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Lauku atbalsta dienestā apstiprināti četri Ventspils 
novada pašvaldības iesniegtie investīciju projekti.  
Divus no tiem paredzēts īstenot Ugālē, pa vienam  
Tārgalē un Ancē, uzlabojot iedzīvotāju iespējas saturīgi 
atpūsties dabā un izbaudīt gan klusu un mierīgu, gan 
dinamisku vidi.   

Projektu “Universāli pielietojamas velotrases ierīkošana Tārgalē”  
(Nr. 22-08-AL17-A019.2203-000007) un “Universāli pielietojamas velo-
trases ierīkošana Ugālē” (Nr. 22-08-AL17-A019.2203-000009) mērķis ir 
kvalitatīvas un drošas, aktīvai atpūtai piemērotas dzīves vides veidošana 
ar daudzveidīgu pakalpojumu klāstu un ilgtspējīgu, vidi saudzējošu infra-
struktūru. Realizējot projektus, Ziemeļkurzemē tiks radīts jauns inovatīvs 
publisks pakalpojums sporta, aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanai, kas 
būs integrēts vietējā infrastruktūrā un vērsts uz vietas potenciāla attīstību. 
Velotrases sastāvēs no dažāda augstuma asfaltētiem uzkalniņiem, virāžām 
un slīpumiem ar trases kopējo garumu – 71 m un platumu – 2 metri, tās 
būs aprīkotas ar drošības līnijām. Trases savienos ar esošo infrastruktūru, 
paredzot arī gājēju takas izbūvi, izveidojot atpūtas un pulcēšanās vietu ap-
meklētājiem un papildinot ar zaļo zonu, kas nodrošinās virsūdens novadī-
šanu no trases. Katra projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro, 
publiskais finansējums – 45 000 eiro no Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA), pašvaldības līdzfinansējums – 5000 eiro.

Apstiprinātā projekta ““TAK-U-GĀLE” pastaigu takas labiekārtošana” 
(Nr. 22-08-AL17-A019.2203-000008) mērķis ir izcelt Ugāles mežu varenī-
bu un bagātības, stiprināt ugālnieku identitāti, veidojot izpratni par ciema 
attīstības vēsturi, piesaistot tūristus Ugālei un novadam, labiekārtojot 6 
km garu apļveida dabas taku. Projekta gaitā atjaunos un labiekārtos pa-
staigu taku, kura ved cauri Ugāles mežiem un gravām un savieno bijušos 
administratīvos centrus un ciemata attīstībai nozīmīgas vietas. 

Apstiprināti četri LEADER projekti

Ugālē paredzēts labiekārtot pastaigu taku, kas jau kļuvusi par iecienītu atpūtas vietu.  
ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

No 6. līdz 10. jūlijam 
vairāk nekā 250 folkloras 
kopas un etnogrāfiskie 
ansambļi Latvijā tikās 
starptautiskajā folkloras 
festivālā “Baltica”. 
8. jūlijā mūsu novada 
folkloras kopas piedalījās 
sadziedāšanās pasākumā 
Rīgā, bet 9. jūlijā, Novadu 
dienā, sagaidīja viesus Popē. 

Pa vienam vien Popē piestāja 
lielāki un mazāki autobusi, kas šurp 
atveda viesus – 16 kopu pārstāvjus 
no Rīgas, Daugmales, Varakļāniem, 
Daugavpils un citām vietām, ciemi-
ņu vidū bija arī igauņi. Tā kā šīgada 
festivāla tēma bija “Spēle” un moto 
“Nāc ar mani spēlēties!”, Popē bija 
izveidoti četri spēļu plači, bet pats 
sauklis pārveidots tāmnieku dialek-
tā – “Nāč ar man spēltes!”. 

Popi pāršalca festivāla “Baltica” skaņas

“Pūnikas” vadībā folkloristi devās uz estrādi, lai satiktos koncertā “Saspēlējam, sadziedam Popē”.    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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NO DOMES SĒDES

l Apstiprināja grozījumus Ventspils novada domes apstiprinātajā Ventspils novada At-
tīstības programmas 2020.–2026. gadam Investīciju plānā.

l Deputāti apstiprināja novada domes saistošos noteikumus “Par Ventspils novada So-
ciālā dienesta maksas pakalpojumiem”. 

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena (EUR)

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un sociālā darba 
ietvaros sniegtie atbalsta pasākumi

1. Sociālā darba ietvaros sniegtie atbalsta pasākumi:
1.1. Sociālā darbinieka konsultācija 45 min. 22,50
1.2. Atbalsta grupas un grupu nodarbības 1 nodarbība 29,33
2. Grupu dzīvokļa pakalpojums:
2.1. Grupu dzīvoklis personai ar pašaprūpes 

prasmēm
1 diennakts 14,66

3. Specializētās darbnīcas:
3.1. Sociālā rehabilitācija specializētajās darbnīcās 1 dienā 18,47
4. Sociālā rehabilitācija:
4.1. Psihologa konsultācija 45 min. 37,29

Maksa par pakalpojumiem Ventspils novada 
Sociālā dienesta higiēnas centros

5. Higiēnas pakalpojumi:
5.1. Veļas mazgāšana personai 1 cik 2,00
5.2. Duša personai 30 min. 2,00

 

l Saistībā ar iesniegto darba uzteikumu atbrīvoja Ventspils novada Vārves pirmsskolas 
izglītības iestādes “Zīļuks” vadītāju Anniju Horsti no amata ar 2022. gada 30. jūniju.

l Izvērtējot saņemtos institūciju atzinumus un publiskās apspriešanas rezultātus, de-
putāti atbalstīja Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas pilnveido-
šanu.

l Pamatojoties uz saņemto iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu, deputāti atbalstīja 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā “Zuzes” Tārgales pagastā, kur plā-
nota savrupmājas/brīvdienu mājas būvniecība.

l Saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts bi-
roja atzinumu nosacījumiem deputāti akceptēja SIA “4 WIND”, reģ. Nr. 40203187175, pa-
redzēto darbību – četru vēja elektrostaciju būvniecību nekustamā īpašumā “Sārce” Popes 
pagastā.

l Ģimenes ārsts ir speciālists, kas nodrošina primāro veselības aprūpi – tas ir pir-
mais saskarsmes posms starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kurā 
risina iedzīvotāju veselības problēmas. Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
6. punktā ir noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt vese-
lības aprūpes pieejamību. Ņemot vērā situāciju ģimenes ārstu nozarē, ir nepieciešams rast 
risinājumu šīs nozares stiprināšanai, jo tas tieši ietekmē pašvaldībā dzīvojošo cilvēku vese-
lības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Ģimenes ārstu piesaistīšanai deputāti apstiprināja 
izstrādāto noteikumu projektu, kas nosaka kārtību atbalsta sniegšanai ārstniecības speciā-
listiem, kuri apgūst ģimenes (vispārējās prakses) ārsta pamatspecialitāti un kuri apliecina 
gatavību savu praksi atvērt Ventspils novada administratīvajā teritorijā.

l Ņemot vērā Finanšu komitejas atzinumu, apstiprināja novada pašvaldības terito-
rijā organizētu nometņu vai pasākumu dalībniekiem piemērot novada domes 2022. gada 
31. marta lēmumā Nr. 17 23.§ apstiprinātās ēdināšanas cenas novada pašvaldības izglītības 
iestādēs, nosakot, ka maksas cenrādis tiek piemērots no 2022. gada 1. jūlija.

l Noteica starpgabala statusu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 98900010538, 
platība 1,31 ha, Ziru pagastā.

l Atcēla novada domes 2022. gada 28. aprīļa lēmumu par nekustamā īpašuma, kadas-
tra Nr. 98840140116, Vārves pag., atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai – zemes 
nomniekam.

l Nolēma atsavināt elektroniskā izsolē nekustamo īpašumu “Lūsēni” Tārgales pagastā, at-
klātā izsolē atsavināt dzīvokļa īpašumu “Zāģētava”-1 Usmas pagastā, atklātā izsolē ar preten-
dentu atlasi nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu “Meijas” Ances pagastā (skatīt 9. lpp.).

l Nolēma lūgt valstij Satiksmes ministrijas personā nodot Ventspils novada pašvaldī-
bas īpašumā bez atlīdzības valsts nekustamo īpašumu “Zūru atpūtas mājas”, kadastra Nr. 
98840140299, kurā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98840140299, platība 
2,07 ha, ar mērķi – izmantot pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai: pašvaldības ceļa ie-
rīkošanai un uzturēšanai, perspektīvās tūrisma infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.  

l Atbalstīja investīciju projekta “Piltenes pilsētas Lauku un Zemnieku ielas pārbūve, 
Ventspils novadā” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts 
budžeta aizdevuma saņemšanai 397 248,71 eiro apmērā. Nodrošināt līdzfinansējumu 15% 
apmērā no būvdarbu izmaksām, tas ir, 70 102,71 eiro, kā arī maksājumus par autoruzrau-
dzības pakalpojumiem 1815,00 eiro apmērā un būvuzraudzības pakalpojumiem 7263,63 
eiro apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

l Vēl deputāti pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma 
precizēja saistošajos noteikumos redakcionālos labojumus par sociālajiem pakalpojumiem 
Ventspils novadā, pieņēma lēmumu atsavināt dzīvokļus Piltenē un Tārgales, Ziru pagastā, 
atsavināt ½ domājamās daļas nekustamos īpašumos Zlēku un Ugāles pagastā.

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

Jūnija domes sēdēs

Ar velosipēdiem 
UZ KAIMIŅU  
PAGASTU

 
Jūnijs ir mēnesis, kad ikvienā Latvijas apdzīvotā vietā 

tiek ielīgoti, svinēti Jāņi. Užavā šogad 23. jūnijā līgojām kopā 
ar grupu “Atbalss”. 

Savukārt jūlija sākumā užavniekiem tika piedāvāta izzinoša ve-
loekskursija uz Ziru pagastu. Mūs sirsnīgi uzņēma Anita Pāvelsone, 
kura aizraujoši stāstīja par sava pagasta vēsturi un izrādīja interesantus 
agrāko laiku priekšmetus, ko sanesuši iedzīvotāji un kas sakārtoti vie-
nuviet Ziru novadpētniecības telpās. Vēl izpētījām Ziru muižas parku, 
galda spēļu galdus, ieturējām pusdienas un devāmies uz mājām, jo viss 
liecināja, ka mājupceļā mūs var pārsteigt lietus. Kilometru no Užavas 
mūsu pareģojums piepildījās – saņēmām nelielu veldzi no debesīm. 
Paldies tiem, kas nenobijās no brauciena pa grantētajiem ceļiem. Kopā 
bijām forša komanda, un jau domājam, kur aizceļot nākamajā izbrau-
kumā. 

Gita Vilgute

Užavnieki ar velosipēdiem aizbrauca uz Zirām un 
apskatīja novadpētniecības ekspozīciju.  

GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO 

UŽAVA
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“Kausiņu” saimniece 
Tatjana Urča izvēlējusies 
bioloģisko saimniekošanas 
veidu. Tas viņai šķiet 
interesants un neapgrūtina, 
turklāt ieguvēji ir visi – kā 
mājinieki, kuriem galdā tiek 
celti veselīgi produkti, tā arī 
pircēji, kuriem tiek gardi 
tomāti, pupiņas, zirņi, loki, 
spināti, kāļi, bietes, patisoni, 
arbūzi. 

Tā ir tikai daļa produkcijas, 
ko var iegādāties Ventspils tirgū. 
Piltenes lauku teritorijā Tatjanas 
ģimene dzīvo septiņus gadus. 
“Vispār esmu no Ventspils, mums 
bija arī vasarnīca. Tolaik strādā-
ju stādu audzētavā un kā darbi-
niece ar atlaidi varēju iegādāties 
dažādus dekoratīvus stādus, līdz 
kādu dienu sapratu – man trūkst 
vietas, kur tos visus iestādīt. Ie-
šāvās galvā ideja, ka vajag lielāku 
platību. Piecus gadus loloju sevī 
domu, ka būtu labi vairs nestrādāt 
algotu darbu, bet uzsākt kaut ko 
savu. Tad patrāpījās sludinājums 
par šo māju – te gan viss izskatī-
jās pamests, bija necaurstaigāja-

mi džungļi. Vīrs prasīja, kas man 
šeit patīk, un es atbildēju, ka viss, 
arī koki, kas jau bija izauguši lieli. 
Māja tiešām bija briesmīgā stā-
voklī, bet es intuitīvi jutu, ka būs 
labi. Nu jau ir septītā sezona, kopš 
esam “Kausiņos”. Pirmajā pavasarī 
palūdzu kaimiņam Artim Fetle-
ram uzar zemi, lai varu iestādīt 
kartupeļus un dekoratīvos stādus. 
Dēls palīdzēja uzcelt siltumnīcu, 
un mēs pamazām sākām saimnie-
kot. Sākumā tirgū stāvēja mana 
mamma, kas pārdeva savu izau-
dzēto produkciju, es viņai piegā-
dāju plūmītes, ābolus. Nākamajā 
gadā mamma teica, lai izaudzēju 
gurķus. Kad tie bija gatavi, izrā-
dījās, ka mammai vairs nav spēka 
tirgoties, un kāda pārdevēja sacīja, 
ka vislabāk būtu, ja es pati pārdotu 
savu produkciju. Bija bail, drebē-
ju no satraukuma, bet pamazām 
sāku braukt uz tirgu.”

“Kausiņu” sētā aug arī plūš-
koki, un reiz tajos ieperinājušās 
laputis. Pirmajā gadā Tatjana 
smidzinājusi ķīmiskos līdzekļus, 
lai likvidētu kaitēkļus, bet nāka-
majā nolēmusi nogaidīt. Pēc laika 

kukaiņi pazuduši paši no sevis. 
“Tā es nospriedu, ka vairs negri-
bu izmantot ķīmiju, ja daba pati 
tiek galā ar savām problēmām. 
Biju pilsētniece, tāpēc nezinā-
ju, ka varu iesniegt pieteikumu, 
lai saņemtu platībmaksājumus. 
Kaut kur izlasīju, ka var piedalī-
ties projektu konkursā un saņemt 
naudu attīstībai. Ar divām rokām 
un lāpstu tu neesi īsts lauksaim-
nieks, vajag kaut ko vairāk, tāpēc 
kontaktējos ar Lauku konsultāci-
ju un izglītības centra Ventspils 
biroja vadītāju Īrisu Rozi-Posu-
mu un apmeklēju bioloģiskajiem 
zemniekiem paredzētos kursus, 
jo sapratu, jā, daba ir gudra, bet 
arī cilvēkam vajadzīgas zināšanas, 
kad un ko darīt, lai palīdzētu tai. 
Es visu laiku domāju par projek-

ta rakstīšanu, zināju, ka bioloģis-
kās saimniecības iegūst papildu 
punktus, tāpēc reģistrēju savu 
saimniecību kā bioloģisko. Vīrs 
man palīdzēja sagatavot projek-
ta pieteikumu, un mums izdevās 
saņemt mazajām lauku saimnie-
cībām domāto atbalstu – 15  000 
eiro. Nopirkām traktoru, vagotā-
ju, kartupeļu kratītāju un zemes 
rušinātāju, arī sējmašīnu.”

Ir mīts, ka bioloģiskā saimnie-
košana ir lēnāka un grūtāka, bet 
Tatjana teic, ka daudz nedomā par 
izdevīgumu, jo grib dzīvot drau-
dzīgi ar kukaiņiem un citu dzīvo 
radību. “Es lieku akcentu uz to, ko 
gribu nest sabiedrībai. Ir grūti, jo 
daudz laika aizņem kaplēšana. Va-
rētu jau iegādāties kādu agregātu, 
kas atvieglotu darbu, bet ierīces ir 

UZŅĒMĒJDARBĪBA dārgas. Tā nu es kaplēju… No visa 
audzēju pa druskai, un tas, es do-
māju, ir pareizi, jo tad, ja neizaug 
viena kultūra, man vietā ir cita. 
Varu piedāvāt salātus, redīsus, dil-
les, bet jo īpaši man patīk tomāti, 
esmu pat “WhatsApp” tomātu ča-
tiņā. Audzēju lielaugļu un šķirnes 
tomātus, man ir paliela kolekcija, 
sēkliņas iegūtas no dažādām pa-
saules valstīm. Pagājušajā gadā 
sāku pārdot arī tomātu stādus, 
jo cilvēki interesējās un prasīja. 
Maniem tomātiem ir laba garša 
un smarža, un pircēji to novērtē. 
Pārējās kultūras audzēju nedaudz, 
tikai pa vadziņai, jo ir jāizmēģina. 
Arbūzu raža, piemēram, ir ļoti 
atkarīga no laika apstākļiem – ja 
augusts būs lietains, tie neienāk-
sies labi.”

