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Pilsētas svētkos Piltenē noti-
ka pārbūvētā stadiona atklāša-
na un Ventspils novada Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas at-
klātās sacensības vieglatlētikā.

Skaistais laiks bija kā radīts lie-
lajam un ilgi gaidītajam notikumam. 
Ilgi gaidīts tas bija tādēļ, ka pērnās 
lietavas aizkavēja sintētiskā seguma 
ieklāšanu, tāpēc tas tika izdarīts šo-
gad. Septiņdesmito gadu vidū celtais 
stadions savulaik bija ļoti iecienīts, 
to sportošanai izmantoja ne tikai 
Ventspils rajona iedzīvotāji, bet arī 
citi aktīvā dzīvesveida pārstāvji. Šeit, 
kā atceras Piltenes novadpētniecības 
ekspozīcijas vadītājs Jānis Freimanis, 
trenējās Ventspils futbola komanda, 
valsts līmeņa basketbolisti un volej-
bolistes. Ar laiku stadions bija kļuvis 
nelietojams, tas bija sliktā tehniskā 
un vizuālā stāvoklī, tādēļ Ventspils 
novada pašvaldības deputāti pieņēma 
lēmumu izmantot Valsts kases aizde-
vumu un īstenot vērienīgu projektu, 
uzticot stadiona atjaunošanu zino-
šiem speciālistiem. 

17. jūlijs daudziem mūsu 
novada iedzīvotājiem paliks 
prātā kā diena, kad Valdga-
les pagastā sāka degt kūdra 
un mežs. Ugunsnelaime 
skāra arī Puzes pagasta Stik-
lu ciemu, tādēļ, konstatējot 
stipru piedūmojumu, no 
ciema evakuēja iedzīvotājus.

Nu viņi atgriezušies mājas, 
Stiklos jau sen nav biezu dūmu, 
arī bērnunama audzēkņi atvesti 
atpakaļ. Ir zināms, ka ugunsgrēks 
skāris 1350 hektāru lielu platību, 
20–25% no tiem atrodas Ventspils 
novadā. Paldies visiem operatī-
vajiem dienestiem, kuri noturēja 
liesmas, tādēļ tās neskāra Stiklu 
ciemu, lai gan, kā atceras Amelēs 
dzīvojošais lauksaimnieks Ints 
Apsītis, uguns bijusi pavisam tuvu 
ēkām. Tādēļ glābšanas darbos ie-
saistījās arī vietējie iedzīvotāji un 
viņu draugi, lai nepieļautu, ka sar-
kanais gailis aprij saimniecības un 
dzīvojamās ēkas. Ints ir viens no 
daudzajiem brīvprātīgajiem, kas, 
nežēlojot privātos resursus un 
laiku, palīdzēja dzēst ugunsgrēku. 
Viņš atceras, ka brālis, kuram bi-
jusi dzimšanas diena, 47 stundas 
vedis ūdeni, lai apslāpētu liesmas. 

Ugunsgrēks Stiklos. Sadarbības paraugstunda

Šāds sirsnīgs uzraksts pie skolas parādījās otrajā nedēļā, kad Ventspils novadā plosījās liels ugunsgrēks, kura dzē-
šanā iesaistījās neskaitāmi daudz cilvēku.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Piltenē atklāts atjaunotais stadions

Objekta svinīgajā atklāšanā piedalījās Aigars Matisons (pa kreisi), Aivars Mucenieks, Māris Dadzis, 
Jolanta Ziemele un Jānis Abakuks. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Ūdens patēriņa tarifi
Nr. Pagasts/ciems Faktiskais tarifs Piemērojamais tarifs

eiro/m3 eiro/mēnesī 
1 iedz.

eiro/m3 eiro/mēnesī 
1 iedz.

1.1.1. Ance 0,838 5,095 0,635 3,861
1.1.2. Piltene 0,999 6,074 0,757 4,603
1.1.3. Pope 1,010 6,141 0,822 4,998
1.1.4. Puze, Blāzmas ciems 1,640 9,971 1,172 7,126
1.1.5. Puze, Stiklu ciems 0,904 5,496 0,698 4,244
1.1.6. Jūrkalne 1,341 8,153 0,774 4,706
1.1.7. Tārgales ciems 1,010* 6,141 1,010* 6,141
1.1.8. Dokupes ciems 1,205 7,326 0,746 4,536
1.1.9. Ugāle 1,450 8,816 1.008 6,129
1.1.10. Usma 1,216 7,393 0,996 6,056
1.1.11. Užava 2,683 16,313 0,878 5,338
1.1.12. Ventavas ciems 2,860 17,389 1,140 6,931
1.1.13. Vārves ciems 3,650 22,192 0,985 5,989
1.1.14. Zūru ciems 3,425 20,824 1,058 6,433
1.1.15. Zlēkas 2,682 16,307 1,463 8,895
1.1.16. Ziras 1,706 10,372 0,614 3,733

* TEP izstrādātais tarifs.

Notekūdeņu patēriņa tarifi
Nr. Pagasts/ciems Faktiskais tarifs Piemērojamais tarifs

eiro/m3 eiro/mēnesī 
1 iedz.

eiro/m3 eiro/mēnesī 
1 iedz.

1.2.1. Ance 2,052 12,476 0,635 3,861
1.2.2. Piltene 1,588 9,655 0,964 5,861
1.2.3. Pope 2,754 16,744 1,066 6,481
1.2.4. Puze, Blāzmas ciems 2,920 17,754 0,972 5,910
1.2.5. Puze, Stiklu ciems 1,429 8,688 1,429 8,688
1.2.6. Jūrkalne 2,898 17,620 2,515 15,291
1.2.7. Tārgales ciems 1,226 7,454 1,128 6,858
1.2.8. Dokupes ciems 0,915 5,563 0,521 3,168
1.2.9. Ugāle 2,700 16,416 1,680 10,214
1.2.10. Usma 3,712 22,569 1,699 10,330
1.2.11. Užava 2,438 14,823 0,840 5,107
1.2.12. Ventavas ciems 3,920 23,834 2,065 12,555
1.2.13. Vārves ciems 2,380 14,470 1,231 7,484
1.2.14. Zūru ciems 5,229 31,792 1,519 9,236
1.2.15. Zlēkas 4,491 27,305 2,182 13,267
1.2.16. Ziras 3,990 24,259 1,008 6,129

Siltumapgādes patēriņa tarifi
Nr. Pagasts/ciems Faktiskais tarifs Piemērojamais tarifs

eiro/Mwh eiro/mēnesī 
1 m2

eiro/Mwh eiro/mēnesī 
1 m2

1.3.1. Ance 164.593 0,972 36,262 0,972
1.3.2. Piltene 62,794 0,732 44,327 0.592
1.3.3. Pope 87,541 1,557 87,541 1,557
1.3.4. Puze, Blāzmas ciems 64,330 4,000

eiro/m3 *
51,336 4,000

eiro/m3*

1.3.5. Puze, Stiklu ciems 73,017 0.845 41,346 0,731
1.3.6. Jūrkalne 95,900 1,225 83,925 1,076
1.3.7. Tārgales ciems 46,076 0,553 34,195 0.553
1.3.8. Usma 65,896 0,971 40,440 0,776
1.3.9. Ventavas ciems** 65,860 59,490
1.3.10. Užava** 61,450 59,490

* Siltā ūdens uzsildīšanas izcenojums.

** Šī lēmuma 1.3.9. punktā un 1.3.10. punktā piemērojamie tarifi stājas spēkā ar  
2018. gada 1. oktobri.

        

l Saskaņā ar komunālo pakalpojumu tarifu 
aprēķinu, kas veikts, ņemot vērā Ventspils novada 
pašvaldības teritorijā apstiprināto komunālo tarifu 
aprēķināšanas metodiku, komunālo pakalpojumu iz-
cenojumi ir faktiski lielāki nekā piemērojamie tarifi, 

līdz ar to deputāti apstiprināja faktiskos un piemēro-
jamos tarifus, paredzot, ka starpību starp faktisko un 
piemērojamo tarifu iedzīvotājiem un juridiskām per-
sonām kompensē Ventspils novada pašvaldība. Tarifi 
tiks piemēroti no 2018. gada 1. novembra.

Jūlija domes sēdēs

l Piešķīra domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam ikgadējā 
apmaksātā atvaļinājuma daļu no 6. līdz 19. augustam un uzdeva domes 
priekšsēdētāja pienākumus viņa atvaļinājuma laikā pildīt priekšsēdētāja 
pirmajam vietniekam Guntim Mačtamam.

l Izvērtējot novada sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakal-
pojumu punktu darbības efektivitāti un iedzīvotāju apmeklētības no-
slogojumu, konstatēts, ka to izmantošana nav pieprasīta, tādēļ netiek 
lietderīgi izmantots novada Sociālā dienesta budžets. Deputāti nolēma 
izbeigt sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu punktu 
darbību no 2018. gada 30. decembra sociālajā dzīvojamā mājā “Ambu-
lance” Ances pagastā un jauniešu izglītības centrā “Ligzda”, kas atrodas 
“Rozītēs” Vārves pagastā. 

l Saskaņā ar “BIOR” laboratorijas veikto ūdens paraugu testēšanas 
pārskatu rezultātiem, deputāti atzina par spēku zaudējušu lēmumu par 
dzeramā ūdens piegādes maksas ar 20% atlaidi piemērošanu par patērē-
to ūdeni Ventavas ciemā, jo ūdensapgādes sistēmā dzeramā ūdens kvali-
tāte atbilst noteikumu prasībām.

l Noteica ceļa servitūtus zemesgabaliem “Priedulāji” Vārves pagas-
tā un “Rema” Ances pagastā.

l Nolēma atsavināt dzīvokļu īpašumus Užavas, Puzes, Ances, Zlē-
ku, Ugāles, Tārgales, Vārves pagastā un Piltenē, kā arī nekustamo īpašu-
mu Tārgales pagastā.

l Ievērojot to, ka novada pašvaldība ir pilnvarojusi biedrību “Usmas 
krasts” veikt zivju resursu aizsardzības un uzraudzības funkcijās ietilp-
stošo pārvaldes uzdevumu izpildi publiskajos iekšējos ūdeņos Usmas 
pagasta administratīvajā teritorijā, un atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu 
prasībām un šīs funkcijas efektīvai un racionālai izpildei un kvalitatīva 
uzraudzības procesa nodrošināšanai ar deputātu atbalstu biedrībai no-
dots bezatlīdzības lietošanā:

1) drons, lai no augšas varētu kontrolēt, vai nelikumīgi netiek veikta 
zvejniecība, makšķerēšana ezera daļās, kuras aizaugušas ar niedrēm un 
ar laivu nav iespējams piekļūt;

2) kvadricikls, lai inspektors, dodoties apgaitā, pārvietotos pa ezeru 
ziemas periodā, kad ezers aizsalis, vai gar ezera malu, kur ar auto nav 
iespējams izbraukt;

3) divas “GoPro” kameras, lai, aizturot pārkāpēju un sastādot admi-
nistratīvā pārkāpuma protokolu, varētu fiksēt rīcību, sarunas gaitu;

4) divi binokļi, lukturi, lai inspektors varētu veikt kvalitatīvu ezera 
uzraudzību, t. sk. diennakts tumšajā laikā;

5) LED prožektors, kas piestiprināms pie laivas, lai uzraudzību varē-
tu veikt diennakts tumšajā laikā;

6) piekaramais laivas dzinējs ar akumulatoru, lai varētu operatīvi iz-
braukt pa ezeru, jo esošais motors daudzkārt labots un nolietojies.

l Projekta kopējās izmaksas ir 19 960,35 eiro, t. sk. LAD Zivju fonda 
finansējums 15 960,35 eiro, Ventspils novada pašvaldības finansējums 
4000 eiro.

l Piešķīra līdzfinansējumu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” 
4819,58 eiro, kas ir 10% no projekta attiecināmajām izmaksām, pacēlāja 
ierīkošanai Landzes pansionātā no pašvaldības LEADER pasākumiem 
paredzētajiem līdzekļiem 2018. gada projektu līdzfinansēšanai. 

l Pamatojoties uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sa-
skaņojumu, apstiprināja Civilās aizsardzības komisijas nolikumu jaunā 
redakcijā.

l Vēl lēma piekrist, ka Krievijas pilsonis iegūst īpašumā zemesgaba-
lu Tārgales pagastā, pieņēma lēmumu par patvaļīgas būvniecības seku 
novēršanu Tārgales pagastā, kā arī apstiprināja komunālo pakalpojumu 
un labiekārtošanas darbu nodošanas grafiku SIA “VNK serviss”.

Detalizēta informācija www.ventspilsnovads.lv.
Publicēšanai sagatavojis Dainis Veidemanis

Pasākums “Graudaugi 
veselīgās receptēs”

Popes pagasta “Pagastmājā” biedrība “Integrācijas 
centrs “Atvērtās durvis”” novadīja Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām personām meistarklasi “Veselīgas 
receptes un gatavošanas mākslas noslēpumi”. Pasākumā 
piedalījās iedzīvotāji, kuri saņem atbalstu no Eiropas 
Atbalsta fonda. Tika stāstīts par graudaugu vēsturi, to 
veselīgo ietekmi uz organismu, produkcijas dažādību. 
Diskusijās dalībnieki stāstīja par savu pieredzi graudaugu 
produktu lietošanā. Pasākuma noslēgumā tika degustēti 
ēdieni no graudaugu produktiem. 

Sociālā darbiniece Sandra Citoviča
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Ventspils novada domes priekš-
sēdētājs Aivars Mucenieks pateicas 
visiem vietējiem iedzīvotājiem, kas 
piedāvāja savu palīdzību, jo kurš 
gan labāk par viņiem pārzina vie-
tējos meža ceļus, kurš, negaidot 
atlīdzību, būtu ar mieru strādāt 
virtuvē, operatīvajiem darbinie-
kiem četras reizes dienā nodrošinot 
maltīti. Palīgu Stiklos bija daudz, 
kāds no viņiem rūpējās arī par tik 
prozaiskām lietām kā sanitāro mez-
glu uzkopšana, jo Ventspils nova-
da pašvaldība atvēlēja glābējiem 
telpas, lai viņi varētu nomazgāties 
un pārnakšņot. Pirmajās dienās 
ēdienu gatavoja Puzes pamatskolā, 
pēc tam Stiklu internātpamatskolas 
virtuvē. Divas reizes dienā maltīte 
tika pievesta vīriem klāt mežā, lai 
viņiem nebūtu lieki jākavējas. Puzes 
pagasta pārvaldniece Santa Šēniņa 
atceras, ka ēdiena piegādātājiem ne 
vienmēr izdevies operatīvi atrast 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta, Valsts meža dienesta un 
Zemessardzes pārstāvjus, jo viņi 
dienas laikā tika vairākkārt pārvie-
toti, tādēļ reizēm maltīte atdzisa, 
bet ārkārtas situācijā tā nebija lie-
lākā nelaime. Pirmajā nedēļā pro-
duktus piegādāja Ventspils novada 
pašvaldības darbinieki, pēc tam šo 
pienākumu uzņēmās Valsts meža 
dienesta pārstāvji.

27. jūlijā Stiklu ciemā ielaida 
žurnālistus. Viņi izmantoja iespēju 
uzdot jautājumus operatīvo dienes-
tu pārstāvjiem, uzzināja, ka glāb-
šanas darbos katru dienu iesaistīti 
vismaz 100 vīri. Viņu sadarbība bija 
veiksmīga, tādēļ ugunsgrēka dzēša-
na notika saskaņoti. Stiklos atradās 
daudz glābšanas dienestu spēkratu, 
skolas tuvumā bija iekārtots ope-
ratīvais štābs, turpat netālu dežu-
rēja ātrās medicīniskās palīdzības 
automašīna. Varēja noprast, ka ir 
izdarīts viss, lai ugunsgrēka dzēša-
na notiktu operatīvi. Kā norādīja 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta priekšnieks Oskars Ābo-
liņš, Kurzemē fiksētā ugunsnelai-
me nav vienkārša: “Meža un purva 
ugunsgrēks atšķiras no citiem ar 
to, ka tas ir gana komplicēts un to 
ir sarežģīti likvidēt. Kūdras slāņa 
gruzdēšana notiek lielā dziļumā, tas 
apgrūtina mūsu darbu. Kur tas ir 
iespējams, virzāmies uz ugunsgrē-
ka epicentriem, bet daudzi faktori 
traucē strādāt. Tie ir krītošie koki, 

kuru saknes ir izdegušas, tāpēc, ne-
apdraudot glābēju dzīvību, darbu 
organizējam tā, lai tas būtu drošs.” 
Oskars Āboliņš nodemonstrēja 
elementāros roku rīkus, kurus iz-
manto ugunsgrēka sākuma stadijā. 
Tās bija pletnes, arī uz muguras 
novietojamas kannas ar ūdeni. Ze-
messardzes 46.  kājnieku bataljona 
komandieris pulkvežleitnants Jānis 
Lakševics pastāstīja, ka bruņoto 
spēku pārstāvji ugunsgrēka likvidē-
šanā iesaistīti kopš pirmās dienas, 
izmantojot arī kāpurķēžu tehniku 
un apvidus automašīnas: “Gribu 
pateikt paldies visiem zemessar-
giem par viņu pašaizliedzīgo ie-
saistīšanos. Ikdienā šeit atrodas ap 
40 zemessargu, un viņu galvenais 
uzdevums ir Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta darbinieku 
atbalstīšana. Es domāju, ka paveik-
sim neiespējamo un ugunsgrēku 
nodzēsīsim.” 

