iegūto 3. vietu 2000 m ka-
vēkļu skrējienā Latvijas Republikas čempio-
nātā vieglatlētikā telpās  U20 grupā, Ralfam 
Dukātam par iegūto 1. vietu 60 m un 2. vietu 
200 m skrējienā Latvijas Republikas čempio-
nātā vieglatlētikā telpās U16 grupā, treneriem 
Dainim Lodiņam un Kasparam Gulbim par 
veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu Latvijas 
Republikas čempionātos vieglatlētikā. 

l Deputāti nolēma elektroniskā izsolē 
atsavināt nekustamos īpašumus – “Stūrīši” 

Vārves pag., “Grīvas” un “Vētras” Užavas pag., 
“Priedes 125” Tārgales pag., Jelgavas ielā 41 
Piltenē, “Eglītes” Piltenes pag. (skatīt 11.  lpp.).

l Deputāti nolēma atsavināt atklātā izso-
lē nekustamos īpašumus “Sienāži” Ances pag. 
un kopīpašuma domājamās daļas Rīgas šosejā 
10A Ugālē (skatīt 10., 11.  lpp.).

l Apstiprināja Ventspils novada pašvaldī-
bas konsolidēto 2021. gada finanšu pārskatu.

l Vēl deputāti apstiprināja izmaiņas Ugā-
les vidusskolas nolikumā, Ventspils valstspil-
sētas un Ventspils novada sadarbības terito-
rijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumu, 
piekrita atsavināt pašvaldībai piederošos ne-
kustamos īpašumus Piltenē un Vārves pag., 
noteica ceļa servitūtu Jūrkalnes pag. un saka-
rā ar parādsaistībām lēma par zemes nomas 
līgumu izbeigšanu.

Plašāka informācija tīmekļa vietnē 
www.ventspilsnovads.lv.
Publicēšanai sagatavojis 

Dainis Veidemanis 

APRĪĻA DOMES SĒDĒ

Seniori vēlas socializēties un satikt vienaudžus

Pēc tam seniori laidās dejas 
solī, sadziedājās un sagaidīja pār-
steigumu – deju studijas “Delga-
das” dāmu uzstāšanos, varēja vērot 
pat vēderdeju, kuras izpildītāja iz-
pelnījās skaļus aplausus. 

Kamēr citi lustējās, uzrunāju 
vairākus seniorus. Kuldīgas pilsē-
tas pensionāru apvienības “Rum-
biņa” pārstāve Dzintra Freimane 
pastāstīja, ka apvienības dalībnieki 
vingro, nūjo, apgūst līnijdejas un 
Eiropas senioru dejas, kāds ir pie-
vērsies rokdarbiem, ir iespēja dar-
boties ansamblī. Vasarā regulāri 
apmeklētas balles. Dzintra “Rum-
biņā” atbild par sporta aktivitātēm, 
viņai uzticēta arī fotografēšana un 
filmēšana. “Tas, ka mēs visi ejam 
kopā, ir tikai normāli, jo tad nav 
jāslīgst depresijā,” uzskata Dzin-
tra. Puzē viņa bija pirmo reizi, bet 

Māru pazīst jau labu laiku, tāpēc 
atbraukusi uz “Sudrabotajām me-
lodijām”, atzinīgi novērtējot Senio-
ru padomes vadītājas ievadrunu, 
kas nebija gara, bet informatīva un 
sirsnīga. Dundagas senioru klu-
biņa “Sendienas” aktīviste Mārīte 
Cirvele pavēstīja, ka Dundagā se-
niori nodarbojas ar rokdarbiem, 
sporto, citi labprāt kopj savus dār-
zus – katrs izvēlējies sev tīkamu 
vaļasprieku. “Sendienas” pastāv 
jau 27 gadus, pulcēšanās notiek 
reizi ceturksnī skaistajā Dundagas 
pilī: “Šie pasākumi ir ļoti gaidīti un 
labi apmeklēti. Mēs suminām kāzu 
un dzīves jubilejās, ierodas tuvi un 
tāli draugi. Pils aura dod pasakai-
no relaksāciju, šajā ēkā ir pavisam 
citas balles. Ir iemesls sapucēties 
– uzvilkt skaistu tērpu un parūpē-
ties par frizūru.” Viņasprāt, ir labi, 
ka senioriem ir iespēja būt kopā 
un parunāt ar laikabiedriem. Starp 

citu, Mārīte ir iesaistījusies arī “Va-
karblāzmā” un trīs gadus apmeklē 
Puzē rīkotos pasākumus, jo te ir 
citas tradīcijas un tikšanās tiek or-
ganizētas reizi mēnesī. Tās ir inte-
resantas un humora caurstrāvotas, 
un šāda saskarsme ir ļoti vajadzīga. 

“Cilvēkam ir jātiekas ar otru. Arī 
senioriem ir jāsocializējas, tāpēc es 
labprāt esmu atbraucis šurp un ik-
dienā meklēju kontaktus ar sava 
vecuma cilvēkiem, lai varētu, pie-
mēram, kopā pamakšķerēt,” atklāj 
piltenieks Voldemārs Akmentiņš. 
Viņu ļoti saista dārza darbi, agrāk 
viņš lielos apjomos audzēja kar-
tupeļus un mārrutkus, bet nu tiek 
apstrādāts piemājas dārzs. Tiesa, 
ir vēl lielais lauks, kas dod iespējas 
saņemt subsīdijas. Pērn tajā izauga 
kukurūza, šogad, iespējams, tiks ie-
sētas auzas vai atkal kukurūza. 

Irēna Lakše pārstāv Ugāles se-
nioru klubu “Bārbele”, kluba pār-

stāvji jau sešas nedēļas sien tīklus, 
ko sūtīt uz Ukrainu, un darbs tiks 
turpināts tik ilgi, līdz tas būs ne-
pieciešams. “Mēs svinam jubilejas, 
braucam ekskursijās, ceļojam ar 
riteņiem, bet tos, kas nevar pa-
braukt, uz galapunktu aizved ar 
mašīnām, un tur notiek pikniks. 
“Lakšu” kempingā mums pat bija 
savas sporta spēles. Cilvēki ir dažā-
di. Ir arī tādi, kam patīk vienatne, 
bet citiem prasās iet sabiedrībā un 
parunāties, būt kopā, izsmieties, 
parunāt un uzzināt, kā citam iet. 
Lai kāda ir veselība, reizēm kāds 
ir šķībs un greizs, bet tik un tā nāk 
mūsu pulkā. Starp citu, mēs rīko-
jam talkas velotriāla trasē, un tie, 
kam ir grūti strādāt, palasa žaga-
riņus vai pastāv klāt un parunājas. 
Neviens nejūtas lieks un nekautrē-
jas par to, ka kaut ko nevar izdarīt,” 
uzsver Irēna.

Marlena Zvaigzne 

Novada Senioru padomes 
un Puzes pagasta senioru 
kluba “Vakarblāzma” 
vadītāja Māra Kraule 
prot uzmundrināt un 
iedvesmot. Pasākuma dalībnieki nebija skubināmi dancot, klātesošajiem patika arī aplausu dejas. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Ventspils novada pašvaldība 
katru gadu rīko konkursu 
uzņēmējdarbības attīstībai 
“Solis”, piešķirot finansējumu 
uzņēmēju ieceru īstenošanai. 
Šoreiz saņemti 19 pieteikumi, no 
kuriem Teritorijas un ekonomikas 
attīstības komitejas locekļi 
pieņēma lēmumu atbalstīt 11, 
šim nolūkam atvēlot 13 000 eiro. 

Natālija Klestrova, kura Zirās 
nodarbojas ar rožu stādu audzēšanu, 
iegādāsies lāzergriešanas iekārtu, 
pašvaldības finansējums – 1300 
eiro. Ilga Grosbārde, kura Popē 
attīsta piena lopkopību, pirks piena 
dzesētāju, pašvaldības finansējums 
– 1300 eiro. Dace Andersona, 
kuras darbības virziens Vārvē ir 
putnkopība, izveidos ražotni lēni 
audzētu broileru zupas gatavošanai, 
pašvaldības finansējums – 1237,27 
eiro. Agris Meinards Tārgalē uzsāks 
saimniecisko darbību un nodarbosies 
ar tūrismu un izveidos atpūtas 
vietu, pašvaldības finansējums 
– 1300 eiro. Linda Vilka Tārgalē 
audzē krūmmellenes, un viņa 
iegādāsies dārza tehniku, pašvaldības 
finansējums – 1300 eiro. Sabīne 
Kaspardena Ugālē sniedz apdrukas 
pakalpojumus, viņa pašvaldības 
piešķiros 600 eiro izmantos 
skenēšanas un griešanas iekārtas 
pirkumam. IK “Marita J” Jūrkalnē 
attīsta tūrismu un iegādāsies 
konstrukciju telti, pašvaldības 
finansējums – 1300 eiro. Z/s 
“Bišudārzi” Ugālē pārstrādā pienu 
un 836,58 eiro izlietos vakuuma 
iekārtas un ierīces jauna produkta 
ražošanai iegādei. Z/s “Kļavas” 
Tārgalē nodarbojas ar biškopību 
un nopirks glazēšanas iekārtu, 
pašvaldības finansējums – 1300 
eiro, Andis Gailis Zlēkās uzsāks gaļas 
liellopu audzēšanu, un viņa pirkums 
būs barošanas bloks un paneļi lopu 
atdalīšanai, pašvaldības finansējums 
– 1300 eiro, bet Rita Šteinberga, 
kuras darbības virziens Piltenē ir 
tūrisms, iegādāsies piekabi kajaku 
pārvadāšanai un saņems pašvaldības 
finansējumu 1226,17 eiro apmērā. 

Marlena Zvaigzne      

Pašvaldība piešķir 
līdzekļus uzņēmēju 
atbalstam
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Latvijas Zaļās kustības 
aktīvisti kopā ar Zūru 
pamatskolas 5.–8. klašu 
audzēkņiem piedalījās talkā 
un Vārves pagastā sakopa 
piekrasti.

Kā pastāstīja Zaļās kustības 
Ventspils nodaļas vadītāja Ita Pi-
calcelma, organizācijai rūp, lai jūra 
un kāpas būtu tīras un tās netiktu 

izbraukātas, lai saudzēts tiktu arī 
mežs. Tieši tāpēc katru gadu no-
tiek talkas, kuru laikā pasākuma 
dalībnieki savāc dabā atstātos at-
kritumus un iestāda mežā kociņus.

Šoreiz Zemes dienā Zaļās kus-
tības Ventspils nodaļas aktīvisti 
aicināja talkā Zūru pamatskolas 
skolēnus, lai sakoptu piekrasti. 
Jāpiebilst, ka bērnu iesaistīšana 

vides problēmu risināšanā kļu-
vusi par tradīciju un, kā apliecina 
Zūru pamatskolas direktore Santa 
Broša, skolēni labprāt dodas dabā 
un pastrādā. Viņiem patīk tas, ka, 
atrodoties svaigā gaisā, var dar-
boties komandā, turklāt kustības 
pārstāvji vienmēr ir parūpējušies 
par nelielām dāvaniņām. Izrādās, 
ka skolēniem vislabāk patīk savākt 

lielgabarīta mantas, piemēram, 
riepas. Ita Picalcelma apliecina, 
ka jūras piekraste ir ļoti piesārņo-
ta, var atrast pat veļasmašīnas, un 
tas liecina, ka daļai sabiedrības ir 
vienalga, kas notiek ar dabu, ja viņi 
var atļauties izgāzt kāpās visu, kas 
pašiem kļuvis lieks. Tā kā darāmā 
bija daudz, Zaļās kustības Vents-
pils nodaļas aktīvisti Vārves pa-

gastā darbojās divas dienas, kopā 
ar viņiem bija arī kustības vadītājs 
Jānis Matulis un draugi no citām 
nodaļām. Viņi piekrastē uzstādīja 
norādes “Sargāsim Latvijas kāpas”. 
Tas bija iespējams, pateicoties 
“BaltCF”, “Coalition Clean Baltic” 
un ES “Life” pro grammai. 

Marlena Zvaigzne
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Laba iespēja iepazīt novadu un būt kopā ar savējiem 
 “Mūsu taku piedāvājām izstai-

gāt Lieldienās, laikam tāpēc bija tik 
liels interesentu skaits – 176 ko-
mandas un 382 dalībnieki. Cilvēki 
bija ieradušies pat no Liepājas, Cē-
sīm, Siguldas, Salaspils, Kuldīgas, 
bija daudz ventspilnieku. Mūsu taka 
bija iekārtota Puzes mežaparkā, kur 
varēja pildīt dažādus uzdevumus, 
saistītus ar Lieldienu tradīcijām. 
Pasākuma dalībniekiem piedāvā-
jām aizbraukt arī uz Stikliem, kur 
bija organizētas sportiskas aktivi-
tātes. Domāju, ka “Taku izaicinā-
jums” izdevās labi,” secina Iveta. 
Viņas kolēģe tautas nama “Usma” 
vadītāja Elana Jurgena pievienojas 
šim vērtējumam, jo Usmā ieradās 
arī tādi cilvēki, kuri iepriekš nebija 
apmeklējuši šo pagastu vai arī tas 
noticis sen. Kāds teica, ka šajā vietā 
noteikti atgriezīsies vēl, lai apskatī-
tu, kā Elkraga taka izskatās vasarā. 
“Taku izaicinājumā” Elana bija saga-
tavojusi desmit uzdevumus, rosinot 
arī uzrakstīt teiku par Moricsalu, 
jo Moricsalas rezervāts šogad svin 
110 dzimšanas dienu. Sacerējumi 
tika ievietoti feisbukā, par tiem va-
rēja balsot, un veiksminiece šoreiz 
izrādījās Estere Māra Bērzkalne, 
saņemot Jūrkalnē specbalvu. Usmā 
pabija 30 komandas un 130 cilvēki, 
tā bija diena, kad lija lietus un krita 
krusa, bet daudzi tomēr devās dabā, 
uzņemot tās dziedinošo spēku. 

30. aprīlī, kad “Taku izaicinā-
jums” beidzās, “Rīvas loku” trasē 
Jūrkalnē devās 86 izturīgākie ak-
tīvās atpūtas cienītāji, un daudzi 
no viņiem bija izgājuši visas takas. 
Vārves pagasta dāmu klubiņa “Ka-
līzija” pārstāve Līga Vaivare šoreiz 

bija līdzjutējos un vēroja notiekošo 
no malas, mežā iegāja četras vi-
ņas domubiedres, ar kurām kopā 
būts astoņos pagastos, tātad visur: 
“Gribējām iepazīt tās vietas, kur 
nav būts. Piemēram, Usmas taku 
izstaigājām pirmo reizi. Pārējām 
meitenēm no “Kalīzijas” atklājums 
bija Ances pagastā, kur darbojā-
mies “DabaLaba” teritorijā, viņas 
nebija staigājušas arī “Rīvas lokos”. 
Bija tik labi pēc kovida satikties, būt 
kopā, turklāt tagad mostas daba – 
putniņi čivina, taurenīši lido. Tas 
ir brīnišķīgi!” Visas takas izstaigāja 
un balviņu saņēma arī ventspilnie-
ces Monikas ģimene. Viņa kopā 
ar mammu un tēti piedzīvojumā 
piedalījās, jo tā bija iespēja pavadīt 
brīvdienas ārpus pilsētas un iepazīt 
novadu: “Mūs ļoti piesaistīja Ugāles 
taka ar savām gravām un Ance, kur 
varēja šaut ar loku, – tā bija izieša-

na ārpus komforta zonas.”
30. aprīlī ceļā devās arī jūrkal-

niece Evija Antonoviča ar dēlu Kri-
šu (11). Viņas vīrs Ingus ar draugu 
Daini Ansonu bija tie, kuri labiekār-
toja Rīvas dabas taku. “Tagad tāds 
liels pasākums, nu, kā var neiet?! 
Jāiet! Citas takas neizstaigājām laika 
trūkuma dēļ, bet vispār šī ir ļoti laba 
ideja. Varam atkal būt kopā, turklāt 
svaigā gaisā – ideāli,” prieku neslēpa 
Evija. Viņu un Krišu piereģistrēja 
vietējās jaunietes Luīze Svilpe un 
Paula Niedoliņa. Meitenes teica, ka 
pieteikušās palīdzēt Kristīnei, jo ar 
viņu kopā pavadītais laiks vienmēr 

ir interesants, turklāt ir jauki pava-
dīt dienu dabā. Takas sākumposmā 
satiku arī māsas Sabīni Zegneri un 
Vitu Dāvi ar dēlu Imantu (10) no Zi-
rām. “Man šķiet interesanti, ka no-
vadā notika tāds pasākums, kura lai-
kā daudz uzzinājām par tām vietām, 
ko apmeklējām. Bija īsts azarts pie-
dalīties “Taku izaicinājumā”. Visvai-
rāk uzrunāja Usmas piedāvājums, 
bet katrā takā bija kas tāds, kas pa-
tika,” norāda Sabīne. Vitas atklājums 
bija Zūru muiža. Lai gan tā atrodas 
samērā netālu no viņas dzīvesvietas, 
līdz šim par to nekas daudz nebija 
zināms. 

“Taku izaicinājumā” kopā ar 
saviem saimniekiem devās arī četr-
kājainie draugi. Ilona Dimiņa no 
Cirpstenes soļoja kopā ar Bren-
du, jo darbdienās viņa strādā, lai 
arī brīvdienās suņukam nebūtu 
jāpaliek vienam, Ilona ņēma līdzi 
Brendu. Vārves pagasta iedzīvotāja 
piedalījās arī novadā rīkotajos au-
to-foto-orientēšanās pasākumos, 
apmeklētas arī citas aktivitātes, jo tā 
ir laba iespēja iepazīt tuvāk novadu. 
Parasti, ja gribas atpūsties, ierasts 
ceļot tālāk, bet tuvais paliek neap-
skatīts. Nu tas ir izdarīts. Pie Rīvas 
upes parādījās arī Gunta Stepena no 
Vārves pagasta, kuras ķengursomā 
rātni sēdēja mazā Olīvija. Meitenītei 
drīz būs četri mēneši, un viņa kopā 
ar māsiņu un brāli izceļoja visas 
takas. Citās vietās izmantoti ratiņi, 
bet Rīvas lokos bija daudz šķēršļu, 
jākāpj kalnup un lejā, tāpēc Olīvija 
tika ielikta ķengursomā. Guntai pa-
tika piedāvājums aprīļa sestdienās 
iziet ārpus mājām un iesaistīties fi -
ziskās aktivitātēs. Viņas dēls Lukas 
(8) sacīja, ka viņu “Taku izaicinā-
jumā” saistījusi iespēja kāpelēt un 
izpildīt dažādus uzdevumus. Vienu 
no tiem Usmā ceļotājiem uzdeva 
muzikants Edijs Rozentāls, aicinot 
nodziedāt dziesmas “Lūgums” pan-
tiņu un piedziedājumu. Ventspilnie-
kam ļoti patīk darboties novadā, jo 
ir iepazīti daudzi cilvēki, viņu aicina 
spēlēt ballēs. 30. aprīlī Edijam vaka-
rā bija jāuzstājas Ugālē, bet pa dienu 
viņš paguva būt Jūrkalnē, ieprieci-
not “Taku izaicinājuma” dalībniekus 
ar akordeona spēli. Paldies novada 
kultūras darbiniecēm par saturīgo 
piedāvājumu, dažādojot pasākumu 
formātu.

Marlena Zvaigzne

Sakopj jūras piekrasti Vārves pagastā

Zaļās kustības aktīvisti uzstāda norādes kā 
atgādinājumu sargāt kāpas. 

Daļa Zūru pamatskolas audzēkņu, kuri sakopa piekrasti. 

ZŪRU PAMATSKOLAS UN IVETAS RĪVĀNES ARHĪVA FOTO

Gunta Stepena visus 
astoņus pagastus iepazina 
kopā ar trim bērniem, arī 
mazo Olīviju, kura sēdēja 
ķengursomā.  

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

“Taku izaicinājumā” piedalījās arī suņuki. Ilonu Dimiņu 
pavadīja itāļu korsosuns Brenda.  
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11. maijā plkst. 10 kultūras 
un tautas namu vadītāju seminārs 
Vārvē.

PILTENE
22. maijā plkst. 14 Bērnu un 

ģimeņu svētki.
28. maijā plkst. 9 Abakuka 

kauss zolītē, dalības maksa 10 eiro.  
Pieteikšanās 27137576 (Gundars). 

Bibliotēka
Izstādes:
l “Bibliotēkas kalendārs stās-

ta” – grāmatu izstāde un planšete 
lasītavā par maija mēneša ievēro-
jamiem cilvēkiem – jubilāriem, at-
ceres dienām, svētkiem, aktuāliem 
notikumiem.

l Tematiska literatūras izstāde 
lasītavā “Vajag tik rakt” – grāmatas 
dārzkopim un par dārzkopi.

l Tematiska literatūras izstāde 
abonementā “Kara stāsti”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2021. gads”.

l Literatūras izstāde bērnu 
nodaļā “Mīļumstāsti – māmiņa un 
ģimene grāmatās”.

l Mairas Zāles fotogrāfiju iz-
stāde bērnu nodaļā “Skati aiz loga”. 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 70. kopa.

PASĀKUMI:
l 23.–25. maijā jauno grāmatu 

dienas.

PUZE
14. maijā plkst. 17 Puzes kul-

tūras namā ansambļa “Mežaroze” 
jubilejas koncerts un balle.

28. maijā plkst. 21 Puzes 
meža parkā zaļumballe “Kur nu lik-
sies, ballē tiksies”. Ieeja 5 eiro. 

Līdz 31. maijam Puzes kultū-
ras nama mazajā zālē Ugāles Mū-
zikas un mākslas skolas audzēkņu 
darbu izstāde.

Bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības materiālu 

izstāde “Darbs ir dzīves mērs” – Pu-
zes pagasta ievērojamam cilvēkam 
Gunāram Porniekam 90. jubilejā.

l Literatūras izstāde “Es vēlē-
tos vēlreiz aiziet līdz tēva mežam” 
– rakstniecei Irmai Grebzdei 110.

l Literatūras izstāde  bērniem 
“Darbīgajām rociņām”.

l Literatūras izstāde “Viss par 
un ap vilkiem” – Puzes bibliotēkā 
mīt daudzi Vilki – rakstnieki, re-
daktori, tulkotāji, mākslinieki, re-
cenzents, mācību grāmatu autors, 
fotogrāfs un pat primabalerīna, 
un, protams, vilki kā tēli romānos, 
pasakās, dzejoļos un stāstos. Biblio-
tēkā ir sastopami arī Baltvilks, vilk-
ezers, vilkābele, vilkogas un vilkači.

l Nozaru literatūras izstāde par 
kukaiņiem “Brīnumainie kukaiņi”. 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 71. kopa.

PASĀKUMI:
l No 16. līdz 20. maijam – ra-

došas nodarbības pirmsskolas un 
skolas vecuma bērniem “Iešūpojam 
vasaru!”, kurās ar papīru un līmi ga-
tavosim taureņus.

TĀRGALE
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Alfredam Dziļumam 115”.
l Literatūras izstāde “Pavasaris 

dārzā”.
l Mātes dienai veltīta literatū-

ras izstāde “Es Tevi sveicu, māmiņ!”.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niecei Irmai Grebzdei 110”.
l Literatūras izstāde “Norvēģu 

rakstniecei Sigrijai Unsetei 140”.

JŪRKALNE  
14. maijā Jūrkalnes tautas na-

ma ekspozīcija “Vētru muzejs” svi-
nēs muzeju nakti. 

No plkst. 19 līdz 20.30 Poli-
jas mākslinieka Mareka Ščesnija 
gleznu izstādes “Waterworld” at-
klāšana. Pēc tam humora pilnas 
aktivitātes, kur visi atnācēji va-
rēs kārtot uzņemšanas komisijas 
priekšā iestāj eksāmenu “Vētras 
spēku akadēmijā” un piedzīvos 
godu tapt tur uzņemtiem.