Tatjana ir secinājusi, ka biolo-
ģiskajiem zemniekiem, kuri dzīvo 
Rīgas apkārtnē, saimniekot ir iz-
devīgāk, jo ir pirktspējīgāki klien-
ti. Pārējiem zemniekiem jāpielā-
gojas vietējā tirgus situācijai, kas 
ne vienmēr ir labvēlīga. Piltenie-
ces dārzā izaudzēto var nopirkt 
arī lauku labumu veikalā “Ķocis”. 
Tatjana atceras, ka arī uzņēmuma 
vadītājas Ivetas Ķēniņas piemērs 
viņu iedrošinājis pievērsties bio-
loģiskajai lauksaimniecībai, jo arī 
Ivetai ir šāda saimniecība. Kad 
Tatjana tirgū līdzās savai produk-
cijai nolikusi norādi, ka augļi un 
dārzeņi audzēti bioloģiski, pircēju 
skaits palielinājies, tomēr gadās 
arī cilvēki, kuri netic, ka viss izau-
dzēts bez ķīmijas. Zemniece tad 
nelauž šķēpus, ļauj katram domāt, 
kā viņam patīk.     

Marlena Zvaigzne

“Varētu jau iegādāties kādu agregātu, kas atvieglotu 
darbu, bet ierīces ir dārgas. Tā nu es kaplēju…” stāsta 
pilteniece Tatjana.    MARLENAS ZVAIGZNES FOTO                   

No visa audzē 
pa druskai

USMA

Svinot Moricsalas 110 gadu jubileju, biedrība “Usmas 
Kristīgā tautas skola” Usmā atklāja jaunu vides objektu 
“Atver Morica dārguma lādi!”.

Pasākumā pulcējās interesenti, lai aplūkotu jauno vides objektu, izpē-
tītu noslēpumaino lādes saturu, kā arī piedalītos radošajā darbnīcā, veido-
jot gobelēngleznas no dabas materiāliem, un dotos plostu braucienā, un 
no cita skata punkta paraudzītos uz Usmas ezera pērli – Moricsalu.

Turpmāk lādes saturu aicināts aplūkot ikviens interesents, tā atrodas 
Usmas Elkraga dabas takas galā. Lādē atrodami gan informatīvi materiā-
li par Moricsalas dabas rezervātu, gan arī dažādi atribūti, ar kuriem var 
nofotografēties. 

“Vides objektam pretī redzam unikālo salu, kas ir vecākā un vērtīgākā 
sala Latvijā. Tā šogad svin 110. jubileju kā dabas rezervāts, bet saimnieciskā 
darbība tur nav veikta jau gandrīz 500 gadus. Usma ir tuvākā vieta šai īpaša-
jai pērlei, un, tā kā cilvēki grib zināt, kas Moricsalā ir tik īpašs, tagad ir lāde, 
kurā ielūkoties, lai apjaustu salas nozīmīgumu. Paldies Ventspils novada 
pašvaldībai par atbalstu projektam, kuru īstenojot tikām pie jauna objekta. 
Man ir prieks par paveikto!” stāsta biedrības valdes locekle Harina Kreislere. 

Inga Andra Leigute
Elkraga dabas takas galā novietota dārguma lāde. To apskatīt aicina biedrības 
“Usmas Kristīgā tautas skola” valdes locekle Harina Kreislere.  INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO

Usmā atklāts 
vides objekts 
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  PILTENE
16. jūlijā Piltenes pilsētas svētki 

“Roku rokā visi kopā!”.
Bibliotēka
Izstādes:
l “Bibliotēkas kalendārs stāsta” 

– grāmatu izstāde un planšete lasī-
tavā par ievērojamiem cilvēkiem ju-
bilāriem, atceres dienām, svētkiem, 
aktuāliem notikumiem jūlijā.

l Tematiska literatūras izstāde 
lasītavā “Visapkārt jūra vien…”.

l Pasaules iedzīvotāju dienai 
(11.  jūlijs) veltīta literatūras izstāde 
abonementā “Mēs visi pasaulē”.

l Literatūras izstāde “Kultūras 
ministrijas atbalstītais “Grāmatu ie-
pirkums 2022 Piltenes bibliotēkai””.

l Literatūras izstāde “Iepazīsim 
“Bērnu žūrijas 2022” grāmatas!”.

l Fotoizstāde lasītavā “Mūsu 
2021. gads”.

l Literatūras izstāde bērnu no-
daļā “Mūsu uzticamie draugi: stāsti 
par mājdzīvniekiem”.

l Ļ. Šķēles tērpu izstāde.
l Izstāde “Glezniņas mozaīkas 

tehnikā”.
PASĀKUMI:
l 26. jūlijā plkst. 15 un 18 Uk-

rainas mākslinieces un litoterapei-
tes Liānas Zaharčenko rotu (dabīgie 
dārgakmeņi un pusdārgakmeņi) 
darināšanas meistarklases un stās-
tījums par akmeņu dziedinošajām 
īpašībām. Dalības maksa 15 eiro 
(cenā ietilpst materiāli). Vietu skaits 
ierobežots, pieteikties līdz 22.  jūli-
jam bibliotēkā vai pa tālr. 25423839.

PUZE
15. jūlijā plkst 19 Puzenieku 

ciema svētki.
22. jūlijā plkst 19 Annahites 

ciema svētki.
30. jūlijā plkst 19 Nīcciema 

svētki.
Bibliotēka
Izstādes:
l Novadpētniecības materiālu 

un fotogrāfiju izstāde “Tilti pār Sten-
di Puzes pagastā toreiz un tagad”.

l Literatūras izstāde “Viss par 
un ap zaķiem”. Puzes bibliotēkā mīt 
daudzi Zaķi – rakstniece, mākslinie-
ce, literārā redaktore, komponists, 
autors, tulkotāja, interjera dizainere 
un arī leitnants, un, protams, zaķi, za-
ķīši, sauleszaķi un zaķveidīgie tēli ro-
mānos, pasakās, dzejoļos un stāstos.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Dzīvnieks manā grāmatā”.

l Literatūras izstāde “Ar pie-
dzīvojumiem pa vēsturi” – franču 
rakstniekam Aleksandram Dimā 
(tēvam) 220. 

l Nozaru literatūras izstāde 
“Mazs bij’ tēva novadiņš”.

l Literatūras izstāde “Kultūras 
ministrijas atbalstītais “Grāmatu ie-
pirkums 2022 Popes bibliotēkai””.

l Literatūras izstāde “Iepazīsim 

“Bērnu žūrijas 2022” grāmatas!”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 72. kopa.
PASĀKUMI:
l No 18. līdz 20. jūlijam ra-

došās nodarbībās “Puķu dancis” 
pirmsskolas un skolas vecuma bērni 
gatavos telpiskus ziedus, izmantojot 
papīru un stiepli.

l No 1. līdz 12. augustam bib-
liotēka slēgta; atvaļinājums.

TĀRGALE
30. jūlijā Tārgales pagasta 

svētki.
No plkst. 11 
Stadionā – pagasta svētku spor-

tiskās aktivitātes: volejbols (koman-
da 2+1); basketbola soda metieni; 
zābaku mešana. 

Pie pagasta pārvaldes un brīv-
dabas estrādē: izklaides bērniem; 
radošās darbnīcas; “Tārgales ķēķa” 
saimnieču zupas gatavošana un 
degustēšana; Tārgales rokdarbnie-
ču kluba izstāde; Tārgales pagas-
ta jaundzimušo bērniņu svinīga 
šūpošana un uzņemšana pagasta 
saimē. Pieteikties līdz 22. jūlijam, 
reģistrējoties pie Tārgales pagasta 
kultūras pasākumu organizatores 
(tālr. 27307978). Sacensību uzvarē-
tāju sveikšana; svētku koncerts un 
vēl dažādas aktivitātes.

Svētku noslēgumā kārtīgi atpū-
tīsimies zaļumballē. Spēlēs grupa 
“Kurzemnieki”.

Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz 24. 

jūlijam bibliotēka slēgta: atvaļinā-
jums.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Iepazīsim 

“Bērnu žūrijas 2022” grāmatas!”.
l Literatūras izstāde “Kultūras 

ministrijas atbalstītais “Grāmatu 
iepirkums 2022 Tārgales bibliotē-
kai””.

l Literatūras izstāde “Dzejnie-
kam Jāzepam Osmanim 90”.

l Literatūras izstāde “Rakstnie-
kam Arturam Heniņam 90”.

l Literatūras izstāde “Ogu laikā”.

JŪRKALNE 
Bibliotēka 
Izstādes:
l Izstāde “Bezgalīgs tuvums” 

– dziedātājam, dzejniekam, māksli-
niekam Igo 60.

l Andreja Māra Eizāna minia-
tūrgrafikas darbu ekslibris izstāde.

l Literatūras izstāde “Kultūras 
ministrijas atbalstītais “Grāmatu 
iepirkums 2022 Jūrkalnes bibliotē-
kai””.

l Literatūras izstāde “Iepazīsim 
“Bērnu žūrijas 2022” grāmatas!”.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Latviešu tautas pasakas”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 67. kopa.

PASĀKUMI:
l Jūlijā lasītāju klubiņš bagāti-

nās savu redzesloku “Dzintara ceļā”.

UŽAVA
22. jūlijā plkst. 19 Užavas svēt-

ku “iesildošais” pasākums “Meklē 
nu...”. Dosimies izpētes trasēs ar kā-
jām pa Užavas centru un ar velosi-
pēdu nedaudz lielākā teritorijā.

23. jūlijā Užavas svētki “Izbau-
di Užavu”. Dienas pirmā aktivitāte 
plkst. 7 – makšķerēšana. Plkst. 10 
svētku atklāšana, pēc tam individu-
ālās sacensības visām vecuma gru-
pām, komandu sacensības, radošās 
darbnīcas, volejbola turnīrs, mazos 
priecēs pasaku tēli, Zlēku amatier-
teātris “Margots” ar H. Paukša lugu 
“Šakāļu uzbrukums”, uzvarētāju 
apbalvošana, svētku koncertā visus 
priecēs “Ziņģes brāļi”, zaļumballe 
kopā ar Saldus muzikantiem. 

Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz 

14. jūlijam bibliotēka slēgta; atva-
ļinājums.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Veselība 

pie mājas sliekšņa” – ārstniecības 
augu tējas.

l Literatūras izstāde “Kultūras 
ministrijas atbalstītais “Grāmatu ie-
pirkums 2022 Užavas bibliotēkai””.

l “Bērnu, jauniešu, vecāku žū-
rijas 2022” grāmatu izstāde “Lasi! 
Atbalsti! Iesaisties!”.

l Literatūras izstāde “Apceļo 
Latviju”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 68. kopa.

ANCE
23. jūlijā plkst. 14 Ances parkā 

Ances pagasta svētki “Liekam jaunu 
bildi iekšā”. Esam ielikuši daudzas 
bildes – makšķerēšanu, sporta spē-
les, ģimeņu sacensības “Lazertag”, 
koncertu, jaundzimušo pagasta ie-
dzīvotāju sveikšanu, “Kafiju Ances 
muižā” un vēl citas izdarības. Plkst. 
18 dalībnieku un atbalstītāju sveik-
šana kopā ar “Marijas deju studiju”. 
Plkst. 19 jauno aktieru un izcila re-
žisora veidotā koncertizrāde “Mū-
žam dzīvais Unisons – tomēr kavē”. 
Ballē spēlēs Edijs. Svinēsim svētkus 
kopā!

Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz 19. 

jūlijam bibliotēka slēgta; atvaļinā-
jums.

Izstādes:
l Pagasta svētkiem veltīta no-

vadpētniecības izstāde “Ances svēt-
ku moto cauri gadiem!”.

l Literatūras izstāde “Kultūras 
ministrijas atbalstītais “Grāmatu 
iepirkums 2022 Ances bibliotē-
kai””.

l Literatūras izstāde “Iepazīsim 
“Bērnu žūrijas 2022” grāmatas!”.

PASĀKUMI:
l 30. jūlijā plkst. 11 lasītāju 

klubiņa “Dažādības” pasākums “Ce-
ļojumu iespaidi”.

 
UGĀLE
16. jūlijā plkst. 16 Rāpatu svēt-

ki “Senču aicinājums” Ugāles pagas-
ta Rāpatu ciema “Puijās”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Izstāde “Ugāle ceļvežos”.
l Literatūras izstāde “Kultūras 

ministrijas atbalstītais “Grāmatu ie-
pirkums 2022 Popes bibliotēkai””.

l Literatūras izstāde “Iepazīsim 
“Bērnu žūrijas 2022” grāmatas!”.

Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 73. kopa.

POPE
16. jūlijā plkst. 17 kultūras 

namā Popes pamatskolas salidoju-
ma svinīgā daļa. 

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Zied va-

sara, un sapņi dzīvo”.
l Literatūras izstāde “Kultūras 

ministrijas atbalstītais “Grāmatu ie-
pirkums 2022 Popes bibliotēkai””.

l Literatūras izstāde “Iepazīsim 
“Bērnu žūrijas 2022” grāmatas!”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 72. kopa.

ZIRAS
23. jūlijā Ziru pagasta svēt-

ki. Plkst. 10.40 svētku gājiens no 
Ziru pagasta estrādes līdz pagasta 
lielajam laukumam, kur norisinā-
sies svētki. Plkst. 11 svinīgā uzru-
na, 2020. un 2021. gadā dzimušo 
bērnu sveikšana. Plkst. 11.30 ne-
liels koncerts par godu jaundzi-
mušajiem, kurā uzstāsies bērnu 
ansamblis (vadītāja K. Bindere). 
No plkst. 12 līdz 15 ziedu paklāju 
veidošana, nopietnākas sportiskas 
aktivitātes – volejbols, strītbols – 
un nenopietnas sportiskas aktivi-
tātes. No plkst. 15.00 līdz 16.20 
Gunta Veita koncerts. Pēc koncer-
ta sporta spēļu uzvarētāju apbalvo-
šana. Plkst. 17 Zlēku amatierteāt-
ra “Margots” izrāde. Plkst. 18.20 
koncerts, uzstāsies Ziru ansamblis 
kopā ar skeču meitenēm. Visas die-
nas garumā darbosies ansambļa ķē-
ķis (uzkodas, loterija, gliteru tetovē-
jumi), bērniem visas dienas garumā 
būs pieejama piepūšamā atrakcija. 
Plkst. 22 Ziru parkā – zaļumballe, 
spēlēs Bančiks.  

Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz 24. 

jūlijam un no 1. līdz 14. augustam 
bibliotēka slēgta; atvaļinājums.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kultūras 

ministrijas atbalstītais “Grāmatu ie-
pirkums 2022 Ziru bibliotēkai””.

Ventspils novada pasākumu afiša
12. jūlijs – 10. augusts 

l Literatūras izstāde “Iepazī-
sim “Bērnu žūrijas 2022” grāmatas!”.

l Ceļojošā grāmatu kopa “Kul-
tūras ministrijas atbalstītais “Vērtī-
go grāmatu iepirkums 2021”.

ZLĒKAS
29. jūlijā plkst. 22 koncerts 

Zlēku muižā, uzstājas Juris Jope.
Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz 

20. jūlijam bibliotēka slēgta; bib-
liotekārei atvaļinājums.

Izstādes: 
l Literatūras izstāde “Kultūras 

ministrijas atbalstītais “Grāmatu 
iepirkums 2022 Zlēku bibliotēkai””.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Jāzepa Osmaņa dzejas pasaule”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 70. kopa.

USMA
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kultūras 

ministrijas atbalstītais “Grāmatu 
iepirkums 2022 Usmas bibliotē-
kai””.

l Literatūras izstāde “Jūlija ju-
bilāri – dzejniekam, tulkotājam Jā-
zepam Osmanim 90, rakstniekam, 
publicistam Arturam Heniņam 90, 
dzejniekam Harijam Skujam 95, 
rakstniekam Valdim Grenkovam 
95”.

l Literatūras izstāde “Meža 
veltes veselībai un uzturam”.

l Ceļojošā grāmatu kopa “Kul-
tūras ministrijas atbalstītais “Vērtī-
go grāmatu iepirkums 2021”.