Stiklu internātpamatskolas vir-
tuvē darbojās vairākas brīvprātīgās, 
starp viņām arī mācību iestādes 
direktore Lienīte Alsberga, kura 
šajā vietā dzīvo kopš 1978.  gada. 
Viņa ir redzējusi vairākus nelielus 
ugunsgrēkus, bet purva degšanu 
ar tiem salīdzināt nevar. Pirmajā 
dienā situācija nemaz nešķita tik 
briesmīga. Apjausma par ārkārtas 
situācijas mērogu radās pēc tam. 
“Pats briesmīgākais bija tas, ka pie-
dūmojuma dēļ visiem bija jāatstāj 
mājas un jādodas prom. Mūsu ģi-
mene aizbrauca pie kolēģes Ērikas 
Bites, bet pēc dienas jau atgrie-

zāmies. Sapratu, ka Stiklu ciemā 
vajadzīga mana palīdzība, tādēļ 
iestājos brīvprātīgajos. Kopš tā lai-
ka mēs, vairākas meitenes, te strā-
dājam: mazgājam traukus, klājam 
galdu, uzkopjam telpas. Es sāku 
palīdzēt tāpēc, ka sapratu – tas ir 
mans, tas ir mūsu ciems, un visiem 
jāiet kopā. Mēs cits citu te uzmun-
drinām, pasmejamies, pastāstām 
kādu anekdoti. Spēku darboties dot 
pie skolas redzētais, kad ierodas 
glābēji un atkal dodas uz mežu. Ir 
svarīgi apzināties, ka viņiem rūp 
mūsu liktenis.” Krīzes situācijā ar 
sava pagasta iedzīvotājiem visu lai-
ku kopā bija arī Puzes pagasta pār-
valdes vadītāja Santa Šēniņa: “Kad 
izcēlās ugunsgrēks, man bija atva-
ļinājums. Devos savās darīšanās, 
bet, braucot cauri Ugālei, šķita, ka 
ugunsgrēks izcēlies tur. Tikai pēc 
tam uzzināju, ka deg Stiklos, tādēļ 
pārtraucu atvaļinājumu un biju klāt 
visos darbos. Bija baisi apzināties, 
ka pārsimts metru attālumā ir reā-
ls drauds un plosās uguns liesmas, 
bet tev nav īsti skaidrs, kā rīkoties. 
Puiši no visas Latvijas, kas dzēsa 
ugunsgrēku, par savu darbu ir pel-
nījuši vislielākos ordeņus.”

Stiklus ugunsgrēka laikā ap-
meklēja vairāki ministri: Rihards 
Kozlovskis, Jānis Dūklavs un Dana 
Reizniece-Ozola, kura Ventspils 
novadā ieradās 3.  augustā. Vizītes 
mērķis bija klātienē iepazīties ar 
glābēju un brīvprātīgo palīgu aktivi-
tātēm, kā arī noskaidrot, cik daudz 
līdzekļu katra no iesaistītajām pu-

sēm, tostarp pašvaldība, ieguldījusi, 
lai uguns dzēšana notiktu operatīvi 
un saskaņoti un glābējiem būtu no-
drošināti atbilstīgi sadzīves apstākļi. 
Novada domes priekšsēdētājs Ai-
vars Mucenieks norādīja, ka jūlijā 
brīvprātīgie pašvaldības darbinieki 
nostrādājuši 2000 stundu, par tām 
tikšot samaksāts, šim nolūkam at-
vēlot 6500 eiro. Savukārt par ūdeni 
un pārtikas produktiem jūlijā paš-
valdība iztērējusi 15 000 eiro. Rē-
ķins par to piestādīts Valsts meža 
dienestam, kura darbinieki to pēc 
tam iesniegs Zemkopības ministri-
jā. Dana Reizniece-Ozola mudināja 
arī Intu Apsīti aprēķināt visus iz-
devumus un iesniegt aprēķinus, lai 
varētu saņemt atlīdzību. Zemnieks 
gan vairākās sarunās ir apliecinājis, 
ka viņa, brāļu, draugu un paziņu 
veikums bija sirdsdarbs – neviens 
neskaitīja stundas un neprātoja, vai 
kāds teiks paldies.       

Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta Kurzemes reģiona 
brigādes komandieris Vilnis Bents 
atzina, ka pagaidām grūti pateikt, 
kad ugunsgrēks varētu būt lokali-
zēts ar garantiju, ka tas vairs neiz-
platīsies. Joprojām notiek gruzdē-
šana, palaikam kādā vietā konstatē 
uzliesmojumu. Glābēji šos perēkļus 
dzēš, bet tuvākajā laikā izlūkošanai 
paredzēts izmantot dronu, jo tas 
visprecīzāk ļaus noteikt, kur vēl va-
jadzīga ugunsdzēsēju palīdzība. Ja 
cilvēkiem talkā nāks daba un stip-
rie rudens lieti, ugunsgrēku varēs 
lokalizēt tuvākajos mēnešos. Svarī-

gākais, kas jāzina Ventspils novada 
iedzīvotājiem un viesiem, ir tas, ka 
šogad ugunsgrēka skartajā terito-
rijā nav ko meklēt. Mežā joprojām 
krīt koki, kuru saknes ir izdegušas, 
bīstamas ir arī uguns skartās bed-
res. Viens glābējs, kā norādīja Vilnis 
Bents, iekrita bedrē, gūstot apdegu-
mus. Par laimi, tie nebija smagi. 

Stiklos atgriezušies arī bēr-
nunama audzēkņi, kuri ļoti bija 
sailgojušies pēc mājām. Lēmumu 
par viņu atvešanu pieņēma Civilās 
komisijas sēdē 8.  augustā. Todien 
policija atsauca Stiklu ciemā novie-
totos posteņus, turpmāk šajā apkār-
tnē veicot tikai regulāru patrulēša-
nu. Ugunsgrēka skarto teritoriju 
norobežo lente, kas attur cilvēkus 
no došanās mežā. Uzstādītas arī 
ceļa zīmes ar norādi, kur tuvāka-
jā laikā aizliegts ieiet un iebraukt. 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta darbinieki Stiklos uztu-
rējās līdz 10.  augustam, kad tika 
pārtraukta dzēšanas darbu koor-
dinēšanas štāba darbība. Turpmāk 
uzraudzību ugunsgrēka skartajā 
teritorijā, izmantojot arī uguns no-
vērošanas torņus, veiks Valsts meža 
dienesta darbinieki. Ventspils nova-
da pašvaldības Civilās aizsardzības 
komisijas sēdē izskanēja operatīvo 
dienestu pārstāvju sniegtā informā-
cija, ka atklāta degšana ugunsgrēka 
skartajā teritorija vairs nav novē-
rota, tomēr vietumis notiek gruz-
dēšana. Tas nozīmē, ka, mainoties 
vēja virzienam, degšana tomēr var 
atsākties, tādēļ nevar zaudēt mod-
rību. Tieši šī iemesla dēļ pagaidām 
neviens neuzņemas atbildību ap-
galvot, ka ugunsgrēks Ventspils no-
vada teritorijā ir pilnībā lokalizēts 
un ugunsbīstamība vairs nedraud. 

Ventspils novada pašvaldī-
bas Civilās aizsardzības komisijas 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 
izteica pateicību visām ugunsgrēka 
dzēšanā iesaistītajām personām, 
tostarp zemessargiem, uzteicot 
pilnīgi visu iesaistīto pušu nozīmī-
go devumu. To sniedza arī brīv-
prātīgie palīgi, kuri, izmantojot 
ietilpīgas cisternas, pieveda ūdeni. 
Ugunsgrēks Stiklos lika saprast arī 
to, ka jāpārskata pašvaldības ci-
vilās aizsardzības plāns, iekļaujot 
tajā punktu par sadarbību ārkārtas 
situācijās ar vietējiem zemniekiem, 
kuriem ir piemērota tehnika, lai pa-
līdzētu operatīvo dienestu darbinie-
kiem dzēst ugunsgrēkus.      

Marlena Zvaigzne

Ugunsgrēks Stiklos. Sadarbības paraugstunda

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Bija neierasti pavisam zemu virs Stiklu ciema redzēt helikopteru. Gaisā strādāja ne 
tikai mūsu valsts, bet arī Lietuvas un Baltkrievijas pārstāvji.

Viens no brīvprātīgajiem palīgiem (pa kreisi) Ints Apsītis sarunā ar Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienesta priekšnieku Oskaru Āboliņu. Ints bija viens no tiem, kurš, 
neskaitot stundas, palīdzēja operatīvo dienestu darbiniekiem dzēst meža ugunsgrēku.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Kamēr Stiklos bija ugunsbīstamības zona, Ventspils 
novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks atbildēja 
uz neskaitāmiem žurnālistu jautājumiem.  
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NOVADS
25. augustā plkst. 20 Senās 

uguns nakts – “Latvijai 100” ietvaros 
Vārves pagastā pie jūras (pie NATO 
nobrauktuves). Piedalās Ķekavas 
simfoniskais orķestris un Sigita Jev-
gļevska;

l  plkst. 20.30 Užavā iedegsim 
ugunskuru pie Užavas upes ietekas 
jūrā. Ar mums kopā būs Ventspils 
vīru vokālais ansamblis un sieviešu 
vokālais ansamblis “Saiva”. Ieklausīsi-
mies teikās un stāstos par jūru, atce-
rēsimies savus spilgtākos iespaidus, 
dziedāsim dziesmas. Transports uz 
jūru no tautas nama plkst. 20.15;

l plkst. 21 Tārgalē, apliecinot 
apņemšanos rūpēties par Baltijas 
jūru, par dabas resursu saglabāšanu 
savai un nākamajām paaudzēm un 
atvadoties no vasaras, Liepenes jūr-
malā tiks iedegts ugunskurs. 

2. septembrī plkst. 11 Ventspils 
novada Pagastu diena Ventspils Pie-
jūras brīvdabas muzejā.

PILTENE
25. augustā plkst. 14 “Piltenes 

skrējiens 2018”. Zaļumballe ar grupu 
“Rikardions” plkst. 22.

Bibliotēka
Izmaiņas darba laikā: augustā 

vasaras darba laiks: pirmdienās no 
plkst. 13.00 līdz 17.00, otrdienās, 
trešdienās, ceturtdienās, piektdienās 
no plkst. 10.00 līdz 17.00, sestdienās, 
svētdienās – slēgta.

Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls un 

stends “Bibliotēkas kalendārs stāsta” 
– par ievērojamiem cilvēkiem, ju-
bilāriem, atceres dienām, svētkiem, 
aktuāliem notikumiem augustā.

l Lasītavā tematiska grāmatu 
izstāde “Ir augusts: grāmata vasaras 
izskaņai”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Latvijas 100 gadi: 90. gadi”.

l Literatūras izstāde abone-
mentā “Vienīgais, kas kaut ko spēj” 
– dzejniekam Valdim Artavam 90.

l Lasītavā fotoizstāde “Atskatā-
mies uz 2017. – bibliotēka bildēs”.

l L. Vaļukas fotoizstāde “Saules 
meitas” bērnu nodaļā.

l Literatūras izstāde “Visfor-
šākā grāmata: iesaka lasītāji” bērnu 
nodaļā.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 57. kopa.

PUZE
18. augustā Puzes pagasta svēt-

ki.
PIEDALIES Puzes kultūras 

nama rīkotajā akcijā “Mazs cinītis 
gāž lielu vezumu”! Vai tu viens vai 
kopā ar saviem draugiem esi vei-
cis kādu nesavtīgu darbu? Varbūt 
vienkārši esi saskaldījis malku kā-
dai sirmgalvei? Varbūt ar domu-
biedriem esat sakopuši kādu vietu 
Puzē, varbūt esat izdarījuši citu 
labu darbu? Viss, kas tev jādara, 
– nofotografē, uzraksti aprakstu 
un atsūti uz e-pastu: puzes.kn@
ventspilsnd.lv. Uzdāvināsim Lat-
vijai simtgadē 100 labus darbus 
mūsu pagastā! Parādīsim, ka pu-
žiņi VAR!

Adām, sievas, ko adām, Latvijai 
šalli noadām! Ventspils novada lielās 

Latvijas šalles Puzes gabals ir tapis 35 
metrus garš! Paldies visiem, kuri jau 
ir piedalījušies! Adīšanas termiņš ir 
pagarināts līdz 1. septembrim! Ja arī 
tu gribi piedalīties, tad uzadi gabalu 
un atnes uz Puzes kultūras namu!

Nosacījums – adījumam jābūt 
20 cm platam un cik vien iespējams 
garam! Sasildīsim Latviju 100 gadu 
jubilejā!

 Bibliotēka
Izmaiņas darba laikā: bibliotēkas 

vadītājas atvaļinājuma laikā no 22. 
līdz 31. augustam bibliotēka slēgta.  
Atvērta no 14. līdz 21. augustam no 
plkst. 9.30 līdz 17.30.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Trīs rozā 

mākoņi” – rakstniekam Aivaram 
Kļavim 65.

l Literatūras izstāde “Mīlestība 
nav sports” – rakstniekam Visval-
dim Lāmam 95.

l Novadpētniecības materiālu 
izstāde “Puzes pagasta stāsti. Meža-
parks”.

TĀRGALE
25. augustā plkst. 21 Tārgales 

pagastā, Liepenes jūrmalā, tiks ie-
degts ugunskurs, simbolizējot ap-
ņemšanos rūpēties par Baltijas jūru, 
par dabas resursu saglabāšanu savai 
un nākamajām paaudzēm un atva-
doties no vasaras.

Bibliotēka
Izstādes:
l Izstāžu cikla “Latvijai 100” 

trešā literatūras izstāde “Zemgale”.
l Literatūras izstāde “Rakstnie-

cei un diplomātei Annai Žīgurei 70”.
l Literatūras izstāde “Aktrisei 

un režisorei Dzidrai Ritenbergai 90”.
l Literatūras izstāde “Dzejnie-

kam Valdim Artavam 90”.
l Literatūras izstāde “Rakstnie-

cei Ingrīdai Sokolovai 95”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 62. kopa.

JŪRKALNE 
18. augustā plkst. 18 Jūrkalnes 

Sv. Jāzepa katoļu baznīcā kora “Ka-
mēr” koncerts.

Bibliotēka 
Izmaiņas darba laikā:
No 14. augusta bibliotēkas va-

dītājas atvaļinājuma laikā bibliotē-
ka slēgta. Atvērta 23. augustā no 
plkst.10.00 līdz 17.30.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Rakstnie-

kam Aivaram Kļavim 65”.
l Literatūras izstāde “Konser-

vēšanas noslēpumi”.
l Literatūras izstāde “Pieprasī-

tāko grāmatu tops pusaudžiem”.
l Ventspils bibliotēkas rotējošā 

fonda 54. kopa.

UŽAVA
18. augustā plkst. 9 pasākumu 

cikla “Soļo vesels pretim Latvijas 
simtgadei” pārgājiens  “Sveicinā-
ti, Jūrkalnes suiti!”. Pulcējamies pie 
Užavas TN, pārgājiena sākums no 
Vendzavām – kilometru skaits ap 
20. Senioriem piedāvājam iet no 
Sārnates līdz Jūrkalnei. Pieteikties 
pie Gitas līdz 15. augustam. 

25. augustā plkst. 20.30 ie-
degsim ugunskuru pie Užavas upes 

ietekas jūrā. Ar mums kopā būs 
Ventspils vīru vokālais ansamblis 
un sieviešu vokālais ansamblis “Sai-
va”. Ieklausīsimies teikās un stāstos 
par jūru, atcerēsimies savus spilgtā-
kos iespaidus, dziedāsim dziesmas. 
Transports uz jūru no tautas nama 
plkst. 20.15.

8. septembrī plkst. 10 “Sveiks 
un vesels užavnieks”. Sportiskas 
aktivitātes kopā ar Ventspils nova-
da sporta pārstāvjiem. Pēc baudas 
miesai – bauda dvēselei ar Ugā-
les dramatiskā kolektīva iestudēto  
G. Drezovas lugu “Lauku gurķis”, re-
žisore I. Pete.

Bibliotēka
Izmaiņas darba laikā: bibliotēkas 

vadītājas atvaļinājuma laikā līdz 27. 
augustam bibliotēka slēgta. Atvērta 
20. augustā no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “No peln-

rušķītes līdz kamēliju dāmai” – ak-
trisei Veltai Līnei 95.

l Literatūras izstāde “Kas? Kur? 
Kad?” – Latvijas simtgadi gaidot.

l Novadpētniecības fotomate-
riālu izstāde “Dzīvesstāsts ir vēsture”.

l Literatūras izstāde ““Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2018” aici-
na arī vasarā!”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 58. kopa.