15. maijā no plkst. 12 Jūrkal-
nes tautas namā ģimeņu dienai 
veltīts pasākums “Mazie laimes 
mirkļi”.

28. maijā no plkst. 10 Jūr-
kalnē tūrisma sezonas atklāšanas 
talka. Talkas laikā tiks sakoptas un 
sakārtotas vietas un objekti Jūrkal-
nes pagastā. Pēc talkas lielās lauku 
pusdienas un koncerts.

30. maijā plkst. 13 Jūrkalnes 
tautas namā ikmēneša pagasta se-
nioru tikšanās.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

nieki – mēneša jubilāri: Alfredam 
Dziļumam 115, Dzintaram Sodu-
mam 100”.

l Novadpētniecības materiā-
lu izstāde “Feliksbergas trīsgadīgā 
jūrskola”.

l Literatūras izstāde bērniem 
un jauniešiem “Auklē mani, mā-
muliņa”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 66. kopa.

 UŽAVA
Līdz 30. maijam Užavas tautas 

namā būs apskatāma Selgas Puri-
ņas makramē tehnikā veidoto dar-
bu izstāde “Mezgliņu stāsti”.

13. maijā plkst. 12 Užavas pa-
matskolas skolēnu veidots koncerts 
“Māmuliņ balto”.

27. maijā plkst. 19 tautas namā 
pasākums senioriem “Dzīves vējos”. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pa lazdu 

laipu – liktenim spītējot” – rakst-
niecei Ilzei Indrānei 95.

l Mātes dienai veltīta dzejas 
izstāde “Visskaistākā diena maijā”.

l Literatūras izstāde “Ar zemes 
mīlestību azotē” – rakstniekam 
Alfredam Dziļumam 115.

l Literatūras izstāde “Pasaku 
grāmatas bērniem”.

l Literatūras izstāde skolēniem 
“Raibu raibā vasara” – grāmatas ar 
“vasaru” nosaukumā.

PASĀKUMI:
l Maija piektdienās – grāma-

tu rīti “Mana vismīļākā grāmata” 
pirmsskolas bērniem.

ANCE
20. maijā  plkst. 18 visi gaidīti 

uz pavasara atskaites koncertu, pēc 
koncerta balle kopā ar Ediju. Ieejas 
maksa 5 eiro. Galdiņu rezervācija.

Bibliotēka
Izstādes:
l Ģimenes dienai (15. maijs) 

veltīta literatūras izstāde “Ģimenes 
spēks”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 67. kopa.

PASĀKUMI:
l 10., 12., 13., 17., 19., 20. un 24. 

maijā bibliotekārās stundas Ances 
pamatskolas skolēniem un pirms-
skolas grupiņai – iztēlojamies sevi 
dažādu grāmatu varoņu vietā.

UGĀLE
No 24. maija līdz 15. jūnijam 

Ugāles Mūzikas un mākslas skolā 
izglītības programmas “Vizuāli 
plastiskā māksla” 2021./2022. mā-
cību gada absolventu darbu izstāde 
“Nekas jau nebeidzas!”.

30. maijā plkst. 18 Ugāles Mū-
zikas un mākslas skolas koncerts.

11. jūnijā plkst. 18 līnijdeju 
grupas “Margrietiņas” 20 gadu ju-
bilejas koncerts; plkst. 20.30 balle, 
mūzicē A. Bānis.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mēneša 

jubilārs” – rakstniekam Dzintaram 
Sodumam 100.

l Literatūras izstāde “Dārza 
darbi – šogad sevišķi aktuāli”.

l Mātes dienai veltīta literatū-
ras izstāde bērnu nodaļā “Māmiņ, 
mīļo māmulīt!”.

l Kultūras ministrijas atbals-
tītais “Vērtīgo grāmatu iepirkums 
2021”.

PASĀKUMI:
l 19. maijā jauno grāmatu 

diena.
l 19. maijā seno skatu atklātņu 

izstādes “Rodi idejas ceļojumiem 
senajās skatu atklātnēs” atklāšanas 
svētki.

l 20. maijā plkst. 13 tikšanās 
ar rakstnieci Ingu Ābeli VKKF at-
balstītajā Ventspils bibliotēkas pro-

jektā “Rakstnieks lauku bibliotēkā / 
Atkalsatikšanās”.

POPE
14. maijā plkst. 15 latviešu ko-

miķa M. Trivaškeviča stand-up ko-
mēdija. Ieejas maksa 3 eiro.

28. maijā plkst. 14 amatier-
teātra “Skudriņas” izrāde “DIAG-
NOZE”, G. Briedes režija.

1. jūnijā plkst. 11 saulespuķu 
stādīšana pie Popes kultūras nama 
Ukrainas atbalstam.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pēdas 

rīta rasā” – rakstniekam Alfredam 
Dziļumam 115.

l Literatūras izstāde “Īsu brīdi 
mīlestība priecē” – angļu rakstnie-
cei Dafnei di Morjē 115.

l Literatūras izstāde “Kalni 
kāpj debesīs” – rakstniecei Irmai 
Grebzdei 110. 

l Literatūras izstāde “Sirds 
dzīvo no niekiem” – dzejniecei Rū-
tai Skujiņai 115.

l Kultūras ministrijas atbals-
tītais “Vērtīgo grāmatu iepirkums 
Popes bibliotēkā”.

ZIRAS
13. maijā no plkst. 17 līdz 20 

diskotēka bērniem;  
no plkst. 21 līdz 24 diskotēka 

pieaugušajiem. 
15. maijā plkst. 14 pārgājiens 

“Dzeišarāja dižakmeņa medības”.
22. maijā plkst. 14 Ziru parkā 

radošās darbnīcas bērniem kopā ar 
Jūrkalnes bērnu amatierteātri “Jam-
padracis”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Pēdas 

rīta rasā” – rakstniekam Alfredam 
Dziļumam 115.

l Mātes dienai veltīta literatū-
ras izstāde “Tu esi man viena”. 

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 69. kopa.

PASĀKUMI:
l Maijā krustvārdu mīklu kon-

kurss “Atminēsim Latvijas pļavas 
puķes!”.

l 19. maijā plkst. 17 pie Ziru 
bibliotēkas pasākums bērniem “Ie-
griežam vasaru” ar dažādām brīv-
dabas aktivitātēm dažādām vecuma 
grupām. Nāc un piebiedrojies! 

ZLĒKAS 
13. maijā plkst. 20 Lakstīga-

lu nakts pārgājiens (ļoti slikta laika 
apstākļos pasākums tiks pārcelts).

27. maijā plkst. 19 Ventas svēt-
ki “Venta viļņojas…” Zlēkās.

Bibliotēka
Izstādes: 
l Literatūras izstāde “Kā kom-

poniste Lūcija Garūta saistīta ar 
Zlēkām?”.

l Priekšmetu izstāde “Glezni-
ņas mozaīkas tehnikā”.

PASĀKUMI:

l 27. maijā Dāmu klubiņa no-
darbība “Turpinām iepazīt kaimi-
ņus – ugālniekus”.

USMA
14. maijā plkst. 14 Ģimenes 

dienai veltīts koncerts “Māmiņ, nāc 
un paskaties...”. Piedalās Usmas bēr-
ni, Ugāles MMS, Ugāles vidussko-
las 1.–4. klašu vokālais ansamblis. 
Ieeja bez maksas.

27. maijā plkst. 19 apvieno-
tā Usmas amatierkolektīvu jubileja 
“Gads līdz tautas nama desmitgadei”. 
Tautas nama “Usma” statistiku ap-
kopos Usmas a/t “Suflē” un VPDK 
“Usma”. Galvenie viesi – jauktais ko-
ris “Kaiva”. Pēc pasākuma balle kopā 
ar Arti Šimpermani! Ieeja ballē: 5 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Zeme 

dzīvo” – rakstniekam Alfredam 
Dziļumam 115.

l Literatūras izstāde bērniem “Arī 
mēs esam pasaulē” – daudzveidīgā 
Latvijas abinieku un rāpuļu pasaule.

l Rigondas Visockas-Melbārdes 
vardīšu kolekcijas izstāde “Kvā, kvā!”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 72. kopa.

VĀRVE
17. maijā Vārves seniori aicinā-

ti ekskursijā uz Tinģeres muižu. Da-
lību lūdzu pieteikt līdz 15. maijam 
Viktorijai, tālr. 22018760.

21. maijā no plkst. 12 līdz 
18 Ventavas pavasara gadatirgus 
“Kaimiņu būšana”. Pirkt un pārdot, 
andelēties un kaulēties, dziedāt un 
dejot… tas viss iespējams Ventavas 
tirgū! Kaimiņi no pagastiem lielīsies 
ar saviem veikumiem, būs izklaides 
bērniem, kājas un balsis varēs ievin-
grināt kopā ar grupu “Apvedceļš”. 

Vārves bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Noklu-

sētais rakstnieks” – rakstniekam 
Alfredam Dziļumam 115.

l Mātes dienai veltīta litera-
tūras izstāde “Māmiņ, šodien Tava 
diena!” (līdz 15. maijam).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 68. kopa.

PASĀKUMI:
l 13. maijā jauno grāmatu 

diena.
Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Īstens 

reālists un praktiķis kā dzīvē, tā 
mākslā” – rakstniekam  Alfredam 
Dziļumam 115 (līdz 13. maijam).

l Fotogrāfiju izstāde “Saņem 
ziedus, kurus nesam, mīļo māmu-
līt!” (līdz 13. maijam).

l Starptautiskajai muzeju die-
nai (18. maijs) veltīta novadpētnie-
cības materiālu izstāde “Atskaties 
pagātnē” (no 16. maija).

PASĀKUMS: 
l 18. maijā rotaļu pēcpusdie-

na Zūru skolas piecgadniekiem.

Ventspils novada pasākumu afiša
10. maijs–15. jūnijs
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Viņas ir azartiskas, 
enerģiskas un māk 
sadarboties. Šo prasmi 
novērtēja arī pašvaldība, 
par kvalitatīvu, inovatīvu 
un radošu komandas 
darbu Ventspils novada 
atpazīstamības pasākumu 
organizēšanā piešķirot 
valsts svētkos Vārves pagasta 
kultūras darba organizatorei 
Ingai Bergai, Jūrkalnes 
tautas nama vadītājai 
Kristīnei Skrullei, Ziru 
tautas nama vadītājai Baibai 
Grīniņai un Užavas tautas 
nama vadītājai Gitai Vilgutei 
Atzinības rakstus. 

Satiekamies pie Ingas Zūrās, 
smaržo kafi ja, uz galda ir dažādi 
našķi – plānojot kopīgi rīkojamos 
pasākumus, tā bija kultūras darbi-
nieču ikdiena. Pandēmijas laikā vi-
ņas tikās arī tiešsaistē, tomēr iespēja 
otram palūkoties acīs klātienē ir pa-
visam kas cits. Visjaunākā stāža ziņā 
ir Baiba, viņa kultūras darbu Zirās 
organizē kopš 2019. gada. Pamēģi-
nāja un iepatikās. “Kultūras darbā 
nevar strādāt, ja tas nepatīk. Ir in-
teresanti būt kopā ar cilvēkiem un 
redzēt viņu prieku pasākumu laikā 
un pēc tam,” saka Baiba. Jūrkalniece 
tautas namu sāka vadīt 2005. gada 
1. februārī. Pirms tam viņa ar māsu 
Mairitu gadu kā pašnodarbinātās 
organizēja pagastā dažādus pasāku-
mus. Kristīnei patīk viss, kas jādara 
kultūras darbiniekam, – tā ir gan 
gatavošanās pirms pasākuma, gan 
tā vadīšana. “Viss ir tāds dzīvs, ātrs 
un kustīgs. Tiesa, rodas arī rutīna, 
jo Ziemassvētki un Lieldienas ir 
katru gadu, bet vienmēr jāizdomā 
kaut kas jauns. Kad ieslīgstu tādā kā 
depresijā, glābj tas, ka man apkārt ir 

tik jaukas kolēģes. Viņu plecs ir ļoti 
vajadzīgs,” secina Kristīne. 

Ingai darbs kultūras jomā pie-
dāvāts divas reizes. Pirmajā viņa 
atteica, jo bērni vēl bija mazi, bet 
otrajā reizē, 2009. gada 9. aprīlī, pie-
ņēma piedāvājumu. “Jūnijā izveido-
ja novadu, esmu augusi ar to kopā, 
tāpēc bija diezgan viegli saprast, kas 
no manis tiek prasīts, kādi doku-
menti nepieciešami ikdienas darbā. 
Man patīk viss inovatīvais, turklāt 
visu laiku ir iespēja tiekties pretim 
jauniem mērķiem un kaut ko iemā-
cīties. Es, tāpat kā Kristīne, zinu, ko 
nozīmē rutīna. Piemēram, katru 
gadu notiek pagasta svētki, un tu 
skaidri apzinies, ka nedrīksti latiņu 
laist lejā. Jutu, ka esmu sevi izsmē-
lusi, bet tad nāca kovids un izglāba 
mani, turklāt te liela loma bija arī 
kolēģēm, kuras pirms tam nebiju tik 
ļoti novērtējusi,” atceras Inga. Saru-
nā iesaistās arī Gita, pavēstot, ka šo-
ruden, 2. oktobrī, būs 20 gadi, kopš 
viņa strādā kultūras jomā. Toreizējā 
pagasta pārvaldes priekšsēdētāja 
Vaira Jansone uzaicināja strādāt 
tautas namā, bet Gita atgaiņājās, 
sakot, ka nav kultūras darbiniece. 
“Mans pirmais pasākums bija Mār-
tiņdiena telpās, kurās nebija apku-
res, tualete bija ārā. Es pati darīju 
pilnīgi visu. Pēc tam darba apstākļi 
uzlabojās. Ikdienā spēku dod tas, ka 
cilvēki, aizejot no pasākuma, pasa-
ka: “Paldies, bija jauki!” Tad saproti, 
ka nestrādā “pa tukšo”, lai gan brī-
žiem grūti saprast, ko īsti iedzīvo-
tāji vēlas. Esmu secinājusi, ka manā 
pagastā daudziem patīk pārgājieni, 
arī tādi, kuros dodamies ar velosi-
pēdiem. Nu, un tagad, pēc kovida, 
visi ir noilgojušies pēc ballēm,” uz-
sver Gita. Viņa piebilst, ka nav so-
ciālo tīklu cilvēks, tādēļ pandēmijas 

laikā bijis grūti darboties interneta 
vidē, savukārt Inga ievērojusi, ka 
cilvēki ir diezgan elastīgi un pieņem 
dažādas darbības formas: “Man ļoti 
patika kovida laiks, jo varēju mai-
nīt pasākuma struktūru no A uz B 
un no C uz D un neviens nevarēja 
pārmest, ka nerīkoju pasākumus tā, 
kā bija pierasts. Piemēram, agrāk 
pagasta svētkus organizēju dienas 
garumā līdz rītam visām vecuma 
un interešu grupām. Kovida laikā šo 
piedāvājumu sadalīju pa atsevišķām 
dienām, un izrādījās, ka cilvēkiem 
patika un viņi pieņēma arī šādu 
darbības formu.” Baiba pandēmijas 
laikā sociālajos tīklos rīkoja dažā-
dus konkursus, rosinot iedzīvotājus 
parādīt sniega un ledus skulptūras, 
tāpat varēja balsot par skaistāko 
Adventes vainagu. 

Kad kopš pandēmijas sākuma 
bija pagājis gads, Inga, pie kuras 
ciemos bija atbraukusi Kristīne, pēc 

tam arī Baiba un Gita, kopā ar kolē-
ģēm nolēma Ventas kreisajā krastā 
rīkot auto-foto-orientēšanās akciju. 
“Sapratām, ka laikā, kad pasākumus 
var organizēt tikai laukā, viens pa-
gasts nevarēs piesaistīt attiecīgo 
mērķauditoriju, neviens nebrauks 
tikai uz Užavu vai Vārvi. Ir jābūt 
aktivitātei, lai sanāktu rotācija. Pēc 
tam nākamā ideja bija manis izsap-
ņotā iecere par gaismas stāstiem, 
bet arī tos, lai piesaistītu auditorijas 
uzmanību, bija jāorganizē vairākos 
pagastos. Tas jo vairāk nostiprināja 
pārliecību, ka jāstrādā komandā,” 
stāsta Inga. Lai nebūtu haosa, ko-
mandā parasti tiek sadalīti uzde-
vumi un katrai kultūras darbiniecei 
ir sava loma, turklāt viņa zina, ka, 
tiklīdz tas būs nepieciešams, kolē-
ģes palīdzēs. Un, šādi darbojoties, 
netiek pazaudēta neviena ideja, jo 
tiek izdomāts, kur un kā to varētu 
īstenot, turklāt Ventas kreisā krasta 

kultūras darbinieces sadarbojas ar 
labā krasta kolēģēm. Tā kopīgi īste-
nots pasākums “Muižu sirdspuksti”, 
kad pagastos varēja apskatīt muižu 
ēkas, tika organizēts autopiedzī-
vojums “No Usmas līdz Jūrkalnei”. 
Kristīne norāda, ka ne vienmēr 
pasākumos piedalīsies visi pagasti, 
arī “Taku izaicinājumā” apvienojās 
astoņi no divpadsmit, jo noteico-
šais ir nevis obligātuma, bet gan 
brīvprātības princips. Labi izdevās 
gada sākumā rīkotais pankūku ce-
piens, kad varēja pagūt apmeklēt 
vairākus pagastus un pamieloties 
ar dažādām pankūkām. “Man pašai 
sākumā juka Ziras un Zūras, zinu, 
ka daudziem tā ir joprojām, tāpēc 
pasākumi, kuru laikā var iegriez-
ties vairākos pagastos, ir ļoti vērtīgi, 
jo tā ir iespēja iepazīt tos,” secina 
Kristīne. Inga piebilst, ka tādējādi 
tiek veicināts kultūrtūrisms un po-
pularizēts Ventspils novads, jo pa-
sākumos piedalās ne tikai pagastu 
iedzīvotāji, bet arī viesi no citām 
pašvaldībām. Vaicāta, kā viņa pati 
atpūšas, lai atgūtu spēkus, Inga at-
bild, ka bieži apmeklē kultūras pa-
sākumus Ventspilī, tā ne tikai res-
tartējoties, bet arī gūstot idejas, ko 
varētu izdarīt savā pagastā. Savu-
kārt Kristīne ievērojusi, ka uzņem 
enerģiju pašas rīkotajos pasāku-
mos, īpaši tas sakāms par tām rei-
zēm, kad var darboties kopā ar suitu 
sievām. Runātājas norāda arī to, cik 
svarīgs ir brīvprātīgo atbalsts, jo ne-
vienu pasākumu kultūras darbinie-
ces nerīko vienas pašas, vienmēr ir 
kāds, kurš palīdz. Tikpat būtiska ir 
fi nansiālā palīdzība. Pašvaldība at-
balsta kultūras pasākumu rīkošanu, 
bet reizēm ar to nepietiek, un tad 
ir jāmeklē sponsori. Daudzi no vi-
ņiem neatsaka, un katrs palīdz savā 
veidā. Inga uzsver, ka ne tikai ņem, 
bet arī cenšas dot, svētkos vienmēr 
aizsūtot labdariem pašu darinātas 
kartītes: “Mēs gribam strādāt kvali-
tatīvi, bet, lai to izdarītu, ir vajadzīgi 
līdzekļi. Paldies tiem, kas to saprot!” 

Marlena Zvaigzne

POPE

Izveido saimnieču klubiņu “Knifi ņš”
Popes pagasta kultūras nama vadītāja Indra Grosbārde, 

uzklausījusi pagasta iedzīvotāju ierosinājumus, katra mēneša 
otrajā otrdienā aicina uz saimnieču klubiņa nodarbībām.

“Knifi ņš” vēl ir pavisam jauns, notikušas tikai divas nodarbības, bet, ja 
būs interese, Indra ir gatava turpināt iesākto. Vēl pirms pandēmijas pope-
nieces vaicājušas, kā viņai izdodas uzvārīt tik gardas zupas, ar ko svētkos 
cienāt pagasta ļaudis. Tāpat izslavēti ir kultūras nama vadītājas marinēju-
mi, viņa pati mājās gatavo garšvielu maisījumus, lai tie par dārgu naudu 
nebūtu jāpērk veikalā. “Popē cilvēki zina, ka man patīk gatavot un tas pa-
dodas labi. Nav žēl dalīties ar savām zināšanām, labprāt izstāstīšu, kā top 
manas marinādes. Tiesa, gramus gan neteikšu, bet mērvienības, un tad 
jau  katrai saimniecei sanāks mazliet savādāk.” 

Pagaidām klubiņa nodarbības apmeklē trīs interesentes, Indra spriež, 
ka viņu pulciņš varētu pieaugt līdz septiņām astoņām – tas būtu gana. 
Stāstot par to, kas notiek viņas virtuvē, kultūras nama vadītāja ieminas 
arī par to, ka vienmēr servē galdu. Viņas ģimene pie tā ir pieradusi, tāpēc 
kādā klubiņa nodarbībā ir padomā pastāstīt par galda klāšanas ētiku. Tā-
pat ir iecere apciemot citus kulinārijas klubiņus, lai gūtu jaunu pieredzi. 

Marlena Zvaigzne

Aprīļa nogalē Popē notika pašdarbības 
dziesmoto kolektīvu sadziedāšanās 
pasākums “Es zīmēju pavasari”. 

Tad nu pirmo reizi pēc vairāku gadu klusēšanas 
popiņos bija salidojuši tikai ventiņgala kolektīvi: 
senioru koris “Ziemeļzvaigzne” (diriģente A. Dzin-
tara), folkloras kopa “Kāndla” (vadītāja I. Porniece), 
lībiešu dziesmu ansamblis “Rāndalist” (vadītāja 
M. Kronberga), dziesmu ansamblis “Ventiņ” (vadī-
tāja I. Porniece) un pašmāju folkloras kopa “Pūnika” 
(vadītāja L. Lukševica). Kopābūšanas prieku nevar 
izstāstīt, to var izjust un izdziedāt. Tā nu mēs iz-
dziedājām un arī zīmējām pavasari. Tik interesanti 
un skaisti ziedi mums uzplauka, pasākuma dalīb-
nieku izdomas zīmēti. Kā daži teica, nekad nebija 
domājuši, ka atcerēsies bērnību, dižās puķes zīmē-
jot. Tā mēs pieskandinājām Popi ar dziesmām, dan-
čiem un jokiem. Ar tautasdziesmu un latvju tautas 
ticējumu rēbusu minēšanu. Ar košiem, pašu rokām 
zīmētiem ziediem. Lai priecīgs un dziesmu pilns 
pavasaris arī jums!

Indra Grosbārde 

Ventas kreisā krasta kultūras darbinieces Baiba 
(pa kreisi), Kristīne, Inga un Gita. Viņām patīk strādāt 
komandā.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Kopā rodas daudz labu ideju

“Es zīmēju pavasari” 

Sadziedāšanās pasākuma dalībnieces zīmēja lielas puķes.    INDRAS GROSBĀRDES FOTO
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Braucot no Ventspils uz 
Kuldīgu, pavisam netālu 
no Ventspils atrodas 
stādaudzētava “Strazdu 
stādi”. Dzīvesbiedriem 
Aigaram Kriņģelim un Ievai 
Dubrai ir vairāk nekā 25 gadu 
pieredze stādu audzēšanā, to 
viņi dara ar mīlestību pret 
katru augu. 