PASĀKUMI:
l Jūlijā (laiks tiek precizēts) – 

ekskursija čaklākajiem lasītājiem 
uz Līvbērzes pagastu.

VĀRVE
Vārves bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz 

24. jūlijam bibliotēka slēgta; at-
vaļinājums.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam un publicistam Artūram 
Heniņam 90”. 

l Literatūras izstāde bērniem 
“Darbiņi cīņā ar garlaicību”.

l Literatūras izstāde “Kultūras 
ministrijas atbalstītais “Grāmatu 
iepirkums 2022 Vārves bibliotē-
kai””.

l Literatūras izstāde “Iepazī-
sim “Bērnu žūrijas 2022” grāma-
tas!”.

Zūru bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz 

25. jūlijam bibliotēka slēgta; at-
vaļinājums.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Kultūras 

ministrijas atbalstītais “Grāmatu 
iepirkums 2022 Zūru bibliotēkai””.

l Literatūras izstāde “Iepazī-
sim “Bērnu žūrijas 2022” grāmatas!”.

l Ventspils bibliotēkas rotējo-
šā fonda 69. kopa.
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Līnijdeju grupa “Margrietiņas” 
nosvin 20 gadu jubileju

Ugāles tirgus laukumā norisinājās līnijdeju grupas 
“Margrietiņas” 20 gadu jubilejas koncerts “Viss ir daudz 
vienkāršāk”, kurā kolektīva dalībnieces krāšņos tērpos 
izdejoja vairākas dejas.

Koncertā pulcējās līnijdeju grupas draugi, radi un atbalstītāji, kā arī 
viesi sniedza savus priekšnesumus un mīļi sveica jubilāres, sakot labus 
vārdus un sirsnīgus novēlējumus. “Man ir brīnišķīgas meitenes, un, ja 
nebūtu viņu, tad nebūtu šī pasākuma. Man ir patiess prieks, ka meitenes 
jau 20 gadus ir uzticīgas dejai, mums kopā ir labi, mēs dejojam, priecāja-
mies, svinam svētkus, braucam ekskursijās un esam laimīgas. Es novēlu 
mums vēl vismaz desmit gadus kopā sadejot!” sacīja kolektīva vadītāja 
Zenta Ķeizare.

Sirsnīgi sveicam Ugāles pagasta līnijdeju grupu “Margrietiņas” un 
novēlam arī turpmāk dzīvesprieku, raitus deju soļus un radošu garu!

Inga Andra Leigute

“Margrietiņu” pulkā ir arī ilggadējas dejotājas. 
ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO 

Pūtēju orķestris “Ugāle” 
kopā ar Kurzemes un 
Pierīgas pūtēju orķestriem 
piedalījās XXVII Vispārējo 
latviešu dziesmu un XVII 
deju svētku ieskaņas 
koncertā koncertdārzā 
“Pūt, vējiņi!”, kur ar savu 
sniegumu aizkustināja 
sanākušos  klausītājus.

Liepājas atjaunotajā koncert-
dārzā izskanēja dažādi skaņdarbi, 
orķestri tiem piešķīra gan tradi-
cionālu, gan mūsdienīgu skanē-
jumu, koncerta mākslinieciskais 
vadītājs bija Jānis Retenais, reži-
sore – Elīna Apsīte.

Ventspils novada Kultūras 
nodaļas vadītāja Zane Pamše at-
klāja, ka koncerta laikā jutusies 
ļoti aizkustināta: “Šis koncerts 
mani tā saviļņoja, ka, klauso-
ties skaņdarbu “Pūt, vējiņi!”, acīs 
sariesās asaras. Es domāju, ka 
manas asaras bija kā cieņas un 

mīlestības apliecinājums šim 
skaistajam skaņdarbam, jo tā taču 
ir Imanta Kalniņa Liepāja. Manu-
prāt, mūsu orķestris ļoti labi sevi 
parādīja, koncerta kopskaņa bija 
lieliska, noskaņojums – sirsnīgs, 
tieši tāds, kādam jābūt, gaidot 
Dziesmu svētkus.”

Savās emocijās dalījās arī pū-
tēju orķestra “Ugāle” diriģents Jā-
nis Smilga: “Paldies jāsaka visam 
kolektīvam, mūsu kopdarbs, mē-
ģinājumi jau no pavasara vaina-
gojās ar skaistu koncertu, kā arī 
prieks, ka visi pūtēju orķestri bija 
ļoti labi sagatavojušies. Koncerts 
tika aizvadīts augstā pacilātībā, 
publika bija sajūsmā. Liels pal-
dies Ventspils novada pašvaldībai 
par atvēlēto transportu un garda-
jām pusdienām. Arī Liepāja mūs 
uzņēma ar sauli un bez lieliem 
vējiem, kopumā šī bija vērtīga un 
izdevusies diena.” 

Inga Andra Leigute

Šogad mūziķi, 
dziesminieki un klausītāji 
satikšanos Ventspils novada 
Popē svinēs 29. un 30. jūlijā, 
Dullo Dauku festivālā 
“Vārti» tiekoties jau septīto 
reizi. Popes estrādē skanēs 
gan Mārtiņa Freimaņa 
koncertstāsts  
“I am fine”, gan dziesminieku 
koncerts ar Imanta 
Kalniņa zelta dziesmu 
repertuāru noslēgumā, bet 
muižas ansamblī notiks 
dziesminieku autorkoncerti, 
aicinot ieklausīties Arņa 
Miltiņa, Ievas Akurateres, 
Ilzes Gruntes, Raimondas 
Vazdikas un Kristīnes Locikas 
muzikālajos vēstījumos. 

“Šoreiz mūsu katra paša Dul-

lais Dauka ies cauri septiņiem vār-
tiem cerībā rast un sniegt prieku 
šajā savādajā laikmetā. Satikšanās 
klātienē un dziedāšana ir tās lietas, 
kas rada laimes sajūtu, dod spēku, 
ticību un pārliecību par gaismu 
cilvēkos. Spēt saskatīt prieku un 
mīļumu vienkāršās lietās un, galve-
nais, vienam otrā. Dziesma kādam 
skan skaļi un droši, citam klusi kā 
lūgšana, bet būtiskais – tā dziedē,” 
stāsta Inese Muižniece, viena no 
četrām festivāla rīkotājām.

29. jūlija vakarā pulksten 20 
Popes estrādē uz skatuves kāps 
liepājnieki Maija Kalniņa, Ieva 
Tālberga, Normunds Kalniņš, 
Zanda Štrausa, Raitis Eleris, Ro-
berts Dinters un Kaspars Boro-
duško, skatītājiem piedāvājot sava 
drauga Mārtiņa Freimaņa pirmo 

dziesmu koncertstāstu “I am fine”. 
Tās ir 12 plašākai auditorijai vēl 
mazpazīstamas mūziķa Mār-
tiņa Freimaņa dziesmas, kuras 
viņš uzrakstīja 90.  gados, laikā, 
kad mācījās Aizputes vidusskolā. 
Īpaši šim projektam izveidotais 
mūziķu ansamblis ir pieņēmis iz-
aicinājumu domāt par to, kā šīm 
dziesmām būtu jāskan šodien. 
Koncertstāstu caurvīs Maijas Kal-
niņas stāstījums, kurā iekausēti 
mirkļi no laika, kad šīs dziesmas 
tapa. Pēc koncerta – ugunskuru 
dziesmu nakts ar savu daļu nepa-
redzamības skaistuma. 

30. jūlijā Popē būs iespēja ie-
pazīt dziesminiekus, viņu radītās 
dziesmas un stāstus, uz brīdi no-
nākot dziesminieka vadītā muzi-
kālā ceļojumā jeb autorkoncertā, 

kam dots nosaukums “Tuvplāns”. 
Pulksten 13 Popes baznīcā uz tik-
šanos aicinās Arnis Miltiņš, kurš 
muzicēs kopā ar meitu Laimu un 
mūziķi, draugu un uzvārda brāli 
Jāni Miltiņu. Pulksten 15 kon-
certzālē “Zirgu stallis” uz sarunu 
dziesmās ielūdz Ieva Akuratere, 
Raimonda Vazdika un Ilze Grunte. 
Savukārt vakarpusē, pulksten 17, 
Popes muižas zālē ar klausītājiem 
“Tuvplānā” tiksies Kristīne Locika 
un draugi. 

Festivāla noslēgumā pulksten 
20 Popes estrādē sāksies dziesmi-
nieku koncerts, kurā muzicēs Jana 
Egle, Simona Rača un Jānis Rūcis, 
Laura Vītola, Maija Kalniņa, Uldis 
Kākulis, Melisa Kaškura, Kārlis 
Kazāks un Austrasbērni, izpildot 
Arņa Miltiņa, Valda Atāla un Kris-

tīnes Locikas dziesmu koncert-
programmu. Noslēgumā Imanta 
Kalniņa zelta dziesmu repertuārs 
un sadziedāšanās. 

Festivālu “Vārti” rīko Maija 
Kalniņa, Ilze Meiere, Dace Vašuka 
un Inese Muižniece, pārstāvot 
biedrības “Austras biedrība”, “Siets” 
un “Popes muiža”. 

Inese Muižniece

Pūtēju orķestra “Ugāle” dalībnieki Liepājā.  PŪTĒJU ORĶESTRA “UGĀLE” ARHĪVA FOTO

Pūtēju orķestris koncertē Liepājā

Prieks Popē – septītais festivāls “Vārti”
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PILTENE

Piltenes pirmsskolas 
izglītības iestādes 
“Taurenītis” vadītāja 
Inita Griķe pērn saņēma 
pašvaldības apbalvojumu 
“Gada skolotājs”. Tas 
pasniegts par mūsdienīgu un 
kvalitatīvu izglītības darba 
organizēšanu un vadību.

Inita atceras, ka jaunībā, izvē-
loties profesiju, bijusi iekšējā intu-
īcija, ka tā patiks, un tā arī ir. “Mans 
darbs ir ļoti radošs, bez scenārija 
un ar savu izaicinājumu. Šādos brī-
žos jāprot pieņemt pareizie lēmu-
mi. Protams, mēs visi kļūdāmies, 
bet kļūdas ir tāpēc, lai mācītos,” 
uzskata pilteniece. Sākumā viņa 
“Taurenītī” bija audzinātāja, bet 
kopš 1997. gada ir iestādes vadītāja 
un atbild par visu savu komandu 
– ne tikai 16 darbiniecēm, bet arī 
68 bērniem, kuri apmeklē četras 
grupas. “Mazos bērnudārzos, kāds 
ir arī “Taurenītis”, ir ģimeniska 
noskaņa, būtiskākais ir sekot līdzi 
mazā cilvēka vajadzībām un iz-
augsmei. Vide organizēta, lai bērni 
varētu mācīties paši un saglabātu 
interesi par šo procesu. Svešo te 
nav, ikviens spējam aizvietot kolēģi 
un pilnvērtīgi pieskatīt mazos 
cilvēkus.”

Vadītājas darbs ir dinamisks, 
katra diena ir aizņemta, apspriedes 
un jaunas informācijas ieguve no-
tiek arī attālināti. Ir sakārtoti attīs-

tības plāni un pašvērtējuma ziņo-
jumi, ir skaidri darbības mērķi un 
uzdevumi. Initai patīk jaunā mā-
cību programma, kas, pielietojot 
kompetenču pieeju, tiek izmantota 
trešo gadu. “Tagad mācību process 
nav sadrumstalots, ir septiņas jo-
mas. Ja šodien, piemēram, jāmāca 
matemātikas joma, tad tā tiek in-
tegrēta visās nodarbībās. Izdoša-
nās atkarīga no radošās pieejas, lai 
bērniem būtu interesanti.”

Rītos Inita sasveicinās ne tikai 
ar savām kolēģēm, bet arī bērniem; 
ja kāda darbiniece ir slima, viņa 
pati iet grupā un dara to, kas tobrīd 
vajadzīgs. “Man  patīk aizvietot 
kolēģes, tā labāk izprotu darāmo 
darbu, turklāt bērni ir interesanti 
un patiesi”. Vadītāja uzteic savus 
darbiniekus un uzsver, ka viņi ir 
vislabākie – ikdienas darbā tiek ak-
centētas katra kolēģa stiprās puses. 
Dārziņā mācās visi – pieaugušie 
no bērniem, bet bērni no pieaugu-
šajiem. Skolotājām ir jāsaprot, ka 
katram mazajam cilvēciņam ir savs 
raksturs, savi niķīši un stiķīši, un 
jāprot sadzīvot ar visiem audzēk-
ņiem. Viņi ir tikai ieguvēji, sasto-
poties ar dažādām skolotājām, jo 
tad saprot, ka pasaule ir dažāda, 
viss nav vienāds. Inita ir secināju-
si, ka pirmsskolas izglītības iestādē 
var strādāt cilvēki, kam saskarsme 
ar bērniem un viņu vecākiem ir 
aicinājums, ne tikai darbs, kas tiek 

veikts noteiktu stundu skaitu. Mā-
cību procesā jāiesaistās ar sirdi un 
dvēseli, bet skaidrs, ka cilvēki pa-
gurst un nevar katru dienu būt ļoti 
smaidīgi un atvērti – tas, pēc Initas 
teiktā, būtu teātris. “Ja atnāk jauns 
darbinieks, es vienmēr saku, ka 
galvenais ir gribēt veikt savu darbu 
un nepazaudēt dzirkstelīti. Mācos 
uzticēties, ne kontrolēt.”

Inita labprāt uzklausa ne tikai 
kolēģus, bet arī audzēkņu vecākus. 
Tā, piemēram, izskanēja ierosinā-
jums vēl vairāk laika pavadīt ārā. 
“Taurenītim” ir piešķirts ekoskolas 
nosaukums, un tas nozīmē arī to, 
ka bērni daudz laika uzturas ārpus 
telpām. Zaļais karogs pie ēkas plī-
vo jau piekto gadu, norādot, ka šeit 
tiek domāts par vides iepazīšanu 
un saudzēšanu. Ekoskolas prog-
rammu iekļauj mācību procesā, 
aicinot nepiegružot apkārtni, tau-
pīt ūdeni, elektrību un citus resur-
sus. Un tā daba kļūst par mācību 
līdzekli. Dārziņā pasākumi ar ve-
cākiem notiek laukā, un, kā ievē-
rojusi vadītāja, bērni ļoti nopietni 
uztver skolotāju ieteikumus kādā 
noteiktā dienā nebraukt uz “Taure-
nīti” ar mašīnu, bet nākt ar kājām 
vai izmantot velosipēdu. Nesen 
kāds tētis izgatavoja divus putnu 
būrīšus, un tad notika interesants 
pasākums.  

Dārziņa pagalmā ir mūsdie-
nīgas rotaļu iekārtas, pašlaik no-

tiek ēkas fasādes siltināšana, ir 
paredzēts uzstādīt ugunsdrošības 
signalizāciju un izremontēt vienas 
grupiņas guļamistabu. “Mums nav 
virtuves, bet ir ēdiena sadales tel-
pa, tā tika izremontēta pagājušajā 
gadā. Pašvaldība ir nodrošinājusi 
labu mācību procesam nepiecie-
šamo aprīkojumu, bet mūsdienu 
tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka 
vienmēr gribas ko jaunāku un mo-
dernāku.”

Pilteniece ir novada pirms-
skolas iestāžu vadītāju metodiskās 
apvienības konsultante. Pagaidām 
viņa ir vienīgā novadā, kura ir sa-
ņēmusi vērtējumu kā pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja, tāpēc 
palīdz kolēģēm izstrādāt un piln-
veidot dažādus normatīvos aktus 
un sniedz cita veida atbalstu. Inita 
ir gandarīta, ka nākamajā mācību 

gadā ar pilnu jaudu varēs izmantot 
e-klasi, jo tad viss būs pārredza-
māks. Labs palīgs vadītājas darbā 
ir vecāku un iestādes darbinieku 
anketēšana, jo tad kļūst skaidrs, ko 
varētu uzlabot, bet kas jau tagad 
tiek darīts labi.          