ANCE
8. septembrī plkst. 12 Ances 

parkā Tēva diena.
14. septembrī plkst. 18 Ances 

kultūras nama mazajā zālē dzejas 
diena “Dzejolis par dzejoli”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Un atkal 

es to pašu grāmatu – to vienu pašu 
visu mūžu rakstu...” – dzejniecei Ol-
gai Lisovskai 90.

l Literatūras izstāde “Mērnie-
ku laiki – vērtība latviešu literatūrā” 
– rakstniekam Matīsam Kaudzītem 
170.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 56. kopa.

Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 59. kopa.

PASĀKUMI:
l 15. un 29. augustā plkst. 11 

radošas darbnīcas bērniem “Mans 
vasaras piedzīvojums”.

l 23. augustā lasītāju klubiņa 
“Dažādības” pieredzes apmaiņas 
brauciens “Salaspils–Ķegums–Liel-
vārde”.

UGĀLE
25. augustā no plkst. 9 pie Ugā-

les vidusskolas “Ugāle sporto” – spor-
ta aktivitātes visas dienas garumā. 
1. septembrī plkst. 13 bērnu lauku-
mā pasākums “Pūks dodas uz skolu” 
– rotaļas, spēles, radošās darbnīcas 
bērniem.

Bibliotēka
Izmaiņas darba laikā:
Vasaras darba laiks: sestdienās 

bibliotēka slēgta.
Izstādes:
l Laimdotas Junkaras gleznu 

izstāde “Vasaras domas”.
l Literatūras izstāde “Iepazīsti 

Latviju kopā ar dabas pētnieku Gun-
ti Eniņu”.

l Grāmatu izstāde “Trimdas 
izdevums “ARCHĪVS” – raksti par 

latviskām problēmām”.
l Literatūras izstāde “Piedalies 

“Zvaigznes ABC” grāmatu lasīšanas 
stafetē – pretendē uz naudas balvu 
un ceļojumu!”.

l Literatūras izstāde “Ekoloģis-
ki tīrā dārzā”.

l Literatūras izstāde bērniem 
par dabas aizsardzību “Mēs esam 
tepat līdzās”.

PASĀKUMI:
l 16. augustā jauno grāmatu 

diena.

POPE
3. septembrī Zinību diena Po-

pes pamatskolā.
Bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: biblio-

tēkas vadītājas atvaļinājuma laikā 
līdz 16. augustam bibliotēka slēgta. 
Izstādes:

l Literatūras izstāde “Dzejnie-
cei Olgai Lisovskai 90”.

l Literatūras izstāde “Aktrisei 
un režisorei Dzidrai Ritenbergai 90”.

l Literatūras izstāde “Dzejnie-
kam Valdim Artavam 90”.

l Literatūras izstāde “Rakstnie-
cei Ingrīdai Sokolovai 95”.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 60. kopa (no 16. augusta).

PASĀKUMI:
l 30. augustā plkst. 12 pa-

sākums “Neparasto rudens salātu 
satikšanās” kopā ar Zlēku dāmu klu-
biņu.

ZIRAS
18. augustā volejbola turnīrs 

Ziru parkā. Reģistrācija plkst. 9, 
starts plkst. 10.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Apceļo-

sim Latviju” (no 10. augusta).
l Literatūras izstāde “Trīs run-

či” –  dzejniekam, satīriķim Valdim 
Artavam 90  (no 13. augusta).

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 52. kopa.

PASĀKUMI:
l No 10. augusta “Nāc un 

piedalies “Bērnu un jauniešu žūrijā 
2018””.

l Augusta ceturtdienās plkst. 
17 turpinās datorapmācības “Dators 
– draugs un palīgs”.

l 23. augustā plkst. 14 radoša 
darbnīca bērniem “Vasaras izskaņa”.

l No 27. augusta jauno grāma-
tu dienas.

ZLĒKAS
Bibliotēka
Izmaiņas darba laikā: bibliotēkas 

vadītājas atvaļinājuma laikā līdz 21. 
augustam bibliotēka slēgta. Atvērta 
14. augustā no plkst.10.00 līdz 18.00.

Izstādes:
l Vienas grāmatas izstāde 

““Mērnieku laiki” turpinās...”.
l Literatūras izstāde “Romanti-

ķe un ironists” – dzejniekiem Olgai 
Lisovskai un Valdim Artavam – 90.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 53. kopa.

PASĀKUMI:
l 28. augustā plkst. 13 pēc-

pusdiena skolēniem “Paliec sveika, 
vasariņa!”.

USMA
l Līdz 31. augustam Daces 

Svinsteres gleznu izstāde.
l 1. septembrī plkst. 11 veselī-

bas diena “Skolu sāc veselīgi!”.
l 15. septembrī plkst. 18 “Gara, 

gara tēva josta” Rīgas šosejai pieguļo-
šo pagastu pašdarbnieku tikšanās.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mūža 

guvums” – rakstniekam Visvaldim 
Lāmam 95.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 61. kopa.

VĀRVE
SPORTA UN KULTŪRAS
CENTRS “ZŪRAS”
22. augustā Vārves pagasta se-

nioru ekskursija uz Bauskas novadu. 
17. gs. rātsnams, Bauskas pils, Mo-
toru muzejs. Dalības maksa 10 eiro. 
Ceļa izdevumus sedz Ventspils no-
vada pašvaldība. Pieteikties līdz 19. 
augustam pie Viktorijas Rebukas pa 
tālr. 22018760 vai pie Ingas Bergas 
pa tālr. 22002942.

25. augustā plkst. 20 Vārves 
pagastā pie jūras (pie NATO no-
brauktuves) Senās uguns nakts. 
Veidosim simtgades zīmi no jūras 
krastā atrastām lietām, kursim 
ugunskuru. Koncertā piedalās 
Ķekavas jauniešu simfoniskais or-
ķestris un aktrise Sigita Jevgļevska. 
Līdzi ņemt lāpas, lai izgaismotu 
tumšo nakti, sedziņu, ko paklāt 
smiltīs. Autobuss no Ventavas 
plkst. 19.00. Papildu informācija 
pie Ingas Bergas, zvanot pa tālr. 
22002942.

 2. septembrī plkst. 11 Pagastu 
diena Ventspils Piejūras brīvdabas 
muzejā. Visi, kuri vēlas piedalīties ar 
saviem mājražojumiem, lūgti zvanīt 
Ingai Bergai pa tālr. 22002942.

8. septembrī plkst. 17 pie Zūru 
muzeja Ugāles amatierteātra “Ugā-
les drāma” izrāde – G. Drezova luga 
“Lauku gurķis”.

10. septembrī plkst. 12 lekcija 
“Veselīgs uzturs” projektā “Sveiks un 
vesels Ventspils novadā”. 

ZŪRU NOVADPĒT-
NIECĪBAS EKSPOZĪCIJA
 No 20. jūlija līdz 1. oktobrim 

ekspozīcijas izstāde “Zūru muižai 
170”.

Vārves  bibliotēka
Izmaiņas darba laikā: augustā 

bibliotēkas vadītājas atvaļinājuma 
laikā bibliotēka slēgta. Atvērta 15. 
un 22. augustā no plkst. 11.00 līdz 
16.30.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Es saucu, 

lai atsauktos...” – rakstniekam Aiva-
ram Kļavim 65.

l Ventspils bibliotēkas rotējošā 
fonda 55. kopa.

Zūru bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: līdz 19. 

augustam bibliotēkas vadītājas atva-
ļinājuma laikā bibliotēka slēgta.

Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ārā saulī-

te vēl smaida, skola nu jau visus gai-
da” (no 20. augusta).

l Ziedu izstāde “Rudens ziedu 
karuselis” (no 1. līdz 10. septem-
brim).

PASĀKUMI:
l 31. augustā plkst. 17 ģimeņu 

pēcpusdiena “Pirmā portfelīša balle” 
Zūru pirmklasniekiem.

Ventspils novada pasākumu afiša
14. augusts – 15. septembris
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Piltenē atklāts atjaunotais stadions

Viņi ierīkoja lietusūdens sa-
vākšanas sistēmu, pārbūvēja 
ūdensvada posmu, ierīkoja celi-
ņus, iekārtoja moduļu tipa ēku, 
kas paredzēta tiesnešu darbam, 
arī tam, lai sportisti varētu pār-
ģērbties, sava vieta atvēlēta arī no-
liktavai. Ir uzbūvētas daļēji segtas 
tribīnes, kurās ir 248 sēdvietas, 
astoņas no tām paredzētas per-
sonām ar kustību traucējumiem. 
Labiekārtotā un nožogotā stadio-
na teritorijā ir novietotas atkri-
tumu tvertnes, iekārtotas velosi-
pēdu novietnes un stāvlaukums 
automašīnām. Stadiona pārvald-
nieka pienākumi uzticēti pazīs-
tamajam vieglatlētam Aigaram 
Matisonam. Viņš pastāstīja, ka 
stadionā ir četri 400 metru celiņi, 
110 metru taisnē ir seši celiņi, at-
jaunotajā objektā ir dabīgā zāliena 
futbola laukums, lodes grūšanas, 

diska un vesera mešanas sektors, 
ir iespēja nodarboties ar kārtslēk-
šanu, augstlēkšanu un tāllēkšanu, 
mest šķēpu un izmantot teritoriju 
kavēkļu skrējieniem.    

“Piltenē ir izdarīts viss, lai 
šeit varētu trenēties gan jaunieši, 
gan pieaugušie, lai te varētu no-
tikt dažāda mēroga sacensības. 
Mēs priecāsimies, ja atjaunoto 
stadionu izmantos sportisti no 
tuvākām un tālākām vietām, un 
es esmu drošs, ka viņiem te pa-
tiks. Sporta aktivitāšu rīkošanu 
Piltenes stadionā esam uzticējuši 
enerģiskajam Aigaram Matiso-
nam. Pazīstot viņu, ir skaidrs, ka 
te vienmēr būs rosība un cilvē-
ki varēs attīstīt savas sportiskās 
spējas,” sacīja Ventspils novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Mu-
cenieks. Jaunā objekta atklāšanā 
piedalījās arī vieglatlētikas tre-
neris Kaspars Gulbis, kurš pauda 
gandarījumu par stadiona pār-

būvi: “Šodien esmu te ieradies ar 
saviem audzēkņiem no Ugāles, 
un mēs visi kopā iemēģināsim, 
kādi šeit ir apstākļi. Labi, ka ir 
iekārtota arī diska mešanas zona, 
tā ir ļoti vajadzīga, lai izpildī-
tu normatīvus. Šī vieta izskatās 
daudzsološa.” Ventspils novada 
Bērnu un jaunatnes sporta sko-
las direktore Jolanta Ziemele 
ir iepriecināta, ka sporta skola 
beidzot varēs pilnvērtīgi izman-
tot daudzfunkcionālo stadionu: 
“Stadions ir domāts ne tikai jau-
najiem vieglatlētiem, bet arī jeb-
kuram pilteniekam, kurš vēlas 
pasportot, uzspēlēt, piemēram, 
futbolu. Sporta skolai šī bāze no-
derēs ne vien sacensību, bet arī 
vasaras nometņu rīkošanai un 
republikas līmeņa sacensību or-
ganizēšanai. Tādējādi mums būs 
iespēja popularizēt Ventspils no-
vada un Piltenes vārdu. Sportisti 
jau ir notestējuši Piltenes stadio-

na mīksto un kvalitatīvo segumu, 
atzīstot to par labu esam, jo tas 
ir saudzējošs un ļauj izvairīties 
no traumām.” Stadiona atklāša-
nas sacensības vērojošais Māris 
Priedēns, kurš arī nodarbojas ar 
vieglatlētiku un vasaras pavada 
Piltenē, teica, ka objekta atjauno-
šanu vērtē ļoti, ļoti pozitīvi. Vis-
ticamāk, viņš jau šonedēļ dosies 
skriet, tad arī sportistam būs vie-
doklis, cik kvalitatīvs ir segums. 

Svētkos notikušajās Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas atklā-
tajās sacensībās vieglatlētikā ie-
saistījās 33 dalībnieki, pārstāvot 
ne tikai Ventspils novadu, bet arī 
Dobeli, Kuldīgu, Rīgu, Liepāju, 
Talsus un Ventspili. 1000 metru 
skrējienā sievietēm uzvarēja rī-
dziniece Elēna Miezava, uzrādot 
rezultātu 2:59.97, viņas treneris ir 
Viktors Lācis. Otrajā vietā palika 
Gunta Holštroma, viņas rezultāts 
– 3:04.55. Elēna pēc sacensībām 

pastāstīja: “Ar sportu nodarbojos 
četrus gadus. Ir bijušas traumas, 
bet tagad viss ir kārtībā. Šī ir veik-
smīgākā sezona, kāda līdz šim bi-
jusi. Mana mīļākā distance ir 800 
metri, tomēr priekšroku dodu 
1500 metriem. Piltenē skrēju 1000 
metrus, tā Latvijā ir nestandarta 
distance, tādēļ priecājos, ka varē-
ju tajā izmēģināt spēkus. Segums 
šeit ir labs, tas ātri nes uz priekšu. 
Ja būs lemts nākamgad atkal star-
tēt Piltenē, es noteikti izmantošu 
šo iespēju!”

Jāuzteic piltenieki, kuri pilsē-
tas svētkos atrada laiku, lai ieras-
tos stadionā un uzmundrinātu 
vieglatlētus. Tribīnes bija pilnas. 
Sportisti Aigaram Matisonam 
teica, ka bijis patīkami startēt, 
klātesot tik ieinteresētai publikai, 
kura uzmundrināja sacensību da-
lībniekus. “Tas bija kā pasakā!” re-
zumē Aigars.   

Marlena Zvaigzne

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Vieglatlēti iemēģina kvalitatīvo sintētisko segumu. Lai atjaunotu Piltenes stadionu, Ventspils novada pašvaldība saņēma Valsts kases aizdevumu – 
1 183 001,26 eiro. Darbus, izmantojot SIA “BM-projekts” izstrādāto būvprojektu, veica SIA “Ostas celtnieks” pārstāvji.                 MARLENAS ZVAIGZNES FOTO 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Nr. 10                      
 (protokols Nr.24, 2.§)

”GROZĪJUMI VENTSPILS 
NOVADA DOMES 
2014. GADA 12. JŪNIJA 
SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS NR.9 
”PAR VENTSPILS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS 
PABALSTIEM”

 Izdoti saskaņā ar likuma 
”Par pašvaldībām”

 43. panta trešo daļu. 
Izdarīt Ventspils novada domes 

2014. gada 12. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.9 ”Par Ventspils 
novada pašvaldības pabalstiem” 
(turpmāk – saistošie noteikumi) 
šādus  grozījumus:

1. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 5.6. un 5.7. 
apakšpunktu šādā redakcijā: “5.6. 
dzīvokļa pabalsts; 5.7. pabalsts 
jauna elektroenerģijas sistēmas 
pieslēguma ierīkošanai.”

2. Papildināt saistošos 

noteikumus ar 16.1. punktu šādā 
redakcijā: “16.1. Tiesības uz 
apbedīšanas pabalstu par personu, 
kura pirms miršanas ir saņēmusi 
aprūpes pakalpojumu ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas iestādē, ir tad, ja šīs 
personas pamata dzīvesvieta pirms 
ievietošanas ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
iestādē bija deklarēta Ventspils 
novada administratīvajā teritorijā.”

3. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 17.4. apakšpunktu 
šādā redakcijā: “17.4. trūcīgo un 
maznodrošināto ģimeņu bērniem, 
kuri iegūst vispārējo vidējo 
izglītību.”

4. Papildināt saistošos 
noteikumus ar VII.1 nodaļu šādā 
redakcijā: “VII.1 Dzīvokļa pabalsts.”

5. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 25.3. punktu šādā 
redakcijā: “25.3. Tiesības saņemt 
dzīvokļa pabalstu ir vientuļajam 
vecuma pensijas saņēmējam, 
kuram nav likumīgo apgādnieku un 
kura vecuma pensija nepārsniedz 
valstī noteikto minimālo mēneša 
darba algu. Dzīvokļa pabalsts ir 
vienreizējs, un tā apmērs ir 125,00 

euro. Dzīvokļa pabalstu izmaksā 
ar pārskaitījumu uz pabalsta 
pieprasītāja norādīto norēķinu kontu 
kredītiestādē vai skaidrā naudā, vai 
pakalpojumu sniedzējam.”

6. Papildināt saistošos 
noteikumus ar VII.² nodaļu 
šādā redakcijā: “VII.² Pabalsts 
jauna elektroenerģijas sistēmas 
pieslēguma ierīkošanai.”

7. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 25.4. punktu šādā 
redakcijā: “25.4. Tiesības saņemt 
pabalstu jauna elektroenerģijas 
sistēmas pieslēguma ierīkošanai 
vienam mājoklim ir vecuma 
pensijas saņēmējam, kas ir 
attiecīgā nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai valdītājs. Pabalsts 
jauna elektroenerģijas sistēmas 
pieslēguma ierīkošanai ir 
vienreizējs, un tas ir 100% 
apmērā izmaksu segšanai, bet ne 
vairāk kā 600,00 euro. Pabalstu 
jauna elektroenerģijas sistēmas 
pieslēguma ierīkošanai izmaksā 
ar pārskaitījumu uz pabalsta 
pieprasītāja norādīto norēķinu kontu 
kredītiestādē vai skaidrā naudā.”