Aigars smejot teic, ka tirgū kā 
pārdevējs grozījies jau kopš 3. kla-
ses, un arī tagad viņš labi pieprot 
šo nodarbošanos, jo zina, kā katrs 
stāds audzis, kas tam ir vajadzīgs, lai 
attīstītos vēl krāšņāk. Ieva uzskaita, 
ka uzņēmuma produkcijas klāstā 
ir vasaras un daudzgadīgās puķes, 
dārzeņu stādi, arī koki un krūmi, da-
žādas ziedu kompozīcijas. “Ko ne-
varam izaudzēt paši, to pieņemam 
klāt, jo Ventspils novadā šajā krastā 
nav tāda stādu plača, kur cilvēks var 
izvēlēties visu, ko viņam vajag, tāpēc 
mums ir ābeles, ogu krūmi, tur, rau, 
ir hortenzijas. Iespēju robežās visu, 
ko varam, saražojam paši, bet to, ko 
nevaram, pieņemam klāt. No Pūres 
atvedam ābeles, ķiršus, bumbieres, 
piedāvājumā ir arī pīlādži. Visam ir 

augu pases. Pie mums te brauc pat 
no Jūrmalas un, piemēram, Saldus. 
Esam izveidojuši lapu feisbukā, 
mums ir sava mājaslapa,” stāsta Ai-
gars, piebilstot, ka viņš visbiežāk at-
bild par produkcijas pārdošanu, bet 
Ieva ir tā, kura no sēkliņas izaudzē 
dažnedažādus stādus. Dažkārt ir 
grūti uzminēt klientu vēlmes, pie-
mēram, pērn pietrūka pelargoniju 
un fuksiju, arī struktūraugu. Kā būs 
šogad, vēl grūti prognozēt, bet, vis-
ticamāk, īpaši pieprasīti būs dārzeņu 
stādi, jo ir pieaugušas pārtikas ce-
nas. “Strazdu stādu” produkciju var 
iegādāties arī Rīgā, jo Aigars brauc 
uz Āgenskalna tirgu, piedāvājot arī 
mēslojumu un citas preces. Izbrau-
kuma tirdzniecības bijušas arī pašu 
un kaimiņu pagastos.  

Saimniecībā ir četras siltumnī-
cas, viena no tām ir apkurināma. 
Sezona parasti tiek pabeigta ap 18. 
novembri ar mārtiņrozēm, bet pēc 
tam pirmie pasūtījumi ir janvārī. Tā-
dējādi var plānot, kāda būs peļņa un 
izdevumi. Aigars atceras tos laikus, 
kad audzēti arī dārzeņi, bet tad cilvē-
ki sāka “ēst” ar acīm. Proti, viņi gri-
bēja pirkt tikai standarta tomātus un 
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Biedrības “Etniskās kultūras 
centrs “Suiti”” valdes priekšsēdētāja 
kopš 2009. gada ir Dace Martinova. 
Organizāciju viņa vada prasmīgi, 
ievērojot visu trīs suitu pagastu – 
Alsungas, Gudenieku un Jūrkalnes – 
iedzīvotāju intereses. 2020. gadā mūsu 
pašvaldība alsundzniecei piešķīra 
Goda rakstu, jo Dace ir devusi būtisku 
ieguldījumu suitu kultūrtelpas 
saglabāšanā un attīstībā.

“Neesmu gan dziļi pētījusi savu dzim-
tas koku, bet esmu suitene daudzās paau-
dzēs. Tas man kopš bērnības ir tāds dabisks 
dzīvesveids. Jau tad iepazinu suitu kulināro 
mantojumu, piemēram, grūbu gaļas zupu, 
bukstiņu, dažādas biezputras, sklandraušus, 
suitu skābmaizi, ko oma iemācīja cept ma-
nai mammai, un viņa pēc tam gāja godos kā 
saimniece un cepa. Tautastērpus mani vec-
vecāki gan lielākoties glabāja lādēs, bet omai 
uz gultām vienmēr bija uzklātas austās segas. 
Tā visa bija mūsu ikdiena, un tolaik neviens 
tā īsti neapjauta, cik tā ir liela vērtība,” stāsta 
Dace, piebilstot, ka jau bērnībā jutusies pie-
derīga suitu zemei, bet vairāk sava identitāte 
apzināta jaunībā, Alsungā iesaistoties ama-
tiermākslas kolektīvos. Tad viņa sākusi val-
kāt tautastērpu, kas tagad tiek uzvilkts katrā 
svarīgā notikumā, liekot izsliet staltu augumu. 
Tagad Dace ir vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Suiti” vadītāja, bet agrāk daudzus gadus strā-
dāja par frizieri, sapņojot, ka kādreiz varētu 
būt kosmetoloģe. 

Suitene ir apbalvota ar Triju Zvaigžņu orde-

ni, kļūstot par ordeņa virsnieci, viņai piešķirta 
Kuldīgas novada Goda balva, līdzīgs apbalvo-
jums saņemts arī Alsungā. “Biju ļoti pārsteigta, 
kad saņēmu ziņu par Triju Zvaigžņu ordeni, 
joprojām nezinu, kas mani pieteica. Man jau 
vispār nepatīk, ka tā pievērš uzmanību. Nepa-
tīk arī fotografēties un filmēties, es – darītāja.”

Etniskās kultūras centrā Dacei ir daudz, ko 
veikt, turklāt viņai jābūt vispusīgai un zinošai 
daudzos jautājumos. Biedrībai ir divas radošās 
darbnīcas – “Austuve” un “Suitu ķēķis”. Ir suitu 
mantojuma krātuve ar savu krājumu. “Lai tiktu 
pie naudas, ir jāraksta projekti, tāpēc ir nemi-
tīgs darbs ar projektiem. Vispirms, protams, jā-
būt idejai, ko un kā darīt. To palīdz noskaidrot 

aktīvā komunikācija ar biedrības biedriem un 
valdi. Es jau esmu pagurusi, saku citiem, lai ļauj 
man iet, jo man nav atvaļinājumu. Ir skrējiens, 
kurā visu laiku ir jāpiedalās, jo tad, ja gribu kaut 
ko izdarīt, nemitīgi jāmeklē nauda. Man ir laba 
vietniece Ligita Kalniņa, mēs regulāri runājam 
par to, ko vajadzētu paveikt, arī biedrības valde 
ir atbalstoša. Pēdējā laikā esam aktīvi izdevu-
ši grāmatas sērijā “Suitu novada mantojums”. 
Mana sirdslieta ir suitu horeogrāfiskā manto-
juma kopšana, esmu realizējusi savu ideju par 
suitu deju svētkiem un izstādi Alsungā, turklāt 
izstāde aktīvi ceļo riņķī. Kopš 2010. gada orga-
nizējam nometni suitu bērniem. Esmu centu-
sies īstenot vairākas idejas, domātas bērniem, 
jo pārmantošanas process, ja grib kopt kultūru, 
ir ārkārtīgi svarīgs. Tiesa, pusaudžu vecumā ir 
grūti “iedot” tradicionālās lietas, savukārt, kad 
tiek dibinātas ģimenes un izvērtētas dzīves 
vērtības, daudzi sevi sāk apzināties kā suitus.”

Dace ir pazīstama arī kā audēja, šī nodarbe 
ir viņas meditācija. Visvairāk tīk villaiņu da-
rināšana, alsundzniecei ir pašai savas stelles. 
Dace ir mudinājusi arī citas suitenes mācīties 
aust un nest tautās tradicionālo mantojumu. 
Viņai pašai ir jauni svārki, tomēr visbiežāk gri-
bas uzvilkt senos, kas ir vairāk nekā 100 gadus 
veci un mantoti no savas dzimtas. Biedrības 
vadītājai tīk arī adīšana, un viņa labprāt iedzi-
ļinās etnogrāfiskajos rakstos. Suitu zeķes valkā 
ne tikai viņa pati, bet arī dēli Mārtiņš, Krišjā-
nis un Jēkabs un vīrs Mārcis. Dace uzteic savu 
ģimeni par sapratni – tā neiebilst, ka viņa tik 
daudz laika velta etniskās kultūras centram, un 
cenšas arī palīdzēt, ja tas ir nepieciešams.      

Kad sarunājamies, Dace ir rotājusies ar 
Dievmātes medaljonu. Suiti un katoļticība ir ne-
saraujami jēdzieni. Ir brīži, kad viņai prasās aiz-
iet uz baznīcu, bet ir reizes, kad sirds lūgšana iz-
skan mājās. Atbildot uz jautājumu, kādi ir suiti, 
Dace teic, ka viņi ir lepni un drosmīgi, un iekšēji 
ļoti spēcīgi cilvēki. Tāpat suitus raksturo dar-
bīgums. Jūrkalnes jeb maģo suitu pienesums 
suitu kultūrtelpas uzturēšanā, uzskata Dace, 
ir nozīmīgs. “Īpaši pēdējā laikā redzam, cik ļoti 
Jūrkalnes pagasts ir sakārtots, cik pārdomāti 
attīstījies, lai te koptu tradīcijas un rīkotu mūs-
dienīgus pasākumus. Jūrkalnieki var lepoties ar 
bibliotēkas otro stāvu, kur var attīstīt aušanas 
tradīcijas, tāpat ir pamats lepoties ar suitu ku-
linārā mantojuma nesējiem un amatniekiem. 
Te ir daudz aktīvu cilvēku, kas biedrībai ir labs 
atbalsts novadpētniecības jomā. Ja tu man jau-
tā, vai man patīk te atpūsties pie jūras, teikšu, 
ka jūra ir skaļa, bet man prasās klusumu. Arī 
saulgriežu svinēšana man tīk mazākā pulkā.”

Rakstot pieteikumu, ierosinot Daci ap-
balvot ar Ventspils novada pašvaldības Goda 
rakstu, deputāts Māris Dadzis norādīja – pa-
teicoties biedrības iniciatīvai, suitu kultūrtelpa 
ar 2009. gada 1. oktobra UNESCO ceturtās 
nemateriālās kultūras aizsardzības Starpvalstu 
komitejas lēmumu ir iekļauta UNESCO pa-
saules nozīmes kultūras mantojuma sarakstā, 
kas būtiski veicina visas teritorijas atpazīsta-
mību, kā arī uzlabo biedrības iespējas sekmī-
gāk piedalīties dažādu projektu konkursos. Šo 
statusu izmantojusi arī pašvaldība, sagatavojot 
pamatojumus dažāda finansējuma piesaistei.                            

Marlena Zvaigzne

Vienmēr jutusies piederīga suitu zemei

Viena no retajām reizēm, kad 
Dace ir pie jūras. 

DACES MARTINOVAS ARHĪVA FOTO 

gurķus, bet “tīra manta” ne vienmēr 
izskatās ideāli. Tā nu dzīvesbiedri 
atkal atgriezās pie stādu biznesa. “Ja 
tagad kāds no nulles gribētu uzsākt 
ko līdzīgu, es ieteiktu stipri pado-

māt. Lai varētu strādāt oficiāli, ir 
liela papīru būšana, turklāt likuma 
nezināšana neatbrīvo no atbildības. 
Vēl kas – ziemā naktīs, ja ir liels 
sals, vairākas reizes ir jāceļas augšā 

un jāiet piemest malku siltumnīcas 
krāsnī, turklāt mēs te nestrādājam 
no astoņiem līdz pieciem, bet no rīta 
līdz vakaram,” saka Aigars.

Marlena Zvaigzne

Ko nevar izaudzēt paši, 
to pieņem klāt

“Pie mums 
brauc 
pat no 
Jūrmalas 
un, 
piemēram, 
Saldus,” 
saka 
Aigars 
Kriņģelis.  

Uzņēmuma 
piedāvājumā 

aprīlī 
bija 

sīkziedu, 
lielziedu un 
nokarenās 

atraitnītes.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO  
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Sestdien minizoo 
“Silkalni” Vārves pagastā 
svinēs desmito dzimšanas 
dienu. Ventspilī bērnību 
pavadījušais Arnis Pāvelsons 
ir priecīgs par iespēju dzīvot 
laukos un attīstīt savu 
hobiju, jo viņš jau zēna gados 
audzējis putnus. 

Kad kolekcija kļuva lielāka, 
2012. gadā Arnis pieņēma lēmumu 
izveidot minizoo, lai arī citi varētu 
apskatīt viņa putnus un zīdītājus, 
kuri saimei piepulcējās nedaudz 
vēlāk. Bērnībā zēns rūpējās par 
viļņainajiem papagaiļiem un dažā-
dām dekoratīvajām vistām, darot 
to aizrautīgi un labprāt pastāstot 
citiem par putnu ieradumiem. Jau 
toreiz Arnis iedziļinājās literatūrā, 
lai zinātu, kā dzīvniekus prasmīgāk 
kopt un izvairīties no slimībām. Ar 
laiku šī interese palielinājās, un nu 
jau vārvenieks ir zinošs putnkopis, 
kurš, ja vien “Silkalnu” apmeklē-
tājiem ir interese, ir gatavs runāt 
par dažādām šķirnēm. “Minizoo ir 
mans sirdsdarbs. Bizness ir tad, ja 
pelna naudu, bet es pagaidām vai-
rāk ieguldu.” Pašā sākumā “Silkal-
nos” varēja apskatīt ap 100 papagai-
ļu, tiem pievienojās no Čehijas un 
Ungārijas atvestie putni – baloži, fa-

zāni, arī papagaiļi. Kolekciju papil-
dināja dažādas vistas, arī kazas un 
truši. Tagad saimniecībā dzīvo zilā 
gotiņa Krima un ēzelis Maša. Krima 
piedalās šķirnes saglabāšanas pro-
grammā, dzīvnieks iegādāts gan tā-
dēļ, lai minizoo apmeklētājiem būtu 
iespēja redzēt retās šķirnes pārstāvi, 
gan arī tāpēc, lai ģimenei būtu pašai 
savi piena produkti, ceļot galdā arī 
sieru, biezpienu, krējumu.

Arnis ievērojis, ka visbiežāk 
“Silkalnos” iegriežas ģimenes ar 
bērniem, atbrauc skolēni un bērn-
dārznieki. Pirms kovida sētā piestāja 
diezgan daudz lietuviešu. Sagaidot 
viesus, tūrisma uzņēmējs ļauj vi-
ņiem izvēlēties, vai izstaigāt terito-
riju vienatnē vai arī viņa pavadībā, 
un tad var dzirdēt dažādus stāstus. 
“Pirms vairākiem gadiem izglābu 
kraukli. Reiz sieva baroja dzīvniekus 
un dzirdēja, ka kāds manā balsī saka: 
“Čau!” Viņa apskatījās apkārt, bet 
manis nebija. Pēc kāda brīža atkal 
atskanēja: “Čau! Kā tev iet?” Mežā 
atrastais, kāju salauzušais un vēlāk 
izdakterētais krauklis bija iemācī-
jies atdarināt manu balsi. Pie manis 
nokļuva arī meža cirsmā noklīdu-
si dzērve, kas piedalījās filmā “Ko 
zina klusā Gerda”. Izglābti arī vairāki 
mazie putni, piemēram, strazdi un 

zīlītes, kas izārstēti un palaisti savā 
vaļā. Visilgāk pie manis nodzīvoja 
mājas zoss Guste, tai bija 26 gadi, bet 
krauklis nomira, “pateicoties” ap-
meklētāju rīcībai, kuri viņu pabaroja 
ar to, kas nav atļauts. Tieši tāpēc pie-
dāvāju uz vietas iegādāties īpašu ba-
rību, kas dzīvniekiem nekaitēs. Ilgāk 
viesi parasti uzkavējas pie zīdītāju 
mītnēm, izrādot interesi par trušiem 
un jūrascūciņām. Kāda sieviete no 
Rīgas teica, ka viņas mūža sapnis bija 
paturēt rokās cālīti. Es to iedevu, un 
viņa pusstundu nesāja cālīti apkārt.”

Arnis ir apsargs objektā Vārvē, 
šo darbu viņš veic naktīs, bet pa die-
nu rosās “Silkalnos” – lai pabarotu 
dzīvniekus un iztīrītu novietnes, 
paiet četras stundas. Darbos palīdz 

sieva Lienīte, bieži līdzi nāk arī piec-
gadīgais dēliņš Adriāns. Dzīvnieki 
pazīst savus saimniekus, tādēļ tū-
daļ tek klāt un gaida, vai netiks pie 
kāda kāruma. Pāvelsonu ģimene ir 
gandarīta par iespēju dzīvot laukos 
– savu mājvietu viņi dēvē par klusu 
un mierīgu paradīzi, kurā tiek gai-
dīti arī tūristi. “Kad mēs augām, va-
rējām aizbraukt pie vecmāmiņas un 
apskatīt dažādus dzīvniekus. Tagad 
daudziem tādas iespējas nav, tāpēc 
izveidoju minizoo, lai bērni redz, kā 
izskatās dzīvnieki.”

Uzsākot darbu savā uzņēmumā, 
Arnis uzrakstīja projektu, ko iesnie-
dza Nodarbinātības valsts aģentūrā, 
un saņēma līdzekļus materiālu iegā-
dei, un pusgadu viņam bija nodroši-

nāta alga. Pie vārvenieka esam kopā 
ar Attīstības nodaļas uzņēmējdarbī-
bas atbalsta konsultanti Daci Kolāti, 
un viņa iedrošina Arni piedalīties 
arī pašvaldības projektu konkursā 
“Solis”, lai iegūtu finansējumu saim-
niecībai attīstībai. Viņš solīja apdo-
māties un, iespējams, nākamgad, 
izmantot piedāvāto iespēju. 

Izstaigājot minizoo, uzzinām, 
ka tajā ir ap 500 dažādu eksemplā-
ru, arī kazas, aitas, peruāņu pun-
durcūka, nutrija, murkšķis, pelēkais 
zaķis. Dažkārt kāds putns paņem 
brīvsoli. Tā, piemēram, fazāns mā-
jās atgriezās tikai pēc divām nedē-
ļām, viņš bija ticis līdz Lečiem un 
iemaldījies vistu pulkā.          

Marlena Zvaigzne

Jūrkalnē, pie bibliotēkas, 
novietots soliņš un vides 
objekts – izgaismota 
metāla grāmata, kurā 
uzraksts “Vārds” atainots 
latviešu, lietuviešu, igauņu, 
ziemeļmaķedoniešu, krievu, 
angļu, zviedru un vācu valodā. 
Darbi veikti, izmantojot arī 
projektu konkursā “Mēs 
savam novadam” saņemtos 
līdzekļus.  

Projektu pašvaldībā iesniedza 
biedrība “Etniskās kultūras centrs 
“Suiti””, bet idejas autore ir biedrības 
valdes priekšsēdētājas vietniece un 
Jūrkalnes bibliotēkas vadītāja Ligita 
Kalniņa. Iepriekš izvaicājot pagas-
ta iedzīvotājus, viņa secināja – pie 
grāmatu krātuves derētu novietot 
soliņu, kur varētu ne tikai atpūsties, 
bet arī nofotografēties pie iestādes, 
kura nākamgad svinēs savu simtga-
di. Tā kā bibliotēka ir vieta, kur liela 
nozīme atvēlēta vārdam, tika no-
lemts izveidot vides objektu “Mana 
gaisma”. Tā ir stilizēta grāmata, kas 
diennakts tumšajās stundās ir iz-

gaismota. “Mēs gribējām piesais-
tīt vietējās sabiedrības un tūristu 
uzmanību, popularizējot Jūrkal-
nes bibliotēkas darbību kā būtisku 
daļu no vietējās kultūras dzīves un 
Ventspils novada tēlu kopumā,” 
saka Ligita. Radošajā komandā 
viņa iesaistīja Ivaru Grasi, Ainaru 
Rulli, Aigaru Silāru, Initu Plēsumu, 
Guntaru Reķi, Māri Dadzi un Baibu 
Traubergu – katram no viņiem bija 
savs uzdevums, kas veikts godam. 
Kalējs Ainars vides objekta atklāša-
nas pasākumā atcerējās, ka bijušas 
vairākas ieceres, kā to veidot, līdz 
tomēr izkristalizējusies doma par 
metāla grāmatu, kurā rotājas sakta 
un izgriezti vārdi dažādās valodās. 
“Redz, kā notiek, – vienam sēžot 
ir viena ideja, bet, kad cilvēki saru-
nājas un tā pa īstam sarunājas, ne-
vis izsakās frāzēs, veidojas kaut kas  
jauns. Mums radās doma, ka grā-
mata un gaisma ir kaut kas saderīgs,” 
teica Ivars, savukārt Inita norādī-
ja, ka domāts arī par to, lai objekts 
būtu cienījams un gan moderns, 
gan klasisks, izvairoties no kiča. Lai 

Arnis Pāvelsons draudzējas ar 
citiem putnkopjiem, mainās ar 
putniem un rīko kopīgus pieredzes 
apmaiņas braucienus. 

Minizoo īpašnieks ir iemīļojis 
viļņainos papagaiļus. Tie patīk arī 

bērniem, kas atbrauc uz “Silkalniem”.  

MARLENAS ZVAIGZNES UN ARŅA PĀVELSONA FOTO

Minizoo patīk gan bērniem, 
gan pieaugušajiem

viss ir pa īstam, nevis šā un tā, turklāt bija jārēķinās 
ar konkrētu darbu veikšanai atvēlēto naudas summu. 
Projektā iesaistītās personas, cita citu papildinot, 
draudzīgā noskaņā sprieda par radošo procesu – tas 
bijis interesants un brīžiem neprognozējams, jo gājis 
visādi, bet rezultāts ir labs. Galbeigās tika izveidots 
statīvs ar pieturas nosaukumu “Bibliotēka. Jūrkalne”, 
jo pieturas vienmēr bijušas tās vietas, kur satiekas 
cilvēki un, kavējot laiku, izstāsta cits citam dažādus 
jaunumus. Statīvu gan ārā izliks pasākumu laikā, bet 
soliņš un metāla grāmata būs pieejami vienmēr.