Inita neslēpj, ka ir jēgpilni 
prasīga, bet vispirms pret sevi, un 
tikai tad pret citiem. Viņas devīze 
ir strādāt labi. Tiesa, šādi dzīvojot, 
jāuzmanās no izdegšanas sindro-
ma, bet ilggadējā pieredze ļauj 
laikus pamanīt, kad tas piezogas, 
un atpūsties, lai atgūtu spēkus. To 
palīdz izdarīt daba un dažādi rok-
darbi, arī kopā būšana ar ģimeni. 
Ar savējiem viņa bieži pārrunā 
profesionālus jautājums, jo skats 
no malas palīdz izvērtēt, kas ir sva-
rīgs, bet par ko var domāt rīt.   

Marlena Zvaigzne

“Man patīk aizvietot kolēģes, jo bērni ir interesanti un 
patiesi,” saka “Taurenīša” vadītāja Inita.      

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO                     

      

Ikdienas darbā ir svarīgi 
nepazaudēt dzirkstelīti

Apstiprināti četri LEADER projekti
NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Pastaigu taka tiks labiekārtota ar sešiem 
soliņiem, 49 virziena norādēm un deviņām 
informatīvām virziena norādēm, 18 infor-
matīvām plāksnēm, vienu lielformāta infor-
matīvo stendu, divām šūpolēm, astoņiem 
tiltiņiem un piecām trepēm ar margām. 

Taka atdzīvinās Ugāles enerģētiski spē-
cīgās vietas, ļaujot tām uzplaukt no jauna, 
saliedēt Ugāles sabiedrību, kā arī uzņemt 
tūristus un ciemiņus. Projekta kopējās attie-
cināmās izmaksas ir 50 000 eiro, publiskais 
finansējums – 45 000 eiro, pašvaldības līdz-
finansējums – 5000 eiro. 

Ceturtais projekts “Ances muižas par-
ka labiekārtošana Ancē, Ances pagas-
tā, Ventspils novadā” (Nr. 22-08-AL17-
A019.2203-000010) paredz kvalitatīvas un 
drošas, uz iedzīvotāju aktīvu atpūtu orientē-
tas vides veidošanu ar ilgtspējīgu, dabu sau-

dzējošu infrastruktūru, labiekārtojot Ances 
parka teritoriju. Projekta īstenošanas gaitā 
parka teritorijā atjaunos aizaugušo grāvju 
sistēmu, lai novadītu virszemes ūdeņus, ie-
rīkos apgaismojumu, kas vizuāli iekļausies 
muižas parka koptēlā, kā arī atjaunos par-
ka estrādes grīdu, griestus, jumta segumu, 
skatītāju zonā – soliņus, parkā izvietos vides 
objektus un trīs rotaļu elementus bērniem. 
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 
50 000 eiro, publiskais finansējums – 45 000 
eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 5000 
eiro.

Projekti, kā informē pašvaldības pro-
jektu vadītāja Kristīne Strika, tika iesniegti 
biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa aso-
ciācija” izsludinātajā atklāta projektu kon-
kursa 12. kārtas ELFLA finansētās “Latvijas 
lauku attīstības programmas 2014.–2020. 
gadam” apakšpasākumā “Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-

jās attīstības stratēģiju”. Idejas par projektu 
pieteikumiem, kā norāda novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, parasti ro-
das, sarīkojot prāta vētras. Tas ir kopdarbs, 
kurā iesaistās pagastu pārvalžu vadītāji, 
Attīstības nodaļas darbinieces, deputāti un 
domes vadība. Protams, tiek ņemts vērā arī 
iedzīvotāju viedoklis, kas sadzirdēts nefor-
mālās sarunās vai izteikts sapulcēs. Šāgada 
projektus domes priekšsēdētājs dēvē par 
inovatīviem un interesantiem un jau tagad 
ar nepacietību gaida brīdi, kad varēs redzēt 
galarezultātu. Viņš atgādina, ka iepriekš vē-
rienīgi LEADER projekti realizēti Ugālē, kur 
sakārtots tirgus laukums, un Užavā, kur uz-
būvēts gājēju tilts. Tagad Valsts kasē vairs 
nevar saņemt tik lielus aizdevumus, tāpēc ir 
pamainījies veicamo darbu apjoms, bet ra-
došums nav zudis, un tas ir svarīgi, veidojot 
mūsdienīgu vidi.    

Marlena Zvaigzne

Bērnu veselības 
aprūpes centrs 

sadarbībā ar Ventspils 
novada Sociālo 

dienestu 12. augustā 
no plkst. 10 pie 

Tārgales pamatskolas 
rīko centra speciālistu 

mobilo izbraukumu.
Bērnus bez maksas 

visas dienas 
garumā pieņems 
divi speciālisti: 

okulists (acu ārsts) 
un mikrologopēds. 

Pieteikties pie Sociālā 
dienesta lietvedes 

Guntas Zepas 
pa tālr. 27802376.

Marlena Zvaigzne 

INFORMĀCIJA Bērnu veselības 
aprūpes centra 

mobilais 
izbraukums
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Treniņu zāles atklāšanas pasākuma dalībnieki. ARTAS RODERTES ARHĪVA FOTO

Desmit mēnešus pieci 
aktīvi jaunieši īstenoja 
Eiropas Solidaritātes 
korpusa projektu 
“Sports solidarizē” ar 
mērķi sniegt iespēju citiem 
jauniešiem un Vārves 
pagasta iedzīvotājiem bez 
maksas izmantot treniņu 
zāli. Tagad tajā ikviens 
varēs lietderīgi pavadīt 
laiku, attīstot sevi fi ziski un 
iekļaujoties vietējā jauniešu 
kopienā.

Pirms pieciem mēnešiem jau 
informējām par projektā paveik-
tajiem darbiem, kas bija saistīti 
gan ar inventāra iegādi, gan tre-
niņu un lekciju organizēšanu. 
Šajos piecos projekta īstenošanas 
mēnešos noorganizējām tikša-
nos ar fi zioterapeiti, veidojām 
izaicinājumus un aktivitātes jau-
niešiem, aicinot viņus pēc iespē-
jas aktīvāk pavadīt savu ikdienu. 
Devām iespēju jauniešiem aizva-
dīt treniņu kopā ar citu jaunieti. 
Atbildīgi iekārtojām telpas, lai 
tās būtu pēc iespējas piemērotā-
kas jauniešiem un sporta aktivi-
tātēm, veicām projektā iesaistīto 
jauniešu progresa apkopojumu, 
kas ļāva secināt, ka sniedzam jau-
niešiem ļoti vērtīgu iespēju gan 
uzlabot fi zisko formu, gan uz-
lādēties emocionāli, treniņzāles 
apmeklējuma laikā komunicējot 
ar citiem treniņu biedriem. Sarī-

kojām konkursus, kurā aicinājām 
noiet vismaz 10  000 soļu dienā, 
kā arī veikt treniņu izveidotajā 
treniņzālē. Rīkojām talku, jo ak-
tīvs dzīvesveids ir ne tikai nodar-
bības sporta zālē, bet arī ikdienas 
aktivitātes, apvienojot patīkamo 
ar lietderīgo. Izstrādājām kopīgu 
aktivitāšu un pasākumu plānu, 
kas ļaus mums turpināt darbī-
bu arī pēc projekta noslēgšanās. 
Protams, neatņemama mūsu 
darba sastāvdaļa bija inventāra 
papildināšana, lai sniegtu pēc 

iespējas plašākas iespējas un da-
žādību treniņu un slodžu izvēlē 
jauniešiem. 

Kā projekta īstenotāji mēs, 
jauniešu komanda, daudz strādā-
jām praktiski, veicot darbus treni-
ņu zālē, bet ne tikai – mēs snie-
dzām publikācijas par projektu, 
sazinājāmies ar uzņēmumiem un 
veicām pasūtījumus, centāmies 
nodrošināt veiksmīgu savstarpējo 
sadarbību. Katrs projektā pava-
dītais mēnesis mums ļāva augt, 
brīvprātīgi pierādīt savas prasmes 

un, pats galvenais, sniegt iespēju 
citiem jauniešiem attīstīt sevi.

Ir ieguldīts milzīgs darbs, ar 
kuru paši ļoti lepojamies, tāpēc 
papildus atgādinām, ka treniņu 
zāle ir pieejama ikvienam. Vārves 
pagasta “Rozītēs” gaidīsim visus, 
kuri vēlas aktīvi pavadīt savu brī-
vo laiku, tikties ar jauniešiem un 
piepildīt savu ikdienu ar sportis-
kām aktivitātēm. 

Vēlamies pateikties visiem, 
kuri iesaistījās projekta realizēša-
nā un nesavtīgi veltīja savu laiku 

un līdzekļus, lai sasniegtu izvirzī-
to mērķi!

Projekts “Sports solidarizē” 
tika fi nansēts ar Eiropas Komisi-
jas programmas “Eiropas Solida-
ritātes korpuss”, kuru Latvijā ad-
ministrē Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra, atbalstu. 
Šī publikācija atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisija ne-
var uzņemties atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru ie-
spējamo izlietojumu.

Arta Roderte

Vārves pagastā atklāta treniņu zāle

Palielina plēsīgo 
zivju resursus

Usmas ezerā pēdējos gados regulāri tiek papildināti zivju 
krājumi, kā to nosaka ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumi, kur norādīts par nepieciešamību palielināt 
plēsīgo zivju resursus.

13. jūnijā Usmas ezerā ar uzņēmuma “Niedrāji MR” un Ventspils 
novada pašvaldības atbalstu tika papildināti zivju resursi, ielaižot eze-
rā 20 500 vienvasaras līdaku mazuļu. Vienvasaras zivju mazuļi šoreiz 
atvesti no Rūjas zivju audzētavas, un tagad tie turpinās augt Usmas 
ezerā.

Mežistrādes un metālapstrādes uzņēmuma “Niedrāji MR” pārstāvji 
atzīst, ka ne tikai mežs ir Latvijas vērtība, bet arī ezeri un vide, kurā paši 
dzīvojam, tāpēc šogad uzņēmums nolēmis atbalstīt līdaku mazuļu ielaišanu 
Usmas ezerā, lai ilgtermiņā palīdzētu uzlabot Usmas ezera zivju resursus.

“Šo jau tā pozitīvo pasākumu papildināja fakts, ka līdaku mazuļu ie-
laišanai Usmas ezerā līdzi varēja sekot mazie nākotnes makšķernieki, jo 
mūsu pusē pirmo reizi notika bērnu nometne “Usmas makšķerēšanas 
piedzīvojums”. Daļai bērnu bija jaunatklājums, ka zivis arī tādā veidā var 
nonākt ezerā,” saka Usmas ezera uzraugs Atis Maldonis.

Marlena Zvaigzne
Pie 20 500 vienvasaras līdaku mazuļu ielaišanas Usmas ezerā klāt bija arī bērni. 

ATA MALDOŅA ARHĪVA FOTO
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Krista Kviese ir piecu 
zirgu īpašniece, viņai pieder 
arī 47 vistas, 23 truši un divas 
pīles. Vārveniece labprāt 
atļauj savus dzīvniekus 
apskatīt arī citiem. 

Piemājas saimniecībai dots 
skaists nosaukums – “Zelta zirgs”. 

“Man katrs dzīvnieks ir dārgs, 
katrs ir kā mazs zeltiņš, tāpēc reiz, 
ejot ar mammu pa ceļu, izdomā-
jām, ka saimniecībai dosim vār-
du “Zelta zirgs”. Šovasar būs divi 
gadi, kopš tā pastāv. Viss sākās ar 
zirgiem, tad jau pamazām uzradās 
putni un truši,” stāsta Krista. Vi-
ņas mammai Zaigai jau 14 gados 
bija pašai savs zirgs. Kad piedzima 
Krista, Zaigai arī bija zirgs, tādēļ 
mazais meitēns tika vizināts turpu 
šurpu, līdz iemīlēja šos lielos dzīv-
niekus. Sešpadsmit septiņpadsmit 
gadu vecumā Krista Zirās izglāba 
klaiņojošu ķēvi ar kumeliņu, to-
mēr, kad viņa sāka mācīties tehni-
kumā, zirgus nācās pārdot. “Bet es 
tik un tā neatmetu cerību un pirms 

diviem gadiem iegādājos Strauju, 
kurai nu ir pieci gadi. Viņa ir ļoti 
klausīga, šķiet, ka sarunājos ar cil-
vēku. Protams, Straujai ir savi niķi, 
brīžiem viņa var būt ātrāka, tomēr 
ir bezgala mīļa un draudzīga pret 
bērniem. Strauju nopirku jau grūs-
nu, tāpēc mans otrais zirgs ir viņas 
dēls Pariss – īsts žiperis, kurš, ja 
vien varēs, izlīdīs no aploka. Arī 
Pariss, neraugoties uz blēņām, ir 
mīļš un iet pie tādiem cilvēkiem, 
kuriem ir bail no zirgiem. Iet tik 
ilgi, līdz cilvēkam vairs nav bail. 
Trešais zirgs ganāmpulkā ir dāva-
na jaunākajam brālim Aleksam, un 
tas ir poļu koniks jeb ponijs Džim-
mijs. Viņš ir ļoti mierīgs un piemē-
rots bērnu vizināšanai. Nākamo 
ķēvi sākumā atveda pie manis pa-
ciemoties, bet saimniece saprata, 
ka Pērlei būs labāka dzīve citu zir-
gu bariņā, nu jau gadu Pērle ir pie 
manis. 20. aprīlī Straujai piedzima 
Greisa, un tagad man ir pieci zirgi.” 

Krista jau bērnībā lasīja par 
zirgiem, pēc tam pievērsās pro-

VĀRVE

fesionālajai literatūrai gan grāma-
tās, gan interneta vidē. Saskarsme 
ar zirgiem notika arī treniņu lai-
kā, jo, būdama meitenes gados, 
Krista mācījās jāt. “Visu pārējo 
apguvu darot. Svarīgākais jau ir 
tas, ka eju pie zirgiem ar mīlestī-
bu un degsmi – man patīk viņus 
apčubināt, samīļot. Ar saviem zir-
dziņiem piedalos arī pasākumos, 
esam bijuši aprūpes centrā “Sel-
ga” un iepriecinājuši vecos ļaudis, 
ir vizināti bērni Zūrās. Ejam vai 
braucam visur, kur mūs aicina. Ir 
daži cilvēki, kuri pie manis mācās 

jāt. Es gribētu kļūt par treneri un 
padziļināt zināšanas zirgkopībā,” 
atklāj Krista. Stāstot par trušiem, 
viņa bilst, ka vairāki no tiem šeit 
pavada mūža nogali un ir izglābti. 
Piemēram, kāda truša iepriekšējie 
saimnieki aizbraukuši uz ārze-
mēm, kāds dzīvnieks pasargāts 
no nokaušanas, jo tā īpašnieki do-
mājuši, ka būs pundurtrusis, bet 
izaudzis brangs dzīvnieks. Vistas 
Krista paņēma, lai olas būtu gan 
pašiem, gan draugiem. Šogad ie-
gādāts arī inkubators, lai sagai-
dītu jauno paaudzi. Muskatpīles 

vārveniecei uzdāvinātas, un tās 
draudzīgi sadzīvo vienā teritorijā 
ar vistām. “Nākotnē man gribētos 
pāvus un fazānus, arī baložus. Vē-
los turēt tik daudz dzīvnieku, lai 
viņiem būtu labi dzīves apstākļi. 
Arī vistām ir vajadzīga zināma 
platība, nevis šaurība. Es pati mīlu 
laukus, bērnībā pavadīju vasaras 
pie omes. Vienmēr ir paticis ru-
šināties pa zemi, kopt dzīvniekus, 
uzturēties svaigā gaisā. Tas viss 
dod miera sajūtu.”

Marlena Zvaigzne

Krista ir atnesusi kārumus, tāpēc zirgi saskrien apkārt.   MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Lauki dod miera 
sajūtu un prieku

Dizaina un tehnoloģiju 
skolotājs Jānis Ekšteins 
strādā gan Puzes 
pamatskolā, gan Ugāles 
vidusskolā, abu mācību 
iestāžu 7. klašu skolēniem 
viņš pasniedz arī 
inženierzinības.  