Domes priekšsēdētājs 
A. MUCENIEKS

Latvijas dvēsele dzīvo laukos... 
VENTSPILS NOVADA  

“PAGASTU DIENA 2018”
TIEKAMIES 2. SEPTEMBRĪ PLKST. 11  
VENTSPILS PIEJŪRAS BRĪVDABAS MUZEJĀ!

Saule šovasar mūs lutina, reizēm pat cepina ar pārsteidzošu 
karstumu, bet laiks kalendārā strauji tuvojas rudenim. Kā jau mēs 
zinām, septembra pirmajā svētdienā plaši tiks vērti vārti Ventspils 
Piejūras brīvdabas muzejā mūsu novada skaistajam pasākumam 
“Pagastu diena”. Tam gatavojas viss novads!

Gadu no gada Ventspils novada sieviešu biedrība “Spārni” cenšas 
pilnveidot šo pasākumu. Simtgadi gaidot, šoreiz aicināsim izgaršot 
ventiņu novada garšas. Izbaudīsim novadā ražoto daudzveidīgo pro-
dukciju. Esam maza tauta, bet mūsu darbaspējas, izdoma un pras-
mes ir neizmērojamas. “Pagastu dienā” varēs apskatīt un novērtēt 
mūsu tautas daudzveidīgo bagātību pūru. Sirdspriekam esam aici-
nājuši māsas Legzdiņas no Dobeles, kuras sagatavojušas jaunu prog-
rammu, kā arī latviešu skaistākā instrumenta, akordeona, spēlētāju 
ansambli “Akords” no Saldus. Aicināti draugi no Latvijas un Vācijas. 
Visu jau nevar uzskaitīt, tādēļ aicinu 2. septembrī visus tikties Pie-
jūras brīvdabas muzejā Ventspilī. Interesanti būs kā lieliem, tā ma-
ziem!   

Nāč! Noprovē ventiņ smeķ! Gaidīsim tieši tevi!
Zigrīda Krauze 

INFORMĀCIJA
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Sadarbība, dalīšanās  
pieredzē, darīšana,  
praktiska darbība, jaunu 
ideju ieviešana – ar šādiem 
atslēgas vārdiem varētu  
raksturot nu jau par  
tradicionālu kļuvušo mūsu 
novada pedagogu “Ideju 
un pieredzes dienu”, kuras 
pirmsākumi meklējami 
pirms divdesmit gadiem – 
1998. gadā. Tolaik Ventspils 
rajona izglītības iestādes  
toreizējās Skolu valdes  
vadībā organizēja radošo 
darbu skati – metodisko 
ideju tirdziņu, kurā ar  
100 darbiem individuāli  
piedalījās 63 pedagogi ar  
vienojošu saukli “Bet es 
daru tā!”,  piedāvājot katrs 
savu pieredzes materiālu. 

Laiki ir mainījušies, bet ideja 
dzīvo, tikai ar citu pieeju. Jau pa-
gājušā mācību gada noslēgumā 
tika organizēts pieredzes apmai-
ņas pasākums, kuram saistībā ar 
izvirzīto metodisko tēmu skolu 
kolektīvi mērķtiecīgi gatavojās 
jau kopš mācību gada sākuma. 
Uzmanības centrā bija gatavoša-
nās mācību procesa organizēša-
nai atbilstoši kompetenču pieejas 
ieviešanas un ar to saistītā mācī-
bu satura izmaiņu ieteikumiem. 
Pasākums izdevās: skolas dalī-
jās pieredzē, guva jaunas idejas 
turpmākajam darbam. Iesāktajam 
šogad sekoja turpinājums jau ar 
konkrētu formulējumu “Mācību 
stundas efektivitāte – pārmaiņu 
ieviešanas atslēga”. Katra novada 
skola prezentēja savu veikumu, 
demonstrējot profesionālismu 
un ieinteresētību veidot mācību 
procesu jēgpilnu, interesantu un 
efektīvu.

Puzes pamatskolas tēmu “Mā-

cību metožu izvēles un pielietoša-
nas efektivitātes izvērtējums, lai 
ikdienas mācību darbā akcentētu 
caurviju prasmi – domāšana un 
radošums” prezentēja skolotāja 
S. Veģe. Viņa uzsvēra to, ka laiks 
nestāv uz vietas un modernās 
tehnoloģijas iet visam pa priekšu, 
atstājot dziļas pēdas, un tām vis-
aktīvāk vēlas sekot jaunā paaudze. 
Tāpēc arī skolotājam ir jāizdomā 
jaunas vai jāizvērtē citu piedā-
vātās metodes, ar kurām strādāt 
mūsdienu apstākļos. Viens no 
galvenajiem pamatakmeņiem mā-
cību procesā ir uz skolēna mācī-
šanos virzīta stunda, kurā skolēni 
paši aktīvi līdzdarbojas un sadar-
bojas, turklāt viņiem ir skaidri 
zināms sasniedzamais mērķis. 
Skolotājam savukārt jāvirzās no 
gatavu zināšanu nodošanas un 
atprasīšanas uz sarunu, jāveido 
produktīvi, ar dzīves situācijām 
saistīti uzdevumi.

Zūru pamatskolas skolotājas 
L. Rutule, E. Kubinska, D. Reimar-
tuse  prezentācijā “Starpdiscipli-
nāri uzdevumi mācību stundās” 
demonstrēja, kā veidotas mācību 
stundas par tēmu “Dzīvnieki”, sa-
darbojoties latviešu valodas, da-
baszinību, vizuālās mākslas sko-
lotājām. Lai ieinteresētu skolēnus 
padziļināti izzināt dzīvnieku pa-
saules daudzveidību, tās uzbūvi, 
pielāgošanos un ietekmi uz vidi, 
dabaszinībās izvēlējās konkrētus 
dzīvniekus, meklēja informāci-
ju, apkopoja to tabulās. Vizuālajā 
mākslā šie dzīvnieki bija jāuzzīmē, 
plakātos atklājot katra indivīda 
raksturu, savukārt latviešu valo-
das stundā jāveido publiskā runa, 
kas tika vērtēta pēc skaidriem, 
visiem zināmiem kritērijiem. Se-
cinājums – tas nebija vienkār-
ši, bet interesanti, un arī izziņas 

materiāls par konkrēto tēmu bija 
savākts pilnīgāks un plašāks nekā, 
strādājot ar ierastajām metodēm 
un mācību grāmatu.

8. klases skolēniem, vairāku 
mācību priekšmetu skolotājiem 
sadarbojoties, notika lietišķo 
rakstu apguve, akcentējot to pie-
lietojumu reālajā dzīvē. Skolēni 
iepazinās ar konkrētiem darba 
piedāvājumiem, rakstīja CV, tālāk 
notika improvizēta darba inter-
vija. Tas viss mudināja skolēnus 
aizdomāties, ka lietišķie raksti ir 
noderīga lieta, lai iestātos darbā, 
tāpēc jāievēro, ka tie jānoformē 
pēc noteikta parauga, ka motivā-
cijas vēstuli jāspēj uzrakstīt ne ti-
kai latviešu valodā, bet arī svešva-
lodās, ka darba intervijā ir jāstāsta 
par sevi iespējami vairāk, arī par 
hobijiem. Secinājums – skolēnu 
uzņēmību un gatavību darba tir-
gum var veicināt starpdisciplinārā 
mācību vidē.

Užavas pamatskolas skolo-
tājs U.  Ķemers iepazīstināja ar 
tēmas “Sadarbības prasmju piln-
veidošana mācību stundā” ideju, 
mērķiem, sasniegtajiem rezultā-
tiem, atzīstot, ka mazajās skolās 
efektīvākas ir sadarbības metodes 
– darbs pāros un komandā, kur 
var darboties visa klase, mazāk 
izmantojams ir darbs grupās, kur 
nelielo klasi var sadalīt tikai pāris 
grupās. Skolā ir izstrādāta “Gru-
pas pašvērtējuma” tabula, kurā, 
izmantojot aprakstu, katram jā-
novērtē grupas biedru sniegums 
četros kritērijos: aktivitāte, inicia-
tīva, tolerance, uzvedība. Skolotā-
jiem galvenais uzdevums ir stun-
das mērķa skaidrs formulējums, 
vēl arī jāieplāno papildu laiks, lai 
sagatavotu šāda tipa stundas, tā-
pat mācību līdzekļu izvēle un to 
pieejamība dažkārt sagādā prob-

lēmas, taču tās ir risināmas. Gal-
venais ir sasniegtais rezultāts.

Piltenes vidusskolas tēmu 
“Alternatīvās mācību metodes 
lasītprasmes attīstīšanai” ar prak-
tiskiem piemēriem un konkrētiem 
pasākumu plāniem atklāja latvie-
šu valodas skolotāja V.  Brizga. Šī 
gada tēma bija veltīta tieši lasīt-
prasmes attīstīšanai ar literatūras 
starpniecību, vienlaikus veicot arī 
vietējās kultūrvēstures, novada iz-
pēti. Piemēram, tika izlasīta Rutku 
Tēva grāmata “Sumpurņu ciems”, 
kas vēstī par seno Pilteni un tās 
apkārtni, pēc tam apzinātas darbā 
minētās vietas, ilustrēti grāmatas 
fragmenti, veidota izstāde. Nāka-
mais izpētes objekts – rakstnieka 
novadnieka Herberta Dorbes at-
miņu grāmata “Bērnība, es sveicu 
tevi!”. Novada kartē tika atzīmētas 
darbā pieminētās vietas, H.  Dor-
bes bērnības mājās Piltenes “Gali-
ņos” dažādu klašu grupas strādāja 
novadpētniecības darbu.

Interesanti organizēta bija ak-
cija “Lasām visi!”, kur 4. stundas 
laikā desmit minūtes lasīja visi, 
kuri tobrīd atradās skolā, tai skai-
tā dežurante, pavāre un citi. Tika 
parādīts, ka lasīšana var būt arī kā 
rotaļa, aprēķinātais šīs lasīšanas 
kopsavilkums parādīja, ka 10 mi-
nūšu laikā izlasīta 1132 lappušu 
bieza grāmata.

Arī skaļās lasīšanas čempionā-
tā lasīja visi, lai sasniegtu virsuz-
devumu – celt godā grāmatu.

Tārgales pamatskolas tēmu 
“Pedagogu sadarbība integrē-
tu mācību stundu plānošanā un 
vadīšanā” prezentēja skolotāja 
D. Auzāne. Skolēns, mācoties da-
žādus mācību priekšmetus, iepa-
zīst pasauli, tomēr tas ir sadalīts 
process. Lai iegūtu vienotu re-
dzējumu, ir jāveic integrēts mā-

cību darbs, jāveido kopstundas.  
Skolā tas tika darīts gandrīz visās 
klašu grupās. Interesanta bija 
angļu valodas un latviešu valo-
das bilingvālā kopstunda  “Vārd-
šķiras” 3. klasē, matemātikas un 
dabaszinību kopstunda “Kustības 
ātrums”, kurā  skolēnu interesi iz-
raisīja tieši aprēķini, piemēram, 
ar kādu ātrumu aug bambuss, 
ar kādu brauc riteņbraucējs. Se-
cinājums – šādas kopstundas ir 
vērtīgas ne vien skolēniem, bet 
arī skolotājiem, kuriem ir iespēja 
sadarboties, būt radošākiem, iz-
vēloties interesantākas metodes 
un stundā vienam otru papildi-
not. Lai sagatavotu šādu stundu, 
skolotājam nepieciešams vairāk 
laika, kā arī bieži vien pašam jā-
papildina savas zināšanas par ci-
tiem mācību priekšmetiem.

Ugāles vidusskolas tēmu 
“Starpdisciplinārā pieeja mācību 
stundā” skolotāja D.  Vesele ilus-
trēja ar piemēriem, kā tika vei-
dotas kopstundas 9.  klasē ķīmijā 
un ģeogrāfijā “Derīgie izrakteņi 
Latvijā”, angļu valodā un ģeogrā-
fijā “Ceļojums pa Eiropu”, latviešu 
valodā un krievu valodā “Meteņi 
un Masļeņica”, 8. klasē sportā un 
matemātikā “Sporta disciplīnās 
iegūto rezultātu matemātiska ap-
strāde un analīze”. Tika sasniegti 
vairāki mērķi, tai skaitā aktivi-
zēta skolēnu spēja būt radošiem, 
patstāvīgiem savā domāšanā, kā 
arī izprast valodu lomu saziņā un 
citu mācību priekšmetu apguvē. 
Skolotājiem tā ir iespēja mācīties 
vienam no otra stundu plānošanu, 
uzdevumu veidošanu, sasniegto 
rezultātu analīzi, kopumā tās ir 
lielākas iespējas radīt un risināt 
nestandarta situācijas.

NOBEIGUMS 7. lpp.

IZGLĪTĪBA Gūt pieredzi, dalīties pieredzē

Piltenes vidusskolas tēmu “Alternatīvās mācību meto-
des lasītprasmes attīstīšanai” ar praktiskiem piemē-
riem un konkrētiem pasākumu plāniem atklāja latviešu 
valodas skolotāja V. Brizga.

Ances pamatskolas tēmā “Caurviju prasmes “radošums un domāšana” attīstīšana 
7.–9. klašu skolēniem, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem” skolo-
tāja S. Puriņa uzskatāmi parādīja, kā kopstundās sadarbojās sociālo zinību, vizuālās 
mākslas, latviešu valodas un vēstures skolotāji.  TAMĀRAS KUCIŅAS FOTO
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Popes pamatskolas prezentā-
cijā “Izpratnes, spēju un prasmju 
attīstīšanas metodes dažādās mā-
cību jomās” skolotājas I.  Skuja, 
L. Soja, S. Jēkabsone iepazīstināja 
ar vienu dienu 4. klasē, kad noti-
ka dabaszinību, matemātikas un 
latviešu valodas kopstundas, pē-
tot tēmu, kāpēc dažas lietas peld 
ūdenī, bet dažas grimst. Dabaszi-
nībās noskaidroja, kas ir blīvums, 
matemātikā veica aprēķinus kuģu 
izmēru noteikšanā, no folija izga-
tavoja maketus, pētīja un eksperi-
mentēja, latviešu valodā darināja 
lietvārdus ar dotajām izskaņām un 
meklēja skaidrojumu, kāpēc kuģi 
grimst. Darbības bija interesantas 
un aizraujošas, taču grūtāk veicies 
ar secinājumiem – tātad pie tā jā-
strādā, lai procesā apgūtais tiešām 
būtu skolēna ieguvums.

Stiklu internātpamatskolas 
skolotājs E.  Mihņēvičs ar ilus-
tratīviem materiāliem atklāja, kā 
risināta skolas tēma “Sadarbība 
un līdzdalība kā caurviju prasme 
praktisko apmācību stundās”, uz-
sverot praktiskā darba un līdzdar-
bošanās nozīmi šīs skolas skolēnu 
dzīvē. Novadā ar projektu piedā-
vājumiem un tiem piešķirtajiem 
līdzekļiem tiek realizēta vides lab-
iekārtošana. Stiklu skola projektos 
piedalās jau vairākus gadus, dar-
bos tiek iesaistīti gandrīz visi sko-
lēni, darbojas pēc skudru pūžņa 
principa – daudz mazu skudriņu, 
čakli strādājot, uzbūvē lielu skud-
ru pūzni. Lai ietaupītu līdzekļus, 
kur vien iespējams, izmantoja 
otrreizējo materiālu, krāsas jauca 
un toņus piemeklēja paši, arī tra-
faretus gatavoja paši. Un tā tapa 
pašreiz dabā redzamie un izman-
tojamie objekti – Zaļā klase, noju-
me, siltumnīca, var soļot pa pašu 
ieklāto bruģi pie internāta ēkas.

Ances pamatskolas tēmā 
“Caurviju prasmes “radošums un 
domāšana” attīstīšana 7.–9. klašu 
skolēniem, sadarbojoties dažādu 
mācību priekšmetu skolotājiem” 
skolotāja S. Puriņa uzskatāmi pa-
rādīja, kā kopstundās sadarbojās 
sociālo zinību, vizuālās mākslas, 
latviešu valodas un vēstures sko-
lotāji, risinot vienu tēmu, to pa-
plašinot un padziļinot, un sasnie-
dzot pavisam negaidītu rezultātu. 
Viss sākās ar pasaku par skaistu 
meža pļaviņu. Pasaka atrodama 
metodiskajā materiālā “Sociālās 
zinības pamatskolā”. Šajā pļaviņā 
dzīvoja dažādi miermīlīgi dzīvnie-
ki, līdz ieradās lielie briesmoņi un 
pēc atsevišķām pazīmēm iznīci-
nāja tos vienu pēc otra; palikušie 
neprotestēja, bet mēģināja bries-
moņu rīcībai rast attaisnojumu, 
līdz ar to radot situāciju, ka lielie 
briesmoņi rīkojas, kā viņiem pa-
tīk. Skolēni izteica savas domas 
par to, kas ir bailes, gļēvulība, par 
to paralizējošo spēku, kā arī ana-
lizēja pretējās kategorijas – pilso-
nisko drosmi, atbildību. Skolēni 
zīmēja dažādus briesmoņus, mek-
lēja atbilstošus citātus, sakāmvār-
dus un parunas, sociālajās zinībās 
aplūkoja situācijas sadzīvē, attie-
cības kaimiņu starpā, risināja mo-
rāles problēmas, pasaules vēsturē 
izveidoja agresoru skalu un notei-
ca mūsdienu lielos briesmoņus. 
Pārsteidzoši, ka briesmoņu virsot-

nē tika celts komunistiskās Ķīnas 
vadonis Mao Dzeduns, un tikai 
tad viņam sekoja Hitlers, Staļins 
un mūsdienu briesmoņi Osama 
bin Ladens, “Islāma valsts”. Iz-
vēlētā tēma lika aizdomāties par 
daudz ko, īpaši jau par mūsdienās 
notiekošo.