Marlena Zvaigzne 

Jūrkalnē atklāts vides objekts

INFORMĀCIJA

Visa radošā komanda vienkopus – 
padarīts labs darbs! MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Vides objekta “Mana gaisma” atvērums 
ir sudraba krāsā, vakaros un naktīs tas ir 
izgaismots. 
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              (protokols Nr.17, 4.§)

GROZĪJUMI 
VENTSPILS NOVADA 
DOMES 2020. GADA 
27. FEBRUĀRA 
SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS 
NR.2 “NOLIKUMS 
PAR LICENCĒTO 
MAKŠĶERĒŠANU 
USMAS EZERĀ 2020.–
2025. GADAM” 

Izdoti saskaņā 
ar “Zvejniecības likuma” 

10. panta piekto daļu
Izdarīt Ventspils novada domes 

2020. gada 27. februāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Nolikums par 
licencēto makšķerēšanu Usmas 
ezerā 2020.–2025. gadam” šādus 
grozījumus:

1.Izteikt 10. punktu šādā 
redakcijā:  “10. Licencē (paraugi 
Pielikumos no Nr.2 līdz Nr.10) tiek 
uzrādīts licencētās makšķerēšanas 
organizētāja nosaukums, licences 
veids, makšķerēšanas vieta, kārtas 
numurs, cena, licences derīguma 
termiņš, izsniegšanas datums, 

zīmogs, makšķernieka vārds, 
uzvārds, personas kods, tālruņa 
numurs, e-pasta adrese, licences 
saņēmēja paraksts.”;

2.Izteikt 12. punktu, 
12.1.apakšpunktu un 
12.2.apakšpunktu šādā redakcijā: “12. 
Elektroniskās licencēs tiek norādīts:

12.1. makšķernieka vārds, 
uzvārds, personas kods (minēto 
apliecina, autorizējoties caur 
internetbanku vai ar elektronisko 
parakstu);

12.2. e-pasta adrese un tālruņa 
numurs.”;

3.Svītrot Nolikuma 14.3.; 14.4., 
14.5., 14.6., 14.7., 14.8., 14.10., 
14.12., 14.13.,   14.14.apakšpunktus;

4.Izteikt 14.15.apakšpunktu 
šādā redakcijā: “14.15. interneta 
vietnē  www.manacope.lv un mobilā 
lietotnē “Mana Cope” sadaļā: “Copes 
kartes un licences”; 

5.Izteikt 18. punktu šādā redakcijā: 
“18. Visiem licenču īpašniekiem, 
neatkarīgi no to veida, beidzot 
makšķerēšanu, reizi dienā obligāti 
jāreģistrē loma lielumu (paturēto zivju 
skaitu un svaru), norādot datumu, zivju 
sugu, tos ierakstot licencē norādītajā 
tabulā, bet elektroniski iegādātām 
licencēm, reģistrēt attiecīgā vietnē 
paredzētā kārtībā”;

6.Izteikt 19. punktu šādā 
redakcijā: “19. Makšķernieka 
pienākums ir piecu dienu laikā 
pēc licences derīguma termiņa 

beigām licenci, izņemot elektroniski 
iegādātu licenci, nodot jebkurā 
no licences saņemšanas vietām 
vai nosūtīt pa pastu pēc adreses 
– biedrība “USMAS KRASTS”, 
“Priežkalni”, Usmas pagasts, 
Ventspils novads, LV-3619, aizpildot 
licencē paredzēto makšķernieka 
lomu uzskaites formu. Elektroniski 
iegādāto licenču īpašniekam piecu 
dienu laikā pēc licences derīguma 
termiņa beigām ir jāreģistrē loms 
attiecīgajā interneta vietnē.”;

7.Papildināt ar 19.1 punktu šādā 
redakcijā:

“19.1 Organizētājs informē 
personas par nokavētu loma 
pārskata iesniegšanu, sazinoties 
pa licencē norādīto kontakttālruni 
vai elektroniskā pasta adresi, 
un atgādina par pienākumu 
iesniegt loma pārskatu ne ilgāk 
kā četrpadsmit dienu laikā. Ja pēc 
šī termiņa loma pārskats tomēr 
netiek iesniegts, organizētājs par 
konstatēto pārkāpumu informē zivju 
resursu aizsardzības un uzraudzības 
iestādes.”;

8.Izteikt 21. punktu šādā 
redakcijā: “21. Sniegt sabiedrības 
informācijas līdzekļos informāciju 
par licencētās makšķerēšanas 
organizētāju, kārtību, piekļuvi  
Usmas ezeram un izvietot norādes 
zīmes pie šīs teritorijas, un interneta 
vietnē www.usmasezers.lv”; 

9.Papildināt ar 21.1 punktu šādā 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7
“Grozījumi Ventspils novada domes 2020. gada 27. februārī 
saistošajos noteikumos Nr.2 
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu  
Usmas ezerā 2020.–2025. gadam”” 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Atbilstoši “Zvejniecības likuma” 10. panta piektās daļas nosacījumiem 
pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu 
tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu šajos ūdeņos 
paredzēta makšķerēšanas tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām 
(licencēm). Saskaņā ar šo tiesību normu izdotajos Ventspils novada 
domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Nolikums 
par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.–2025. gadam” 
izdarāmi grozījumi, aktualizējot no tiem izrietošo tiesisko regulējumu 
atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu 
Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
kārtība” prasībām, stājoties spēkā Ministru kabineta  2021. gada 
19. oktobra noteikumiem Nr.701 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 
22. decembra noteikumos Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību kārtība””. Saistošie noteikumi “Grozījumi Ventspils 
novada domes 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos 
Nr.2 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.–
2025. gadam”” sagatavoti, lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 
41. panta otrās daļas ievērošanu par pašvaldības lēmējinstitūcijas 
normatīvo aktu atbilstību Latvijas Republikas Satversmei un  citiem 
hierarhiski augstāka juridiska spēka tiesību aktiem. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi “Grozījumi Ventspils novada domes 2020. gada 
27. februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.–2025. gadam”” nosaka organizētāja 
pienākumu norādīt, kur pieejama publiskojamā informācija par piekļuvi 
Usmas ezeram, un informēt starptautiskos tūristus par licencētās 
makšķerēšanas organizētāju, kas tulkota angļu, krievu vai citā Latvijas 
kaimiņvalstu valodā. Tāpat grozījumi paredz, ka turpmāk licencē papildus 
norādāmi personas dati – personas kods, e-pasta adrese, tālruņa numurs, 
jo organizētāja pienākumos ietilpst reģistrēt personas, kuras pārkāpušas 
nolikuma prasības par lomu uzskaiti, un tām paziņot par loma pārskata 
iesniegšanas termiņa nokavējumu.  

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

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

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekta sagatavošanas procesā notikušas 
konsultācijas ar licencētās makšķerēšanas organizētāju biedrību “Usmas 
krasts”.

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS 

KULTŪRAS VĒSTIS

redakcijā:
“21.1 Starptautisko tūristu 

informēšanu par licencētās 
makšķerēšanas organizētāju, 
norādot kontaktinformāciju, 
licencētās makšķerēšanas 
noteikumus, licenču veidus, skaitu, 
to maksu, tulkojumā angļu un krievu 
valodā, kā arī, ja nepieciešams, citu 
Latvijas kaimiņvalstu valodās.”;

10.  Izteikt 34. punktu šādā 
redakcijā: 

“34. Uzskaitīt interneta vietnē  
www.manacope.lv un mobilā 
lietotnē “Mana Cope” pārdotās 
licences hronoloģiskā secībā 
elektroniski par katru pusgadu 
un pēc katra pusgada noslēguma 
veikt attiecīgā pusgada elektroniski 
uzskaitīto licenču saraksta izdruku, 
nodrošinot izdrukāto licenču 
sarakstu uzglabāšanu kopā ar 
licenču uzskates žurnālu. Uzskaitīt 
iegūtos lomus un katru gadu līdz 
1. februārim iesniegt Pārtikas 

drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskajam institūtam 
“BIOR” pārskatu par iepriekšējā 
gadā iegūtajiem lomiem.”;

11.Svītrot Nolikuma 35. punktu;
12.Izteikt pielikumus Nr.2–10 

jaunā redakcijā (pielikums).
13.Izteikt pielikuma Nr.11 pirmo 

rindkopu šādā redakcijā: “Aizpildītas 
licences obligāti jāatgriež to 
izsniedzējam piecu dienu laikā 
pēc licences derīguma termiņa 
beigām. Elektroniski iegādāto 
licenču īpašniekam piecu dienu 
laikā pēc licences derīguma termiņa 
beigām ir jāreģistrē loms attiecīgajā 
interneta vietnē. Licencētās 
makšķerēšanas organizētājiem ir 
tiesības turpmāk neizsniegt licenci 
divu gadu laikā no pārkāpuma 
konstatēšanas makšķerniekiem, kuri 
neatgriezīs attiecīgās licences vai 
sakarā ar cita veida pārkāpumu.”.

Domes priekšsēdētājs 
A. MUCENIEKS

Ventspils novada 
pašvaldība katru gadu rīko 
kultūras projektu konkursu, 
piešķirot finansējumu 
dažādu aktivitāšu 
organizēšanai. Šoreiz 
saņemti septiņi pieteikumi, 
Sociālās, izglītības, kultūras 
un sporta komitejas locekļi 
pieņēma lēmumu atbalstīt 
visus septiņus, šim nolūkam 
atvēlot 6174,12 eiro. 

Ugāles tautas nams 16. jūlijā 
paredzējis rīkot pasākumu “Rāpatu 
svētki “Senču aicinājums””, ļaujot 
interesentiem iepazīt Rāpatu ciema 
vēsturi, uzzinot, kā tur dzīvoja ag-
rāk un kas notiek mūsdienās. Būs 
brīvdabas koncerts un kino vakars. 
Bērni varēs iesaistīties radošajās 
darbnīcās, varēs apskatīt Ugāles 
mākslas studijas darbu izstādi. 
Lūgums pieteikt dalību pa tālruni 
29888020 vai 29498069. Piešķirtais 
finansējums – 1000 eiro. 

Ventspils novada sieviešu bied-
rība “Spārni” 16. un 17. jūlijā orga-
nizēs pasākumu “Ventspils novadā 
tiekas Latvijas aktīvās sievietes”, 
popularizējot plašākai sabiedrī-
bai Ventspils novada kultūrvidei 
raksturīgās iezīmes kultūras man-
tojuma saglabāšanā un pārman-
tojamību nākamajām paaudzēm, 
vienu dienu pavadot Jūrkalnē un 
iepazīstot suitu tradīcijas, bet otru 
dienu veltot arī rokdarbu studijas 
“Spārni” dalībnieču veikumam. 
Piešķirtais finansējums – 700 eiro. 

Zūru novadpētniecības eks-
pozīcija jūlijā un augustā iecerē-
jusi aktivitāti “Ekspozīcija “Mans 
novads””, rosinot dažādu paaudžu 
pārstāvjus izzināt novada vēsturi 
un kultūrvēsturisko mantojumu, 
iekārtojot Sporta un kultūras cen-
trā “Zūras” ekspozīciju par Vents-
pils novadu, pievēršot uzmanību 

suitu, ventiņu un lībiešu valodas 
īpatnībām. Piešķirtais finansējums 
– 990,12 eiro.   

Sporta un kultūras centrs 
“Zūras” jūnijā īstenos pasākumu 
“Sapnis vasaras naktī”, sekmējot 
profesionālās mākslas integrēšanu 
reģionos, jo brīvdabas koncertā 
uzstāsies Latvijas Nacionālās ope-
ras solists Juris Jope pianista Alek-
sandra Livča pavadījumā. Piešķir-
tais finansējums – 950 eiro. 

Vārves pagasta sabiedriskais 
centrs 1. jūnijā paredzējis Goda 
apliecību pasniegšanu jaundzi-
mušajiem, veicinot mūsdienīgas, 
intelektuālas kultūrvides veido-
šanu, sveicot 2020. un 2021. gadā 
dzimušos bērniņus ar muzikālu 
priekšnesumu. Piešķirtais finansē-
jums – 534 eiro. 

Biedrība “Popes muiža” 2. jū-
lijā rīkos pasākumu “Dārza svētki 
Popes muižā”, tādējādi nodrošinot 
Ventspils novada kultūrvēsturis-
kās dabas ainavas vērtību popu-
larizēšanu un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu, noskaid-
rojot, kādi ir vietai raksturīgākie 
kultūraugi, Popes muižas staļļa pa-
galmā ierīkojot vēsturisko muižas 
laiku garšaugu un sakņu dobes.  
Piešķirtais finansējums – 1000 
eiro. 

Zlēku kultūras nams 22. ok-
tobrī organizēs pasākumu “Emīla 
Abersona piemiņai “Ziedi rītaus-
mā””, sakopjot zlēcenieka Emīla 
Abersona kapa vietu. Viņš ir dzi-
mis 1906. gada 11. februārī, sācis 
krokusu selekciju Zlēkās, iestudējis 
vairākas izrādes, strādājis Zlēku 
kultūras namā par mākslinieciskās 
daļas vadītāju. Sakoptās kapa vietas 
atklāšanas dienā zlēcenieki uzaici-
nās viesus no citiem teātriem. Pie-
šķirtais finansējums – 1000 eiro.   

Marlena Zvaigzne  

PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS 
KULTŪRAS PROJEKTIEM
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2022. gada 31. martā
 Nr.6 (protokols 17, 3.§)

GROZĪJUMI VENTSPILS 
NOVADA DOMES  
2021. GADA 25. 
FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS  
NR. 2 “NOLIKUMS 
PAR LICENCĒTO 
MAKŠĶERĒŠANU  
PUZES EZERĀ” 

Izdoti saskaņā ar 
“Zvejniecības likuma” 
10. panta piekto daļu

Izdarīt Ventspils novada domes 
2021. gada 25. februāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Nolikums par 
licencēto makšķerēšanu Puzes 
ezerā” šādus grozījumus:

1.Izteikt 6. punktu šādā 
redakcijā:  

“6. Licencētā makšķerēšana 
atļauta visā Puzes ezera platībā, 
izņemot ezera teritorijas, kurās tiek 
pavairoti zivju mazuļi (teritorijas I un 
II norādītas šī nolikuma 1.pielikumā), 
kur makšķerēšana pieļaujama tikai 
piekrastes zemju īpašniekiem un 
viņu ģimenes locekļiem.”

2.Aizstāt 10.6. apakšpunktā 
vārdus “licences saņēmēja vārds 
un uzvārds” ar vārdiem “licences 
saņēmēja vārds, uzvārds un 
personas kods”.

3.Papildināt 10. punktu ar 

10.10. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“10.10. tālruņa numurs un 

e-pasta adrese.”.
4.  Papildināt ar 10.1 punktu 

šādā redakcijā:
“10.1 Elektroniskās licencēs tiek 

norādīts:
10.1.1 makšķernieka vārds, 

uzvārds, personas kods (minēto 
apliecina, autorizējoties caur 
internetbanku vai ar elektronisko 
parakstu);

10.1.2. e-pasta adrese un 
tālruņa numurs.”;

5.Izteikt 13.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“13.1. Puzes pagasta pārvaldē, 
“Valde”, Blāzma, Puzes  pagasts, 
Ventspils novads, pirmdien no 
plkst.08.00 līdz plkst.12.00 un 
no plkst.13.00 līdz plkst.18.00, 
un otrdien, trešdien, ceturtdien 
no plkst.08.00 līdz plkst.12.00 un 
no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, 
piektdien no plkst.08.00 līdz 
plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz 
plkst.16.00, tālr. Puzes pagasta 
pārvalde 27850173;”.

6.Izteikt 13.6. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 

“13.6. interneta vietnē  
www.manacope.lv un mobilā lietotnē 
“Mana Cope” sadaļā: “Copes kartes 
un licences.”; 

7.Izteikt 16. punktu šādā 
redakcijā:

“16. Makšķernieka pienākums 
ir piecu dienu laikā pēc licences 
derīguma termiņa beigām 
licenci nodot jebkurā no licences 
saņemšanas vietām vai nosūtīt pa 

pastu organizētājam – SIA “Puzes 
ezers”, Ventspils novads, Puzes 
pagasts, Blāzma, “Valde” LV-
3613, aizpildot licencē paredzēto 
makšķernieka lomu uzskaites 
formu. Elektroniski iegādāto licenču 
īpašniekam piecu dienu laikā pēc 
licences derīguma termiņa beigām 
ir jāreģistrē loms attiecīgajā 
interneta vietnē. Lomu pārskats/
atskaite iesniedzama arī gadījumos, 
ja loms nav gūts/nav paturēts vai 
licence nav izmantota.”.

8.Papildināt ar 16.1 punktu šādā 
redakcijā:

“16.1 Organizētājs informē 
personas par nokavētu loma 
pārskata iesniegšanu, sazinoties pa 
licencē norādīto kontakttālruni vai 
elektroniskā pasta adresi, un atgādina 
par pienākumu iesniegt loma pārskatu 
ne ilgāk kā četrpadsmit dienu laikā. Ja 
pēc šī termiņa loma pārskats tomēr 
netiek iesniegts, organizētājs par 
konstatēto pārkāpumu informē zivju 
resursu aizsardzības un uzraudzības 
iestādes.”.

9.Svītrot 17. punktu.
10.Izteikt 18. punktu šādā 

redakcijā: 
“18. Visiem licenču īpašniekiem, 

neatkarīgi no to veida, beidzot 
makšķerēšanu, reizi dienā obligāti 
jāreģistrē loma lielumu (paturēto 
zivju skaitu un svaru), norādot 
datumu, zivju sugu, tos ierakstot 
licencē norādītajā tabulā, bet 
elektroniski iegādātām licencēm 
reģistrēt attiecīgā vietnē paredzētā 
kārtībā.”.

11.Izteikt 35. punktu šādā 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6
“Grozījumi Ventspils novada domes 2021. gada 25. februārī  
saistošajos noteikumos Nr.2 
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā””  

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Atbilstoši “Zvejniecības likuma” 10. panta piektās daļas nosacījumiem 
pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās 
administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par licencēto makšķerēšanu šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas 
tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). Saskaņā ar šo tiesību 
normu izdotajos Ventspils novada domes 2021. gada 25. februāra 
saistošajos noteikumos Nr.2 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu 
Puzes ezerā” izdarāmi grozījumi, aktualizējot no tiem izrietošo tiesisko 
regulējumu atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 
noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” prasībām, stājoties spēkā Ministru kabineta  2021. gada 
19. oktobra noteikumiem Nr.701 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 
22. decembra noteikumos Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību kārtība””. Saistošie noteikumi “Grozījumi Ventspils 
novada domes 2021. gada 25. februārā saistošajos noteikumos Nr.2 
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā”” sagatavoti, lai 
nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 41. panta otrās daļas ievērošanu par 
pašvaldības lēmējinstitūcijas normatīvo aktu atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmei un  citiem hierarhiski augstāka juridiska spēka tiesību aktiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi “Grozījumi Ventspils novada domes 2021. gada 
25. februārā saistošajos noteikumos Nr.2 “Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu Puzes ezerā”” nosaka organizētāja pienākumu dabā norobežot 
Puzes ezera teritoriju, kurā nav pieļaujama licencētā makšķerēšana, kā arī 
norādīt, kur pieejama publiskojamā informācija par piekļuvi Puzes ezeram, un 
informēt starptautiskos tūristus par licencētās makšķerēšanas organizētāju, 
kas tulkota angļu, krievu vai citā Latvijas kaimiņvalstu valodā. Tāpat grozījumi 
paredz, ka turpmāk licencē papildus norādāmi personas dati – personas kods, 
e-pasta adrese, tālruņa numurs, jo organizētāja pienākumos ietilpst reģistrēt 
personas, kuras pārkāpušas nolikuma prasības par lomu uzskaiti, un tām 
paziņot par loma pārskata iesniegšanas termiņa nokavējumu.  

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

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

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekta sagatavošanas procesā notikušas 
konsultācijas ar licencētās makšķerēšanas organizētāju SIA “Puzes ezers”.

Domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS 

redakcijā: 
“35. Uzskaitīt interneta vietnē 

www.manacope.lv un mobilā 
lietotnē “ManaCope” pārdotās 
licences hronoloģiskā secībā 
elektroniski par katru pusgadu 
un pēc katra pusgada noslēguma 
veikt attiecīgā pusgada elektroniski 
uzskaitīto licenču saraksta izdruku, 
nodrošinot izdrukāto licenču 
sarakstu uzglabāšanu kopā ar 
licenču uzskaites žurnālu. Uzskaitīt 
iegūtos lomus un katru gadu līdz 
1. februārim iesniegt Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskajam institūtam 
“BIOR” pārskatu par iepriekšējā 
gadā iegūtajiem lomiem.”.

12.Papildināt ar 38.1. 
apakšpunktu un 38.2. apakšpunktu, 
izsakot 38. punktu šādā redakcijā:

“38. Nodrošināt atbilstošu 
norāžu izvietošanu ūdeņos 
vai to piekrastē par licencētās 
makšķerēšanas ieviešanu Puzes 
ezerā, un interneta vietnē  
www.manacope.lv: 

38.1. sniegt sabiedrības 
informācijas līdzekļos informāciju 
par licencētās  makšķerēšanas 

organizētāju, kārtību, piekļuvi Puzes 
ezeram un izvietot norādes zīmes 
pie šīs teritorijas, un interneta 
vietnē www.manacope.lv”; 

38.2. starptautisko tūristu 
informēšanu par licencētās 
makšķerēšanas organizētāju, 
norādot kontaktiformāciju, 
licencētās makšķerēšanas 
noteikumus, licenču veidus, skaitu, 
to maksu, tulkojumā angļu un krievu 
valodā, kā arī, ja nepieciešams, citu 
Latvijas kaimiņvalstu valodās.”.

13.Izteikt pielikumu Nr.2 
(2.A-2.F) jaunā redakcijā (pielikums).

14.Izteikt pielikuma Nr.3 otro 
rindkopu šādā redakcijā:

“Visiem licenču (neatkarīgi 
no to veida) īpašniekiem, beidzot 
makšķerēšanu, reizi dienā obligāti 
jāreģistrē loma lielumu (paturēto 
zivju skaitu un svaru), norādot 
datumu, zivju sugu, ierakstot  
šīs ziņas licencē norādītajā  
tabulā. Interneta vietnē  
www.manacope.lv iegādātajām 
licencēm šie dati reģistrējami šajā 
vietnē paredzētā kārtībā.”.

Domes priekšsēdētājs 
A. MUCENIEKS

Zlēku pagastā notiek 
pašvaldības autoceļa Zl-29 
“Vilnīši” brauktuves seguma 
pārbūve no 0,00 līdz 0,70 km. 
Pēc darbu pabeigšanas ceļš 
būs klāts ar grants segumu.

Projekts atbilst Ventspils no-
vada pašvaldības ceļu būvniecības 
(pārbūves) programmai 2020.–
2026. g. vidējā termiņa prioritātei 
ar uzdevumu uzlabot transporta 
infrastruktūru un satiksmes dro-
šību. Ceļš Zl-29 “Vilnīši” ir 0,7 km 
garš, no kura tikai 0,06 km klāj 
grants segums, bet pārējais posms 
ir bez seguma. Veicot pārbūvi, no-
stiprinās grants seguma posmu, 
bet pārējā ceļa daļā izraks klātnes 
ierakumu, lai izbūvētu drenējošo 
un konstruktīvo kārtu no nesais-
tīta minerālmateriāla (grants), 
izraks sāngrāvjus ar caurteku iz-
būvi, kā arī izvietos jaunas ceļa-
zīmes, transporta kustību organi-

zējot no ceļa Zl-02 “Ventmala” pie 
“Krācnieku” mājām. Būvobjekts 
jānodod ekspluatācijā līdz 31.  jū-
lijam.

Lai varētu īstenot minētos 
darbus, Ventspils novada pašval-
dība iesniedza Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai 
investīciju projektu valsts budžeta 
aizdevuma saņemšanai ekono-
misko un sociālo seku mazināša-
nai un novēršanai saistībā ar Co-
vid-19 izplatību. Tādējādi Valsts 
kase piešķīra 54 011,56 eiro aizde-
vumu, bet no pašvaldības budžeta 
autoceļa fonda līdzekļiem izman-
tos 11  146,95 eiro. Kopējās pro-
jekta izmaksas ir  65 158,51 eiro. 

Būvniecības dokumentus iz-
strādāja SIA “PBT” darbinieki,  
būvniecību veic SIA “Jaunie ceļi”, 
savukārt būvuzraudzība uzticēta 
IK “ARDECA”.

Marlena Zvaigzne 

INFORMĀCIJA

Zlēkās pārbūvē 
pašvaldības autoceļu

Uz autoceļa “Vilnīši” notiek brauktuves seguma pārbūve.
DAIGAS CEKULES FOTO
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l Ventspils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000052035, 
rakstiskā izsolē pārdod kokmateriālus: priedes zāģbaļķus – 22,55 
m3; priedes papīrmalku – 10,8 m3; bērza papīrmalku – 24,95 m3; 
koku zarus (šķeldojamais materiāls) – 144,7 m3.

Izsoles vieta – Ventspilī, Skolas ielā 4, sēžu zālē (ēkas 
2.stāvā). Izsoles sākums 2022. gada 18. maijā plkst. 13.00.

Izsolē atsavināmā objekta atrašanās vieta: pašvaldības 
nekustamā īpašumā ar kadastra Nr. 9870 012 0107, “Krauju 
kapi”, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā.

Koksnes apskati var veikt patstāvīgi vai darba dienās, 
iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes 
vadītāju Helēnu Mendrišoru (tālr. 29506686; e-pasts: helena.
mendrisora@ventspilsnd.lv).

Izsolīto kustamo mantu tās nosolītājs iegūst īpašumā pēc 
augstākās nosolītās cenas samaksas noslēgtā ar pašvaldību 
kustamās mantas pirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.