Šis ir piektais gads, kopš Jānis 
ir izvēlējies skolotāja profesiju. 
Pirms tam viņš bija galdnieks, šis 
arods apgūts pašmācības ceļā jau 
17 gadu vecumā. “Sākumā mani 
paaicināja Puzes pamatskolā vadīt 
pulciņu, mēs ar bērniem atjauno-
jām bibliotēkā esošās senās lietas, 
piemēram, spoguli un kafijas dzir-
naviņas. Pēc tam bija iespēja Puzē 
strādāt par mājturības skolotāju, 
un es  labprāt piekritu, jo sapratu, 
ka patīk saskarsme ar skolēniem 
un mācīt tās lietas, kas var no-
derēt mājas apstākļos. Arī tagad 
cenšos stundās izmantot tādus 
instrumentus, kas ir pieejami ār-
pus skolas,” stāsta Jānis. 

Lai varētu strādāt skolā, viņš 
iestājās augstskolā, šis ir pēdējais 
studiju gads Lauksaimniecības 
akadēmijā Jelgavā. 1. jūnijā pu-
žiņš aizstāvēja bakalaura darbu 
par digitālo prasmju uzlabošanu 
dizaina un tehnoloģiju un datori-

kas stundās. Jānis ir gandarīts par 
izvēlēto profesiju, jo priecājas par 
katru audzēkņu veiksmi. “Cenšos 
dot tādus uzdevumus, lai skolēni 
darbus var pabeigt līdz galam un 
nepaliek pusceļā. Motivēju savus 
audzēkņus un iedrošinu, sakot, ka 
viena lieta var neizdoties, bet nā-
kamā sanāks. Dizaina un tehnolo-
ģiju stundas apmeklē ne tikai zēni, 
bet arī meitenes, un arī viņām vei-
cas labi. Sākumā meitenēm gan 
drusku grūtāk padodas virpošana, 
bet beigās ir labi rezultāti. Tiek 
apgūta arī urbšana un slīpēšana.” 

Ar Jāni tikāmies Ugāles vidus-
skolā, un viņš parādīja 3D printeri, 
ar kura palīdzību skolēni izgatavo 
piekariņus. Skolotājs ievērojis, ka 
audzēkņiem patīk izmantot gan 
modernās tehnoloģijas, gan jau labi 
zināmo virpu. Ugālē un Puzē viņš 
vada arī kokapstrādes pulciņu, kurā 
bērni pilnveido mācību stundās ap-
gūtās prasmes, izgatavojot dažādus 
izstrādājumus no koka – putnu ba-
rotavas, Ziemassvētku rotājumus, 
Lieldienu dekorus, kā arī spēles 
un citas noderīgas lietas. Skolotājs 
palepojas, ka daži viņa audzēkņi 
apgūst galdnieka profesiju – labs 
amatnieks mūsdienās var strādāt 
daudzveidīgi, arī pelņa ir laba. 

Prieks par katra 
audzēkņa veiksmi

Jānis rāda skrūvgriezi 
ar daudzām 
palīgierīcēm, kas iegūts, 
piedaloties uzņēmuma 
“Bosch” konkursā.  
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO 

Šajā mācību gadā ugālniekiem 
būtiski izdevās uzlabot mājturības 
kabineta materiāltehnisko bāzi, jo 
mācību iestāde piedalījās uzņē-
muma “Bosch” konkursā “Apgūsti 
prasmes ar “Bosch””. Pieteikumā 
tika uzrakstīts, kāpēc skolā ne-
pieciešami jauni un mūsdienīgi 
instrumenti. Ugālnieki iekļuva 
konkursa finālā, feisbukā notika 
balsošana, uzvarētāju noteica arī 
žūrijas vērtējums. Bija liels prieks 

uzzināt, ka vispārizglītojošo sko-
lu grupā Ugāles vidusskola iegu-
va pirmo vietu un varēja iegādā-
ties 1000 eiro vērtu aprīkojumu. 
““Bosch” atsūtīja katalogu, no kura 
bija iespēja izvēlēties, un mēs pa-
sūtījām tādus priekšmetus, kas pa-
līdzēs skolēniem labāk apgūt jauno 
mācību programmu. Izvēlējos ma-
zas slīpmašīnas un skrūvgriezi ar 
daudzām palīgierīcēm, pie strāvas 
pieslēdzamas urbjmašīnas, frē-

zi, kas palīdz dažādot frēzēšanas 
procesu, arī universālu zāģi, kurš 
ļauj strādāt dažādos leņķos, un pu-
tekļsūcēju. Tas nosūc skaidas, līdz 
ar to stundas beigās nav jātērē tik 
daudz laika darbavietas sakārto-
šanai. Starp citu, “Bosch” mums 
uzdāvināja vēl divus putekļsūcējus, 
viens no tiem ir pievienots slīpma-
šīnai un savāc smalkos putekļus,” 
skaidro Jānis.

Marlena Zvaigzne               
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Piltenē
l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšup-

ejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Eglītes”, Piltenes pagastā, 
Ventspils novadā, kadastra Nr. 98330050041, kas sastāv no divām 
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 98330050036 (platī-
ba 0,0184 ha) un 98330050041 (platība 1,14 ha), divstāvu dzīvo-
jamās mājas ar kadastra apzīmējumu 98330050041001 (kopējā 
platība 886,4 m2), trīs palīgēkām, (divas kūtis, saimniecības ēka) 
un divām nedzīvojamām ēkām (sūkņu stacija, ūdenstornis).

Izsoles sākumcena – 3040 eiro, nodrošinājums – 304 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 29. jūlijā plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 
29. augustā plkst. 13.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 29. 
jūlija plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 18. augustā plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 18. au-
gustam plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 304 eiro apmērā 
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašval-
dības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods 
HABALV22, norādot “Nekustamā īpašuma “Eglītes” izsoles no-
drošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta 
lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jā-
iemaksā izsoles dalības maksa 20 eiro elektroniskās izsoļu vietnes 
administratoram saskaņā ar elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no 
izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē ie-
gūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, 
Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://iz-
soles.ta.gov.lv no 2022. gada 28. jūlija.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates lai-
ku darbadienās, iepriekš piezvanot Piltenes pagasta pārvaldes 
vadītājam, tālr. 26820888, e-pasts piltene@ventspilsnd.lv. Izso-
les komisijas kontakttālrunis – 25749170.

l Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar aug-
šupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Parka ielā 3, Piltenē, 
Ventspils novadā, kadastra Nr.  98330070016, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98330070209, platība 
0,9404 ha.

Izsoles sākumcena – 3120 eiro, nodrošinājums – 312 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 29. jūlijā plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 
29. augustā plkst. 13.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022. gada 29. 
jūlija plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 18. augustā plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 18. au-
gustam plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 312 eiro apmērā 
(10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašval-
dības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods 
HABALV22, norādot “Nekustamā īpašuma “Parka iela 3” izsoles 
nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosū-
ta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jā-
iemaksā izsoles dalības maksa 20 eiro elektroniskās izsoļu vietnes 
administratoram saskaņā ar elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no 
izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē ie-
gūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils nova-
da paš valdības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas iela 
4, Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības portālā www. 
ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv no 2022. gada 28. jūlija.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates lai-
ku darbadienās, iepriekš piezvanot Piltenes pagasta pārvaldes 
vadītājam, tālr. 26820888, e-pasts piltene@ventspilsnd.lv. Izso-
les komisijas kontakttālrunis – 25749170.

Tārgalē
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar aug-

šupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Lūsēni”, Tārgales 
pagastā, Ventspils novadā, kadastra Nr. 98660020164, kas sa-
stāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660020162, 
platība 0,2715 ha.

Izsoles sākumcena – 9800 eiro, nodrošinājums – 980 eiro, 
izsoles solis – 200 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv 2022. gada 29. jūlijā plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 
29. augustā plkst. 13.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2022.  gada 29. jū-
lija plkst. 13 un noslēdzas 2022. gada 18. augustā plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.  gada 
18. augustam plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 980 eiro 
apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils 
novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS 
“Swedbank”, kods HABALV22, norādot “Nekustamā īpašuma 
“Lūsēni”, Tārgales pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izman-
tojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīko-
tājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāiemaksā izsoles 
dalības maksa 20 eiro saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē 
elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no 
izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē ie-
gūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada 
pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, 

Ventspilī, un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē 
www.ventspilsnovads.lv, elektronisko izsoļu vietnē https://
izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 28. jūlija.

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

Usmā
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Usmas 
pagastā – divistabu dzīvokli “Zāģētava”-1 ar kopējo platību 
74,4 m2, kadastra Nr. 98749000066.

Izsoles sākumcena – 530 eiro, nodrošinājums – 53 eiro, 
izsoles solis – 50 eiro.

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 23. augustam, iepriekš saskaņojot laiku ar 
Usmas pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29287631, e-pasts 
usma@ventspilsnd.lv. 

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2022. gada 23. augus-
tam plkst. 17, izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170. 
Izsoles sākums 2022. gada 24. augustā plkst. 13 Ventspils no-
vada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

Ancē 
Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutis-

kā izsolē ar augšupejošu soli (ar pretendentu atlasi) pārdod 
nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu “Meijas”, kadastra  
Nr. 98440080145, Ances pagastā, Ventspils novadā.

Izsoles sākumcena – 1300 eiro, nodrošinājums – 130 eiro, 
izsoles solis – 100 eiro.

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 23. augustam, iepriekš saskaņojot ar Ances pagasta 
pārvaldes vadītāju, tālr. 29463773, e-pasts ance@ventspilsnd.lv.

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

Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2022. gada 23. augus-
tam plkst. 17, izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170. 
Izsoles sākums 2022. gada 24. augustā plkst. 13.15 Ventspils 
novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.

Ventspils novada dome 2022. gada 30. jūnija sēdē pieņēma lēmumu 
“Par paredzētās darbības – četru vēja elektrostaciju būvniecība nekustamā 
īpašumā “Sārce”, Popes pagastā, Ventspils novadā – akceptēšanu” (protokols 
Nr.21, 6.§).

Paredzētās darbības ierosinātājs – SIA “4 WIND”, reģistrācijas Nr. 40203187175, adre-
se: “Smēdes”, Pope, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614.

Paredzētās darbības norises vieta – Ventspils novada Popes pagasta nekustamā īpašuma 
“Sārce”, kadastra Nr. 98560030167, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98560040061. 
Vēja elektrostacijas (turpmāk – VES) paredzēts izvietot īpašumā, kas ir citas juridiskās 
personas īpašumā, ierosinātājs ir nekustamā īpašuma nomnieks.

Paredzētā darbība ir četru VES izbūve, kur katras stacijas jauda plānota 5,6 MW, bet 
kopējā jauda 22,4 MW, VES maksimālais augstums – 240 m, rotora diametrs – 158 m, dro-
šības aizsargjoslas rādiuss – 360 m.

Paredzētās darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tuvākā īpaši aiz-
sargājamā dabas teritorija atrodas 3 km attālumā, kā arī ziņojumā norādīts, ka tā neatrodas 
ainaviski vērtīgā teritorijā.

IVN ziņojumā tiek vērtēti divi alternatīvi risinājumi saistībā ar VES izvietojumu. Ne-
vienai no alternatīvām nav prognozēti normatīvajos aktos noteikto ietekmju robežlielumu 
pārsniegumi. Iespējamu nevēlamu ietekmju konstatēšanai nepieciešams veikt monitoringu 
pēc darbības uzsākšanas.

IVN ir notikušas publiskās apspriešanas, kuru laikā bija iespējams uzdot jautājumus 

gan sanāksmju laikā, gan saņemt atbildes rakstiskā veidā. Atbilstoši sabiedriskās apsprieša-
nas rezultātiem papildināts un precizēts IVN ziņojums. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti 
un institūciju atzinumi iekļauti ziņojuma sējumā.

2022. gada 9. maijā Vides pārraudzības vides birojs (VPVB) izsniedza atzinumu  
Nr. 5-04/7/2022 par četru vēja elektrostaciju būvniecības Ventspils novada Popes pagastā 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. 

VPVB, izvērtējis ziņojumu, norāda, ka nav konstatējami paredzētās darbības īstenoša-
nai no ārējiem normatīvajiem aktiem izrietoši kopumā aizliedzoši faktori nevienā no vēr-
tētajām alternatīvām, taču tā pieļaujama, tikai nodrošinot ziņojumā paredzētos vai tiem 
līdzvērtīgus risinājumus vides kvalitātes nodrošināšanai un ietekmes novēršanai un sama-
zināšanai, kā arī ievērojot biroja noteiktos papildu nosacījumus, ar kādiem darbība nav pie-
ļaujama un ar kādiem varētu būt īstenojama.

Lēmums pieņemts, izvērtējot ziņojumu, ievērojot VPVB atzinumu un ziņojuma sa-
biedriskās apspriešanas rezultātus. Secināts, ka paredzētās darbības īstenošanas gadījumā 
sabiedrības ieguvums kopumā pārsniedz attiecīgās darbības radīto potenciālo kaitējumu 
videi un sabiedrībai. 

Paredzētās darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai īstenojami ziņojumā pa-
redzētie pasākumi un VPVB atzinumā nostiprinātie un izvirzītie papildu nosacījumi.

Ar pieņemtā lēmuma saturu var iepazīties Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: 
https://ventspilsnovads.lv/protokoli/ventspils-novada-domes-sede-30-06-2022-nr-21/. 

Iveta Straume 

INFORMĀCIJA Izsola nekustamo īpašumu

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu
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SIA “VNK serviss” atgādina, ka pagājušā 
gada rudenī tika izsludināta jauna ALTUM 
atbalsta programma daudzdzīvokļu māju 
remontdarbiem, kurā ar aizdevuma 
palīdzību iespējams veikt būtiskus 
remontdarbus ēku nesošajās konstrukcijās, 
iekšējos inženiertīklos, teritorijas 
labiekārtošanā utt. Vairāk nekā desmit 
novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji 
izrādīja interesi par ēku jumta nomaiņu 
vai remontu un deleģēja SIA “VNK serviss” 
īstenot nepieciešamos iepirkumus un 
gatavot pieteikumus finansējuma piesaistei, 
un šobrīd jau redzami pirmie reālie 
rezultāti.

Jūnijā sekmīgi noslēdzās pirmais jumta renovā-

cijas projekts (veikta jumta seguma hidroizolācijas 
atjaunošana) Tārgales pagasta daudzdzīvokļu namā 
“Skaistkalni” par kopējo summu 18 699,59, tai skaitā 
PVN 21%. Darbi veikti labā kvalitātē un īstenoti plā-
notajā termiņā. 

Drīzumā paredzama pirmo daudzdzīvokļu māju 
jumta seguma nomaiņa par piesaistītajiem ALTUM 
finanšu līdzekļiem. Jau jūnija beigās uzsākti darbi Pu-
zes pagasta Stiklu ciema daudzdzīvokļu mājā “Krasti”, 
kur darbu izpildes kopējā summa ir 51 113,85 eiro, 
tai skaitā PVN 21%. Līgums noslēgts ar iepirku-
ma uzvarētāju SIA “KORP”. Darbu realizēšanai SIA 
“VNK serviss” piesaistīja arī ALTUM finansējumu 
38 113,85 eiro apmērā, lai mājas iedzīvotāju uzdevu-
mā sagatavotu visus nepieciešamos dokumentus un 
pieteikumus.

Pašā vasaras pilnbriedā, 
kad vārda dienu svin Annas, 
Ances un Annijas, arī mūsu 
pagasts atzīmē sava vārda 
svētkus. Tie šogad tiks 
svinēti 23. jūlijā ar devīzi 
“Liekam jaunu bildi iekšā!”.

Pēc divu gadu ierobežoju-
miem varam salikt daudzas bil-
des, zaļumballi ieskaitot. Svētkos 
būs tradicionālā agrā makšķe-
rēšana, kurā piedalīties vēlas arī 

pie mums izmitinātie ukraiņi. 
No izceltā loma saimnieces vārīs 
zupu, kuru nobaudīt aicināti visi, 
jāpiebilst tikai, ka vēl nevar zināt, 
vai pietiks zivju, vai tās nebūs 
jāpasūta veikalā.

Sporta laukumā norisināsies 
sporta spēles: basketbols (3+1), 
aicinām komandas pieteikt pa 
tālr. 22094069 Kristiānam, volej-
bols (3), komandas pieteikt pa tālr. 
26335176 Kasparam. 

Pie muižas notiks koncerts, 
kurā piedalīsies mūsu dejotāji, 
Puzes vokālais ansamblis “Me-
žaroze”, pacelsim Ances karogu, 
sveiksim jaunos Ances pagasta 
iedzīvotājus, muižā pēc koncerta 
būs iespēja baudīt kafiju un kūku, 
klausīties skaistu mūziku Edgara 
Ziņģa izpildījumā.