Pasākuma izvērtējumu veica 
mūsu novada pedagogiem jau pa-
zīstamā izglītības projektu vadītāja 
Dr. paed. Aija Tūna apkopojuma 
lekcijā “Zināt, prast, vēlēties darīt: 
uz darbību vērsta izglītības pieeja”. 
Viņa atzina, ka kopš pagājušā gada 
tikšanās reizes mūsu novada pe-
dagogi ir kļuvuši drosmīgāki, pār-
liecinošāki, saistošāki prezentētāji. 
Ir atrasts zināms vidusceļš starp 
inovatīvu pieeju un racionāliem 
apsvērumiem, un tas ir jāturpi-
na. Visu laiku jādomā par darbībā 
balstītu mācīšanos, radot iespējas 
strādāt skolēniem arī nodarbības 
sagatavošanas, materiālu atla-
ses procesā, tad mācīšanās kļūst 
efektīvāka, dziļāka un rezultāts ir 
paliekošāks. Vēlēšanās darīt ir jā-
pamodina un jālolo, īpaši tiem sko-
lēniem, kuriem līdzšinējā pieredze 
nav bijusi veiksmīga. Jāpatur prātā 
arī tas, ka mācīšanās mūsdienu 
bērniem notiek caur daudziem un 
dažādiem ceļiem un informācijas 
kanāliem, tāpēc vēl jo vairāk visu 
nevajag pateikt priekšā. Lai paliek 
vieta skolēna jautājumam “kāpēc” 
un skolotāja gatavībai kopīgi mek-
lēt atbildi uz to.

Jaunais mācīšanās mērķis, lai 
dzīvotu, darbotos un gūtu panā-
kumus mūsdienu pasaulē, ir ik-
vienam cilvēkam spēt darīt trīs 
lietas: efektīvi domāt, veidot efek-
tīvas attiecības, efektīvi strādāt un 
darboties. Nepietiek ar ieradumu 
darīt tā, kā zinām. Ir jāmeklē un 
jāatrod jaunais, jādara tas, kas va-
jadzīgs, turklāt neizvairoties no 
atbildības. Pieaugot tehnoloģiju 
lomai un klātbūtnei, nav jāuz-
traucas un jāšausminās par to, ka 
bērns, piemēram, par daudz no-
darbojas ar telefonu; ne vienmēr 
telefons un dators ir tikai niekiem 
un blēņām. Drīzāk mums pašiem 
jāmudina un jāmāca telefonā 
meklēt un atrast sev un veicama-
jam uzdevumam noderīgo. Tomēr 
jāatceras, ka skolotājs joprojām ir 
svarīgs, jo tikai cilvēks spēj veikt 
to, ko nespēj tehnoloģijas. Tikai 
skolotājs var motivēt skolēnus 
izrādīt cieņu viņu ģimenēm, būt 
empātiski attiecībās ar tiem, veici-
nāt katra individuālo aizraušanos 
un dedzību. A. Tūna aplūkoja arī 
lasīšanas kompetences galvenos 
aspektus – informācijas iegūšanu, 
integrēšanu un izpratni, reflektē-
šanu un izvērtēšanu, akcentējot 
nepieciešamību veidot, attīstīt un 
spēcināt motivāciju lasīt, tai skai-
tā visdažādākos tekstus visdažā-
dākajās izpausmes formās. Noslē-
gumā A. Tūna iezīmēja iniciatīvu 
“Latvijas skolas soma” kā lielisku 
iespēju attīstīt starpdisciplināru 
pieeju mācību procesam, izman-
tojot katru skolēna gūto pieredzi 
visdažādākajos veidos un aspek-
tos, kā arī mudināja skolotājus 
atklāt sev jaunas zināšanas un pie-
redzi, vairot prieku sevī un savā 
apkārtnē.

 
Izglītības pārvaldes metodiķe 

Tamāra Kuciņa

NOBEIGUMS. SĀKUMS 6. lpp.

VĀRVE

Jūlija pēdējā sestdiena 
ir tā diena, kad katru gadu 
Zūrās satiekas daudz ļaužu 
no tuvākām un tālākām 
vietām, lai kopīgi svinētu 
Vārves pagasta svētkus. Šis 
Latvijas simtgades gads arī 
Vārves pagasta svētkos ie-
viesa korekcijas, un svinības 
notika gandrīz nedēļu – no 
trešdienas vakara līdz pat 
svētdienas rītausmai. 

Trešdienas vakarā Ventavas 
un Vārves ciema iedzīvotāji varēja 
noskatīties Ziru amatierteātra iz-
rādi, bet ceturtdien Tārgales ama-
tierteātris ciemojās Cirpstenes un 
Leču ciemā. Šī bija jauna pieredze 
– vienā vakarā izbraukāt vairākus 
ciemus, piedāvājot vietējiem ie-
dzīvotājiem māju tuvumā baudīt 
teātra izrādes. Prieks, ka cilvēki to 
novērtēja un ieradās noskatīties 
izrādes.

Piektdienas vakarā, pateico-
ties Dacei un Dzintaram Pūpoli-
ņiem, jau otro gadu tika organi-
zēts foto rallijs “Iepazīsti Vārves 
pagastu”. Paldies dalībniekiem, 
kuri piedalījās šajā pasākumā, jo 
jūsu aizrautība un azarts, atklājot 
gan sev, gan mums Vārves pagas-
ta burvību no cita redzes leņķa, 
pierāda, ka šāda aktivitāte ir va-
jadzīga. 

Kad visas nedēļas krāsainie 
piedzīvojumi savijas kopā, iznāk 
liels “Krāsu virpulis”. Ar šādu de-
vīzi sestdien pie Sporta un kul-
tūras centra “Zūras” tika gaidīts 
ikkatrs. Sev tīkamas izklaides 
varēja atrast gan mazs, gan liels. 
Paldies Vārves pagasta bērnu 
deju kolektīvam “Vāruvīte”, vi-
dējās paaudzes deju kolektīvam 
“Vāruve” un solistiem par brīniš-
ķīgo koncertu, bet amatierteāt-
rim “Vārava” – par interesanto 

izrādi. Pat negaidītais pērkona 
negaiss pēc Valda Zilvera, Zanes 
Jančevskas un Andra Daņiļenko 
koncerta nespēja aizbiedēt svēt-
ku dalībniekus. Paldies visiem 
jums, kas kopā ar mums bija šajā 
lielajā “Krāsu virpulī”. Pateicos 
arī visiem finansiālajiem atbals-
tītājiem, jo bez jūsu palīdzības 
svētkos daudz ko nevarētu piedā-
vāt. Paldies visiem tiem, kuri, ne-
skatoties pulkstenī, kārtoja, nesa, 
zīmēja, līmēja, dekorēja – darīja 
tik daudz it kā mazu, bet tik ļoti 
nepieciešamu lietu, lai viss savī-
tos kopā un mums izdotos lieli, 
krāsaini un neaizmirstami svēt-
ki. Paldies visiem par atbalstu un 
atsaucību Vārves pagasta svētkos 
“Krāsu virpulī!”

Vārves pagasta kultūras
 darba organizatore 

Inga Berga

Skaists krāsu virpulis  

Uzstājas deju kolektīva “Vāruvīte” dalībnieki. 

Gājienā dodas pagasta pārvaldes darbinieki.  

INGAS BERGAS ARHĪVA FOTO
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Ventspils novada  
pašvaldība lepojas ar  
saviem uzņēmīgajiem iedzī-
votājiem, kuriem ir daudz 
labu ideju. To netrūkst arī 
Popes pagasta “Tēviņu” 
māju saimniekam  
Sandim Gerkem.

Pirms četriem gadiem iegā-
dātajā īpašumā dzīvo ne tikai 
viņš, bet arī sieva Kristīne, viņas 
mamma Daina un bērni Daniels 
Aivars, Samanta un Katrīna Uni-
gunde. Visi kopā viņi veido dar-
bīgu saimi, kurā katram ir savi 
pienākumi. Ģimenes jaunākie 
pārstāvji gan vēl ir vērotāju lomā, 
bet pieaugušie pagājušā gada ru-
denī ķērās pie siera gatavošanas, 
piektdienās un sestdienās to var 
iegādāties Ventspils tirgū, ceturt-
dienās – Popē. Bet nu par visu 
pēc kārtas!

Sandis un viņa dzīvesbied-
re ir auguši Vārves pagastā, pēc 
tam dzīvojuši pilsētā, tomēr 
sirds ilgojusies pēc laukiem. Lū-
kojušies pēc piemērota īpašuma, 
līdz uzzinājuši, ka Popes pagastā 
pārdod “Tēviņus”. Jā, nosaukums 
dīvains, bet vai tāpēc atmest ar 
roku savam sapnim? Sandis, 
kurš prot dažādus darbus, veicis 
mājā pamatīgu remontu un tikai 
tad aicinājis namā savu ģimeni. 
Bija jāiekopj arī zeme, kas, pro-
tams, nav izdarāms vienā dienā. 
Deviņi hektāri it kā nav daudz, 
turklāt trešdaļa no tiem atrodas 
purvā, tomēr bija jādomā par 
teritorijas sakārtošanu un lauku 
iekopšanu, lai kartupeļi, burkāni 
un citas saknes nebūtu jāpērk 

veikalā, bet varētu celt galdā 
pašu audzētu produkciju. Dzīvo-
jot Ventspilī, Sandis ilgus gadus 
būvējis ceļus, pēc tam strādājis 
SIA “Jaunpope”, bet tad manījis, 
ka sāk sāpēt rokas, tādēļ sapra-
tis, ka kardināli jāmaina nodar-
bošanās. Nu jau deviņus mēne-
šus “Tēviņu” saimnieks dara to, 
kas pašam patīk. Jau pirms tam 
ģimene nolēma izmēģināt spē-
kus lauksaimniecībā, iegādājo-
ties trušus un aitas, ganāmpulku 
pakāpeniski palielinot, tomēr 
pēc kāda laika radās apjausma, 
ka aitu audzēšana neatmaksājas 
– jo vairāk tādēļ, ka trūcis siena. 
Truši saimniecībā ir palikuši, bet 
nākamais virziens bija putnkopī-
ba. Ģimene iegādājas vistas, lai 
varētu tirgot gan olas, gan jaun-
putnus. Olas pāri nepaliek, tās 
ir labi pieprasītas. “Pagājušajā 
gadā audzējām paipalas, mums 
bija kādi 200 putni, bet, kad pie-
vērsos siera ražošanai, sapratu, 
ka nevaru visu apvienot. Trušus 
un vistas atstājām, no aitām un 
paipalām atteicāmies,” stāsta 
Sandis. Pirms tam viņš sieru 
nebija gatavojis, bet reiz izmē-
ģinājis, produkts iegaršojies un 
radusies ideja, ka sieru varētu 
pārdot. Par tehnoloģisko pro-
cesu popiņš uzzinājis, lasot grā-
matas un ieskatoties dažādās tī-
mekļa vietnēs. Eksperimentējis, 
līdz nu jau pārdošanā piedāvā 20 
dažādu veidu sierus – kā sāļos, 
tā saldos. “Gribu uzslavēt znotu, 
jo viņš mums mājās ir galvenais 
pavārs. Es vairs ēdienus tikpat kā 
netaisu. Sandim patīk visu izmē-

ģināt, tādēļ nav brīnums, ka viņš 
ķērās arī pie siera gatavošanas,” 
norāda Daina.   

Pienu Sandis, kurš ir reģis-
trējies kā pašnodarbināta per-
sona, pērk pie kaimiņienes, ne-
dēļā vidēji iegādājas pustonnu. 
Pagaidām ražošana notiek nelielā 
virtuvītē, bet līdz rudenim saim-
nieks vēlas izremontēt saim-
niecības ēku, lai varētu strādāt 
atsevišķās telpās. To labiekārto-
šanai Sandis izmanto arī Vents-
pils novada pašvaldības projektu 
konkursā “Solis 2018” iegūto fi-
nansējumu. Pēc popiņa aplēsēm, 
telpu labiekārtošana izmaksās ap 
6000 eiro, tādēļ lieti noderēs arī 
pašvaldības piešķirtie 1000 eiro. 
Par projektu konkursu Sandis uz-
zinājis tīmekļa vietnē www.vents-
pilsnovads.lv, pēc tam sazinājies 
ar uzņēmējdarbības atbalsta kon-
sultanti Īrisu Rozi-Posumu un 
iesniedzis projektu. Tā sagatavo-
šana neesot prasījusi daudz pūļu, 
galvenais bijis pamatoti izklāstīt 
savu biznesa ideju, pierādīt, ka tā 
ir dzīvotspējīga. To, ka tā ir, ap-
liecina pircēju pieprasījums. Kat-
ru nedēļu tirgū tiek pārdoti vis-
maz 40, dažkārt pat 90 kilogrami 
siera. Sandis un Kristīne, kura 
ir liels palīgs siera gatavošanā, 
labprāt apmeklē arī gadatirgus, 
jo tur ar klientiem notiek inte-
resanta komunikācija. Ikdienā 
Desciemā tapušo sieru Popē un 
Ventspilī pārdod Daina. Viņa jau 
zina pastāvīgo pircēju gaumi un 
reizēm pat atliek kādu gabaliņu 
siera, jo zina, ka tūdaļ tam iera-
dīsies pakaļ. No brīža, kad Sandis 

Desciemā 
top garšīgs siers 

Sandis Gerke ir apmierināts ar iespēju strādāt mājās un 
ražot sieru. Uzņēmējdarbības attīstībai viņš izmantos 
arī novada pašvaldības finansējumu.

stājas pie plīts, līdz mirklim, kad 
var baudīt gatavo produktu, paiet 
aptuveni četras stundas. Reti, bet 
reizēm tomēr gadoties misēkļi. 
Piemēram, reiz, kā bijis norādīts 
kādā receptē, izmantots nedaudz 
pastāvējis piens. Toreiz siera kva-
litāte neesot bijusi tik laba, kā tas 
ir ierasts, tādēļ tagad Sandis liek 
lietā tikai svaigu pienu. “Pircēji 
labprāt iegādājas arī kūpināto sie-
ru, bet, godīgi sakot, ne vienmēr ir 

laiks to pagatavot. Ar savu tagadē-
jo dzīvesveidu esmu apmierināts. 
Nopelnu vismaz divreiz vairāk 
nekā tad, kad strādāju uzņēmu-
mā. Arī citiem novada iedzīvotā-
jiem iesaku nebaidīties un īstenot 
savas idejas. Galvenais ir saprast, 
ko vēlies, un tad iet un darīt. Pie-
mēram, mūsu ģimene iestādīja ap 
200 smiltsērkšķu. Pagājušajā gadā 
jau varējām pārdot ogas.”

Marlena Zvaigzne

POPE

Veloorientēšanās 
pasākums 

15. jūlijā Popē norisinājās veloorientēšanās pasākums “Lieliem un 
maziem”. Pasākuma mērķis bija popularizēt veloorientēšanos Popē un 
Ventspils novadā. Kartē bija 11 kontrolpunkti, kuri atradās Popes centra 
teritorijā, aptuvenais trases distances garums bija 10 km. Visi sacensī-
bu dalībnieki tika pie organizētāju sarūpētām balvām. Pasākums tapa, 
sadarbojoties Popes sporta klubam ar Popes kultūras namu. Tas izde-
vās lielisks, prieks par trasi bija gan lieliem, gan maziem. Netraucēja pat 
karstais laiks, jo visiem dalībniekiem bija sagādāti atspirdzinoši dzērieni. 
Un vislielākais gandarījums gan dalībniekiem, gan organizatoriem bija 
par veiksmīgi un saturīgi pavadītu brīvdienu.

Sandris Jankevičus

Pasākuma dalībnieki bija priecīgi un gandarīti.
SANDRA JANKEVIČUS ARHĪVA FOTO
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Uzņēmuma “DabaLaba” 
saimnieki Loreta un Reinis 
Pižiki paplašinājuši darbību, 
atverot kafejnīcu “Mežā”. Lai 
to apmeklētu, vēlams pie-
teikties stundu iepriekš. 