Pirms pieteikuma iesniegšanas dalībai izsolē un piedāvājuma 
izteikšanas pretendentam pašvaldības norēķinu kontā Nr. 
LV04HABA0551025783903 (AS “Swedbank”; SWIFT (BIC) kods: 
HABALV22), jāiemaksā nodrošinājums 10% (desmit procenti) 
apmērā no izsolāmās kustamās mantas nosacītās cenas: 
dalībai 22,55 m3 priedes zāģbaļķu izsolē – 112,75 eiro, norādot 
maksājuma mērķi: “Priedes zāģbaļķu izsoles nodrošinājums”; 
dalībai 10,8 m3 priedes papīrmalkas – 48,60 eiro, norādot 
maksājuma mērķi: “Priedes papīrmalkas izsoles nodrošinājums”; 
dalībai 24,95 m3 bērza papīrmalkas izsolē – 149,70 eiro, norādot 
maksājuma mērķi: “Bērza papīrmalkas izsoles nodrošinājums”; 
dalībai 144,7 m3 koku zaru (šķeldošanas materiāla) izsolē – 
144,70 eiro, norādot maksājuma mērķi: “Šķeldojamā materiāla 
izsoles nodrošinājums”.

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

Pieteikumi iesniedzami pašvaldībā dalībai koksnes izsolē līdz 
2022. gada 18. maija plkst. 12.00.

VĀRVĒ 
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar 

augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Stūrīši” Vārves 
pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98840150072, 
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
98840150072, platība 1,22 ha.

Izsoles sākumcena – 2600 eiro, nodrošinājums – 260 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  
2022. gada 17. maijā  plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 16. 
jūnijā plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 17. 
maija plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 6. jūnijā plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 6. 
jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 260 eiro apmērā 
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada 
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, 
kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Stūrīši”, Vārves 
pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko 
izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to 
dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 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 no 2022. gada 16. maija Ventspils novada 
pašvaldības interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv, 
elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates 
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot Vārves pagasta pārvaldes 
vadītājai, tālr. 29394653, e-pasts: varve@ventspilsnd.lv. Izsoles 
komisijas kontakttālrunis – 25749170.

UŽAVĀ 
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar 

augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Grīvas” Užavas 
pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98780030376, 
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
98780030376, platība 0,88 ha (8800 m2).

Izsoles sākumcena – 6500 eiro, nodrošinājums – 650 eiro, 
izsoles solis – 200 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 
2022. gada 17. maijā  plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 16. 
jūnijā plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 17. 
maija plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 6. jūnijā plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 6. 
jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 650 eiro apmērā 
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada 
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, 
kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Grīvas”, Užavas 
pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko 

izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to 
dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 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 no 2022. gada 16. maija Ventspils novada 
pašvaldības interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv, elektronisko 
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates 
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot Užavas pagasta pārvaldes 
vadītājai, tālr. 28371752; e-pasts: uzava@ventspilsnd.lv. Izsoles 
komisijas kontakttālrunis – 25749170.

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar 
augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Vētras” Užavas 
pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98780030332, 
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
98780030332, platība 0,9 ha.

Izsoles sākumcena – 6400 eiro, nodrošinājums – 640 eiro, 
izsoles solis – 200 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 
2022. gada 17. maijā  plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 16. 
jūnijā plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 17. 
maija plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 6. jūnijā plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 6. 
jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 640 eiro apmērā 
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada 
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, 
kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Vētras”, Užavas 
pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko 
izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to 
dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 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 no 2022. gada 16. maija Ventspils novada 
pašvaldības interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv, elektronisko 
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates 
laiku darbadienās, iepriekš piezvanot Užavas pagasta pārvaldes 
vadītājai, tālr. 28371752; e-pasts: uzava@ventspilsnd.lv. Izsoles 
komisijas kontakttālrunis – 25749170.

TĀRGALĒ 
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar 

augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Priedes 
125” Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 
98660081625, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 98660081625, platība 0,0728 ha.

Izsoles sākumcena – 1600 eiro, nodrošinājums – 160 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 
2022. gada 17. maijā  plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 16. 
jūnijā plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 17. 
maija plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 6. jūnijā plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 6. 
jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 160 eiro apmērā 
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada 
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, 
kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Priedes 
125”, Tārgales pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot 
elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam 
autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības 
maksas 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 no 2022. gada 16. maija Ventspils novada 
pašvaldības interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv, elektronisko 
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku 
darbadienās, iepriekš piezvanot Tārgales pagasta pārvaldes 
vadītājam, tālr. 26491057, e-pasts: targale@ventspilsnd.lv. 
Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

PILTENĒ 
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar 

augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 41 
Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98130040222, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
98130040222, platība 7,6794 ha.

Izsoles sākumcena – 26 700 eiro, nodrošinājums – 2670 eiro, 
izsoles solis – 300 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 
2022. gada 17. maijā  plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 16. 
jūnijā plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 17. 
maija plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 6. jūnijā plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 6. 
jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 2670 eiro apmērā 
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada 
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, 
kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma Jelgavas iela 
41, Piltenē, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko 
izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to 
dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksas 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 no 2022. gada 16. maija Ventspils novada 
pašvaldības interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv, elektronisko 
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku 
darbadienās, iepriekš piezvanot Piltenes pilsētas pārvaldes 
vadītājam, tālr. 26820888, e-pasts: piltene@ventspilsnd.lv. Izsoles 
komisijas kontakttālrunis – 25749170.

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar 
augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Eglītes” Piltenes 
pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98330050041, kas 
sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 
98330050036 (platība 0,0184 ha), 98330050041 (platība 
1,14 ha), 2-stāvu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 
98330050041001 (kopējā platība 886,4 m2), trīs palīgēkas (divas 
kūtis, saimniecības ēka) un divas nedzīvojamās ēkas (sūkņu 
stacija, ūdenstornis).

Izsoles sākumcena – 3800 eiro, nodrošinājums – 380 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 
2022. gada 17. maijā  plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 16. 
jūnijā plkst. 13.00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 17. 
maija plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 6. jūnijā plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 6. 
jūnija plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 380 eiro apmērā 
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada 
pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, 
kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Eglītes”, 
Piltenes pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot 
elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam 
autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības 
maksas 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 no 2022. gada 16. maija Ventspils novada 
pašvaldības interneta vietnē www.ventspilsnovads.lv, elektronisko 
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku 
darbadienās, iepriekš piezvanot  Piltenes pilsētas pārvaldes 
vadītājam, tālr. 26820888, e-pasts: piltene@ventspilsnd.lv. Izsoles 
komisijas kontakttālrunis – 25749170.

ANCĒ 
l Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu 
“Sienāži”, kadastra Nr. 98440100209, Ances pagastā, Ventspils 
novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
98440100208, platība 1,58 ha.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, 
Ventspilī ,un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē www.
ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2022. 
gada 31. maijam, iepriekš saskaņojot laiku ar Ances pagasta 
pārvaldes vadītāju, tālr. 29463773; e-pasts: ance@ventspilsnd.lv.

Izsoles sākumcena – 5600 eiro, nodrošinājums – 560 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2022. gada 31. maija 
plkst. 17.00 (Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170). 
Izsoles sākums 2022. gada 1. jūnijā plkst. 13.00 Ventspils novada 
pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.                                    >> 11.lpp.

Izsola kokmateriālus un nekustamos īpašumus
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UGĀLĒ 
l 2022. gada 1. jūnijā Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma Rīgas šoseja 10A, kadastra Nr. 98700110077,  
Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, kopīpašuma domājamās daļas.

Izsoles objekti – domājamās daļas, sākumcena, nodrošinājums, izsoles solis, izsoles laiks:

N.
p.
k.

 Izsoles objekts 
(telpu grupas kadastra 

apzīmējums)

Domājamā 
daļa

Nosacītā 
sākumcena 

(EUR)

Nodroši -
nājums 
(EUR)

Izsoles 
solis 
(EUR)

Izsoles 
laiks, 
plkst.

1. 98700110055001001 225/3450 404 40 20 13.15

2. 98700110055001002 233/3450 419 42 20 13.20

3. 98700110055001003 239/3450 430 43 20 13.25

4. 98700110055001004 186/3450 334 33 20 13.30

5. 98700110055001005 172/3450 309 31 20 13.35

6. 98700110055001006 133/3450 239 24 10 13.40

7. 98700110055001007 131/3450 235 24 10 13.45

8. 98700110055001008 132/3450 237 24 10 13.50

9. 98700110055001009 132/3450 237 24 10 13.55

10. 98700110055001010 166/3450 298 30 10 14.00

11. 98700110055001011 235/3450 422 42 20 14.05

12. 98700110055001012 218/3450 392 39 20 14.10

13. 98700110055001013 65/3450 117 12 10 14.15

14. 98700110055001014 44/3450 80 8 8 14.20

15. 98700110055002001 261/3450 469 47 20 14.25

16. 98700110055002002 296/3450 532 53 20 14.30

17. 98700110055002003 309/3450 555 56 20 14.35

18. 98700110055002004 273/3450 491 49 20 14.40

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2022. gada 31. maijam, iepriekš 
saskaņojot apskates laiku ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29506686.

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, 
AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2022. gada 31. maijam plkst. 17.00, izsoles 

vieta – Ventspils novada pašvaldība, Skolas ielā 4, Ventspilī.
Izsoles kontakttālrunis: 27334202, 25749170. 

TĀRGALE

Tārgales pamatskola ir 
vienīgā mācību iestāde valstī 
2022. gadā, kurā Latvijas 
Putnkopības asociācija 
īstenoja sociāli zinātnisko 
projektu bērniem “Vai tu zini, 
kā rodas cālītis?”. 

Skolēniem tā bija līdz šim ne-
pieredzēta iespēja pie labvēlīgiem 
apstākļiem pašiem ieraudzīt, kā 
piedzimst putniņš, konkrētajā gadī-
jumā – trīs cālēni. 22. aprīlī nelielā 
inkubatorā ar caurspīdīgu vāku tika 
ieliktas trīs olas, lai periodā no 18. 
līdz 21. dienai sagaidītu izšķiļamies 

cālīšus. Inkubators, kuru projek-
ta vajadzībām piešķīra uzņēmums 
Inkubatori.lv, kas ir lielākais putn-
kopības inventāra interneta veikals 
Latvijā, atradās skolotājas Gunitas 
Lindenbergas bioloģijas kabinetā, 
un skolēni no piektās līdz septītajai 
dienai, izmantojot ovoskopu olu iz-
gaismošanai, varēja pētīt mazo cālē-
nu attīstību olās. 

“Daba ir daba, lai cik iekārtas labi 
strādā, var gadīties arī tā, ka cālēni 
neizšķiļas” norādīja Latvijas Putn-
kopības asociācijas valdes priekšsē-
dētāja Dace Andersone, uzsverot, ka 

Tārgales pamatskolas audzēkņi jeb-
kurā gadījumā būs ieguvēji, jo divas 
nedēļas pirms eksperimenta sākuma 
viņi iedziļinājās putnu dzīves norisēs, 
piemēram, pētīja, no kā sastāv ola, 
kāda ir vistas anatomija. Tapa daudzi 
zīmējumi un aplikācijas, sacerētas 
pasakas, tātad tika iegūtas jaunas 
zināšanas, attīstīta fantāzija un izdo-
ma, liekot lietā radošās prasmes. 

Dace uz skolu atveda ne tikai in-
kubatoru, bet arī destilēto ūdeni ierī-
ces darbības nodrošināšanai, barību, 
pakaišus un būrīti ar mākslīgo cāļu 
mammu, kurā mazie cālēni uzturē-

sies dažas dienas, lai skolēni varētu 
vērot putnēnu uzvedību dzīves pir-
majās dienās. Pēc tam cālīši dosies 
uz Latvijas Putnkopības asociācijas 
valdes priekšsēdētājas saimniecību, 
kas atrodas tepat mūsu pusē, Vārves 
pagastā. 

“Asociācijas projekta mērķis ir 
izglītot bērnus un piedāvāt reti ku-
ram iegūstamu un pieejamu iespēju 
ieraudzīt procesu un iegūt jaunas zi-
nāšanas, jo vēlamies bērniem iemā-
cīt pārliecību, ka viss ir iespējams, 
atliek tikai sekot idejai,” saka Dace. 

Pirms olas tika ieliktas inkuba-
torā, Dace tikās ar Tārgales pamat-
skolas audzēkņiem, kuri bija ļoti 
zinātkāri un stāstīja, ko par vistvei-
dīgajiem noskaidrojuši iepriekš, un 
uzdeva daudz dažādu jautājumu. 
Varēja manīt, ka skolēniem ir patiesa 

interese par Putnkopības asociācijas 
projektu, jo viņi ļoti aktīvi iesaistījās 
diskusijā ar viešņu, kā arī lasīja sacerē-
to pasaku. Bērni ne tikai paši uzdeva 
jautājumus, bet arī spēja atbildēt uz 
Daces vaicājumiem, piemēram, kam 
pieder mājputnu spalvas, kuras viņa 
bija paņēmusi līdzi, lai parādītu, kā arī 
uz jautājumu, kas saista vistu mazās 
austiņas ar olām? Kāds zēns pat pa-
stāstīja, ka viņam mājās ir inkubators, 
kurā var ielikt 50 olas. Izskanēja arī 
mūžsenais jautājums par to, kas bija 
pirmais – vista vai ola? Dace skaid-
roja, ka saskaņā ar zinātnieku pētī-
jumiem, vispirms bija ola, pēc tam 
attīstījās dinozauri un daudz, daudz 
vēlāk – vistas. Tieši šajās dienās cālēni 
šķiļas no olas, un Tārgales skolā tas ir 
ilgi gaidīts un priecīgs notikums.   

Marlena Zvaigzne

Gaida izšķiļamies cālēnus

Tārgales pamatskolas audzēkņi uzdeva Dacei daudz jautājumu.

Bioloģijas skolotāja Gunita 
Lindenberga stāsta, ka 
skolēni zīmējuši, 
rakstījuši pasakas, 
izpētījuši vistas anatomiju.  
   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Tuvojoties jaunajai lauksaimniecības 
sezonai, Valsts augu aizsardzības dienests 
(VAAD) atgādina lauksaimniekiem par 
drošu un pamatotu augu aizsardzības 
līdzekļu (AAL) lietošanu. Jāatceras, ka 
atļauti tikai Latvijā reģistrēti AAL, to 
lietošanas iekārtai jābūt sertificētai, 
profesionālo AAL lietošanu drīkst organizēt 
un veikt tikai apmācītas personas, kas 
saņēmušas VAAD izsniegtas apliecības, 
lietojot AAL, jāievēro normatīvajos aktos 
un marķējumā noteiktie ierobežojumi, tajā 
skaitā noteiktās ūdens objektu un blakus 
esošo teritoriju aizsargjoslas.

“Situācija Ukrainā un globālie ekonomiskie 
apstākļi rada izaicinājumu lauksaimniekiem 
šosezon izaudzēt pietiekami daudz pārtikas. 
Nekaitīguma un kvalitātes standartiem 
atbilstošas ražas ieguvei nepieciešams veikt 
augu aizsardzības pasākumus, bet nedrīkstam 
aizmirst par vides drošības prasību ievērošanu. 
VAAD inspektori šosezon turpinās aktīvi veikt 
AAL lietošanas uzraudzības pārbaudes, īpašu 
uzmanību pievēršot aizsargjoslu ievērošanai. 
Pērn veiktas 1853 AAL lietošanas pārbaudes, 
par 67 pārkāpumiem piemēroti administratīvie 
sodi,” norāda VAAD direktors Vents Ezers. 

AAL reģistrā nemitīgi tiek veiktas izmaiņas, 
tāpēc jau pirms plānotajām AAL iegādēm 
jāpārliecinās VAAD tīmekļvietnē www.vaad.
gov.lv/registri, vai konkrētais līdzeklis ir 
atļauts lietošanā, vai nav veiktas tā lietošanas 
izmaiņas, jāizlasa aktuālais marķējumus, šaubu 
gadījumos iespējams konsultēties ar VAAD 
darbiniekiem. Lietojot AAL, strikti jāievēro 
marķējumā noteiktā kultūrauga attīstības 
stadija, prasības par AAL atšķaidīšanu un 
maisījumu gatavošanu pirms lietošanas, 
norādītā deva, īpašās drošības prasības, 

lai aizsargātu apputeksnētājus, noteiktais 
apstrāžu skaits sezonā, nogaidīšanas laiks 
no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai, 
individuālās aizsardzības un citas drošības 
prasības.

Saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu”, lai 
aizsargātu ūdens organismus, jāievēro 10 m 
aizsargjosla līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, 
bet AAL marķējumā var būt noteiktas arī 
lielākas aizsargjoslas līdz ūdenstilpēm 
un ūdenstecēm, kā arī aizsargjosla līdz 
blakus laukam un/vai lauksaimniecībā 
neizmantojamai zemei.

Augu apsmidzināšana atļauta, ja vēja 
ātrums nepārsniedz četrus metrus sekundē. 
Ja smidzinātājs aprīkots ar rūpnieciski 
komplektētām palīgierīcēm (palīgiekārtām), 
kas mazina vēja ietekmi uz smidzinājumu, 
nodrošinot smidzinājuma nokļūšanu tikai uz 
paredzētās apstrādājamās virsmas, augus 
drīkst apsmidzināt arī tad, ja vēja ātrums 
nepārsniedz astoņus metrus sekundē.

Lai persona varētu veikt darbības ar 
pirmās un otrās reģistrācijas klases AAL 
(pārdot, pirkt, lietot AAL), tai sekmīgi jānokārto 
rakstveida pārbaudījums un jāsaņem atbilstoša 
apliecība. VAAD inspektors AAL lietošanas 
pārbaudes laikā pārliecinās par apliecības 
esamību. 

AAL lietošanas iekārtai jābūt pārbaudītai 
reizi trijos gados. Jaunas iekārtas pārbaudes 
veic pēc pieciem gadiem no iegādes brīža. 
AAL iekārtas pārbauda sertificētie augu 
aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu 
pārbaudītāji. VAAD inspektors AAL lietošanas 
pārbaudes laikā pārliecinās, vai AAL lietošanas 
iekārta ir pārbaudīta. 

VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste 
Dace Ūdre

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI 
JĀLIETO DROŠI UN PAMATOTI
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UŽAVA

13. aprīlī Užavas 
pamatskolā ciemojās un ar 
jaunāko klašu skolēniem tikās 
bērnu dzejniece un rakstniece 
Evija Gulbe. Tikšanās 
notika, pateicoties Ventspils 
bibliotēkas projektam 
“Rakstnieks lauku bibliotēkā 
(Atkal-satikšanās!)” un Valsts 
kultūrkapitāla fonda (VKKF) 
atbalstam. 

Evija Gulbe (1979) – rakstnie-
ce, dzejniece, vairāku bērnu dze-
joļu un bērnu stāstu grāmatu, tai 
skaitā populārās “Koko un Riko” 
grāmatu sērijas, autore. Strādājusi 
par latviešu valodas un literatūras 
skolotāju Rīgas Hanzas vidusskolā. 
Bērniem rakstniece pazīstama no 
2011. gada, kad izdoti viņas pir-
mie piedzīvojumu stāsti par Koko 
un Riko. Ņiprajiem žurku puikām 

augot un draiskojoties, tapušas vēl 
trīs grāmatas “Koko un Riko jaunie 
piedzīvojumi” (2016), “Koko un 
Riko uzvedas kā eņģelīši” (2017) 
un “Koko un Riko skolas zvaig-
znes” (2020). Autores jaunākās 
grāmatas (2021) ir piedzīvojumu 
grāmata bērniem “Zaķēns, kuram 
nebija vārdu” un šogad izdotais 
dzejoļu krājums “Lidoja sēkliņa”.

Klausoties žurkulēnu Koko 

un Riko piedzīvojumos, laiks pa-
skrēja nemanāmi.  Bērni ar lielu 
aizrautību piedalījās konkursiņos, 
minēja mīklas un darbojās prak-
tiski. Paldies visiem par dalību 
pasākumā – tas bija tik jauks! Un 
vislielākais paldies, protams, bēr-
nu rakstniecei Evijai Gulbei. Uz 
tikšanos citu reizi un citos piedzī-
vojumos!

Dagnija Latiša

1. aprīlī grupā bija 
dažāda jokošanās. 
Brokastīs tika pasniegtas 
šašlikpankūkas un piens 
bija ieliets burciņās. 
Pusdienas ar neparastiem 
piederumiem bija jāēd 
dažādās vietās, bet launags 
bija kā pikniks. 

Katrs varēja tikt pie savādām 

acīm, ko izkrāsoja, un tad notika 
jocīga fotosesija. Nodarbībā bija 
dažādas jocīgas figūras un apkritu-
ši burti, bērni tomēr atpazina visus 
burtus un spēja izlasīt, kas jādara. 
Bija izveidotas jaunas dzīvnieku su-
gas – diena pagāja vienos jokos. 

Aprīļa otrā nedēļa bija krāsainā 
nedēļa, kurā visi ģērbāmies dažādu 
krāsu tērpos un darījām krāsainus 

Lai arī aukstu vēju un 
saltuma apņemts, pavasaris 
ir atnācis ne tikai dabā, bet 
arī mūsu noskaņojumā, un 
ikviens vēlas aktīvi darboties.

Astotajā aprīlī pēc lielā pan-
dēmijas pārtraukuma bija atkal 
tikšanās ballītē, kad varējām pa-
visam oficiāli izdejoties. Paldies  
A. Bānim par skaistajām dziesmām. 
Vakars bija izdevies, un enerģijas lā-
diņš pavasarim ir iegūts.

16. aprīlī Užavas zolītes spēlētāji 
sezonu gan atklāja, gan nobeidza ar 
turnīru. Pirmo vietu ieguva Agris 
Magonīte, otro – Edgars Bergens, 
trešo – Raimonds Gailišs.

17. aprīlī visi klātienē iešūpojām 
Lieldienas. Darbojāmies Lieldienu 
zaķa radošajā darbnīcā, minējām 
mīklas, šūpojāmies, ripinājām olas, 
startējām stafetēs un, protams, pie-
dalījāmies olu kaujās un ēdām tās ar 
sāli. Šogad zaķu mamma bija sarū-

pējusi pasākuma dalībniekiem arī 
gardas pankūkas, kuras tika ceptas 
laukā uz uguns. Pēc āra aktivitātēm 
tautas nama zālē skatījāmies Zlēku 
amatierteātra “Margots” iestudēto 
G. Priedes darbu “Kā lapsa sludināja 
mieru”. 22. aprīlī tautas namā pulcē-
jās teātra mīļi, lai skatītos Ziru ama-
tierteātra sniegumu. Paldies visiem, 
kas mums radīja šos pasākumus, un 
paldies arī apmeklētājiem, jo ir grūti 
pēc lielās mājās sēdēšanas atkal ie-
saistīties aktivitātēs. 

Uzmanību! Pēc divu gadu pār-
traukuma 27. maijā plkst. 19.00 Uža-
vas tautas namā uz pasākumu “Dzī-
ves vējos” tiek aicināti tie, kuriem 
pāri 50. Pasākums pie galdiņiem, 
dziesmas, dejas, skeči. Dalības mak-
sa – 5 eiro. Pieteikties var līdz 24. 
maijam pie Gitas pa tel. 28672616 
vai Lindas T., tel. 29385250.