Aicināsim uz “Lazertag” akti-
vitātēm parkā, mazie apmeklētāji 
varēs jautroties vecāku uzraudzībā 

piepūšamajā atrakcijā “Minion”. 
Sacensību uzvarētāju apbalvo-

šana un sveikšana mīsies ar “Mari-
jas deju studijas” priekšnesumiem. 

Svētkus turpināsim ar kon-
certizrādi “Mūžam jaunais Uni-
sons – tomēr kavē”. Ance ir vie-
na no desmit vietām Latvijā, kur 
koncertturnejas laikā tiks spēlēta 
šī izrāde. Koncertizrāde ir dzīvās 
mūzikas pasākums, kurā pieda-
lās jaunie aktieri un mūziķi Varis 

Vilciņš, Kurts Kārlis Mitenbergs, 
Patriks Gabriels Nainišs, Edgars 
Viļums, Gustavs Purmalis. Reži-
sors ir Varis Klausītājs – “Spēlma-
ņu nakts” balvas ieguvējs. 

Noslēgumā būs zaļumballe, 
kurā spēlēs Edijs Rozentāls. Dar-
bosies bufetes. 

Svinēsim svētkus kopā – Ance 
aicina! Plašāka informācija vietnē 
“Facebook”, kā arī afišās.

 Rudīte Krauze 

ANCE

INFORMĀCIJA

SIA “VNK serviss” 
informē par 
aktualitātēm

Informējam, ka jau 
vairākus mēnešus vēl joprojām 
saskaņošanas procesā ir jaunās 
apkures sezonas siltuma tarifa 
projekts, kuru vērtē un izskata 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija. Tiklīdz 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijā būs 
apstiprināts gala tarifs, 
 SIA “VNK serviss” pēc iespējas 
ātrāk informēs iedzīvotājus, 
gan izvietojot paziņojumus 
daudzdzīvokļu māju kāpņu 
telpās, gan ziņojot vietnē  
Bill.me un uzņēmuma  
mājaslapā. Ņemot vērā 
globālās situācijas ietekmi 
uz elektroenerģijas cenām, 
kas palielinājušās vairāk nekā 
trīs reizes, un uz kurināmā 
izmaksām, kas sadārdzinājušās 
vairāk nekā divas reizes, 
salīdzinot ar iepriekšējo 
apkures sezonu, prognozējams, 
ka vidējā gala tarifa kāpums 
indikatīvi varētu sasniegt 30%, 
tomēr gala ietekme būs lēšama 
pēc jaunās apkures sezonas 
šķeldas iepirkuma rezultātiem 
2022./2023. gada apkures 
sezonai un pēc gala vērtējuma 
saņemšanas no Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijas. 

Pagastos, kur nav 
SIA “VNK serviss” 
pieņemšanas vietu, 
jūlijā rēķinus par 
komunālajiem 
pakalpojumiem skaidrā 
naudā apmaksāt 
būs iespējams saskaņā 
ar šādu grafiku:
l 2022. gada 19. jūlijā:
Vārvē no plkst. 9 līdz 10; 
Ancē no plkst. 9 līdz 10;
Popē no plkst. 11 līdz 12;
Blāzmā 
no plkst. 13 līdz 14;
Usmā no plkst. 15 līdz 16.
l 2022. gada 20. jūlijā:
Zirās no plkst. 9 līdz 10;
Zlēkās no plkst. 8 līdz 12.
l 2022. gada 26. jūlijā:
Jūrkalnē 
no plkst. 10 līdz 11;
Piltenē no plkst. 8 līdz 17.
l 2022. gada 27. jūlijā:
Tārgalē 
no plkst. 8 līdz 12.

Tārgales pagasta daudzdzīvokļu namā “Skaistkalni” darbi veikti labā kvalitātē un 
īstenoti plānotajā termiņā.    DIĀNAS SKUDRAS ARHĪVA FOTO

Pabeigts pirmais 
daudzdzīvokļu mājas 
jumta renovācijas projekts

Jūlijā pie svaigām kāpņu telpām tiks Tārgales pagasta daudzdzīvok-
ļu nama “Celmi” iedzīvotāji, jo kāpņu telpās veiks kosmētisko remontu. 
Lai noskaidrotu izdevīgāko cenu darbu veikšanai, iedzīvotāju uzdevumā 
tika veikta iepirkuma procedūra, un atbilstoši iepirkuma rezultātam šos 
darbus veiks SIA “Cirtnis”. 

SIA “VNK serviss” kā mājas apsaimniekotājs pārvaldībā esošajām 
daudzdzīvokļu mājām šo finansējuma piesaisti nodrošina no esošās 
apsaimniekošanas maksas administrēšanas izmaksām. Daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem nav nekas papildus jāmaksā par finansējuma piesais-
tes īstenošanu, tas ir, par projekta pieteikuma sagatavošanu, iepirkuma 
procedūras realizēšanu, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu ban-
kām un Uzņēmumu reģistram. 

Diāna Skudra, 
SIA “VNK serviss” valdes locekle

Ancē svētkus svinēs 23. jūlijā
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Pavasaris un vasara šogad piesātināti  
ar dažādiem pasākumiem. To pēc divu gadu 
ierobežojumiem ir daudz, grūti pat izvērtēt,  
kuru apmeklēt. Arī Ances pagastā aprīlī, maijā  
un jūnijā kultūras nams rīkoja dažādus 
pasākumus.

Aprīlī Ances pagasts iesaistījās Ventspils novada kul-
tūras darbinieku kopīgi rīkotajā pasākumā “Taku izaicinā-
jums”, kurā ančiņi un pužiņi aicināja pie sevis 16. aprīlī. Mēs 
savu taku veidojām ar sportiskām aktivitātēm, tādēļ pasā-
kums notika “DabaLaba” teritorijā. Bija dažādas aktivitātes: 
loka šaušana, lāzerbiatlons, šaušana ar air soft bumbiņām 
pa mērķi – bundžām. Laika apstākļi lutināja, tādēļ arī ap-
meklētāju bija ļoti daudz.

17. aprīlī Ances parkā sportiskās aktivitātes turpinājās 
ar Lieldienu svinēšanu. Notika radošā darbnīca, atrakcijas, 
varējām mieloties ar zupu un pankūkām. Paldies par šīm 
abām dienām Reinim Pižikam un viņa komandai, Artai 

Braunai un Ventspils jaunsargiem, SIA “Lāzers 3”, Annai 
Grīnbergai un Ērikai Valkai, Manteju ģimenei. Jūs bijāt lie-
liski!

20. maijā pēc divu gadu pārtraukuma notika Pavasara 
koncerts, kurš bija ļoti kupli apmeklēts. Šis koncerts ir kā 
amatierkolektīvu atskaite par sezonā padarīto darbu. Pie-
dalījās arī Ances pamatskolas skolēni, rādot savu dejotpras-
mi un dziedātprieku. Tāpat varējām priecāties par mūsu 
skolēnu, Dundagas Mūzikas skolas audzēkņu, muzikālo 
sniegumu. Pie mums bija arī viesi – Zlēku amatierteātris 
“Margots”. Ballē spēlēja “Savējie”. Secinājām, ka Ancē puišu 
ir vairāk nekā meiteņu. Meitenes, droši apmeklējiet balles, 
malā nebūs jāsēž! Paldies visiem koncerta dalībniekiem, Eli-
tai Kuģeniecei, Mārītei Kuģeniecei un Ingai Šmēdiņai par 
ieguldīto darbu.

4. jūnijā uz ballīti “Sveika, vasara!” tika aicināti bērni 
un vecāki. Laidām burbuļus, zīmējām Anci, varēja iegā-
dāties garšīgo Evas cukurvati. Protams, varēja izdejoties 

diskotēkā, kurā spēlēja DJ Romāns. Tiesa gan, veselai 
paaudzei jāiemācās dejot disenītē, bet nekas, tas ir labo-
jams! Šogad Ances pamatskolas 9. klases izlaidums tika 
svinēts kultūras namā. Meijas, dekorācijas, saposušies 
jaunieši un viesi – skaistais izlaiduma laiks! 22.  jūnijā 
Ances parkā ielīgojām Jāņus ar mūsu dejotāju un aktie-
ru koncertu, kopīgi izdejotām rotaļām un Ances saim-
nieču sarūpēto gardumu izsoli. Cīņa šoreiz norisinājās 
par saldumiem – cepumiem, zef īriem un kūkām, pīrāgus 
laikam visi bija jau izcepuši mājās. Ļoti emocionāls brīdis 
bija, kad ukrainiete dziedāja dziesmu par savu dzimteni 
Ukrainu. Arī Ancē izmitinātie ukraiņu bēgļi apmeklēja 
mūsu svētkus un kopā ar ančiņiem sildījās pie lielā Jāņu 
ugunskura. Lielu paldies saku Kasparam Mantejam par 
visu svētku apskaņošanu! 

Ances kultūras nama vadītāja 
Rudīte Krauze 

ANCE Daudz svētku un priecīgu mirkļu

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Placī “Vārdi” pie Popes kul-
tūras nama viesus sagaidīja no-
vada folkloras kopas “Pūnika” un 
“Kāndla”, spēļu placī “Koki” pie 
Dullā Daukas soliņa aktivitātes 
organizēja “Sītava”, placī “Ai, gal-
diņi, ai, galdiņi!” mājinieku lomā 
bija “Maģie suiti”, aicinot pulcē-
ties muižas dārzā, bet muižas ot-
rajā pusē norisinājās ceturtā pla-
ča “Rotaļas, danči” darbības, ko 
organizēja folkloras kopa “Piltīn”. 
Savukārt Popes kultūras namā 
varēja uzspēlēt zolīti.

9. jūlijā Popē zumēja kā bišu 
stropā, jo folkloristi ir aktīva tau-
ta un nav skubināmi dziedāt un 
dancot. Tā pie kultūras nama, 
tiklīdz sāka skanēt mūzika, sievas 
uzreiz laidās dejā, aicinādamas 
savā pulkā arī tos, kas sēdēja. 
Ātri vien tika saorganizēta ce-
pure, lai muzikantiem tiktu kāda 
naudiņa un mājās nebūtu jābrauc 
tukšā. Pie muižas jau iztālēm va-
rēja dzirdēt skanīgu gavilēšanu, 
tur festivāla dalībnieki izdziedāja 
dažādas dziesmas, ietverot tajās 
vēstījumu par cilvēka mūža gā-
jumu no dzimšanas līdz pat be-
dībām. Senie latvieši nevairījās 
arī no šādas tēmas, jo zināja, ka 
dabā viss rit savu gaitu – mēs pie-
dzimstam un pēc tam dodamies 
uz veļu valstību. 

“Mani priecē tas, ka šādos 
svētkos dzirdu arī citus, ka ir tā 
tautasdziesmu bagātība, turklāt 
varam uzvilkt savus skaistos tēr-
pus,” teica “Pūnikas” dalībniece 
Solvita Fogele, bet Lienīte Sproģe 
no šī paša kolektīva pauda: “Kas 
tad, ja ne mēs šeit būsim un dzie-
dāsim? Šodien tam ir ļoti liela 
nozīme, folklora ir jāceļ augšā, 

bet jauno paaudzi iekustināt ir 
diezgan grūti. “Baltica” ir tā reize, 
kad izjūtam kopību un lepnumu, 
un godu par to, ka esam latvieši.” 
Dace Gaile no “Skandiniekiem” 
folkloras kustībā iesaistījusies, 
lai izzinātu tautas tradīcijas un 
nodotu šīs zināšanas nākamajai 
paaudzei. Rolands Rudzītis no 
folkloras kopas “Gara taka” vis-
pirms uz kopu atvedis savu bēr-
nu, bet pēc tam arī pats iekļāvies 
folkloras kustībā, jo tā ir iespēja 
apgūt ne tikai dziesmas, bet arī 
dejas un rotaļas. Aina Heiberga 
no “Pilltīn” folkloras jautājumus 
dziļāk pētījusi beidzamos desmit 
gadus, un tagad viņa zina, kas ir 
saulgrieži, ko nozīmē latviskais 
rits. “Baltica” pilteniecei ir ļāvu-
si iepazīst arī citu tautu kultūru, 
satikt līdzīgi domājošos un izjust 
īpašu noskaņojumu. 

Pēc darbošanās plačos fes-
tivāla dalībnieki devās gājienā 
uz estrādi, lai satiktos koncertā 
“Saspēlējam, sadziedam Popē”. 
Novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks izteica lepnu-
mu par to, ka “Baltica” jau trešo 
reizi notiek Ventspils novadā un 
otro reizi Popē: “Esam ganda-
rīti par to, ka festivāls notiek 
tieši pie mums, jo Popes estrā-
de ir izslavēta ar savu akustisko 
skanējumu. Te dziedāt ir tīrais 
prieks.” Kultūras nodaļas vadītā-
ja Zane Pamše atgādināja, ka no-
vada lepnums ir suiti, ventiņi un 
lībieši un ka viņi visi ir priecīgi 
par iespēju sagaidīt ciemiņus un 
kopā uzgavilēt. Paldies Zanei un 
viņas komandai par darbu, or-
ganizējot Popē festivāla Novada 
dienu! 

Marlena Zvaigzne

Popi pāršalca festivāla 

“Baltica” skaņas

Mirdza Šteinberga no kopas “Pilltīn” laidās jautrā dejā.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

“Maģo suitu” dziedātājas organizēja aktivitātes placī “Ai, galdiņi, ai, galdiņi!”.        
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Divi gadi mums pagāja, netiekoties un 
pavadot laiku katram savās mājās. Tagad 
atkal pulcējamies, satiekamies. 

Klausījāmies dzejnieces Daces Laktbergas dze-
jas uzvedumu un baudījām Aigara Lasmaņa un 
Edija Rozentāla koncertprogrammu. Jūnija sākumā 
rododendru dārzā priecājāmies par krāšņajiem zie-
diem. Durbes pilī laiks aizskrēja nemanot. Aizbrau-

ciet, tur ir, ko redzēt! Salmu muzejā priecājāmies 
par tā veidotāju izdomu un darbu. Sporta svētkos 
Zlēkās mūs uzlādēja pati daba. Un kur tad vēl Rutas 
izcīnītā zelta medaļa! Pavadījām jauku dienu sporta 
aktivitātēs un noslēgumā klausījāmies meditatīvu 
mūziku. Paldies sakām tiem, kas deva mums iespēju 
to visu piedzīvot.  

Lienīte Sproģe

Zlēku muižas parkā notika devītās Ventspils novada 
senioru sporta spēles “Notver mirkli!”. Organizatori aicināja 
tvert mirkļus, tad nu to darījām, cik spēka. Sporta spēlēs bija 
pārstāvēti gandrīz visi pagasti, vienīgi Jūrkalnes seniori no 
līdzdalības atturējās, līdz ar to piedalījās 11 komandas, bija 
pieteikušies 178 dalībnieki. 

Spēļu rīkotāji saka, ka patieso pasākuma dalībnieku skaitu visvieglāk 
aprēķināt pēc patērētajām 232 zupas bļodiņām. Uzdevumu lapas daudz-
cīņai iesniedza 133 dalībnieki, pārējie bija līdzjutēji vai vienkārši nevēlē-
jās savus rezultātus publiskot.

Ideja senioriem kopīgi pavadīt jautru un sportisku dienu dzima Vār-
vē, bet nu jau dota iespēja arī citiem pagastiem veicināt senioru spor-
tisko garu. Šogad lielāko darbu svētku sagatavošanā ieguldīja Kristīne 
Kauliņa ar savu komandu. Reizēm šķiet, ka novada kultūras darbinieku 
radošumam nav robežu, jo visas sacensības ir interesanti un kvalitatīvi 
sagatavotas. Zlēcenieki šogad katru disciplīnu bija sagatavojuši dubulti, 
līdz ar to pavisam raiti varēja piedalīties teju vai visās sacensībās. Discip-
līnu nosaukumi raisīja jautājumus, bet vēlāk jau viss kļuva skaidrs, atlika 
vien piedalīties. Varēja izvēlēties – startēt visās disciplīnās vai tikai sešās. 
Lai arī visu laiku fotografēju, paguvu piedalīties visās desmit aktivitātēs. 
Neskumu arī par to, ka dažbrīd saņēmu vien dažus punktus, jo mani 
vienmēr ir saistījusi vēlme piedalīties, nevis par katru cenu uzvarēt. 