“DabaLaba” deviņus gadus 
piedāvā iespēju atpūsties, šaujot 
ar loku un laivojot pa Irbi, Stendi, 
Rindu un Enguri. Katrs laivotājs 
var izvēlēties sev tīkamu maršru-
tu vienas vai divu dienu garumā. 
Aktīvās atpūtas pārstāvji paras-
ti paņem līdzi kaut ko ēdamu, 
bet, kā liecina pieredze, ēdiena 
parasti nepietiek, tādēļ laivotāji 
ne reizi vien ir vaicājuši tūrisma 
uzņēmējiem, vai pie viņiem var 
ieturēties. “Loka šāvējiem paras-
ti piedāvājām zupu, bet tiem, kas 
devās laivot, līdz šim bija jāiztiek 
ar to ēdienu, kas viņiem bija. Bū-
tībā klienti bija tie, kas uzvedināja 
mūs uz domām par kafejnīcas at-
vēršanu. Šovasar to arī izdarījām,” 
stāsta Reinis, piebilstot, ka viņam 
pašam patīk gatavot, tomēr pa-
vāres pienākumi “Mežā” uzticēti 
Ievai Jukāmai. Viņa ir rīdziniece, 
kurai iepatikusies lauku dzīve, tā-
dēļ Ieva labprāt strādā kafejnīcā. 
Tajā darāmais atrodas arī Loretai, 
kura uzskata – viesiem jāpasniedz 
ne tikai gards, bet arī veselīgs un 
sezonai atbilstošs ēdiens. Tieši 
tādēļ Ancē var pasūtīt burgeru, 
kura gatavošanā būs izmantota 
pašu cepta maize un ekoloģiski 
audzēti dārzeņi. Ēdienkarte tiek 
atjaunota praktiski katru dienu, 
turklāt, iepriekš piesakot, var pa-
lūgt pagatavot ēdienu, kurš nav 
iekļauts sarakstā, piemēram, ka-
baču pankūkas vai biezpiena plā-
cenīšus. Pirmie apmeklētāji jau 
novērtējuši Pižiku ģimenes piedā-
vājumu, atzīstot to par labu esam, 
jo ir neparasti un interesanti sē-
dēt tikpat kā meža vidū un baudīt 
svaigi gatavotu ēdienu. Kafejnīcai 
nav sienu, bet saimniekiem ir pa-
domā, kā pasargāt savus viesus no 
lietus un vēja, tādēļ tā varētu būt 
atvērta arī rudenī un pavasarī, 
bet ziemā varētu organizēt pasā-
kumus, piemēram, Ziemassvētku 
sagaidīšanu. Ēkā ir vairākas krās-
nis, vienā no tām var cept picas. 
Reinis un Loreta pie sevis gai-
da ne tikai uzņēmuma klientus, 
bet arī citus pagasta iedzīvotājus 
un ikvienu garāmbraucēju. Viņi 
varēs pasūtīt nepanētu gaļu un 
kartupeļus, kuru cepšanai netiks 
izmantota eļļa. Saimnieks atceras, 
ka kafejnīcas būvēšanas laikā brī-
žiem trūcis līdzekļu, tāpēc labs at-
spēriena punkts bija skolēnu gru-
pu izklaidēšana pavasarī. Bērni 
labprāt brauc pie Reiņa un šauj ar 
loku, savukārt pieaugušie biežāk 
dodas laivot. Interesentu vidū ir 
daudz rīdzinieku, liepājnieku, ne-
trūkst atpūtnieku arī no Talsiem. 
Brīžiem ar laivām pa upi atpūsties 
dodas viesi no Krievijas un Beļģi-
jas, Polijas un Šveices. Reinis jau 
bija uzkrājis kontaktēšanās piere-
dzi ar klientiem, bet, lai uzlabotu 
teorētiskās zināšanas, iesaistījās 
vides gidu kursos: “Loreta ieteica 
pamācīties, un es piekritu. Neno-
žēloju, jo esmu saticis 30 intere-

Ancē atvērta brīvdabas kafejnīca

santus un aktīvus kurzemniekus, 
kuri gatavi cits citam palīdzēt. Pa-
teicoties kursiem, esmu sapratis, 
ka cilvēki ir ļoti dažādi. Vieniem 
viss ir jāredz, citiem – jādzird, bet 
trešie gribēs aptaustīt to, par ko 
gids stāsta. Tas ir jāņem vērā, un 
tad izveidosies labs kontakts.”

Abi dzīvesbiedri ir par to, 
lai jaunās paaudzes pārstāvji ap-
gūst darba iemaņas, tādēļ pie 
viņiem palaikam var sastapt pa-
līgus, kuriem tiek uzticēti dažādi 
pienākumi. Reiņa brīvprātīgais 
ieguldījums bērnu un jauniešu 
brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu 
nodrošināšanā ir loka šaušanas 
apmācības. Treniņus apmeklē 
dundadznieki, popiņi un ance-
nieki, tūrisma uzņēmējs viņiem 
piedāvā piedalīties arī sacensībās. 
Lai popularizētu videi draudzīgu 
un aktīvu dzīvesveidu, izveido-
ta biedrība “Dabai laba tūrisma 
biedrība”. Ir sagatavoti vairāki 
projekti. Vienu to tiem finansiāli 
atbalstīja Ventspils novada paš-
valdība, piešķirot 531,19 eiro for-

mas tērpu iegādei Ances pagasta 
tēla atpazīstamības veicināšanai. 
“DabaLaba” teritorijā ir iekārtots 
suvenīru salons, kurā var iegādā-
ties Pižiku uzņēmumā gatavotās 
mežacūku saru ķemmes, vietējo 
medu un ābolu kraukšķus, skru-
bi un aproces. Klientiem patīkot, 
ka var izvēlēties kādu piemiņas 
lietu. Reinis un Loreta ir ganda-
rīti par iespēju dzīvot un strādāt 
laukos, te var justies brīvi un ne-
liekuļot. “Mūsu cilvēki ir tie, ar 
kuriem varam saprasties uzreiz, 
jau e-pasta sarakstē. Reinim pa-
tīk pajokot, un tas tiek darīts arī 
elektroniskajā saziņā. Tā notes-
tējam, kuri ir mūsu klienti, tāpēc 
nav pārpratumu. Mums ir vieglāk 
strādāt, un daudzi satiktie cilvē-
ki kļūst par labiem paziņām vai 
pat draugiem. Iesaistoties uzņē-
mējdarbībā, ir svarīgi iemācīties 
neiztukšot sevi līdz spēku izsīku-
mam – tikai tad var dot citiem,” 
secina Loreta.

Marlena Zvaigzne

“Mums ir liels prieks un gandarījums par kafejnīcas atvēršanu, palīdz arī tas, ka mums ir laba sadarbība ar vietējo 
veikalu,” saka Loreta un Reinis.

Kafejnīcas “Mežā” piedāvājumā ir nelieli burgerīši, 
kuru gatavošanā izmantota pašu cepta maize.

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

INFORMĀCIJA

Uzlabos elektroapgādi 
4600 klientiem 

Ventspils novada elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales 
tīkls” šogad ieguldīs 1,4 miljonus eiro. Pēc plānoto projek-
tu realizēšanas pakalpojumu kvalitāte būs uzlabota vairāk 
nekā 4600 klientiem.

Ventspils novada teritorijā elektrotīkls šogad tiek atjaunots Tārgales, 
Ances, Vārves, Užavas, Piltenes un Ugāles pagastā. Tārgales pagastā gar 
autoceļu no Irbenes uz Lielirbes pusi 8,3 km garumā tiek veikta nozīmī-
ga vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija. Elektrolīniju 
pārbūvē izolētu vadu izpildījumā. Pēc elektrolīnijas pārbūves klientiem 
samazināsies elektroapgādes traucējumi, kurus izraisa koku un zaru uz-
krišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, kā arī paaugstināsies saimniecis-
ko darbu veicēju drošība, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, 
neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. 

Užavas, Ugāles un Piltenes pagastā šogad plānotā elektrotīkla pārbū-
ve jau ir beigusies. Užavas pagasta teritorijā vidējā sprieguma gaisvadu 
elektrolīnija atjaunota 1,9 km garumā un veikta jaunas transformatoru 
apakšstacijas izbūve. Savukārt Ugāles pagastā Māteru apkaimē vidējā 
sprieguma gaisvadu elektrolīnija atjaunota 1,5 km garumā, zemspriegu-
ma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2 km garumā, 
uzbūvēta jauna transformatoru apakšstacija. Piltenes pagastā elektrotīk-
la pārbūve norisinājās Piltenes un Karaļciema apkaimē, kur vidējā sprie-
guma elektrolīnija atjaunota 900 m garumā, zemsprieguma gaisvadu 
elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 4,8 km garumā un izbūvētas 
divas jaunas transformatoru apakšstacijas. 

Ances pagastā šogad tiek veikta apjomīga vidējā sprieguma elektro-
tīkla pārbūve. No autoceļa Rinda–Spiņņi līdz pat Jorniņiem caur Anci 
paredzēts rekonstruēt vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 4,7 km 
garumā. Papildus vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūvei šogad plānots 
uzsākt arī jaunas transformatoru apakšstacijas un jaunu zemsprieguma 
kabeļu līniju izbūvi 4,4 km garumā. Savukārt Virpes ciemā tiek atjau-
nots sadales punkts “Virpe”, kas nodrošina elektroapgādi 1600 lietotā-
jiem. Projekta gaitā notiek vidējā sprieguma kabeļu līnijas izbūve 500 m 
garumā un 0,4 kV kabeļu līnijas izbūve 150 m garumā. Sadales punktā 
paredzēts uzstādīt piecus attālināti vadāmos jaudas slēdžus, kuri ļaus 
AS “Sadales tīkls” personālam attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pār-
slēgumus. Elektrotīkla pārbūve turpinās arī Vārves pagasta Ventavā, kur 
“Sadales tīkls” veic transformatoru apakšstacijas rekonstrukciju.

AS “Sadales tīkls” preses sekretāre Tatjana Smirnova
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Pirms vairākiem gadiem 
reiz bijām Bruknā, lai iepazī-
tos ar priestera Andreja Me-
diņa vadīto Bruknas Kalna 
svētību kopienu un paveikto 
Bruknas muižas atjaunoša-
nā. Jau toreiz likās, ka tur 
izdarīts neiespējamais, bet 
šīs vietas attīstība turpinās, 
pieejama jauna informācija 
par Bruknu, un mēs vēlējā-
mies redzēt, kā tur izskatās 
pašreiz, kad tapusi jaunā 
Bruknas baznīca. Tās celtnie-
cība turpinās, bet dievnamā 
regulāri notiek ekumēniski 
dievkalpojumi. Baznīca 
atvērta jebkuras konfesijas 
pārstāvim.

Brukna šajos gados pārvērtu-
sies līdz nepazīšanai, muižas ēka 
sakārtota, pilnveidots interjers, 
labiekārtota apkārtējā teritorija, 
saremontētas palīgēkas un sakopti 
Iecavas upes krasti.

Paši viņi savā mājaslapā da-
žos vārdos par šo vietu pasaka tik 
daudz: “Kas ir Brukna? Tā ir vieta.
Tie ir darbi. Tie ir cilvēki. Brukna – 
tā ir kopiena ar svētām vērtībām.” 
Savukārt priesteris Andrejs Me-
diņš raksta šādi: “Kamēr uzskatām 
sevi par dieviem, visu varošiem, 
nekādas dzīvības mūsos nebūs. 
Bet tiklīdz atzīstam savu nevarību, 
bezspēcību, mēs kļūstam kā atvērti 
ziedi, ko Dievs piepilda ar savu dzī-
vību, prieku, drosmi un mieru. Ka-
mēr plosāmies paši sevī, mēs nekur 
tālu netiekam.” Pats savu darbību 
viņš vērtē kā Dieva sniegtu uzde-
vumu un dāvanu. Priestera vadībā 
Bruknā paveikts ļoti daudz, purvu 
un mežu ieskautā vieta ar skaisti 

Jau sesto reizi Vārves pagasta 
Zūrās notika tradicionālās senio-
ru sporta spēles, šogad tajās pul-
cējās ap 200 dalībnieku no novada 
un Ventspils. 

Sporta svētku tradīcijas ne-
mainās – ir jāpiereģistrējas, jā-
atrod komandas atpūtas vieta 
pie galdiem, jānofotografējas, lai 
noslēgumā saņemtu fotogrāfiju. 

Svētku dalībniekus sveica Vents-
pils novada Kultūras nodaļas va-
dītaja Zane Pamše.

Katra pagasta komanda sevi 
pieteica ar interesantu priekšne-
sumu, bija iespēja redzēt tērpus 
un aksesuārus, kas nēsāti jaunības 
dienās. Visu komandu priekšne-
sumi bija interesanti, pārdomāti, 
skanēja dziesmas, stāstījumi, mo-

des skatē tika demonstrēti skaisti 
tērpi.

Svētki notiek katru gadu, un to 
rīkotājiem ideju netrūkst, Vārves 
kultūras pasākumu organizatore 
Inga Berga un pensionāru klubi-
ņa vadītāja Viktorija Rebuka ar 
saviem palīgiem katru gadu atrod 
ko citu. Tā arī šogad bija pado-
māts par jaunām un interesantām 

sacensībām un izvēlēto disciplīnu 
nosaukumiem atbilstoši svētku 
tēmai. Galvenā pasākuma ideja: 
kopīgi pavadīt jautru un sportisku 
dienu, kur treniņtērps nav obli-
gāts, bet var labi atpūsties.

Uzstājās Ventspils senioru 
deju kopa “Brīzīte”, pēc tam de-
jotājas piedalījās sacensībās un 
solīja nākamgad atkal būt sportis-
tu vidū. Pirmo reizi sporta svēt-
kos piedalījās sieviešu biedrības 
“Spārni” dalībnieces. Sporta spē-
ļu mērķis sasniegts, jo redzējām 
tikai smaidīgas un apmierinātas 
sejas, katrs izvēlējās sev piemē-
rotākos sporta veidus, izbaudīja 
satikšanās prieku un interesanto 
pasākuma programmu. Paldies vi-
siem par ieguldīto lielo darbu, bet 
Ventspils novada pašvaldībai par 
atbalstu pasākuma organizēšanā.

INDIVIDUĀLO  
STARTU REZULTĀTI 
1. grupa, 50 – 60 gadi  
(sievietes) 
1. v. Ināra Ābeltiņa, Ziras
2. v. Liene Jansone, Vārve
3. v. Modrīte Purekle, Ziras

1. grupa, 50 – 60 gadi (vīrieši)
1. v. Raivo Birziņš, Vārve
2. v. Andris Salmiņš, Ziras

2. grupa, 61 – 70 gadi 
(sievietes) 
1. v.  Rasma Radvila, Piltene
2. v. Maija Dzelme, “Liedags”
3. v. Maija Vesele, “Liedags”

2. grupa, 61 – 70 gadi 
(vīrieši)
1. v. Arnolds Stūrmanis, Vārve
2. v. Voldemārs Akmentiņš, Piltene 
3. v. Andris Treilāns, Piltene

3. grupa, 71 – 75 gadi 
(sievietes) 
1. v. Irēna Lakše, Ugāle
2. v. Zeltīte Kristovska, Vārve
3. v. Dagnija Balode, Tārgale

3. grupa, 71 – 75 gadi 
(vīrieši)
1. v. Edgars Polis, Zlēkas 
2. v. Valters Veidemanis, Zlēkas
3. v. Arvīds Māliņš, “Liedags”

4. grupa, 76 un vairāk gadu 
(sievietes) 
1. v. Laimdota Trautmane, Zlēkas
2. v. Zigrīda Krauze, “Spārni”
3. v. Silvija Ozoliņa, Jūrkalne

4. grupa, 76 un vairāk gadu 
(vīrieši)
1. v. Arvīds Teteris, Jūrkalne
2. v. Jānis Freimanis, Piltene 
3. v. Gunārs Freimanis, Piltene 

Māra Kraule

iekārtoto renesanses dārzu, kur ar 
zemu dzīvžogu ierobežoti nevis 
ziedu, bet gan dārzeņu un garšau-
gu stādījumi, sniedz patiesu baudī-
jumu un atpūtu. Protams, Bruknā 
netrūkst arī ziedu, te greznojas 
plaša dienziežu kolekcija, zied ro-
zes un citi košumaugi un krūmi. 
Iekārtots labirints meditācijai, pie 
muižas tuvējā purva taps atpūtas 
vietas un nelieli namiņi nakšņoša-
nai un garīgai sevis pilnveidošanai. 
Nogāzē aiz jaunās baznīcas top 

rehabilitācijas centrs bērniem, kas 
slimo ar vēzi, turpat blakus pļavā 
ganās aitu ganāmpulks. Teritorijā 
izvietotas daudzas jaunā māksli-
nieka Sanda Aispura skulptūras, 
viņš ir arī jaunās baznīcas interjera 
autors. Visus darbus Bruknā tēva 
Andreja vadībā veic Kalna svētību 
kopienas dalībnieki, ar kuriem viņš 
ir kopā katru dienu, jo trīs gadus 
vairs nekalpo kā priesteris citās 
draudzēs. Taču Andreja Mediņa 
darbība nebeidzas tikai Bruknas 

muižā. Vecumniekos iekārtots 
ķiploku pārstrādes cehs, ganās 
kazu ganāmpulks, Bārbelē top jau-
no tēvu skola. Lai izdodas visas ie-
ceres realizēt, jo labo darbu nekad 
nevar būt par daudz! Noslēgumā 
kopienas ļaudis mūs pacienāja ar 
tēju un kārumiņiem, bet Andrejs 
parādīja baznīcu un nodemonstrē-
ja, kā skan baznīcas ērģeles.