Uz tikšanos pasākumos!
Gita Vilgute 

darbus, un iesaistījāmies dažādās 
aktivitātēs. Pirmdiena bija zaļās 
krāsas diena, kurā bija zaļie darbi. 
Tika iesētas vasaras puķes, kuras 
vēlāk iestādīs rotaļlaukuma puķu 
dobē. Otrdiena bija zilās krāsas die-
na, tika veidoti kuģīši no papīra un 
peldināti ūdenī. Tika veikti ekspe-
rimenti ar un par ūdeni. Trešdiena 
bija raibā diena. Bijām saģērbušies 
tik raibi un dažādi! Devāmies skatī-
ties paipalu vistiņas. Garšojām olas, 
uzdevām jautājumus par putniem. 
Ceturtdiena bija dzeltenās krāsas 
diena, tika izgatavoti dzelteni ziedi 
un dzelteni cālīši. Piektdiena bija 
melnās krāsas diena, tika darināti 
melnie kaķi un melnie zaķi. 

No 6. līdz 13. aprīlim grupā no-
tika zaķu izstāde. Ikviens no mājām 
varēja atnest dažādus zaķus. Tās va-
rēja būt gan rotaļlietas, gan sveces, 
gan pašu veidoti zaķi. Noslēgumā 
visi izstādes dalībnieki tika pie zaķa 
medaļām.

13. aprīlī grupā notika Lieldienu 
pasākums. Bija izveidota arī Lieldie-
nu  kompozīciju izstāde. Pasākumā 
mēs dziedājām, skaitījām tautas 
dziesmas, ripinājām olas, kāvāmies 
ar olām, ēdām olas, gājām rotaļās 
un spēlējām spēles. Pie mums bija 
ciemos īsti truši, par ko bērniem bija 
liels prieks. Dienas beigās visiem tika 
pa diplomam par piedalīšanos dažā-
dās aktivitātēs. Grupā bija arī dažā-
du putnu olu izstāde. Mēs pētījām, 
cik dažādas ir olu formas un krāsas. 
Olas tika izpētītas un pēc tam izvārī-
tas. Katrs, kurš vēlējās, varēja nogar-
šot dažādu putnu olas. 

Pirmsskolas grupai bija iespē-
ja kopā ar sākumskolas skolēniem 
piedalīties pasākumā un tikties ar 
rakstnieci Eviju Gulbi. Uzzinājām, 
kā radusies ideja grāmatiņām par 
Koko un Riko. Varējām paskatīties 
jaunākās grāmatas. Pasākumā bēr-
ni tika pie grāmatzīmes, kuru varēja 
izkrāsot, kā arī varēja izveidot peles 
degunu ar ūsām un peles bildes. 
Aprīlis aizritējis dažādu notikumu 
pilns. Liels paldies jāsaka arī bērnu 
vecākiem par iesaistīšanos pasāku-
mos un sadarbību. 

Vita Dāve

Lasīšana – izziņas piedzīvojums

Rakstniece Evija Gulbe Užavas pamatskolas audzēkņiem izstāstīja jautrus savu grāmatu varoņu piedzīvojumus.   
 DAGNIJAS LATIŠAS ARHĪVA FOTO 

Aprīlim, aprīlim...

Bērni par aktīvo rosību saņēma apbalvojumus.  VITAS DĀVES FOTO

Aprīlis Užavas pirmsskolas grupā
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Katru gadu pavasarī 
AS “Latvijas valsts meži” 
(LVM) organizē LVM 
Atvērtās meža dienas, 
aicinot cilvēkus piedalīties 
dažādos pasākumos. Šogad 
tās norisinājās arī Ugālē, 
pulcējot Ventspils novada 
meža draugus sakopt Ugāles 
pilskalna un dabas takas 
teritoriju.

Laiks ārā bija izcils meža sa-
kopšanas darbiem, uz talku bija 
ieradušies skolēni, “Tak-U-gāle” 
biedri, Ventspils novada pašval-
dības pārstāvji, pagastu pārvalžu 
vadītāji, LVM pārstāvji un citi in-
teresenti. Sākumā uzrunas teica 
LVM Ziemeļkurzemes reģiona 
Meža apsaimniekošanas plāno-
šanas vadītājs Andris Verners un 
Ventspils novada domes priekšsē-
dētājs Aivars Mucenieks, bet pēc 
tam “Tak-U-gāle” biedre un ini-
ciatore Inese Rumpa sniedza vēs-
turisku vēstījumu par Ugāles taku, 
kura vijas 5,8 km garumā.

“Ugāle un mežs ir nedalāmi 
jēdzieni, bet tik daudz cilvēku 
izbrauc cauri mūsu ciematam, 
gūstot priekšstatu tikai par to, ko 
redz aiz mašīnas loga. 2019. gada 
augustā Ugāles aktīvie iedzīvotāji 
devās uz semināru, kurā paši tika 
aicināti veidot Ugāles tēlu. Mēs 
gribējām, lai cilvēki ierauga mūsu 
lielos, neizpucētos, varenos un se-
nos mežus, un gribējām arī taku 
sev pašiem. Šo trīs gadu laikā, kopš 
mēs tā darbojamies, ir notikušas 
vismaz sešas taku izpētes ekspe-
dīcijas, septiņas talkas un vairā-
ki pasākumi, nupat norisinājās 
Ventspils novada “Taku izaicinā-
jums”, ko apmeklēja 160 dalībnieki, 
tik daudz pēdotāju mūsu mežs vēl 
nebija pieredzējis. Prieks, ka nekas 
nebija izpostīts un piemēslots, tas 
dod cerību, ka arī turpmāk taku 
apmeklētāji būs saudzīgi pret šo 
vietu,” stāsta Inese.

Atvērto meža dienu dalībnieki 
Ugālē sadalījās trīs grupās. Pirmā 

Aizsardzības ministrija katru gadu sveic Zemessardzes 
atbalstītājus. 

Šoreiz Ventspils novada pašvaldība saņēma Aizsardzības minis-
trijas apbalvojumu “Pateicība” nominācijā “Pašvaldība – aktīvais Ze-
messardzes atbalstītājs”, ko novada domes priekšsēdētājam Aivaram 
Muceniekam pasniedza Zemessardzes 46. kājnieku bataljona pārstā-
vis komandleitnants Uldis Priede. Abas puses izteica gandarījumu par 
veiksmīgo sadarbību un vienojās to turpināt. Zemessardzes 46. kājnieku 
bataljons izvietots Ventspils novada Vārves pagastā, novadā regulāri no-
tiek zemessargu apmācības. 

Marlena Zvaigzne 

Uldis Priede (pa kreisi) pasniedz Arta Pabrika 
parakstīto apbalvojumu Aivaram Muceniekam.  
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Aprīlis Užavas pirmsskolas grupā

Pašvaldība saņem 
Zemessardzes pateicību

Atvērtās meža dienas Ugālē

grupa palika sākuma punktā un 
gravā sadedzināja savāktos zarus, 
iztīrīja klajumu. Skolēnu grupa 
devās uz Baronu kapiem, kur ātri 
tika galā ar teritorijas sakopšanu 
un steidzās palīgā pirmajai grupai. 
Savukārt trešā grupa devās strādāt 
un darboties pie jaunā tiltiņa. Visi 
vareni veica sakopšanas darbus un 
noslēgumā mielojās ar gardu meža 
zupu. Tāpat ieradās pūtēju orķes-
tris “Ugāle” iepriecināt talciniekus 
ar muzikālu priekšnesumu. Par 
skaistu noformējumu takā ir pa-
rūpējusies Ugāles mākslas studija, 
uz koka bluķiem uzzīmēti dažādi 
mežā sastopami dzīvnieki.

 “Mēs ļoti labi pastrādājām, 
bija ne tikai labi laikapstākļi, kas 
mūs iepriecināja, bet arī visi da-
lībnieki bija ļoti atsaucīgi un strā-
dāja ar degsmi. Ir prieks un gan-
darījums par paveikto!” emocijās 
dalās Ventspils novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.

Arī LVM Ziemeļkurzemes re-
ģiona Meža apsaimniekošanas plā-
nošanas vadītājs Andris Verners 
atklāja savus iespaidus par paveikto: 
“Mēs atrodamies vēsturiskā vietā, 
kuru paši radām un attīstām. Ma-

nuprāt, esam cītīgi pastrādājuši, 
katrs pielika savu roku, lai varētu 
šo vietu izbaudīt, kā arī mūsu cie-
miņi, kuri šeit ierodas, lai justos labi 

un varētu atpūsties. Varam redzēt 
smaidus visiem sejās, tāpat rokas 
ir nosmērētas, kas nozīmē, ka pa-
strādāts ir kārtīgi, un, protams, re-

zultāts arī ir redzams. Diena ir izde-
vusies, paldies visiem, kas atsaucās, 
strādāja un attīsta šo vietu!” 

Inga Andra Leigute

Visi cītīgi strādā, lai sakoptu pilskalna un dabas takas teritoriju.

Atvērto meža dienu dalībnieki, kuru vidū bija gan pieaugušie, gan bērni.    INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO
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Neatlaidīgais un radošais 
ērģeļmeistars un mācītājs 
Jānis Kalniņš dod lielu 
pienesumu Ventspils novada 
kultūras dzīvē. 2021. gada 
novembrī viņš saņēma 
pašvaldības Goda rakstu par 
nozīmīgu ieguldījumu novada 
kultūras un sabiedriskās 
dzīves pilnveidošanā un 
arhitektūras mantojuma 
saglabāšanā un 
popularizēšanā. 

1992. gadā tika dibināta Ugāles 
ērģeļbūves darbnīca, pirms desmit 
gadiem tai tika svinēta 20 gadu ju-
bileja, kurā uzstājās 17 mūziķi ne 
tikai no Latvijas, bet arī ārvalstīm, 
koncerts bija gandrīz trīs stundu 
garš. Šogad darbnīcai aprit 30 gadi, 
Jānis stāsta, ka viņam nevajag visu 
plānot pusgadu iepriekš, jo arī trīs 
nedēļas iepriekš, paziņojot par jubi-
lejas pasākumu, viss notiks.

“Par ērģeļbūves darbnīcu jau ir 
zināms daudz, bet tā mūsu darb-
nīcas pastāvēšana un darbošanās 
ir viens liels Dieva brīnums, jo ēr-
ģeles nav pirmās nepieciešamības 
prece, un ērģeļu remonts, būve ir 
ļoti dārgi pasākumi,” uzsver Jānis. 
Darbnīcā uzbūvētās ērģeles skan 
Norvēģijā, Somijā, Lietuvā, Beļģi-
jā, Itālijā, Francijā, kā arī Zviedrijā, 
kur atrodas visvairāk būvēto ērģeļu 
– kopā 13 instrumenti. Nupat tika 
pabeigtas un nogādātas ērģeles Viļ-
ņas Franciskāņu klostera baznīcā. 
“Tā sajūta, kad ērģeles ir uzbūvētas 
un beidzot skan, ir neaprakstāma. 
Mums darbnīcā ir ļoti jauka tradī-
cija – kad jaunas ērģeles tiek pa-
beigtas un beidzot ir pirmā skaņa, 
ko tās izdveš, nospiežot taustiņu, 
tad mums ir pirmās skaņas svētki 
un mēs dzeram šampanieti,” smaida 
ērģeļbūvētājs. 

Mācītājs uzsver, ka darbnīca 
strādā dažādos apstākļos, dzīvojot 
no rokas mutē. “Ja man šodien pie-
tiek, priekš kam man vajag vairāk, 
tas saistās ar dzīves garīgo uztveri. 
Jēzus sacīja: “Dzenieties pa priek-
šu pēc Dieva valstības un pēc Viņa 
taisnības, tad jums visas šīs lietas 
taps piemestas. Tāpēc nezūdaities 
nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par 
sevi zūdīsies.” Tā ir tā māksla, ka 

man šodien pietiek un es zinu, ka 
rīt atkal būs, Dievs par to gādās. Ja 
man kāds pateiks, ka tā ir vieglprā-
tība, tad es viņam teikšu, lai izmē-
ģina tā dzīvot un tad spriež, vai tā 
ir vieglprātība vai uzticība, ticība un 
paļāvība.”

Jānis optimistiski klāsta, ka ša-
jos 30 gados viņi ne reizi nav pali-
kuši bez darba, ļoti bieži gan esot 
bijusi situācija, ka tūlīt tiks pabeigts 
darbs un saņemta peļņa, kuru iz-
mantot dažādiem maksājumiem, 
darbinieku algām, un ir neziņa, ko 
darīt tālāk, bet pēkšņi ienāk jauns 
pasūtījums, tiek noslēgts līgums, 
un atkal ir darbs. Arī Covid-19 pan-
dēmija ir ietekmējusi Ugāles ērģeļ-
būves darbnīcas darbu, tā šobrīd 
esot vairāk kā nekad, bet diemžēl 
ir problēmas ar darbaspēka no-
drošināšanu. “Tā ir tāda savdabīga 
specialitāte, mūzikas instrumentu 
būvētājam jābūt ļoti izglītotam cil-
vēkam ar amatnieciskām dotībām, 
jāsaprot kaut kas no mūzikas un 
jāpārzina ģeometrija, matemātika, 
mehānika. Un diemžēl ērģeļbūvē 
nopelna mazāk, nekā ražojot, pie-
mēram, virtuves mēbeles, bet es 
nevienam nepārmetu un saprotu, 

ka cilvēks izvēlas iet tur, kur nopel-
na vairāk. Tiem darbiniekiem, kas ir 
palikuši un strādā jau padsmit gadu, 
šis darbs ļoti patīk.” 

Jānis nāk no mūziķu ģimenes, 
viņa māte bija pianiste, tēvs – vi-
jolnieks, un kopš bērnības viņš ir 
audzis akadēmiskās mūzikas vidē. 
Ugālnieks pārzina četras valodas: 
latviešu, krievu, poļu, bet ceturtā 
ir mūzikas valoda. “Kad es atbrau-
cu šurp uz laukiem, tad arī sapratu, 
ka neviens man klāt neko nevedīs, 
un, ja neved man klāt, tad pats vedu 
klāt. Es jau nesēdēšu, rokas kabatās 
salicis, man vajag šos koncertus, 
skaisto mūziku.”

Ērģeļmeistars uzskata, ka ne-
rīkot šeit akadēmiskās mūzikas 
koncertus un neturpināt kultūras 
dzīvi būtu galīgi nevietā. Te jau 
vēsturiski ir veidojušās muzikālās 
tradīcijas, piemēram, Zlēku baznī-
cā 1944. gadā 18. novembrī ir ska-
nējusi kantāte “Dievs, Tava zeme 
deg” tūlīt pēc pirmatskaņojuma 
Rīgā, un pie ērģelēm bijusi pati Lū-
cija Garūta. “Ugālē, Popē un Zlēkās 
esošie dievnami ir izcili kultūras un 
mākslas pieminekļi, un katrā ir sava 
odziņa. Te visam vijas cauri vēsture, 

muzikālās tradīcijas, un novads var 
lepoties, ka šajās baznīcās ir ļoti labi 
instrumenti. Ugāles baznīcā atro-
das vecākās baroka ērģeles Baltijā, 
faktiski vienīgās ērģeles Latvijā, ar 
kurām var autentiski spēlēt baro-
ka mūziku. Popes dievnamā ir sla-
venās firmas “E.F. Walcker & Co” 
būvētās ērģeles, tā ir tā pati firma, 
kas darināja Rīgas Doma ērģeles, 
protams, Popē gan ir stipri mazāks 
instruments, bet izcils un ļoti labā 
tehniskā stāvoklī. Savukārt Zlēkās 
Karls A. Hermanis 1875.  gadā uz-
būvēja romantisma parauga ins-
trumentu, interesanti, ka gadu laikā 
ērģeles ne reizi nav remontētas. Tas 
ir izcili uzbūvēts instruments, atliek 
vien sēsties un spēlēt. Varbūt tas 
viss ir nejaušība, bet es nejaušībām 
pārāk daudz neticu, kā saka “bez 
Dieva ziņas nenokrīt ne mats no 
mūsu galvas”, un tam, ka es, būdams 
ērģeļmeistars, nāku no mūziķu ģi-
menes un atrodos šeit, tieši šajās 
draudzēs un baznīcās, kur arī ēr-
ģeles ir parauginstrumenti ne tikai 
vietējā mērogā, bet arī Kurzemes 
un visas Latvijas mērogā, tam no-
teikti ir kāda nozīme,” stāsta Jānis.

2005. gadā tika pabeigta Ugāles 

ērģeļu restaurācija, un kopš šī noti-
kuma ērģeļmūzikas koncertus rīko 
katru gadu, tiek aicināti profesionā-
li mūziķi, kuri brauc uzstāties gan 
no Latvijas, gan ārvalstīm. Jānim ir 
ārkārtīgi plaši kontakti, kā arī starp 
izciliem mūziķiem ir daudz draugu, 
kuri paši labprāt grib šeit spēlēt. 
Viņš atceras, ka 90. gadu vidū uz 
koncertiem atnāca pieci līdz desmit 
cilvēki, bet tagad koncerta publika 
Ugāles baznīcā ir 70 līdz 80 cilvēki. 
“Ventspils novadā ir cilvēki, kuriem 
tas tiešām ir vajadzīgs. Šī mūzika ir 
domāta nelielai cilvēku auditorijai, 
lai var izbaudīt tuvumu, intimitāti, 
katru niansīti. Es māksliniekus cen-
šos neierobežot ar īpašiem pasūtīju-
miem, viņi paši izvēlas mūziku, kas 
šeit ir piemērota.” Vēl Jānis pieme-
tina, ka mākslinieku izvēlē ir viens 
noteikums – netiek aicināti tie mū-
ziķi, kas sniedz publiskus koncertus 
uz digitālajiem instrumentiem, viņš 
uzskata, ka tā ir absolūta ņirgāšanās 
par ērģeļmūziku un mākslu kā tādu.

Jānis nespēj sagaidīt, kad Ugālē 
atkal būs atvērts vēsturiskais kultū-
ras nams, jo viņam esot jau rinda 
mūziķu, kas vēlas atbraukt, uzstā-
ties un spēlēt jauko koncertflīģeli. 
Viņš reiz profesoram Jānim Maļec-
kim pajautāja, kāpēc augsta līmeņa 
mākslinieki brauc uz laukiem, kur 
nav pilna koncertzāle, bet ierodas 
varbūt 40 cilvēki. Profesors atbil-
dēja, ka Rīgā ir sajūta, it kā notiktu 
uzstāšanās kādā konkursā, kur tevi 
vērtē, bet šeit spēlē tāpēc, ka cil-
vēkiem tas nepieciešams, tiec uz-
ņemts vienkārši ar sirdi un dvēseli. 

“Es ļoti priecājos par to, ka 
Ventspils novada kultūras ļaudis 
un Kultūras nodaļas vadītāja Zane 
Pamše augstu novērtē šo akadēmis-
kās mākslas pieejamību. Cilvēkiem 
ir jāsaprot, ka klasiskā mūzika ne-
kad nebūs domāta masām, jo tas 
nav iespējams. Es to salīdzinu ar sāli, 
mums ēdienam vajag vienu mazu 
sāls kripatiņu, un, ja tās kripatiņas 
nebūs, tad ēdiens nebūs baudāms, 
tieši tāpat ir ar šo akadēmisko kul-
tūru, mākslu, mūziku, jo mums va-
jag to kripatiņu, tāpēc priecājos, ka 
Ventspils novadā tas tiek saprasts, 
novērtēts un atbalstīts.”

Inga Andra Leigute

Es jau nesēdēšu, rokas kabatās salicis

Jānis Kalniņš darbnīcā pie ērģelēm, kuras aizvestas uz Viļņu.   INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO

SPORTS

Lietuvā trīs dienu 
turnīrā jātnieku sacensībās 
“Audruvis Equistore 1 st 
birthday cup” biedrībai 
“Jātnieku sporta klubs 
“Demora”” aizvadīts 
veiksmīgs sezonas sākums, 
izcīnot vairākas uzvaras. 
“Demoru” pārstāvēja divi 
zirgi un divi poniji.

Uzvara Annai Čakstiņai ar 
zirgu Chikita ātruma maršrutā 

ar 110 cm augstiem šķēršļiem un 
divas otrās vietas pārējās dienas 
maršrutos šajā augstumā, veik-
smīgi startējot arī maršrutos ar 
120 cm augstiem šķēršļiem.

Veiksmīgi starti Martai Janso-
nei ar zirgu Red Grace, startējot 
ātruma maršrutos līdz 100 cm, 
un Elzai Vašukai ar poniju Dūja 
maršrutos līdz 80 cm starp spēcī-
gākajiem sportistiem no Lietuvas, 
Latvijas un Igaunijas. Jāatzīmē, ka 

vairums maršrutos bija pat 100 
dalībnieku.

Alisei Lūsei ar poniju Džoana 
uzvara, startējot atvērtajā ātruma 
maršrutā ar 80 cm augstiem šķēr-
šļiem, un divas otrās vietas šajā 
augstumā citās dienās, kā arī ļoti 
augsts rezultāts – 5. vieta – Alisei 
ar Džoanu ātruma maršrutā ar 
100 cm augstiem šķēršļiem.

“Jaudīgi esam uzsākuši sezo-
nu gan izturības, gan rezultātu 
ziņā. Pirmās sacensības pēc pār-
traukuma vienmēr ir sarežģītākas 
– lielāks stress, vairāk atbildības, 
nepārliecinātība. Mājās jājot, 
nekad nav iespējams pārbaudīt, 
vai pietiks fiziskās un vēl vairāk 
psiholoģiskās noturības trīs die-
nu izaicinājumam. Šajās dienās 

meitenes izlekušas katra pa pie-
ciem līdz sešiem maršrutiem, kas 
ir ļoti liela slodze abiem atlētiem 
– kā zirgam, tā jātniekam. Ar re-
zultātiem un gūto pieredzi esam 
ļoti apmierināti, ņemot vērā lielo 
dalībnieku skaitu katrā maršrutā,” 
saka “Jātnieku sporta kluba “De-
mora”” trenere Gelinta Apse.

Gelinta Apse  

“Demorai” veiksmīgs sezonas 
sākums ārpus Latvijas



  | 15
2022. gada 10. maijs

UGĀLE

Kad atnācis pavasaris, 
mājās atgriezušies gājputni, 
visās bibliotēkās Latvijā 
notiek bibliotēku nedēļa, 
kuras tēma šogad ir 
“Bibliotēkas spēks: mācies, 
dari, iedvesmo”.

Šogad pēc divu gadu pārtrau-
kuma bibliotēkas nedēļas laikā un 
sadarbībā ar PII “Lācītis” Ugāles 
bibliotēkas bērnu nodaļā notikuši 
vairāki pasākumi. Ar lielu prieku 
atjaunojām tradīciju rīkot izlaidu-
ma grupiņas bērnu radošo darbi-
ņu izstādi. Ar šo izstādi izlaiduma 
grupas bērni atvadās no bērnu-
dārza, lai rudenī uzsāktu skolas 
gaitas. Aicinām vecākus kopā ar 
savām atvasēm nākt un apskatīt 
radošos darbus, jo bērni alkst uz-
manības un ir pelnījuši atzinību. 
Vecāku ieinteresētība stimulē bēr-
nus jauniem radošiem darbiem.

Lai iepazītos ar bibliotēku, pie 
mums viesojās PII “Lācītis” audzēk-
ņi. Kopā izstaigājām visas biblio-
tēkas telpas. Lielu interesi bērnos 
izraisīja lielais grāmatu klāsts. Visi 
apskatīja pašu vecāko, smagāko, lie-
lāko un mazāko grāmatu. Sākumā 
bērni bija kautrīgi, taču pasākuma 
beigās bibliotēkā jutās omulīgi.