Visi nopelnīja ļoti garšīgu zupu, par ko paldies pavārēm. Noslēgumā 
uz meditāciju ar savu koncertu aicināja Inga Karpiča.

Kā jau kārtīgās sporta spēlēs, arī pie mums visās vecuma grupās ir 
noskaidroti uzvarētāji.

1. grupa (50–64 gadi) 
Sievietes:
1. vietā Dzintra Mieze, Ugāle (93 p.)
2. vietā Laima Erliha-Štranka, Užava (92 p.)
3. vietā Ina Rudīte Ozoliņa, Puze (83 p.)
Vīrieši
1. vietā Agris Magonīte, Užava (84 p.)
2. vietā Vladimirs Krilovs un Anatolijs Krilovs, abi no Ances (68 p.)
3. vietā Zintis Klevinskis, Tārgale (53 p.)

2. grupa (65–74 gadi)
Sievietes
1. vietā Zina Voronkova, Užava (79 p.)
2. vietā Rasma Radvila, Piltene (78 p.)
3. vietā Aira Kajaka, Ance (77 p.)
Vīrieši
1. vietā Juris Bertāns, Užava (93 p.)
2. vietā Arnolds Pūlmanis, Piltene (76 p.)
3. vietā Jānis Leiguts, Ugāle (68 p.)

3. grupa (75+)
Sievietes
1. vietā Ruta Zīle, Pope (81 p.)
2. vietā Steidzīte Akmentiņa, Piltene (69 p.)
3. vietā Zeltīte Kristovska, Vārve (63 p.)
Vīrieši
1. vietā Jānis Freimanis, Piltene (70 p.)
2. vietā Voldemārs Akmentiņš, Piltene (66 p.)
3. vietā Ilmārs Kraulis, Puze (65 p.)

Komandu stafete
1. vietā Piltene (2:02,16)
2. vietā Ance (2:13,22)
3. vietā Ugāle (2:16,87)

Paldies rosīgajai Zlēku organizatoru komandai Kristīnes Kauliņas 
vadībā – viss izdevās labi! Mani tikai nedaudz mulsina dažu dalībnieku 
negodīgā rīcība – daži bija palabojuši tiesnešu ierakstus rezultātu lapās. 

Sacensību dienā nenoskaidrojām, kurš pagasts nākamajā gadā rīkos 
desmitās senioru sporta spēles, bet par to noteikti savā starpā vienosies kul-
tūras darbinieki. Jau tagad zinu, ka vēlēšos sazināties ar nākamajiem orga-
nizatoriem un sniegšu viņiem dažus ieteikumus spēļu rezultātu vērtēšanā. 

Māra Kraule

Arī apģērbties ir jāprot pareizi un raiti.   MĀRA KRAULES FOTO

Senioru sporta spēlēs 
desmit aktivitātes

Komandu stafetēs 1. vieta bija pilteniekiem. 

Popes seniori dodas cilvēkos

TĀRGALE

Tārgalnieki ir iecerējuši turpināt aizsākto 
tradīciju – godināt Tārgales pagasta saimē 
jaundzimušos bērniņus. 

Tā kā vairākus gadus diemžēl šādu pasākumu 
nevarējām rīkot, tagad Tārgales pagasta saimei jau 
ir pievienojies kupls skaits mazo bērniņu. Tādēļ, ie-
vērojot spēkā stājušās izmaiņas par personas datu 
aizsardzību, aicinu godināšanas pasākumam 30.  jū-
lijā pagasta svētku laikā pieteikt bērniņus, kuri dzi-

muši laika posmā no 2019.  gada 21.  jūlija līdz pat 
2022. gada 30. jūnijam. 

Pieteikties līdz 22. jūlijam, reģistrējoties pie Tār-
gales pagasta kultūras pasākumu organizatores, zva-
nīt pa tālr. 27307978. Papildu informāciju iegūsiet, 
zvanot uz šo pašu tālruņa numuru vai rakstot e-pas-
tā: targales.kn@ventspilsnd.lv.

 Uz tikšanos pagasta svētkos!
Zane Petriņa 

Vēlamies Tārgalē godināt jaundzimušos
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Baldonē notika Latvijas čempionāts U14 vecuma grupā, 
kas vienlaikus bija arī atlase starptautiskām sacensībām 
“Athletics Unlimited games”, kas notiks Polijā no 11. līdz 
15. augustam. Par Latvijas čempionu un arī godalgoto vietu 
medaļām 26 disciplīnās cīnījās 12 un 13 gadus veci jaunieši. 

Sveicam Ventspils novada BJSS audzēkni Kristeru Asari, kurš izcī-
nīja 3. vietu un bronzas medaļu 80 m/b, un Nilu Bibļivu, kurš, uzstādot 
personīgo rekordu, ieguva 3. vietu šķēpa mešanā. Puiši izcīnīja arī tiesī-
bas startēt Polijā. 

Nilam vēl arī 5. vieta lodes grūšanā (rez. 10,50 m) un 7. vieta diska 
mešanā, Kristeram – 6. vieta tāllēkšanā (rez. 4,81 m) un 11. vieta 300 m 
(rez. 43,90 sek.).

Pavisam nedaudz līdz bronzai pietrūka Robertai Rozentālei augstlēk-
šanā. Ar uzlabotu personīgo rekordu viņai šoreiz 4. vieta (rez. 1,46 m), 
vēl arī 6. vieta 1000 m (rez. 3:35,43). Haraldam Ekmanim arī personīgais 
rekords un 4. vieta lodes grūšanā (rez. 10,79 m), Haraldam arī 11. vieta 
diska mešanā (rez. 20,8 m). 

Gabrielai Žerdevai personīgais rekords diska mešanā un 9.  vieta 
(rez. 19,72  m), Rēzijai Anastasijai Špudei 10.  vieta 80  m sprintā (rez. 
11.13  sek.) 57 dalībnieču konkurencē un 10.  vieta diska mešanā (rez. 
19,48 m). Sabīnei Ozoliņai 13. vieta lodes grūšanā (rez. 9.26 m) un 17. 
vieta 80 m/b (personīgais rekords 14,43 sek.), tāllēkšanā – 15. vieta (rez. 
4,35 m). Olafam Rungevicam 8. vieta 2000 m (rez. 7:36,51), Ievai Miķel-
sonei 17. vieta tāllēkšanā un 25. vieta 300 m, Lorencam Hemkem-Lap-
siņam 14. vieta 300 m (rez. 45,85 sek.), Undai Bergai 21. vieta 80 m/b 
(rez. 14.72 sek.).

Paldies treneriem Aivaram Čaklim, Reinim Ziemelim un Agrim Pai-
palam par audzēkņu sagatavošanu un atbalstu startos. Visi rezultāti ap-
skatāmi Vieglatlētikas savienības mājaslapā.

Jolanta Ziemele

Veiksmīgi starti Latvijas 
U14 čempionātā

Kristers Asaris ar savu treneri Raini Ziemeli.   
 JOLANTAS ZIEMELES ARHĪVA FOTO

PUZE

PUZES DRAUDZES ZIŅAS
17. jūlijā plkst. 11 Puzes evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
dievkalpojums ar vijolnieka Edgara Ziņģes piedalīšanos.

21. augustā plkst. 11 sāksies Puzes baznīcas 330. gadskārtas 
dievkalpojums, bet 7. augustā plkst. 11 Puzes kapsētā un 
plkst. 12.30 Sipenes kapsētā notiks kapusvētki.

Skaidrīte Bruhanova  

Pagājušā gada vasarā 
kopā ar Latvijas mazpulku 
delegāciju iepazinu Somijas 
draugu pieredzi darbā 
ar jauniešiem. Jūnijā 
pie 808. Puzes mazpulka 
atbildes vizītē ieradās 
jauniešu darba organizatori 
no Loimas. 

Tas bija pasākums projektā “7 
Zaļais Vihreä”, kuru vada Ilze Lie-
piņa-Naula no Loimas Evanģēlis-
kās tautas augstskolas (Loimaa 
Evangelical Folk High School) So-
mijā. Projekts “7 Zaļais, Vihreä” 
darbojas ar mērķi apzināt un po-
pularizēt videi draudzīgu dzīves 
stilu. Ilze ir no Dobeles puses un, 
kopš dzīvo Somijā, cenšas dau-
dzus projektus saistīt ar Latviju, 
dodot iespēju latviešiem iepazīt 
Somiju un somiem pabūt Latvi-
jā. Tieši viņa 2021.  gadā veidoja 
mūsu Somijas brauciena prog-
rammu un bija kopā ar mums 
visas dienas.

Šajā reizē 11 dažādu tautību 
jaunatnes darbinieki no Somijas 
smēlās iedvesmu un pieredzi no 
Latvijas mazpulkiem un citām 
jauniešu organizācijām. Viesu 
grupā bija pārstāvēta Latvija, So-
mija, Vācija, Afganistāna, Krie-
vija un Ukraina, tie bija jaunieši, 
kas savu mājvietu tagad raduši 
Loimā. Sešās dienās somu viesi 
pabija Rīgā, daudzviet Zemgalē 
un Kurzemē. Viņi iepazina darbu 
ar jauniešiem Latvijā, apmeklēja 
vairākas pilsētas, apskatīja da-
bas un kultūras objektus. Ilzes 
braucienu programmas parasti 
ir ļoti piesātinātas, lai dalībnieki 
pēc iespējas vairāk redzētu un 
uzzinātu. Puzē draugu delegācija 
bija tikai pusotru stundu, un šis 
laiks aizskrēja kā vēja spārniem. 
Viesiem parādījām piemiņas vie-
tu represētajiem Puzes pagasta 
iedzīvotājiem, kuru savulaik pro-
jektēja 8. klases skolniece Sandra 
Sileviča, kas šobrīd jau kļuvusi 

par mākslinieci, bērnu grāmatu 
ilustratori (Sandra Vingre). Ai-
cinājām viesus ielūkoties vairā-
kās Sandras ilustrētās grāmatās. 
808.  Puzes mazpulka veikumu 
viesi iepazina prezentācijā par 
pēdējiem pieciem gadiem. Jau-
niešu centru “Avots” parādīja un 
par tā aktivitātēm pastāstīja Sāra 
Veģe un Renārs Gruzds. Viesi ar 
interesi klausījās informāciju par 
mūsu veikumu, un Ilze jau saredz 
sadarbības iespējas ar pužiņiem 
citos projektos. Pavisam īsu brīdi 
viesi apmeklēja Puzes bibliotēku, 
viņi vēlējās izzināt “Minku par-
ka” darbību. Viesus pacienājām 
ar sklandraušiem, uzdāvinājām 
mazpulcēnu izgatavotas sirsni-
ņas un informatīvus materiālus 
par mūsu pusi. Tajā pašā dienā 
jaunieši no Somijas devās tālāk 
uz Kolku, Valdemārpili un Upes-
grīvu.

Māra Kraule

Uzņēmām viesus no Somijas

Saruna Puzē pie represētajiem izveidotā pieminekļa.    MĀRAS KRAULES FOTO
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Popes pagasta atpūtas 
bāzē aizvadīts Ventspils 
novada atklātais čempionāts 
pludmales volejbolā 
sievietēm. Tajā piedalījās 
seši pāri no Ventspils un 
novada. 

Spēles norisinājās divās 
apakšgrupās līdz divu setu uz-
varai. Katras apakšgrupas divas 
labākās komandas kvalificējās 
pusfinālam. Pirms pusfināla spē-
lēm norisinājās “Fans Ventspils” 

apakšējo piespēļu konkurss, kurā 
uzvaru izcīnīja Anita Indāne. 

Ventspils novada atklātajā 
pludmales volejbola čempionātā 
sievietēm 1.  vietu izcīnīja Anita 
Žeimunde un Anita Indāne, 2. 
vietā ierindojās VPVK “Bloks” 
pārstāves Patrīcija Āboliņa un 
Angelina Karpinska, 3. vietu ie-
guva Baiba Šefanovska un Sintija 
Zariņa, pie 4. vietas tika VPVK 
“Bloks” – Naomi Rozentāle un 
Luīze Priedoliņa, 5. vietā – Niko-

la Mūrniece un Anna Melnbārde 
un 6. vietā – VPVK “Bloks”, Kerija 
Kate Tālberga un Evelīna Pēterso-
ne.

Paldies sacensību atbalstītā-
jiem: volejbola klubam “Pope”, 
“Fans Ventspils”, z/s “Bērziņi”, 
Ventspils novada pašvaldībai, 
Popes pagasta pārvaldei. Liels 
paldies trenerim Edgaram Zvied-
rānam par palīdzību un jauniešu 
motivēšanu.

 Sandris Jankevičus

Ogres stadionā norisinājās Latvijas 
čempionāts U16 vecuma grupā. Divās  
saules uzkarsētās un tveices pārņemtās 
dienās Ogrē sacentās jaunie sportisti,  
lai noskaidrotu Latvijas čempionus  
34 disciplīnās.

Ventspils novada BJSS pārstāvēja 10 jaunie viegl-
atlēti, mājās izdevās atvest divas zelta medaļas.

Lepojamies un apsveicam Eduardu Strelkovu, 
divkārtēju Latvijas U16 čempionu – 1. vieta tāllēkša-
nā (rez. 6,37 m) un 110 m/b (rez. 15,27 sek.). Eduards 
ieguvis tiesības startēt Latvijas izlases satāvā Baltijas 
U16 komandu čempionātā Igaunijā.

Aleksim Ūdrim 8.  vieta augstlēkšanā (rez. 

1,70 m), bet trīssoļlēkšanā viņš līdz pat pēdējam lē-
cienam bija 2.  vietā, taču pēc pēdējā mēģinājuma 
konkurenti Aleksi apsteidza, un beigās izcīnīta 5. vie-
ta (rez. 11,61 m). Starp labākajiem desmit vieglatlē-
tiem iekļuva un 7. vietu izcīnīja Kristofers Markuss 
Lapiņš 1500 m kavēkļu skrējienā (rez. 5:36,40). Vēl 
čempionātā startēja Dita Siliņa, Nellija Rungevica, Je-
remijs Rjabovs, Kārlis Lagzdiņš, Lauris Bakanauskis 
un Kaspars Babris. Diemžēl karstums darīja savu, un 
startēt nevarēja Armands Lagzdiņš.

Paldies treneriem Dainim Lodiņam, Aivaram 
Čaklim, Agrim Paipalam, Reinim Ziemelim par au-
dzēkņu sagatavošanu.

Jolanta Ziemele 

Rojas stadionā spēkiem 
mērojās un par medaļām 
septiņās disciplīnās cīnījās 
vieglatlēti no Kuldīgas, 
Liepājas, Dobeles, Saldus, 
Talsu, Tukuma, Jelgavas, 
Kandavas, Ventspils novada 
BJSS un DKN Sporta skolas. 

Mūsējiem izdevās izcīnīt sep-
tiņas godalgotas vietas un mājās 
pārvest dažāda kaluma medaļas. 
U16 vecuma grupā Eduardam 
Strelkovam 100 m sprintā 1. vieta 
(rez. 12,11  sek., treneris D.  Lo-
diņš), Ralfam Dukātam 100  m 
2.  vieta (rez. 12,39 sek., treneris 
K. Gulbis), Tomam Krūzem šķēpa 
mešanā 3. vieta (rez. 37,74 m, tre-
neris A. Paipals).

U18 vecuma grupā Viestu-
ram Gerkem 800  m 2.  vieta (rez. 
2:21,33, treneris D.  Lodiņš), Kris-
tapam Jaunbelzējam 2. vieta lodes 
grūšanā (rez. 11,57 m) un 3. vieta 
šķēpa mešanā (rez. 34,76  m, tre-
neris A.  Čaklis), Dāvim Krūzem 
200 m 3. vieta (rez. 25,29 sek., tre-
neris A. Paipals). 

Labāko desmitniekā U16 gru-
pā vietas izcīnīja Karolīna Krauča 
(8. vieta 400 m), Nellija Rungevica 
(10.  vieta 400  m), Didzis Pobuss 
(9.  vieta 400 m), Arvis Tindenov-
skis (10.  vieta 400  m), Vladislavs 
Jermolajevs (8.  vieta šķēpa meša-
nā), Lauris Bakanauskis (6.  vieta 
lodes grūšanā), Jeremijs Rjabovs 
(8.  vieta lodes grūšanā), Daniels 
Gruntmanis (10.  vieta lodes grū-
šanā).