Bruknā pavadījām trīs stun-
das, uzzinājām, redzējām un saju-
tām tik daudz, ka varam ikvienam 

ieteikt apmeklēt šo darbīgo vietu.
Talāk mērojām ceļu uz Baus-

ku, pabijām atjaunotajā Bauskas 
rātsnamā, kur svērāmies, mērījā-
mies un ieguvām sertifikātu ar se-
nām mērvienībām. Apmeklējām 
Bauskas muzeju un izstaigājām 
pilsētas centru, kur rozes grez-
no māju sienas un iela Mēmeles 
virzienā ieguvusi keramikas mo-
zaīkas dekoru ar ūdens valstības 
motīviem.

Māra Kraule

Puzes seniori apskata Bauskas pusi

Pužiņi ieradušies Bruknā. MĀRAS KRAULES FOTO

MĀRAS KRAULES FOTO

Senioru sporta spēles “Ak, skaistā jaunība...”

Sporta spēļu laikā notika 
arī modes skate. 
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Šogad pagasta svētkus svinējām neierastā veidā un citā-
dākā izpildījumā. Tie notika nedēļas garumā ar dažādām ak-
tivitātēm – katrs varēja apmeklēt to pasākumu, kuru vēlējās.

Svētkus sākām ar projekta “Sveiks un vesels Ventspils novadā” lekci-
ju par veselīgu uzturu kopā ar Sibillu Veģi. Pēc tam visi devāmies uz par-
ku, kur arī notika projekta “Sveiks un vesels Ventspils novadā” pasākums 
– kopā ar treneri Gitu Goldmani varēja piedalīties dažādās sportiskās 
aktivitātēs. Paldies abām meitenēm! Kamēr vecāki sportoja, mazākie 
varēja izlēkāties piepūšamajās atrakcijās un veidot dažādus darbiņus ra-
došajā darbnīcā.

Notika arī volejbola turnīrs. Piedalījās ne tikai vietējie, bet arī ko-
mandas no citurienes. Par šo pasākumu  lielu paldies gribu teikt Ingu-
sam Litvinčukam un viņa komandai, kura nāca uz pārrunām, izrunāja 
dažādas nianses un visu plānoto arī izdarīja. Paldies! Svētku nedēļā bija 
iespēja redzēt Ziru amatierteātra izrādi “Vienas vasaras stāsts”.   

Pie mums viesojās AV “Stikls”, pastāstot par stikla rašanos un savu 
darbību. Notika arī konkursi, kuros bija liela aktivitāte. Pēc tam katrs, 
kurš vēlējās, varēja iegādāties stikla darinājumus. Kādā no vakariem 
dziedājām un klausījāmies nelielu koncertu, ko paši sev bijām sagatavo-
juši. Pasākumā “Dziesma katrai paaudzei” varēja piedalīties ikviens, kurš 

vēlējās kāpt uz skatuves un  dziedāt. Paldies drosmīgajiem dziedātājiem, 
kuri izpildīja pat vairākas dziesmas. Pateicos Evelīnai Miķelsonei, Eve-
ritai Miķelsonei, Sanijai Aleksai Grīnbergai, Diānai Inārai Grīnbergai, 
Daivai Reimatusei, Rēzijai Špudei, Baibai Jaunzemei, Anitai Pāvelsonei, 
Ansim Zanderam.

Šogad Zirās notika arī nakts skrējiens. Bija nakts orientēšanās pa Zi-
rām ar dažādiem kontrolpunktiem. Paldies visiem, kuri nebaidījās no 
tumsiņas un piedalījās pasākumā. Pirmo reizi Zirās notika pliko skrē-
jiens. Paldies drosmīgajiem!

Svētku izskaņā notika Ainara Bumbiera koncerts. Koncerta sākumā 
šūpinājām un sveicām mazos 2017. gadā dzimušos zireniekus. Ainars 
priecēja ne tikai ar dziesmām, bet arī ar dejām. Pašā vakara noslēgumā 
Ziru parkā bija balle.

Paldies visiem, kuri palīdzēja, lai svētki taptu. Paldies atbalstītājiem: 
Ingusam Litvinčukam, z/s “Palāsītes”, Kārlim Dzirniekam. Paldies arī 
tiem, kuri tīrīja, kārtoja, slaucīja, raka, ravēja un darīja citus darbiņus, 
lai mūsu pagastā notiktu svētki. Paldies Ziru amatierteātra aktīvajiem 
aktieriem, kuri  ir gatavi visur iesaistīties un uzstāties. Paldies arī Dzidrai 
Ceriņai. Tā turpināt, uz tikšanos citā pasākumā!

Ziru tautas nama vadītāja Vita Dāve

ZIRAS

UŽAVA

Šogad tos svinējām ar 
devīzi “Mūsu spēks ir mūsus 
sapņos”. 

27. jūlija vakarā svētkus iešū-
pojām ar amatierkolektīva “Spēl-
manīši” uzvesto V.  Lodes lugu 
“Antiņa precības”. Pēc tam notika 
orientēšanās sacensības. Šoreiz 
starts bija komandām, kas punktus 
meklēja, ejot ar kājām pa Užavas 
centru, un tām, kuras brauca ar ve-
losipēdiem. Otrajām karte jau bija 
stipri plašāka, jo bija jāatrod pun-
kti ne tikai centrā, bet arī jūrmalā 
un upes pretējā krastā. Koman-
dām, kas startēja ar automašīnām, 
bija jāsameklē punkti visā pagasta 
lauku teritorijā. Ikviens, kurš pie-
dalījās sacensībās, atklāja vietas un 
lietas, kuras ikdienā savā pagastā 
pat nebija pamanījis. Kājāmgājēju 
sacensībās 1. vietu ieguva koman-
da “Karstais cepums”, otro – “Strī-
painie”, trešo – “Maziņie”. Sacen-
sībās ar divriteņiem pirmie bija 
“Taureņi”, otrie – “Uz riteņa”, bet 
trešo vietu ieguva divas komandas 
– “Vālodzes” un “Antiņi”. Orientē-
šanās sacensībās ar automašīnām 
1. vieta komandai “Savējie”, otrā – 
“Bišu ķērājiem”, trešā – “Trešajiem”.

28. jūliju sākām ar makšķe-
rēšanu. Šoreiz piedalījās 16 mak-
šķernieki. Pirmo vietu ieguva 
J. Veiss, otro – E. Švarca un trešo 
– P. Gailišs. Plkst. 10 ar “Saldo sap-
ņu” dziesmu “Tavs spēks ir tavos 
sapņos” sākās Užavas svētku akti-
vitāšu maratons – individuālās sta-
fetes, radošās darbnīcas, komandu 
starti, bērniem piepūšamo atrakci-
ju prieki, šaušana ar loku, volejbola 
turnīrs, dažādu šķirņu trušu ap-
skate, pusdienu ēšana, Ziru ama-
tierteātra koncertuzvedums “Kaut 
kā tā ...”, koncerts “Esi man tā” un 
lustes zaļumballē kopā ar grupu 
“Tomēr jāpadomā”. Protams, va-
karā koncerta daļā šūpinājām arī 
mazos užavniekus, godinājām trīs 
sava pagasta vecākās seniores un 
pasniedzām medaļas visu sporta 
aktivitāšu uzvarētājiem. Neno-
saukšu visus, kam bija godalgo-
tas vietas individuālajās stafetēs, 
bet minēšu pirmo vietu ieguvējus 
komandu cīņās un volejbola tur-
nīrā. Komandu cīņās pirmā vieta 
“Sportiskajiem”, otrā – “Vietējiem”, 
trešā – “Karstajam cepumam”. Vo-
lejbola turnīrā pirmā vieta koman-
dai “Vālodzes”, otrā – “Ķīnas dzēr-
vei”, trešā – “Nāliķiem”.

Protams, tik plašus svētkus ne-
var sagatavot un novadīt viens cil-
vēks, tāpēc liels paldies visiem, kas 
palīdzēja, – pusdienu gatavotājām, 
radošo darbnīcu vadītājām, sporta 
spēļu organizētājiem un tiesne-
šiem. Pateicos sponsoriem, kuri ar 
savu atbalstu palīdzēja tapt krāš-
ņiem svētkiem: z/s “Kalveres”, z/s 
“Meldri N”, z/s “Vālodzes”, I.  Sko-
kam, P.  Sproģim, K.  Akumam, 
G.  Brošam, M.  Laiviņai-Laivenie-

Užavas 
pagasta svētki

cei, T. Mertenai un I. Muceniecei. 
Svētki ir pagājuši, bet gūtie iespaidi 
mūs pavadīs līdz nākamajiem svēt-
kiem. Mūsu spēks ir mūsu sapņos 
– sapņus nevar piepildīt divās vai 
trīs dienās. Ir sapņi, kurus mēs 
realizēsim pēc mēneša, diviem vai 
varbūt paies pat gadi, bet ikviena 
sapņa piepildījums mums sniedz 
gandarījumu un dod spēku jau-
niem sapņiem. Lai mums visiem 
izdodas, patīkamu vasaras turpi-
nājumu!

Gita Vilgute

Makšķerēšanas 
sacensību dalībnieki.  

GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO 

Guntra Magonīte piedalās individuālajās sporta sacensībās.

Pasākumi notika visu nedēļu
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Teātris sasniedz rekordu
14. jūlijā Ugāles amatierteātris “Ugāles drāma” festivālā “Spēlējam 

teātri” skatītājiem rādīja izrādi “Lauku gurķis”. Šī bija jau septiņpadsmitā 
reize, kad amatierteātra aktieri izrādīja tieši šo izradi. 24. jūlijā “Ugāles 
drāma” devās izbraukuma izrādē uz Ventspils Amatu māju. Lai gan ska-
tītāju nebija daudz, gandarījums bija liels, jo patīkami, ka pēc izrādes 
skatītāji saka lielu paldies par spēlēšanu. Parādītas 18  izrādes, un teātra 
dalībnieki jau gatavojas izbraukuma izrādei Užavā. Izrāde tiek rādīta jau 
otro sezonu – gluži tāpat kā pirms desmit gadiem, kad teātra dalībnie-
ki brauca viesizrādēs ar V. Ozolas “Trīs, bet ne māsas”. Šis iestudējums 
tika izrādīts 17 reizes. Tātad nu teātrim jau ir jauns rekords. Cik ilgi vēl 
rādīsim šo uzvedumu? Tas atkarīgs no skatītāju vēlmēm. Tuvojas sep-
tembris, un klāt atkal jauna sezona, novēlu visiem kolēģiem un amatier-
kolektīvu vadītājiem, lai tā izdodas radoša. Uz tikšanos!

Tautas nama “Gaisma” menedžere Iveta Pete

Amatu mājā Ventspilī parādīta izrāde “Lauku gurķis”.

Ir atkal pienākusi vasara, 
un kārtējā Ugāles jauk-
tā kora “Eglaine” sezona, 
pozitīva un enerģijas pilna, 
ir noslēgusies. Tā pagāja 
Latvijas simtgades svētku 
noskaņās.

Sezonas sākumu koris iesāka 
ar cītīgu gatavošanos XXVI Vis-
pārējiem latviešu dziesmu un XVI 
Deju svētkiem. Šiem svētkiem ko-
ris gatavojās ar trīskāršu spēku un 
sparu, jo korī ir dalībnieki, kas ne 
tikai dzied, bet arī spēlē teātri un 
dejo tautas deju kolektīvā. Līdz ar 
to šie dziedātāji cītīgi gatavojās ne 
tikai koru, bet arī deju skatei, lai 
izcīnītu ceļazīmi uz lielajiem svēt-
kiem Rīgā. Daļai koristu šis bija 
lielu pārbaudījumu laiks. Viņi bija 
nonākuši viena ceļa posma galā, 
un līdztekus Dziesmu svētkiem 
daudzi gatavojās arī 9. un 12. kla-
ses beigšanai. Gribu teikt lielu pal-
dies visiem šiem censoņiem, kā arī 

visiem pārējiem dziedātājiem par 
ieguldīto darbu, reizēm pat trīs 
reizes nedēļā nākot uz mēģināju-
miem, enerģiju un gribasspēku, 
jo, pateicoties jums visiem, koris 
izcīnīja ceļazīmi uz lielajiem svēt-
kiem Rīgā un dziedāja Mežaparka 
estrādē. 

Un tā koris jūlija sākumā pie-
dalījās XXVI Vispārējos latviešu 
dziesmu svētkos. Emocijas bija 
spilgtas un satraucošas. Kādam šie 
bija jau kārtējie Dziesmu svētki, 
bet citam tie bija paši pirmie. Viss 
iesākās ar grandiozo svētku gājie-
nu, kura noslēgumā visi dalībnieki 
varēja baudīt lielisku atklāšanas 
koncertu. Drīz vien pēc tam se-
koja lielie mēģinājumi Mežaparka 
estrādē. Tie bija gari, grūti un no-
gurdinoši, bet saņemtās emocijas 
un atbalsts no virsdiriģentiem bija 
vārdos neizsakāms. Dažu virs-
diriģentu entuziasms tā aizrāva 
lielo 16  000 koristu kopkori, ka 

dziesmas kā plaša upe plūda pāri 
estrādei un Mežaparkam. Lai arī 
mēģinājumi bija nogurdinoši un, 
pateicoties saulītes lutināšanai, 
koristi bija ieguvuši tā saucamo 
traktoristu iedegumu, noslēguma 
koncerts bija emocionāls, gran-
diozs un vārdos neaprakstāms. Kā 
jau ierasts, kopkoris tajā vēlējās 
atkārtot vairākas dziesmas, tajā 
skaitā R. Paula “Manai dzimtenei” 
un E.  Dārziņa “Lauztās priedes”. 
Neiztikām arī bez tradicionāla-
jām Dziesmu svētku dziesmām, 
piemēram, M. Brauna “Saule, Pēr-
kons, Daugava”, J. Vītola “Gaismas 
pils” un latviešu tautasdziesmas 
Jurjānu Andreja apdarē “Pūt, vē-
jiņi!”. I. Kalniņa komponēto un R. 
Dubras aranžēto “Virs galvas mū-
žīgs Piena ceļš” koristi dziedāja ar 
asarām acīs. Šķiet, tas bija emo-
cionālākais brīdis visā noslēguma 
koncertā. 

Man ir liels prieks par ikvienu 

mūsu kora dalībnieku, kurš bija 
klāt mēģinājumos, gatavojoties 
skatei, Dziesmu svētkos, kā arī ci-
tos mūsu šīs sezonas pasākumos – 
barikāžu atceres pasākumā, vikto-
rīnas pēcpusdienā “Ko tu zini par 
Latviju?”, Baltā galdauta svētkos, 
dziesmu maratonā “Izdziedam 
maratona medaļu!” “Lattelecom 
Rīga” maratona laikā, teātra fes-
tivālā “Spēlējam teātri  Ugālē”, kā 
arī Jāzepa Vītola mūzikas dienās 
Gaujienā. Milzīgs jums visiem 
paldies!

Lielu paldies gribu teikt arī 
mūsu kora atbalstītājiem – Zanei 
Pamšei un šuvējiņai Baibai par 
jaunajiem un skaistajiem tautis-
kajiem krekliem, Ugāles tautas 
nama “Gaisma” vadībai un apdru-
kas salonam “Pērle”, jo, pateicoties 
viņiem, korim ir tapis ļoti skaists 
karogs. Un, protams, liels paldies 
mūsu ģimenēm, kas turpina mūs 
atbalstīt un iedrošināt!

Lai arī šī sezona ir beigusies, 
mēs ar nepacietību gaidām nāka-
mo. Jaunajā sezonā mēs priecāsi-
mies redzēt jaunus kora dalībnie-
kus, kas vēlas piedzīvot pozitīvas 
emocijas un gandarījumu, kāds 
ir mums. Tāpēc, ja esi dziedošs 
ugālnieks, usmenieks, pužiņš vai 
cita pagasta iedzīvotājs, ar prieku 
gaidīsim tevi jaunajā kora sezonā 
mūsu pulkā. Īpaši gaidām puišus, 
bet arī meitenes projām nedzī-
sim. Vienīgajā Ventspils novada 
korī ikkatra balss ir no svara! Jau-
no dalībnieku uzņemšana notiks 
22., 23. un 24.  augustā no plkst. 
18 līdz 19 Ugāles pagasta pārval-
des zālē. Uzziņas par uzņemšanu, 
mēģinājumiem, zvanot pa tālru-
ni 26307277 (diriģente Zane) vai 
rakstot e-pastu venzega.zane@in-
box.lv. Uz tikšanos jaunajā sezonā!

Ugāles jauktā kora “Eglaine” 
diriģente Zane Vengeža

IVETAS PETES ARHĪVA FOTO

Dziedot mūžu nodzīvoju

Kora “Eglaine” dziedātāji Rīgā Dziesmu svētku laikā. ZANES VENGEŽAS ARHĪVA FOTO
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Ērģeļmūzikas 
koncerts baznīcā

18. augustā plkst. 16 Ugāles luterāņu dievnamā sāksies ērģeļmūzikas 
koncerts. Ērģeles spēlēs Ivans Carjovs (Maskava), dziedās baritons An-
tons Varencovs (Maskava). Ivans Carjovs ir Maskavas Valsts P. Čaikovs-
ka konservatorijas ērģeļu klases students. Neraugoties uz savu jaunību, 
viņš jau paspējis iegūt laureāta balvas vairākos starptautiskos ērģelnieku 
konkursos, pastāvīgi koncertē gan Krievijā, gan ārvalstīs. Antons Varen-
covs ir Maskavas Valsts akadēmiskā bērnu muzikālā teātra vadošais so-
lists, Volgogradas muzikālā teātra un Maskavas filharmonijas solists. Pa-
ralēli šim darbam viņš aktīvi koncertē, uzstājoties ar soloprogrammām. 
Viņa īpašo interešu lokā ir renesanses un baroka mūzika.