2021. gada bērnu un vecāku 
žūrijā piedalījās vairāk dalībnieku 
nekā iepriekšējos gados. Pavisam 
projektu uzsāka 36 dalībnieki, 
taču vienai daļai pietrūka pacietī-
bas, arī vecāku uzmundrinājuma, 
lai izlasītu visas projektā piedāvā-
tās grāmatas. Visčaklākie izrādījās 
PII “Lācītis” “Pūcīšu” grupas au-
dzēkņi, kuri kopā ar pedagogiem 
izlasīja visas grāmatas. Noslēdzot 
projektu “Bērnu žūrija”, lielu pal-
dies par ieguldīto darbu sakām 
skolotājām Ingrīdai Ziemiņai, 

PUZE

23. aprīlī tika brīnišķīgi 
pavadīta sestdiena, kopā 
darot labus darbus – 
Stiklu ciemā atjaunojot 
košumkrūmu stādījumus.

Viss sākās ar ideju un vēl-
mi sakopt ceriņu stādījumus. Ar 
līdzcilvēku atbalstu tika savākts 
ziedojums – līdzekļi jaunu ko-
šumkrūmu iegādei. Patīkami, ka 
akcijas un pasākuma atbalstītāji 
nevienā brīdī neteica: priekš kam 
tas vajadzīgs; tas taču ir tik mazs 
ciems un nav rentabls; tur taču 
dzīvo tik maz iedzīvotāju, utt. 
Prieks par līdzcilvēku un iedzīvo-
tāju entuziasmu, rūpēm par vidi 
un ieguldījumu tās labiekārtoša-
nā. Sirdi pārņem gandarījums, 
kad vides veidošanā esi ieguldījis 
daļu no sevis. Lai labie darbi vairo 
labo!

Sirsnīgi pateicos ikvienam, 
kurš vai finansiāli, vai ar savu dar-
bu, vai ar labām domām piedalījās 
vides sakopšanas un uzlabošanas 
darbos. Īpašs paldies par atbalstu 
un sadarbību Annahites pamat-
skolas kolektīvam un bērniem, kā 
arī Intam Apsītim, kurš, neskato-
ties uz aizņemtību pavasara dar-
bos savā saimniecībā, nodrošināja 
materiāli tehnisku palīdzību aug-
snes sagatavošanā jauno košum-
krūmu stādīšanai.

Ir ideja, dalies, un būs kāds, 
kas atbalstīs! Tajā vietā, kur tu 
esi, dari labāko, ko spēj, ar to, 
kas tev ir. Stikli ir ļoti skaista un 

gleznaina vieta, īsta dabas pērle, 
kuras bagātība ir meži, ezeri un 
tuvumā esošais purvs. Nepārpro-
tami var teikt, ka šī ir vieta, kur 
smelties dabas spēku un gūt līdz-
svaru. Vieta, kurai par godu vel-
tītas dzejas rindas un kuru nevar 
nemīlēt.

Himna  
Stikliem
Visapkārt plešas zili sili,
Kā pasakzemē virši zied.
Visapkārt ezeri mirdz zili,
Un visās malās putni dzied.

Nes viršu medu čaklā bite, 
Te purvos dzērvenītes čuč.
Šeit pili sauc par Annahiti,
Un mežos neskartos mudž čūskas.

Pie mājām meža zvēri ganās,
Un staltā dzērve skaļi klaigā.
Tie droši jūtas mājās manās,
Kur lapsa, ķerot peles, staigā.

Par Stikliem ciematu šo sauc, 
Kurš dzīvo saskaņā ar dabu,
Te neskaitāmi ogotāji brauc,
Jo netrūkst sēņu, ogu vietu labu.

Šo kluso nostūri es mīlu,
Lai kādi bargi vēji pūš.
To neatdošu es par ķīlu,
Un te paies viss mans mūžs.

(Janka Pipars)

Kristīne Karņicka

Maritai Mūrniecei un skolotāja 
palīdzei Līgai Nakurtei. Noslēgu-
ma pasākumā bērni ar prieku ie-
saistījās pārrunās par izlasītajām 
grāmatām, pastāstīja par grāmatu 

varoņiem, atbildēja uz dažādiem 
jautājumiem. Par labi padarīto 
darbiņu visi dalībnieki saņēma ne-
lielas balviņas. Kļūstot par skolē-
niem, vēlam šiem aktīvajiem, cen-

tīgajiem bērniem veiksmi mācībās 
un neaizmirst ceļu uz bibliotēku. 

Ugāles bibliotēkas bērnu 
nodaļas vadītāja 

Zinaida Kristlība

Bibliotēku nedēļa Ugālē

Jaunie ugālnieki iepazīst pagasta bibliotēkas piedāvājumu.    ZINAIDAS KRISTLĪBAS ARHĪVA FOTO 

Stiklos kopā roku rokā

Pēc kopīgi paveikta darba varēja nobaudīt gardu soļanku.     KRISTĪNES KARŅICKAS ARHĪVA FOTO 

Čaklie talkotāji atjaunoja košumkrūmu stādījumus.    
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Atgādinājums par maznodrošinātā 
statusa iegūšanu

Aicinām novērtēt mūsu 
audzēkņu veikumu 

Tūlīt jau būs aizvadīts šis mācību gads. Ugāles Mūzikas un 
mākslas skolas (Ugāles MMS) audzēkņi ir ražīgi strādājuši 
un, tā kā ir atcelti pulcēšanās ierobežojumi, var savas 
prasmes šajā pavasarī parādīt plašākai publikai.

Maijā mūsu audzēkņi jau ir muzicējuši koncertos Tārgalē un Usmā. 
Ar koncertu maija beigās ir paredzēts viesoties Puzes pamatskolā, un 
prieks par to, ka varēsim plašāk parādīt arī savu jauno mākslinieku vei-
kumu – visu maiju Puzes kultūras nama mazajā zālē apskatāma Ugāles 
MMS mākslas programmas audzēkņu darbu izstāde ar aicinošu no-
saukumu “Iepazīsimies!”. Tā kā mūsu skolā mācās audzēkņi ne tikai no 
Ugāles, bet arī no blakus pagastiem, ceram, ka tieši ģimenes ar bērniem 
apskatīs šo izstādi, lai iepazītos un, kas zina, varbūt izlemtu savu atvasi 
pieteikt mūsu skolā. Jaunus audzēkņus uzņemsim jūnija sākumā.

24. maijā mūsu skolā iecerēts topošo absolventu vakars ar nosau-
kumu “Nekas jau nebeidzas!”, sākums plkst. 18.00. Šogad mūsu sko-
lu beigs trīs mākslas programmas audzēknes un trīs mūziķi: pianiste, 
flautists un vijolnieks. Mākslinieki veido izstādi ar saviem pēdējo pāris 
gadu darbiem, kas tapuši gan skolā, stundās, gan patstāvīgi. Mūziķi 
savukārt kuplinās šo vakaru ar saviem priekšnesumiem – gan solo, gan 
ansambļos. Šajā vakarā gribētos, lai jaunieši izjūt muzicēšanas prieku, 
tāpēc pārsvarā skanēs kaut kas jau iepriekš apgūts; sarežģītos skaņ-
darbus atstāsim gala eksāmenam... Gaidām audzēkņu ģimenes, klases-
biedrus, draugus un vienkārši skatītājus, klausītājus, kurus interesē, ko 
mūsu audzēkņi ir apguvuši savu mācību laikā. Gribētos, lai šādi vakari 
kļūtu par tradīciju, bet par to varēsim spriest pēc šī pasākuma –  kāda 
būs bijusi atsaucība. 

Mācību gada noslēguma pasākums 30. maijā plkst. 18.00 “Mežrūp-
niekos”. Skanēs mūzika, smaržos ceriņi, un aicinām uz šo koncertu visus, 
kas vēlas ar mums dalīties priekā par paveikto!

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas direktore 
Rasma Petmane

UGĀLE

Tiekoties ar Sociālā dienesta 
darbiniecēm, iedzīvotāji nereti jautā, kā 
nosaka maznodrošinātās mājsaimniecības 
vai personas statusu. 

Novada pašvaldības 2021. gada 25. martā apstip-
rinātie saistošie noteikumi, atgādina Sociālā dienesta 
vadītājas vietniece Sandra Citoviča, nosaka – māj-
saimniecība Ventspils novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā uzskatāma par maznodrošinātu, ja 
tās kopējie materiālie resursi un materiālā stāvokļa lī-

menis nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos mājsaimniecības atzīšanai par maznodrošinātu 
noteikto un ienākuma slieksnis nepārsniedz 327 eiro 
pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
229 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Lēmu-
mu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātās 
mājsaimniecības statusam pieņem Ventspils novada 
pašvaldības iestāde “Ventspils novada Sociālais die-
nests”.

Marlena Zvaigzne 

UZŅEMAM 
JAUNUS AUDZĒKŅUS! 
PIEDĀVĀJAM APGŪT:
l klavierspēli,
l vijoles spēli,
l pūšaminstrumentu spēli,
l vizuāli plastisko mākslu.
GAIDĀM 7–9 GADUS VECUS 
BĒRNUS. PRASĪBAS IESTĀJOTIES:
l mūzikā – nodziedāt kādu mīļu dziesmiņu,
l mākslā – veikt nelielu radošo darbiņu. 
Uzņemšana Ugāles Mūzikas un mākslas skolā 
7. un 8. jūnijā no plkst. 15.00 līdz 18.00.
Gaidām bērnus kopā ar kādu no vecākiem!
Nepieciešamie dokumenti: dzimšanas 

apliecības kopija (varēsiet nokopēt uz vietas) un 
izziņa no ģimenes ārsta.

Tālruņi uzziņām:
29456236 (mūzika, Rasma Petmane), 
26115064 (māksla, Larisa Zariņa).

INFORMĒ 
UGĀLES MŪZIKAS 
UN MĀKSLAS 
SKOLA
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Usmas ezers – pēc platības 
lielākais Ziemeļkurzemē, 
Viskūžu sala – lielākā 
ezeru sala Latvijā. Kur nu 
vēl teiksmainā, lieguma 
sargātā, taču no ezera tuvu 
aplūkojamā Moricsala! 
Vai šāds resurss jaušams 
usmenieku iesniegtajos 
LEADER projektos? To jautāju 
biedrības “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” (ZBA) 
koordinatorei Guntai Abajai.

Eiropas lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai (ELFLA) Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākumā 
19.2. “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju periodā no 2015. līdz 
2020. gadam” ar pagarinājumu vēl 
uz 2 gadiem ir iesniegts 21 projekts 
(formāli 19, bet divi, lai gan iesniegti 
no Ugāles pagasta, tomēr ir piekritī-
gi Usmas pagastam). Apstiprināti ir 
seši, īstenoti – pieci. 

Daļa projektu iesniedzēju nav 
iepazinušies ar mūsu stratēģiju, ne 
arī ar attiecīgajiem Ministru ka-
bineta noteikumiem, kas, piemē-
ram, neļauj iegādāties kvadriciklus 
braukšanai pa jutīgu dabas teritori-
ju. Diemžēl cilvēki visai maz izman-
to iespēju ar mums konsultēties 
savas ieceres sākumā. Laba ideja ir 
atbilstoši jāpamato! Īpaši pārdomā-
tiem jābūt būvniecības projektiem. 
Iepriecina gadījumi, kad autori uz-
labo sākotnēji nepilnīgo projektu un 
iesniedz atkārtoti.

Kādi projekti  
ir atbalstīti?

Ir atbalstīti un jau īstenoti četri 
uzņēmējdarbības projekti. Tūris-
ma nozarē SIA “Este lux” projektā 
“Peldošie namiņi un jahtu piestāt-
ne” ir ieguvusi divus peldošos na-
miņus ar labierīcībām uz betona 
pontoniem, ir radītas divas jaunas 
darbavietas. Namiņi uzņem ap-
meklētājus jau divas sezonas. Ha-
rina Kreislere (agrāk – Brūklene) 
projektā “Ģimeņu aktīvās atpūtas 
kompleksa piedāvājuma “Morica 
dārgumi” izveide” iegādājusies se-
šus pontonus. Ar šo peldlīdzekļu 
palīdzību tūristi var iepazīt ezeru. 
SIA “RV elektro” projektā “Elek-
trisko velosipēdu iegāde iznomā-
šanas pakalpojuma uzsākšanai un 
attīstībai atpūtas un tūrisma vaja-
dzībām” ieguvusi 21 elektrisko ve-
losipēdu, kā arī pārvadāšanas aprī-
kojumu bērniem un invalīdiem. 

Dacei Kolātei projekts amat-
niecībā “Adīto un šūto izstrādā-
jumu ražotnes izveide Ventspils 
novadā” ļāva iegādāties izšūšanas 
šujmašīnas komplektu, adāmma-
šīnas galdu, datorizētās adāmma-
šīnas komplektu un gludināšanas 
iekārtu komplektu, datoru un mo-
nitoru. Diemžēl Usmā neatradās 
cilvēki un arī piemērotas ražoša-
nas telpas, tāpēc ražotne pārcelta 

uz Tārgales pagastu. 
No sabiedriskajiem projektiem 

ir apstiprināti divi. Ventspils nova-
da pašvaldības projekts “Brīvdabas 
trenažieru un bērnu rotaļu vietas 
elementu iegāde un uzstādīšana 
Usmas ciema pludmalē” ir reali-
zēts, savukārt biedrības “Usmas 
jahtklubs” projektā “Biedrības 
“Usmas jahtklubs” laivu un jahtu 
piestātnes pārbūve un pielāgošana 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 
pašlaik pārbūvē jahtkluba piestātni 
(bruģē, asfaltē, ierīko laipas un īpa-
šu pacēlāju).

Ar trim usmeniekiem aprunā-
jos tuvāk. 

Jau iepriekšējā LEADER pro-
jektu ciklā vietējā pašvaldība pro-
jektā iegādājusies teātra kolektīvam 
domātu piekabi. Par bērnu rotaļu 
laukuma iekārtošanu pludmalē pie 
ezera stāsta Usmas pagasta pār-
valdes vadītājs Gendrihs Šķesters: 
“Vasarās pie mums ir daudz bērnu. 
Kur labāk tādu laukumu izveidot – 
centrā vai pludmalē? Es uzskatīju, 
ka jāattīsta pludmale. Šogad ceram 
līdzīgu laukumu ierīkot centrā par 
pašvaldības līdzekļiem.”  

Rotaļu laukums priežu pa-
mežā ar dažādiem trenažieriem, 
šūpolēm, karuseli un slidkalniņu 
ir viens no veiksmīgākajiem, kādu 
nācies redzēt. Skaists skats uz 
ezeru un Moricsalu, elastīga zem-
sedze, kas ļauj iztikt bez īpašiem 
ieklājiem. 

Uz kādām LEADER 
projektu iespējām 
pašvaldībai  
jālūkojas nākotnē? 

G. Šķesters atklāj, ka “gribētos 
vēl vairāk attīstīt ezeru”. Pašvaldība 
saviem spēkiem ir ierīkojusi laipu, 
noderētu laivu piestātnes pie Viskū-
žu un Mazalksnīša salas, arī tuale-
tes. “Būtu labi arī mazliet paplašināt 
pludmali, izvākt niedres.” 

Un vēl. “Vajag lielākus ieguldīju-
mus, lai izveidotu zivju tirdzniecības 
vietu ar saldētavu, kur zvejniekiem 
nodot zivis un uzglabāt. Pagaidām 
neviens privātais to negrib uzņem-
ties. Nebūs peļņas. Ja būtu kāda ton-
na zivju, tad neizmantotās atmaksā-
tos vest uz zivju pārstrādes rūpnīcu.”

Ierosinājums usmeniekiem: 
varbūt vietējie zvejnieki var sadū-
šoties un nākamajā plānošanas pe-
riodā rakstīt projektu tirdzniecības 
vietas ar saldētavu izveidei?  

“Usma SPA” īpašnieks un “Us-
mas jahtkluba” vadītājs Staņislavs 
Backāns ar Usmu ir saistīts vairāk 
nekā 25 gadus, kopš 2010. gada ir 
piedalījies vairāku LEADER projek-
tu sagatavošanā un īstenošanā. 

“LEADER projekti dod lielisku 
iespēju realizēt savas idejas,” saka 
Staņislavs. “Iepazīsties ar kritēri-
jiem, īsi izklāsti savu domu un ie-
liec projekta rāmī. Manuprāt, tie ir 
vienīgie projekti Latvijā, kurus pats 
idejas autors spēj uzrakstīt!” 

Staņislavs atzīst, ka daļa pro-
jektu rakstītāju nepietiekami rūpīgi 
iepazīstas ar vērtēšanas kritērijiem. 
Svarīgas ir nianses. “Ja mūsu pro-
jektā par jahtu piestātnes pārbūvi es 
nebūtu iekļāvis pacēlāju invalīdiem, 
mēs arī nedabūtu attiecīgus punk-
tus. Un invalīdi patiešām pie mums 
brauc un burā!”  

Par iepriekšējiem projektiem 
Staņislavs saka tā: “Jahtklubs ir sa-
biedriska organizācija, mūsu bu-
džetu veido tikai biedru maksājumi. 
Infrastruktūra maksā milzu naudu, 
pašu spēkiem vien uzturēt mēs ne-
spētu. Viss iepriekšējos projektos 
iegādātais joprojām darbojas. 2010. 
gadā ar LEADER palīdzību “Usmas 
jahtklubam” rekonstruējām sanitāro 
mezglu. Pirmie šajā pusē uzstādī-
jām bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. 
Projektā 2012. gadā iegādājāmies 
inventāru, lai bērni mācītos burāt. 
Projekts 2013. gadā ļāva rekonstruēt 
piestātnes.”

Visjaunākais apstiprinātais, in-
frastruktūras sakārtošanas projekts 
“Biedrības “Usmas jahtklubs” laivu 
un jahtu piestātnes pārbūve un pie-
lāgošana cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām” šogad vēl jāpabeidz. Pie-
dzīvoto plūdu dēļ daļa laukuma būs 
jāpārbruģē “no pašu kabatas”. “Izda-
rīsim!” Staņislavs ir pārliecināts.

Harinai Kreislerei projekta “Ģi-
meņu aktīvās atpūtas kompleksa pie-
dāvājuma “Morica dārgumi” izveide” 
līdzfinansējums ir ļāvis iegādāties 
sešus peldošus pontonus ar krēs-
liem, galdiem, grilu, pēc vajadzības 
var uzlikt pasākumu telti vai nojumi. 
Pontoni ir noenkuroti Usmas ezera 
Elku raga krastā iepretim Moricsalai, 
un nu jau trešo sezonu tūristiem tiks 
piedāvāts komplekss pakalpojums 
– gan doties izbraucienā pa ezeru, 
klausoties stāstījumu par grāfu Mo-
ricu un Moricsalu, tai piebraucot, cik 
tuvu atļauts (izkāpt uz salas nedrīkst), 
gan “sauszemes sadaļu” – uzzināt 
savdabīgās, no dabīgiem materiāliem 
celtās, jau trešās Usmas baznīcas vēs-
turi, iepazīt Latvijas simtgadei veltīto 
brīvdabas Usmas vēstures ekspozīci-
ju “Simt fakti par Usmu” blakus sena-
jai Elku liepai un apskatīt Moricsalas 
vēstures ekspozīciju.

Kā Harinai, īstai 
Usmas iedzimtajai, 
radās ideja?

“Jau agrā jaunībā pirms gadiem 
30–40,” Harina smaidot stāsta. “Te-
pat ezera krastā dzīvoju, un reizēm 
man gribējās aizbēgt no visa, kas ap-
kārt. Kopā ar piepalīgiem no tukšām 
pudelēm izveidojām plostu, uz kura 
varēja uzsliet telti un dzīvot. Krietni 
vēlāk mana mamma iegādājās lie-
totas naftas caurules, lai uztaisītu 
tādu kā deju placi uz pontona. Bet 
daļu no “izejvielām” nozaga. Tad no 
kanalizācijas caurulēm un zariem 
uztaisījām mazu namiņu, ko nosau-
cām par “Bebru māju” un ierīkojām 
uz laivas. Mājiņa ezerā cilvēkiem ie-
patikās, daudzi tur gribēja nakšņot. 

Tā ir priekšvēsture. Nolēmu 
rakstīt LEADER projektu. Iedziļinā-
jos, pētīju likumus, bet negāja viegli. 
Gribēju no nodoma atteikties, bet 
LAD vadītāja uzmundrināja, lai ne-
padodos. Konsultējos ar dažādiem 
speciālistiem, un projektu izdevās 
īstenot. Ieguvu arī kuģošanas tie-
sības, lai pati varētu peldlīdzekļus 
vadīt, pēc vajadzības pieliekot dažā-
das jaudas motorus. Tagad man ir 6 
CSDD reģistrēti peldlīdzekļi. Liela 
priekšrocība ir tā, ka tādos viļņos, 
kad ar laivu nedrīkst braukt, ar tiem 
var mierīgi kuģot. Tie ir ļoti droši, 
nevar ne apgāzties, ne nogrimt. Uz 
plosta var būt arī cilvēki ratiņkrēs-
los. Visiem ir drošības vestes, plos-
tiem ir drošības apmales. 

Uz plosta cilvēki var svinēt da-
žādus svētkus, kāzas, dejot, koncer-
tēt, sarīkot pikniku vai makšķerēt. 
Var uzlikt mobilo nojumi un nakš-
ņot. Peldlīdzekļi ir viegli vadāmi, un 
tos var noenkurot jebkurā vietā. Pie 
plosta ir arī piestājušas laivas un jah-
tas, lai ātri pagatavotu un ieturētu 
romantisku maltīti. 

Reiz pērnvasar atbrauca grupa 
pensionāru. Pēc ceļojuma pa ezeru 
cilvēki bija aizkustināti līdz asarām. 
Kaut ko tādu viņi izbaudīja pirmo 
reizi. Tas, ka citiem varu sagādāt 
gandarījumu, arī man dod lielu 
prieku.”

ZBA sabiedrisko attiecību 
speciālists Alnis Auziņš

LEADER projekti Usmā

Peldošais ports uz pontona Elku ragā.   GUNTAS ABAJAS FOTO

Peldošie namiņi Usmas ezerā.
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PILTENE

28. aprīlī Ulbrokas 
Mūzikas un mākslas skolā 
notika V mazpilsētu un 
lauku mūzikas skolu 
konkurss flautas spēles 
audzēkņiem “Flautu balsis”. 
Tajā  uzstājās audzēkņi 
četrās vecuma grupās no 8 
līdz 15  gadiem, atskaņojot 
divus dažāda rakstura un 
stila skaņdarbus. 

Piltenes Mūzikas skolas 5. 
flautasspēles klases audzēkne Enija 
Jankovska, kura šajā mācību gadā 
jau piedalījās divos konkursos ar 
videoierakstu, šoreiz varēja pie-
dalīties konkursā klātienē. Enijas 
grupā startēja deviņi dalībnieki, no 
kuriem tikai pieci saņēma žūrijas 
piešķirtus diplomus un atzinības. 
Enija ar savu priekšnesumu ieguva 
Atzinības rakstu un bija ieprieci-

nāta, bet vienlaikus viņa arī saprot, 
ka vēl daudz jāmācās un jāpilnvei-
do sava flautasspēles tehnika, lai 
sasniegtu augstāku rezultātu.

Ikdienā meitenei ļoti patīk 
spēlēt flautu. Savā pirmajā kon-
kursā viņa piedalījās, mācoties 2. 
klasē 2018. gadā: “Jutos satraukta, 
nomāca neziņas sajūta par to, kas 
gaidāms. Taču pēc konkursa biju 
gandarīta par padarīto un šī pir-

Kad aprīļa sākumā tika 
atcelti visi ierobežojumi, 
skolēni bija ļoti priecīgi un 
steidzās izmantot iespēju 
pabūt kopā un organizēt 
skolā pasākumus. 

Mūsu Piltenes pamatskolā 
notika sportiskās piektdienas. 1. 
aprīlī tika organizēts basketbola 
turnīrs – skolēni pret vecākiem, 8. 
aprīlī – jautrās stafetes 1.–4. kla-
ses skolēniem un vecākiem.