U18 vecuma grupā Kristeram 
Reinfeldam 4. vieta tāllēkšanā, Sin-
gai Rozentālei 4.  vieta tāllēkšanā 
un 9.  vieta 200  m, Nikolai Katei 
Punkai 5. vieta 200 m un tāllēkša-
nā, Laimai Prūsei 7. vieta tāllēkša-
nā un 10. vieta 200 m.

Sacensībās startēja arī Daniela 
Kruga, Rēzija Anastasija Špude, 
Rūdolfs Millers, Armands Zāle, 
Mārcis Muižnieks, Kristofers Mar-
kuss Lapiņš, Keita Žerdeva. Pal-
dies audzēkņiem par cīņas sparu 
un treneriem par sagatavošanu un 
atbalstu startos! 

Jolanta Ziemele

Saldus Sporta skolas stadionā notika 
LVS/”Sportland” kausa izcīņas piektais posms. 
Šoreiz pieaugušie sacentās 16 disciplīnās, bet 
U18 grupas jaunieši – 12 disciplīnās. 

Uzvarētāji 16 disciplīnās sasniedza šogad labākos 
rezultātus Latvijā. Ventspils novada BJSS pārstāvēja 
Viesturs Gerke (treneris D. Lodiņš), 400 m/b izcīnot 
5.  vietu (rez. 1:04,71), Markuss Meiļuns (treneris 

R. Ziemelis), tāllēkšanā iegūstot 7. vietu (rez. 5,47 m) 
un augstlēkšanā 4. vietu (rez. 1,84 m).

Karolīnai Karlai Matisonei (treneris R. Ziemelis) 
100 m 10. vieta no 38 dalībniecēm (rez. 13,27 sek.) 
un tāllēkšanā 21.  vieta (rez. 4,14  m), Nikolai Katei 
Punkai (treneris R. Ziemelis) 100 m 20. vieta un tāl-
lēkšanā 22. vieta.

Jolanta Ziemele

Trīs dienu turnīrā Lietuvā 
“Audruvis Champions tour 
2nd stage” jātnieku sporta 
klubam “Demora” atkal 
izcīnīta uzvara. “Demoru” 
šoreiz pārstāvēja četri zirgi.

Martai Jansonei ar zirgu Red 
Grace jau otrā uzvara ātruma 
maršrutā ar šķēršļu augstumu 
80 cm starp 79 ātrākajiem jātnie-
ku pāriem no Lietuvas, Latvijas 
un Igaunijas, kā arī 5. vieta piekt-
dienas maršrutā tikpat lielā kon-
kurencē un 4. vieta svētdien.

Trīs rozetes ātruma maršru-
tos ar zirgu Čikāga Reičelai Kohai 
un 4. vieta Artūram Stonkum ar 
zirgu Rolsroisa. Pa vienam gāz-

tam šķērslim maršrutos Undai 
Egendorfai ar zirgiem Capricia 
un Rols roisa, startējot līdz 105 cm 
augstos ātruma maršrutos.

“Demoras” jātnieki devās arī 
uz Kleistiem, kur II grupas poniju 
jātnieku konkurencē Anna Goša 
ar Džoanu izcīnīja 2. vietu ātruma 
maršrutā ar 85 cm augstiem šķēr-
šļiem. Elzai Vašukai ar Dūju viena 
kļūda maršrutā, arī Artūram Ston-
kum ar zirgu Rolsroisa un Undai 
Egendorfai ar zirgu Capricia pa 
vienai kļūdai katrā maršrutā.

Ir sezonas vidus un liels prieks, 
ka mūsu zirgi ir lieliskā formā, ko 
apliecina rezultāti.

Gelinta Apse

Iegūta zelta medaļa 100 m sprintā

“Demoras” jātniecei uzvara 
arī otrajā posmā Lietuvā

Anna Goša ar Džoanu izcīnīja 2. vietu ātruma maršrutā 
ar 85 cm augstiem šķēršļiem.

Starti Saldus Sporta skolas stadionā

Sasniegtais Latvijas U16 čempionātā

Pludmales volejbola čempionātā 

PIEDALĪJĀS SEŠI PĀRI

Ventspils novada sieviešu atklātā čempionāta pludmales volejbolā dalībnieces. 
EDGARA ZVIEDRĀNA FOTO
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Usmas pagasta pludmalē norisinājās “Sporta spēles 2022”. Sacensības organizēja un vadīja novada 
sporta organizatori. Sporta spēlēs piedalījās novada iedzīvotāji no Piltenes pilsētas un Popes, Puzes, 
Ugāles, Užavas, Tārgales, Vārves un Zlēku pagasta, kā arī novada pašvaldības darbinieki.

Kopvērtējumā 1. vietu izcīnīja Ugāle, 2. vietā ierindojās Pope, bet 3. vietā – Užava.
Lielā 

stafete
Makšķe-
rēšana

Volej-
bols

Basket-
bols

Tīkla 
bumba

Mazā 
stafete

Dvieļ-
bols

Badmin-
tons

Vadošie 
darbinieki

PUNKTI VIETA

Novads - - 7 - - 7 8 3 3 39 9

Užava 4 1 2 2 4 5 6 7 9 18 III

Zlēkas 3 - - 7 1 3 4 5 7 23 5

Pope 2 3 3 1 2 4 3 4 4 14 II

Puze 6 - 1 - 6 8 - 2 - 34 8

Ugāle 1 - 5,5 3 - 2 2 1 1 10 I

Tārgale - 4 - 4 5 - 7 6 5 31 7

Usma - - - - - - - - 8 63 10

Vārve 7 5 4 5 3 1 1 - 6 19 4

Piltene 5 2 5,5 6 7 6 5 - 2 25,5 6

Aizvadītas Ventspils novada sporta spēles

Viena no aktivitātēm, kas tikai izskatījās viegla, bija dvieļbols.

INDIVIDUĀLĀS DAUDZCĪŅAS KOPVĒRTĒJUMS
SIEVIETES

Pirmā grupa (1988.– 2004. dz. g.)
1. vietā – Tija Freimane (Ugāle)
2. vietā – Inta Ozola (Pope)
3. vietā – Anta Ondrupe (Pope)
Otrā grupa (1973.–1987. dz. g.)
1. vietā – Anita Jāne (Pope)
2. vietā – Inga Robežniece (Zlēkas)
3. vietā – Una Birzniece (Zlēkas)
Trešā grupa (1972. dz. g. un vecākas)
1. vietā – Guna Ķemere (Užava)
2. vietā – Simona Jēkabsone (Pope)
3. vietā – Inga Pole (Zlēkas)

VĪRIEŠI 
Pirmā grupa (1988.–2004. dz. g.)
1. vietā – Jurģis Ķemlers (Ugāle)
2. vietā – Kārlis Plūksna (Ugāle)
3. vietā – Ričards Čače (Puze)
Otrā grupa (1973.–1987. dz. g.)
1. vietā – Normunds Abakuks (Piltene)
2. vietā – Jānis Krauze (Pope)
3. vietā – Agris Bileskalns (Pope)
Trešā grupa (1972. dz. g. un vecāki)
1. vietā – Raivo Birziņš (Vārve)
2. vietā – Modris Ozoliņš (Piltene)
3. vietā – Aigars Matisons (Piltene)

ŠOFERU CĪŅA
1. vietā – Vārves šoferis
2. vietā – Tārgales šoferis
3. vietā – Užavas šoferis

Lai veiksmīgi visiem starti arī nākamgad!
Ventspils novada sporta darba organizators Arvis AnderšmitsLielās stafetes uzvarētāji ugālnieki ar saņemto kausu.   INGAS ANDRAS LEIGUTES FOTO

Lielās stafetes noslēguma posms, kad puiši stumj 
meitenes laivā apkārt bojai. 

Kopvērtējumā skaita 6 labākos rezultātus; 
ja nav 6 disciplīnas, tad par katru neesošo disciplīnu 
pieskaita 11 punktus, lai kopā sanāktu 6 disciplīnas.
Lielā stafete
1. vietā – Ugāle
2. vietā – Pope
3. vietā – Zlēkas

Makšķerēšana
1. vietā – Užava
2. vietā – Piltene
3. vietā – Pope

Volejbols
1. vietā – Puze
2. vietā – Užava
3. vietā – Pope

Basketbols
1. vietā – Pope
2. vietā – Užava
3. vietā – Ugāle

Tīkla bumba
1. vietā – Zlēkas
2. vietā – Pope
3. vietā – Vārve

Mazā stafete
1. vietā – Vārve
2. vietā – Ugāle
3. vietā – Zlēkas

Dvieļbols 
1. vietā – Vārve
2. vietā – Ugāle
3. vietā – Pope

Badmintons
1. vietā – Ugāle
2. vietā – Puze
3. vietā – Novads

Vadošie darbinieki
1. vietā – Ugāle
2. vietā – Piltene
3. vietā – Novads
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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, 27. jūlijā. 
Nākamais numurs iznāks 
9. augustā.

Pagājuši jau divi gadi 
divos metros un divās 
saimniecībās. Gaisā vēl 
joprojām vīrusa nelaime 
plivinās, bet, par laimi, 
tomēr mazāk. Kaut nu tā 
būtu pagātne! Ar cerību uz 
veselīgu nākotni svinam 
dzīvi. Saulgriežu, Jāņu 
ielīgošanas laiks ir īstā reize, 
kad uzkrāt spēkus un dzīves 
sparu visam gadam. 

Ne rībēja vara bungas, ne ska-
nēja vara taures, bet Jūrkalnes 
Ugunspļavā nāca un brauca jāņa-
bērni no maliņu maliņām. Svētki 
sākās ar izteikti sirsnīgu Ventspils 
novada kultūras aizbildnes Zanes 
Pamšes uzrunu. Tā bija runa no 
sirds uz sirdi, kādu reti nācies 
dzirdēt tik plašos pasākumos. Pal-
dies par sirsnīgajiem spēka vār-
diem! 

Jānis, pieklājīgs puisis bū-
dams, palaidis sev pa priekšu 
Līgu, jo vajag taču svētkus ielī-
got. Te nu folkloras zinātāju daļa. 
Gada īsāko nakti ar līgodziesmām 
ievadīja novada folkloras ansam-
bļi. Tā bija īsta sasaukšanās, svinē-
šanas sākums. Saradās arvien vai-
rāk līgotāju. Jauni un veci, lieli un 
mazi. Ugunspļava pulsēja cilvēku 
tūkstošos un viļņojās līgo skaņās. 
Valdīja brīva svētku gaisotne. 

Pirmie svētku priekus izbaudīja 
vismazākie jāņabērni. Viņiem ne-
vajadzēja ne mūziku, ne organi-
zatorus, tikai prieku kustēties. Ar 
pirmajiem nedrošajiem un arī jau 
raitajiem soļiem sākās deju grīdas 
iemēģināšana, vecākiem cenšoties 
uzvaktēt, bet apkārtējiem priecā-
joties par visjaunākās paaudzes 
aktivitātēm. 

Šajos svētkos jāuzmanās, jo 
Jānis nāk savus bērnus apraudzīt, 
vai ēduši, vai dzēruši, vai Jānī-
ti daudzināja? Visa kā bija gana 
– sanākušie gan ēda, gan dzēra, 
gan Jānīti daudzināja. Jāņudzies-
mām skanot, ar ozolu viju pie-
staigājot pie jāņabērniem, līgotāji 
nonāca pie lielā ugunskura, kuru 
pušķoja ar atnesto viju, un varēja 
sākties uguns rituāli. Ziedojumi, 
atvadas no pērnā gada vainagiem 
un pārdzīvotām nedienām. Kad 
saulīte aiz mežu galiem paslēpās, 
bija laiks, ar lāpām apgaismojot 
ceļu, doties uz jūrmalu, lai, ripinot 
ugunsratu, palīdzētu saulītei at-
griezties. Jā, pie reizes arī pazīlēt, 
kāds būs nākamais gads. Ripinā-
ja jau paklusām arī iepriekšējos 
divos gados, bet tad rats apstājās 
pusceļā. Kā zinām, nedienu bijis 
daudz. Šogad pa lāpu iezīmēto 
ceļu tas noritēja skaisti līdz ūde-
nim. Gaviles gan krastā, gan lejā 

pie jūras. Nelaimes atkāpsies! Lai 
Dievs dod!

Lai īsākajā naktī pietiktu gais-
mas, līksmā pacilātībā visi devās 
degt pūdeli. Pusnaktī sāka griez-
ties ugunsdzirnavas. Kā nu citu-
gad bijis, nebijis, bet šogad griezās 
vareni, jo arī griezēju pulks bija 
kupls. Vīri pat stāvēja rindā, lai iz-
mēģinātu savus spēkus. Apkārtējo 
gavilēm un uzmundrinājumiem 
skanot, viņi secināja, ka tā nav  
joka lieta.  

Pēc daudziem gadiem atkal 
tikāmies ar Ilgu Reiznieci un gru-
pu “Iļģi”. Šoreiz dančus mācīja un 
līgotājus kopējās lustēs iesaistīja 
Rīgas danču klubs. Dejoja visā 
Ugunspļavā. Tad gan skanēja un 
rībēja. Ar to vēl nebeidzās. Visa 
apkārtne skanēja līdz rīta gaismai 
un sagaidīja pirmos saules starus. 

Novadā Jāņu laiks bija ielīgots, 
svinēšana varēja turpināties arī 
citviet, jo līgodziesmās un jāņu-
zālēs mūsu tauta mācējusi dzīves 
spēku sakrāt. Paldies Ventspils 
novada kultūras saimei un Kristī-
nei Skrullei ar palīgiem par sagā-
dātajiem svētkiem un spēka vār-
diem turpmākajām dzīves gaitām.

Jāņu diena, arī Pēterdiena aiz-
vadīta, nāk ražas laiks. Lai tas ba-
gāts un svētīts!

Marija Janvāre

Ar gaismu 
no saules līdz saulei

Šovasar ugunsrats, daudzu gaviļu pavadīts, ieripoja jūrā.   DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

VĀRVĒ 
14. augustā plkst. 14. – Miera 
kapos.

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

POPĒ
20. augustā plkst. 12.

USMĀ 
27. augustā: 
plkst. 12 – Usmas kapos, 
plkst. 14 – Variku kapos.

ANCĒ 
21. augustā: 
plkst. 13 – Rindas kapos,
plkst. 14.30 – Ruškalnu kapos.

TĀRGALĒ 
30. jūlijā: 
plkst. 12 – Lielirbes kapos,
plkst. 13.30 – Miķeļtorņa 
kapos,
plkst. 15 – Lūžņas kapos.
20. augustā 
plkst. 13 – Elkšķenes kapos.

UŽAVĀ 
Kapusvētki notiks, bet vēl nav 
zināms datums. 

PILTENĒ
6. augustā:
plkst. 11 – Centra kapos, 
plkst. 12 – Grāvvalku kapos, 
plkst. 13 – Lagzdienes kapos. 
13. augustā: 
plkst. 11 – Krītkalna kapos,
plkst. 12 – Gaiļkalna kapos,
plkst. 13 – Gārzdes kapos. 

PUZĒ 
7. augustā: 
plkst. 11 – Puzes kapos,
plkst. 12.30 – Sipenes kapos.

JŪRKALNĒ 
13. augustā plkst. 11 Katoļu 
kapos. 

UGĀLĒ un ZLĒKĀS
kapusvētki nenotiks, bet 
14. augustā ļaudis aicināti 
piedalīties dievkalpojumā. 
Ugālē tas sāksies plkst. 10, 
Zlēkās – plkst. 14.

Marlena Zvaigzne 

Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2022. gada jūnijā reģistrēti 
divi jaundzimušie, 
abi Vārves pagastā.  

Ventspils novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2022. gada jūnijā 
reģistrētas četras laulības, 
viena – Zlēku evaņģēliski luteriskajā draudzē. 

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

Ances pagastā  Vija Izašare (20.10.1945.–24.06.2022.)

Puzes pagastā  Harijs Silevičs (13.08.1934.–25.06.2022.)

Kapusvētki Ventspils 
novada kapsētās

Kapusvētki ir diena, kurā atceramies mūžībā aizsauktos 
tuviniekus un draugus. Daudzi cilvēki pirms tam vēlas uzpost 
piederīgo atdusas vietu, tādēļ informējam par to, kad un kur 
Ventspils novadā notiks kapusvētki. 