Pirmajā piektdienā 6., 7. un 
8. klase sanāca kopā, lai piedalī-
tos basketbola turnīrā ar nelielu 
“odziņu”. Skolēni nespēlēja cits 
pret citu, bet pret saviem vecā-
kiem. Notika trīs spēles – katra 
klase pret saviem vecākiem, starp 
spēlēm vecāki un skolēni varēja 
piedalīties soda metienu kon-
kursā un arī trīs punktu metienu 
konkursā. Pēdējās spēles laikā ve-
cāki demonstrēja savu pieredzi un 
uzvarēja skolēnus ar viena punkta 
pārsvaru. Balvā bija grezns ceļojo-
šais kauss gan vecākiem, gan sko-
lēniem.

8. aprīlī jautrajās stafetēs pie-
dalījās sākumskolas skolēni un 
viņu vecāki. Jaunāko klašu skolēni 
stafetēs iesaistījās ar lielu entuzi-
asmu, arī vecāku acīs varēja ma-

30. aprīlī bariņš Piltenes 
iedzīvotāju pulcējās 
Lielajā talkā, lai satiktos 
un kopīgiem spēkiem 
dažādās pilsētas vietās 
iestādītu aptuveni 40 
jaunus kokus. Tāpat tika 
sakopta Priekšpiltenes kapu 
teritorija un ceļmalas.

Atkritumu vākšana pilsētas 
un lauku teritorijā nav liela prob-
lēma, jo sētnieki un pilsētas iedzī-
votāji visa gada garumā rūpējas 
un pieskata, lai publiskas vietas 
un ceļmalas netiktu piegružotas. 
Tāpēc piltenieki lielāku uzmanību 
Lielajā talkā šogad veltījuši teri-
torijas apzaļumošanas darbiem, 
iestādot aptuveni 40 jaunus kokus 
– ozolus, liepas, pīlādžus, egles un 
priedes. Jaunie koki iestādīti da-
žādās pilsētas vietās, arī tur, kur 
vētras izgāzušas vecos. 

Pēc lielās darbošanās talci-
nieki bija nopelnījuši gardu zupu, 
par kuras vārīšanu īpašu pateicību 
Piltenes iedzīvotāju vārdā jāsaka 
Gunai Punkstiņai. 

Lielā talka ļāva ne tikai labie-
kārtot pilsētas teritoriju, bet arī 
sniedza iespēju visiem satikties un 
izjust atkalredzēšanās prieku. Jā-
saka, tas būtu vēl lielāks, ja pilsē-
tas sakopšanas darbos iesaistītos 
arī jaunākās paaudzes iedzīvotāji, 
kuri citkārt ir aktīvi eko dzīves-
veida piekritēji izglītības iestāžu 
organizētajos pasākumos. 

Aigars Kress

Flautu balsis UlbrokāFlautu balsis Ulbrokā

Enija Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas zālē mēģinājumā pirms nopietnās 
uzstāšanās konkursā kopā ar koncertmeistari Irinu Kušnirenko.   ANTRAS ŠĶĒLES FOTO 

mā pieredze sniedza iespēju, pat 
motivāciju, piedalīties konkursos 
arī turpmāk. Nu vairs nejūtos tik 
satraukta, ar prieku dodos uz ska-
tuvi, kā arī jūtos pārliecinātāka par 
sevi un saviem spēkiem.”

Sākotnēji Enija vēlējās spēlēt 
vijoli, bet vecāku ietekmē sāka spē-
lēt flautu. “Esmu ļoti priecīga un 
pateicīga vecāku ieteikumam, jo 
flauta patiesi ir mans īstais mūzi-
kas instruments.

Šobrīd noteikti uztveru mācību 
darbu un konkursus nopietnāk, 
jo saprotu, cik daudz darba un 
enerģijas ir jāiegulda, lai sasniegtu 
labu rezultātu. Esmu iemācījusies 
arī stresa situācijās neapjukt un tās 
pārvarēt. Mani motivē vecāku un 
skolotāju atbalsts, kā arī pati mūzika 
un tās dziļāka izzināšana. Mūzika ir 
mana sirdslieta, tā dara mani un ma-
nus vecākus laimīgus, tā mani patie-
si motivē. Arī piedalīšanās konkur-
sos motivē augt un attīstīties, tiekties 
uz jaunām virsotnēm.”

Enija Ulbrokā ir uzstājusies arī 
agrāk – 2019. gada maijā, kad tur 
norisinājās III mazpilsētu un lauku 
mūzikas skolu konkurss  flautas 
spēles audzēkņiem. Toreiz viņai 
veicās labi, iegūta 3. vieta un pa-
teicība par radošu sniegumu. Lai 
veicas konkursos arī turpmāk!

Ventspils novada Piltenes 
Mūzikas skolas skolotāja 

Lilija Kļaviņa

Skolēni sportoja kopā ar vecākiem
nīt prieka dzirksti un sacensības 
garu. Stafešu laikā skolēni pierādī-
ja savu lokanību, veiklību un vēlmi 
uzvarēt. Vecāki parādīja atraktīvo 
pusi, vēlmi uzvarēt un redzēt bēr-
nus priecīgus. Abās aktivitāšu 
dienās skolēnus un vecākus prie-
cēja deju grupu priekšnesumi.

Šādi mēs izmantojām iespēju 
atkal pabūt kopā – priecājoties, 
parādot vēlmi labvēlīgi konkurēt 
citam pret citu un nedaudz pa-
sportojot. Gan skolēni, gan vecāki 
bija apmierināti par šādu iespēju 
atkal pabūt kopā. Ceram, ka šīs 
aktivitātes tiks iekļautas skolas 
tradīcijās.

Anna Krūmiņa

Jautrajās stafetēs visi 
bija priecīgi un sportoja 

aizrautīgi.

Atpūtas mirkļos bija 
organizēti deju grupu 

priekšnesumi.
MADARAS ŠTERNAS-MATISONES 

UN DITAS ZĀLES FOTO 

Lielās talkas 
laikā Piltenē 
iestāda 
40 kokus 

Koku stādīšanas talkā 
iesaistījās arī piltenieks 
Voldemārs Akmentiņš. 

AIGARA KRESA FOTO
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ZIRAS

Dace Pūpoliņa dzīvo 
Zirās, bet savus radošos 
projektus lielākoties realizē 
Vārvē, jo dejo vidējās 
paaudzes deju kolektīvā 
“Vāruve” un viņai ir 
izveidojusies laba sadarbība 
ar pagasta kultūras darba 
organizatori Ingu Bergu.

Mēs satiekamies Ventspilī, Da-
ces iekārtotajā suņu un kaķu frizē-
tavā. Pavasaris uzņēmumā ir ražī-

gākais darba laiks, jo tad saimnieki 
steidz sapost savus mīluļus vasaras 
sezonai. Biežāk uz frizētavu atved 
suņus, bet dažkārt tiek frizēti arī 
minči. Pēc profesijas Dace ir ve-
terinārārste un reizēm sniedz arī 
mediķes pakalpojumus, tomēr 
pēdējā laikā pievērsusies tieši dzīv-
nieku frizēšanai, jo šī nodarbe pa-
tīk un sniedz fi nansiālu stabilitāti.

Jaunībā Dace dzīvoja Alūksnē, 
bija pilsētas meitene, bet, tā kā krust-

ZLĒKAS

Pašām prieks un pārsteigums
Ieplānojot izstādi “Vaļasprieki” Zlēku bibliotēkā, pat 

sapņos nerādījās, ka tā izdosies tik interesanta. 
Lai izstāde taptu, pagāja gandrīz viss aprīlis. Eksponāti ienāca lēni un 

pakāpeniski, bet rezultāts pārsteidza un iepriecināja pašas dalībnieces 
un skatītājus. Savos vaļaspriekos ļāva ielūkoties 16 zlēcenieces. Un tie ir 
visdažādākie – rokdarbi, kolekcijas, dažādas brīvā laika nodarbes: kūku 
cepšana, peldēšana, zīmēšana, dārzkopība, dienasgrāmata, kurā fi ksēti 
laika vērojumi, dienas svarīgākie notikumi Zlēkās, Latvijā, pasaulē. Daža 
dāma aizraujas ar vaļasprieku kopš bērnības, citai iedvesma nākusi pēk-
šņi, piemēram, ceļojuma laikā vai citas izstādes aplūkojot. 

Atklājās, ka zlēcenieki nemaz nezina savu kaimiņu, kolēģu, draugu 
brīvā laika nodarbes. Daudziem bija pārsteigums, ieraugot pagasta pār-
valdnieces Daigas peldēšanas sacīkstēs iegūtās medaļas, Dāmu klubiņa 
dalībnieces Birutas pagājušajā ziemā tapušo adīto zeķu kalnu. Vairākus 
desmitus zeķu pāru viņa ziedojusi Ukrainas atbalstam. 

Paldies par piedalīšanos un palīdzīgām rokām izstādes iekārtošanā! 
Pēc skatītāju lūguma tā apskatāma līdz 13. maijam.

Pārsla Bože

Savos 
vaļaspriekos 

ļāva ielūkoties 
16 zlēcenieces, 

tie ir 
visdažādākie. 

PĀRSLAS BOŽES FOTO

māte bija veterinārārste, viņa jau sko-
las laikos izdomāja, ka ārstēs dzīvnie-
kus, jo tie vienmēr patika un Dace 
gribēja palīdzēt mūsu mazajiem 
draugiem. Studējot Jelgavā, jauniete 
iepazinās ar topošo vīru Dzintaru, 
kurš viņu atveda uz Kurzemi, uz Zi-
rām. “Pats pirmais, kas mani te pār-
steidza, bija vējš. Kad man jau šķiet, 
ka ir vētra, vīrs pasaka – nu, drusku 
stiprāk pūš! Otrs, ko pamanīju, bija 
tas, ka te rudeņos lapas ir brūnas, bet 
Alūksnē tās bija ļoti krāsainas.

Cilvēki, kurus te iepazinu, bija 
atsaucīgi. Nesaskāros ar šerpumu. 
Problēmas – īpaši sākumā – sagā-
dāja vietējā dialekta apgūšana, bet 
nu jau es, tāpat kā kurzemnieki, 
“riju” galotnes. Ikdienā dzīvoju 
Zirās, bet strādāju pilsētā, un tas 
līdzsvaro, jo visu laiku pavadīt tikai 
laukos es nevarētu. Tur parasti ir 
tikai viens ceļš, pa kuru iet, nu, cik 
bieži pa to staigāsi, savukārt pilsētā 
maršrutu var pamainīt.”

Valsts svētkos Dace saņēma 
pašvaldības pateicību par aktīvu 
atbalstu Vārves pagasta kultūrvi-
des popularizēšanā un attīstībā. 
Tas nozīmē to, ka viņa fotografē 
dažādus pasākumus un sagatavo 
video sižetus – tas Dacei ļoti patīk! 
Viss sākās ar bērniem – kad taga-
dējais devītklasnieks Mārtiņš un 5. 
klases skolēni dvīņi Marta un Kris-

taps bija jaunāki, vecāki nolēma, 
ka mazajiem jādejo Vārves pagastā 
izveidotajā bērnu deju kolektīvā 
“Vāruvīte”. “Tad es sāku viņus fo-
tografēt, bet pēc tam iedomājos, 
ka arī citi vecāki gribētu redzēt, kā 
bērni uzstājas. Mēs ar vīru Dzinta-
ru dejojam Vārves pagasta deju ko-
lektīvā “Vāruve”, un arī tur es sāku 
fotografēt. Redziet, te ir kalendāri, 
kurus esmu sagatavojusi, iekļaujot 
tajos dejotāju attēlus un atzīmējot 
viņu dzimšanas un vārdadienas, 
lai neaizmirstam cits citu apsveikt. 
Te arī bilžu albumi, kuros ir manas 
fotogrāfi jas ar “Vāruves” dejotā-
jiem dažādos brīžos. “Vāruvītes” 
laikos iepazinos ar Vārves pagasta 
kultūras darba organizatori, jo biju 
no tiem vecākiem, kas uzņēmās 
lielāku atbildību, un reiz, kad orga-
nizēju ekskursiju, iesākās sadarbība 
ar Ingu, kas veiksmīgi turpinās arī 
tagad, īstenojot kopīgus projektus. 
Kad sākās pandēmija un klātienes 
koncerti nedrīkstēja notikt, es valsts 
svētkos sagatavoju video koncertu, 
ko varēja rādīt laukā. Šajā mate-
riālā bija arī uzrunas. 2020. gada 
Ziemassvētkos piedāvāju tiem, kas 
gribēja, fotografēties fotostūrītī, un 
piedalījos Adventes kalendāra saga-
tavošanā. To atverot, interneta vidē 
skatītājus uzrunāja dažādi Vārves 
pagasta cilvēki. Mans vaļasprieks 

aizņem laiku, bet man patīk tas, ko 
daru, patīk redzēt rezultātu. Tiesa, 
pēc lielāka projekta ir tā, ka negri-
bas fotoaparātu pat ņemt rokās, 
bet pēc tam atkal vēlos darboties. 
Rudenī man bija izaicinājums foto-
grafēt 1. septembri Zūru pamatsko-
lā. Naudu par to, ko daru, neņemu, 
jo neuzskatu sevi par profesionālu 
fotogrāfi . Ļoti brāķēju savas bildes, 
jo gribas, lai visi cilvēki izskatās labi. 
Lai varētu darboties prasmīgāk, pa-
beidzu Ventspilī fotokursus, bet in-
terneta vidē – arī video kursus. Kad 
mēs dejojam, uzlieku kameru uz 
statīva un pēc tam apstrādāju ma-
teriālu. Man pašai nepatīk būt foto-
kameras priekšā, dejotāji ir teikuši, 
ka labāk atrasties man aiz muguras, 
jo es labprātāk ķeru mirkļus, nevis 
statiskus kadrus.”

Dace fotografē ne tikai cilvēkus 
(starp citu, viņai patīk portretēt), 
bet arī dabu. Vilina jūras skati, patīk 
skaisto ieraudzīt arī rasas lāsē, bieži 
vien zirenieces modelis ir Bernes 
ganu suns Džeks, kuram nemaz tik 
ļoti nepatīk pozēt. Dacei ir viena 
“Canon” kamera un trīs objektīvi, 
un vēlme uzlabot savas prasmes. 
Vakaros viņa labprāt dodas uz deju 
kolektīva mēģinājumiem. Gribējusi 
dejot jau bērnībā, bet tad meiteņu 
bijis pārpārēm. Nu ir izdevies īstenot 
savu sapni, gūstot labu atslodzi pēc 
darba. Vislabāk patīk tieši koncerti, 
kad var uzstāties skaistos tērpos, sa-
tikt dejotājus no citiem kolektīviem 
un izkustēties arī ballēs. Uzzinu 
arī to, ka tradicionālais piparkūku 
cepšanas pasākums Zūrās ir Daces 
iniciatīva. Pirms vairākiem gadiem 
viņa kultūras darbiniecei Ingai tei-
kusi, ka trūkst svētku sajūtas, tādēļ 
tagad rūķu darbnīcā Ziemassvētku 
laikā top kārumi (piparkūku mīklu 
sagatavo Dace), notiek radošās darb-
nīcas, skan dziesmas. Reizēm zire-
nieci var sastapt ar grāmatu rokās. 
Saistošākie šķiet detektīvromāni, 
piemēram, Daces Judinas, Jū Nesbē, 
Jusi Adlera, patīk arī Stīvens Kings. 

Marlena Zvaigzne

Pūpoliņu ģimenes mīluļi – 
pa kreisi Pipars un Džeks, 
kurš ļoti labi saprot, kad 
saimniece viņu fotografē.  

 Ķer mirkļus, nevis 
statiskus kadrus 

Zanes Kalniņas vadītais deju kolektīvs “Vāruve” Daces 
skatījumā Piltenē.  DACES PŪPOLIŅAS FOTO         
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Bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Ventspils novada domes 
viedokli. Par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 1. jūnijā. 
Nākamais numurs iznāks 
14. jūnijā.

Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā  
2022. gada aprīlī reģistrēti  
divi jaundzimušie.  

Viens Ugāles un viens Vārves pagastā. 

Informācija par Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem  
miršanas gadījumiem 2022. gada aprīlī

Ugāles pagastā    Ina Vītola (27.07.1950.–01.04.2022.)

Piltenē    Arnolds Lauris (29.12.1938.–08.04.2022.) 

JŪRKALNE

Divi gadi uzmanības, piesardzības un dzīvošana 
pandēmijas ēnā. Nekas vēl nav beidzies, bet, draudzējoties ar 
veselo saprātu, varam sākt normāli dzīvot.

Pēc divu gadu pārtraukuma Jūrkalnē atkal Lieldienu svinības. Visap-
kārt prieks, saule un miers. Tautas nama vadītāja Kristīne Skrulle ar sa-
viem palīgiem bija parūpējusies par svētku izjūtām visiem dalībniekiem. 
Katrs cilvēks savā dzīvē grib būt laimīgs. Kur to laimi atrast? Minējumu 
daudz. Īsto atbildi palīdzēja atrast Jūrkalnes amatierteātra “Jampadracis” 
bērni un jaunieši, kuri aicināja piedalīties laimes meklēšanā. Protams, 
atrada. Tāpat kā Sprīdītis – savās mājās, ģimenē. 

Lieldienas, lai iepriecinātu bērnus, ir arī zaķa lielās darba dienas. 
Viņš bija pie tautas nama aiz lielās liepas pie iestādītajiem mazajiem 
kociņiem paslēpis 36 olas. Bērniem parādīja virzienu, kur meklēt. At-
rada trīs olas. Kur pārējās? Vārnu uzlidojumus nemanīja, arī čaumalas 
ne. Toties netālu pastaigājās cilvēki, kuri bija novietojuši mašīnas aiz tā 
laukumiņa. Nevienam no tiem, kas iekārtoja svinību vietu un redzēja 
staigājam svešus cilvēkus, neienāca prātā, ka zaķa cienasts bērniem tiek 
nozagts. Interesanti būtu uzzināt, kā garšoja? Droši vien labi, bet zagtas 
mantas nekad laimi nav nesušas. Bērniem ne tas vien būs dzīvē jāpārdzī-
vo. Katram ripināšanai bija līdzi pa oliņai. Visiem tika pa mantiņai un ne 
vienai vien. Neviltots prieks un svētku izjūtas. 

It kā šo divu gadu pārtraukuma nebūtu bijis, pārvaldes vadītājs Gun-
tars Reķis atkal visus cienāja ar īpaši gardo Lieldienu putru. Tā ir kļuvusi 
par neatņemamu svētku tradīciju. Netiek šķirots ne mazs, ne liels, ne pa-
zīstams, ne svešs – katrs ir  gaidīts ciemiņš šajos dabas atmodas svētkos.

Noslēgumā visus iepriecināja Zlēku amatierteātris “Margots” ar  
G. Priedes ludziņu “Lapsa sludina mieru”. Apbrīnojami, cik aktuāli tā 
skan šodien! Bija gan pionieru sveiciens, gan “Gulbju ezera” motīvs, gan 
Lapsas miera sludinājums. Vismaz mūsu paaudzei viss bija skaidrs. Jā, 
nekur tālu nav jāiet. Tepat, Eiropā, debesis ir bīstamas, lapsa, sludinot 
mieru, posta un nogalina. Jābūt modriem.

Par mūsu pagasta svētkiem paldies! Mājsēdes laiks noslēdzies. Tā-
dēļ novēlējumam ienāca prātā sens pantiņš, ko kādreiz rakstīja atmiņu 
kladēs: “Dzīvo dzīvē dzīvu dzīvi! Dzīvam dzīvē dzīva dzīve.” Lai drīzāk 
pienāk diena, kad visi varētu brīvi dzīvot, būtu gaiša saule debesīs un 
miers virs zemes!

Marija Janvāre

Jūrkalnē, ekspozīcijā 
“Vētru muzejs”, 14. 
maijā svinēs Muzeju 
nakti. No plkst. 19.00 līdz 
20.30 paredzēta Polijas 
mākslinieka Mareka 
Ščesnija gleznu izstādes 
“Waterworld” atklāšana,” 
pēc tam – humora pilnas 
aktivitātes.

Visi pasākuma apmeklētāji 
uzņemšanas komisijas priekšā 
varēs kārtot iestājeksāmenu Vēt-
ras spēku akadēmijā un piedzīvos 
godu tapt tur uzņemtiem, norāda 
ekspozīcijas vadītāja Inita Plēsu-
ma. Par gleznotāja Mareka Ščes-
nija mākslas darbiem viņa saka – 

tie ir ļoti enerģētiski, un to spēks 
rodas, iedvesmojoties gan no da-
bas elementiem (vētras, magmas, 
gaisa), gan no cilvēka eksistences 
plūduma pētījumiem un tās no-
slēpumu izzināšanas (mīlestības 
un nāves). Krāsa noteikti ir sva-
rīgs Mareka glezniecības aspekts. 
Dažos gadījumos tā veido pulsē-
jošu vielu, bet citos – dinamiskus 
gaismas efektus. Radītā spriedze 
atklāj kaut ko, kam ir dziļāka 
saikne ar dzīvības enerģijas plūs-
mu, kuru Mareks sastop un uzsūc 
sevī daudzajos ceļojumos. Vai 
māksliniekam vajadzētu runāt 
par enerģijas plūsmu pasaulē? 
Ščesnija mākslas darbi noteikti to 

dara. Viņš kļūst par neredzamās 
realitātes pētnieku un šamani, 
kurš atšifrē dzīvības spēkus visās 
to izpausmēs. Spožais mākslas 
starojums neļauj vienaldzīgi pa-
iet garām poļa darbiem. Skatītājs 
ir spiests piedalīties mākslinieka 
demiurģiskajā aktā, kurš meklē 
un atrod iedvesmu, pārvērš to 
krāsā un pamatprincipos, kas 
visu grauj. Būdams krāsu alķī-
miķis, Mareks Ščesnijs pārveido 
četrus elementus un ieved mūs 
ainavās, kas atgādina par cilvēka 
trauslumu dabas priekšā un arī 
tuvina šim spēkam.

Marlena Zvaigzne 

Vētru muzejā svinēs Muzeju nakti

Jūrkalnes “Straumēnos”, 
kur dzīvo amatnieka 
Gunta Niedoliņa ģimene, 
atvērts veikaliņš “Vērtību 
lāde”. Tajā var iegādāties 
saimniecībā darinātos 
priekšmetus.

Iecere vienā darbnīcas telpā 
iekārtot veikalu radās jau sen, jo 
līdz šim, kad atbrauca tūristi, kuri 
labprāt uzklausīja Gunta stāstī-
jumu par kokļu un amatniecības 
lietu darināšanu, ja cilvēki gri-
bēja kaut ko iegādāties, mantas 
tika iznestas laukā zem ozola. Nu 
ir iespēja “Straumēnos” radītos 
priekšmetus apskatīt vienuviet un 
izvēlēties sev tīkamāko, saka Ilona 
Niedoliņa, kura ne tikai palīdz vī-
ram amatniecības darbos, bet arī 
pievērsusies rokdarbiem. Veikali-
ņā izvietotas koka rotaļlietas, vir-
tuves piederumi, ķeblīši, kokles, 
adītas zeķes, auduma maisiņi u. c. 
lietas. Nosaukums “Vērtību lāde” 
izvēlēts tāpēc, ka “Straumēnu” 
saimnieki visu rada paši savām 
rokām, ikviens priekšmets ir neat-
kārtojams. Piemēram, katra virtu-
ves lāpstiņa, ar ko ērti uz pannas 
var apgriezt kotletes, atšķirsies no 
cita līdzīga piederuma. Nav arī 
divu vienādu kokļu vai zeķu pāru.

Marlena Zvaigzne

Veikaliņā “Vērtību lāde” 
apskatāmas dažādas 

“Straumēnos” 
radītas lietas.    
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Cienāja ar īpašo 
Lieldienu putruAtver 

veikaliņu 
“Vērtību 
lāde”