Abi mūziķi ir apvienojušies duetā “Die fahrende Gesellen” jeb “Ce-
ļojošie zeļļi”. Šis nosaukums radies, kad viņi izpildīja G.  Mālera ciklu 
“Ceļojošā zeļļa dziesmas”. Duets ir sniedzis koncertus daudzās Krievijas 
pilsētās, kā arī ārzemēs – Latvijā, Igaunijā, Čehijā, Vācijā, Austrijā. 

Koncertā Ugāles baznīcā skanēs J. S. Baha, N. Brunsa, Dž. Freskobal-
di ērģeļmūzika, kā arī pazīstamas baroka laika ārijas.

Jānis Kalniņš 

Ap 120 ticīgo Ugālē pieminēja svēto Sergiju Rodoņežu. ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Darbība notiek “Mežrūpniekos”  
Pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības  15.  jūnija rīkojumu 

Nr.46-d, tiek pārtraukta tautas nama “Gaisma” ēkas ekspluatācija. Tau-
tas nama administrācija atrodas Ugāles pagasta “Mežrūpniekos”. Kultūras 
menedžeres Ivetas Petes pieņemšanas laiki: trešdienās un piektdienās no 
plkst. 10 līdz 14 un otrdienās, ceturtdienās no plkst. 13 līdz 16. Tautas 
nama vadītāja Kitija Šēniņa apmeklētājus gaida trešdienās un piektdienās 
no plkst. 14 līdz 17 un otrdienās, ceturtdienās no plkst. 10 līdz 13.

Iveta Pete 

14. jūlijs Ugāles iedzīvotā-
jus priecēja ne tikai ar siltu 
un jauku saulīti, bet arī ar 
lielu pasākumu – amatier-
teātru festivālu “Spēlējam 
teātri”. Bija pieteikušies 14 
amatierteātri no dažādiem 
Latvijas novadiem. 

Diemžēl vistālākos viesus no 
Madonas nesagaidījām, jo galve-
nās lomas tēlotājam bija lauzta 
kāja. Festivālu atklājām ar Ances 
amatierteātra izrādi “Trīs res-
nītes”, Pastendes amatierteātris 
skatītājiem bija atvedis P. Putniņa 
lugu “Pusdūša”, vistālākie viesi, 
Durbes amatierteātris “Dīvat-

rons”, rādīja lugu “Cukurs”. Dur-
bes teātra aktieriem un režisorei 
Inesei Ceriņai ir liela pieredze te-
ātra svētku rīkošanā, jo reizi divos 
gados Durbē notiek starptautisks 
amatierteātru festivāls “Pliņķītis 
gurķos”, kur savu prasmi rāda ne 
tikai amatierteātri no Latvijas, 
bet arī no Igaunijas un Lietuvas. 
Tārgales amatierteātris “Tango” 
skatītājiem piedāvāja A.  Brigade-
res lugu “Čaukstenes”. Savas pašu 
rakstītās lugas izrādīja Vārves 
amtierteātris “Vārava”, Ziru ama-
tierteātris un Užavas amatierteāt-
ris “Spēlmanīši”. Jautru sadzīves 
ainiņu iz mūķeņu dzīves izspēlēja 

Užavas amatierteātris Lindas Sā-
mītes vadībā. Pasākumu noslēdza 
Ugāles amatierteātris “Ugāles drā-
ma” ar G.  Drezovas lugu “Lauku 
gurķis”. Starplaikos starp izrādēm 
skatītājus priecēja Piltenes folklo-
ras kopa “Pill tīn”, Popes folkloras 
kopa “Pūnika”, Ugāles folkloras 
kopa “Urdava”, Ugāles līnijdeju 
grupa “Margrietiņas”, Ugāles jauk-
tais koris “Eglaine” un mūsu no-
vada lepnums – pūtēju orķestris 
“Ugāle”. Visas dienas garumā iz-
rādes vēroja arī eksperti: režisors 
un dramaturgs Aldis Pommers 
un mūsu deju kolektīvu vadītājs 
Gints Skribāns. Pēc katras izrā-

des tika noteikts labākais aktieris, 
kurš saņēma pateicības rakstu, bet 
katrs kolektīvs savukārt saņēma 
pateicības plāksni, kas tika veido-
ta Ugāles apdrukas salonā “Pērle”. 
Pēc pasākuma visi dalībnieki un 
skatītāji pulcējās zaļumballē kopā 
ar Indru un Normundu no Popes. 
Svētki ir pagājuši, un ir prieks, 
ka cilvēki izsaka savas domas un 
priekšlikumus par pasākumu. 
Saņēmām arī vēstuli no eksperta 
Alda Pommera: “Paldies par uzai-
cinājumu uz šo jauko pasākumu! 
Bija interesanti, laiks paskrēja 
nemanot. Turieties, un tiekamies 
citu gadu!” Gribu pateikt paldies 

visiem, kas palīdzēja pasākuma 
rīkošanā, it īpaši Ventspils nova-
da pašvaldībai un z/s “Alkšņi” par 
finansiālo atbalstu, Ugāles pagasta 
pārvaldei, pagasta stādniekiem, 
tautas nama apkopējām, Ugāles 
vidusskolai, teātra aktrisēm In-
tai Rutkovskai, Sandrai Leigutei, 
Guntai Ikšei, Vitai Prihodjko, ap-
drukas salona “Pērle” īpašniecei 
Sabīnei Kaspardenai, Kristīnei 
Litvinai, Anitai Segliņai, Nilam 
Strazdiņam, Aleksandram Hmeļ-
ņickim. Paldies! Tiekamies atkal 
citu gadu!

Iveta Pete

Izdevušies teātra svētki

Pasākuma idejas autore un organizatore bija amatierteātra “Ugāles drāma” režisore Iveta Pete (otrā pa labi). ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

Piemin Rodoņežas Sergiju

Katru gadu jūlijā Ugāles pareizticīgo baznīca at-
zīmē troņa svētīšanu. 18. jūlijā, kalpojot Kristum, at-
brauca viesi no Liepājas, Ventspils, Kuldīgas, pulcējās 
arī vietējo pagastu pareizticīgie. Ap 120 ticīgo piemi-
nēja svēto Sergiju Rodoņežu, kura vārdu nes Ugāles 

pareizticīgo baznīca. Nav spēka sāpēm piekāpties, 
svētbildei paklanies, centies dzīvē pateikties, – redzē-
si, nāks, ko vēlējies, un dzīvot gribēsies.

 
Aleksandrs Hmeļņickis
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KOPVĒRTĒJUMA TABULA
Pagasts Lielā 

stafete
Tīkla 

bumba
Futbols Volejbols 

sievietēm
Volejbols 
vīriešiem

Ielu 
basketbols

Makšķe-
rēšana

Daudz-
cīņa

Dvieļ-
bols

Badmin-
tons

Mazā
stafete

Spēka 
daudzc.

Pārvalžu 
vadītāji

Punkti Vietas

1. Pope 2 1 3 2 4 2 4 3 9 1 6 6 3 17 I
2. Piltene 6 5 4 3 2 1 1 5 2 2 11 20 4.v.
3. Ugāle 5 7 1 5,5 2 6 7 9 5 2 5 7 31,5 5.v.
4. Puze 7 4 2 5,5 3 8 6 6 7 8 40,5 7.v.
5. Vārve 1 3 5 5,5 5 3 2 2 3 4 1 10 19 II
6. Zlēkas 3 2 6 1 1 7 4 4 4 1 5 4 20 III
7. Užava 4 6 7 7 5,5 8 5 5 8 7 3 4 5 37,5 6.v.
8. Novads 9 8 9 10 7 6 8 2 59 9.v.
9. Tārgale 1 1 8 8 1 - 10.-12.
10. Ance 8 3 7,5 6 7 3 9 9 3 6 44 8.v.
11. Jūrkalne 4 7,5 4 - 10.-12.
12. Usma 11 9 - 10.-12.
13. Ziras - -

Uzvar Popes komanda

Usmā notika Ventspils novada iedzīvotāju un pašvaldības darbinieku sporta spēles, kurās piedalījās daudz sportotāju. Viņi ar interesi piedalījās gan individuālās, gan komandu sacen-
sībās. Kopvērtējumā pirmā vieta šoreiz, tāpat kā pagājušajā gadā, Popes komandai, apsveicam!

Popiņu komanda uzvaru svin jau vairākus gadus pēc kārtas.Kopvērtējums:
1. vieta 

Popes pagasts – 17 punkti
2. vieta 

Vārves pagasts – 19 punkti
3. vieta 

Zlēku pagasts – 20 punkti

KOMANDU LIELĀ 
STAFETE
1. vieta – Vārve (D. Reimartuse, 
Z. Biļdjuga, L. Kesenfelde, E. Jan-
sons, E. Vārpiņš, M. Vējkājs), rez. 
03:45,5
2. vieta – Pope (L. Šulca, A. Jēkab-
sone, A. Žeimunde, K. Libkovskis, 
O. Ozoliņš, G. Olencevičs), rez. 
03:46,4
3. vieta – Zlēkas (U. Birzniece, 
E. Gaile, M. Strādniece, G. Um-
braška, G. Gailis, E. Arapovs), rez. 
03:49,0

VOLEJBOLS SIEVIETĒM
1. vieta – Zlēkas 
(S. Bože, E. Andersone)
2. vieta – Pope 
(A.Žeimunde, A. Indāne)
3. vieta – Ance 
(A. Mačtama, K. Mačtama)

VOLEJBOLS VĪRIEŠIEM
1. vieta – Zlēkas 
(U. Kronlaks, S. Vērsis)
2. vieta – Ugāle 
(O. Ročans, M. Ročans)
3. vieta – Puze 
(I. Pēterfelds, A. Černuho)

MAKŠĶERĒŠANA
1. vieta – Tārgale (H. Sproģis, 
M. Bakanauskis), rez. 8,22 kg.
2. vieta – Piltene (G. Pāvals,  
V. Šteinbergs), rez. 7,24 kg.
3. vieta – Vārve (A. Stūrmanis, 
M. Ķīvīte), rez. 2,8 kg.

IELU BASKETBOLS
1. vieta – Tārgale (A. Zariņš, 
R. Ziemelis, R. Kukainis, P. Pitāns)
2. vieta – Pope 
(J. Ozols, K. Libkovskis,
 A. Bileskalns, G. Olencevičs)
3. vieta – Piltene (M. Ozoliņš, 
N. Abakuks, T. Vočtavs)

TĪKLA BUMBA
1. vieta – Pope (I. Tīsone, L. Šul-
ca, A. Jēkabsone, L. Bērziņa)

2. vieta – Zlēkas 
(E. Gaile, M. Strādniece, 
D. Varfolomejeva, U. Birzniece)
3. vieta – Vārve 
(I. Vārpiņa, L. Šilova, 
B. Kotljarevska, Z. Biļdjuga)

FUTBOLS
1. vieta – Ugāle (K. Gulbis, 

Ģ.Venškevics, Ģ. Venškevics, 
J. Ķemlers, J.P. Pečaks, 
M. Lāceklis)
2. vieta – Puze (K. Cīrulis, 
D. Grundmanis, E. Ekšteins, 
R. Čače, M. Čače)
3. vieta – Pope (R. Radelis, 
O. Ozoliņš, I. Veidenbaums, 
E. Teiermanis, M. Kraulers)

VADOŠO DARBINIEKU 
SACENSĪBA

1. vieta – Mārcis Laksbergs 
(Tārgale)
2. vieta – Aivars Mucenieks 
(novada pašvaldība)
3. vieta – Mārtiņš Libkovskis
 (Pope)

MAZĀ STAFETE

1. vieta – Zlēkas (M. Maizītis, 
D. Cekule, I. Pole, Ē. Kaģis), 
rez. 01:08,14.
2. vieta – Piltene (A. Matisons, 
E. Baļķena, I. Līce, A. Ziemele), 
rez. 01:08,24.
3. vieta – Užava (A. Ērkšķis, 
A. Vārpiņš, Dž. A. Zeme, 
B. Jaunzeme), rez. 01:09,88                               

DVIEĻBOLS
1. vieta – Piltene (A. Matisons, 
I. Līce, A. Ziemele, E. Baļķena) 
2. vieta – Vārve (I. Berga, S. Bro-
ša, D. Reimartuse, Z. Kalniņa)
3. vieta – Ance (B. Manteja, 
U. Teibe, D. Asare, N. Brunova)

BADMINTONS
1. vieta – Pope 
(L. Šulca, U. Bērente)
2. vieta – Ugāle 
(Z. Blumfelde, D. Prātiņa)
3. vieta – Vārve 
(J. Māters, L. Sidorčika)

SPĒKA DAUDZCĪŅA
1. vieta – Ieva Bože (Piltene) un 
Agnis Krūmiņš (Užava)
2. vieta – Krista Miķelsone (Uža-
va) un Kaspars Freimants (Ance)
3. vieta – Inga Robežniece (Zlē-
kas) un Einārs Jansons (Vārve)

Mazajā stafetē uzvarēja Zlēku komanda.  DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO
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Rīgā, “Daugavas” stadio-
nā, pēc sešu gadu pārtrau-
kuma atkal notika  
Latvijas čempionāts vieglat-
lētikā – kopš 1920. gada pēc 
kārtas jau 97. reizi. Turklāt 
pirmo reizi čempionāts no-
tika arī U23 grupas sportis-
tiem. Sacensības notika 42 
disciplīnās.

Ventspils novada vieglatlēti 
ļoti sīvā un nopietnā konkuren-
cē izcīnīja četras godalgotas vie-
tas. Anna Nagle lodes grūšanā 
ar rezultātu 13,18 m ierindojās 
3. vietā, Anna bija pavisam tuvu 
arī otrai medaļai diska mešanā, 
taču nedaudz pietrūka – 4. vieta 

(rez. 38,42 m). Ventspils nova-
da BJSS treneris Kaspars Gul-
bis pats teicami startēja 3000 
m/kavēkļu skrējienā un izcīnīja 
3. vietu (rez. 10:26,44). U23 gru-
pā Kārlim Raimondam Eniņam 
divas godalgas – 2. vieta sev 
neierastā distancē 800 m (rez. 
8:08,02) un 3. vieta 5000 m dis-
tancē (rez.17:17,93). 

Latvijas čempionātā startēja 
un labāko desmitniekā iekļuva arī 
Lelde Linda Līduma – viņai 9. vie-
ta diska un šķēpa mešanā.

Vieglatlētus čempionātam sa-
gatavoja D. Lodiņš un K. Gulbis.

Jolanta Ziemele

Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
vieglatlēti karstajās vasaras dienās piedalījušies nozīmīgās 
sacensībās, izcīnot godalgotas vietas. 

Latvijas U18 čempionātā vīriešiem Kristaps Fiļipjonoks grūtajā 5000 m 
distancē ieguva 3. vietu un bronzas medaļu (rez. 17:35,15). Labāko des-
mitniekā ierindojās arī Henriks Judziks, viņam 6. vieta diska mešanā, 
Tomam Valdim Melderim-Meldriņam 5. vieta trīssoļlēkšanā un 6. vieta 
tāllēkšanā, Lindai Leldei Līdumai 7. vieta šķēpa mešanā un 8. vieta lodes 
grūšanā, Ņikitam Agapovam 8. vieta augstlēkšanā. Latvijas čempionātā 
vieglatlētikā piedalījās arī K. Mihailovs, P. Mikuckis, K. Orlovska, I. Prie-
kule, S. Verpakovska, Z. Bērziņa, T. Freimane, F. Klapars, D. M. Kraučs 
un D. Ķēniņš.

Rīgas čempionāts notika Ogres sporta centra stadionā, mūsu novad-
niecei Annai Naglei lodes grūšanā izdevās izcīnīt 3. vietu (rez. 12,67 m), 
Annai arī diska mešanā 5. vieta un 6. vieta 100 m/b. Rīgas čempionātā 
startēja arī L. L. Līduma, Z Bērziņa un K. R. Eniņš.

Latvijas Vieglatlētikas savienības “Sportland” kausa priekšpēdējā 
5. posmā Anna Nagle ar rez. 34,23 m izcīnīja 3.  vietu, starp labākajiem 
desmit 1500 m 5. vietā ierindojās Niks Lagzdiņš (rez. 4:53,48). Sacensī-
bās piedalījās arī D. D. Amons, M. Ansbergs, P. Bogdanova, T. Drazlovs-
kis, M. V. Grieze, D. Ķēniņš, J. Priekulis un L. L.  Skuja.

Pie divām godalgām Ventspils čempionātā tika Toms Valdis Melde-
ris-Meldriņš – 2. vieta tāllēkšanā (rez. 6,23 m) un 3. vieta 100 m sprintā 
(rez. 11,7 sek.).

Ar audzēkņiem mērķtiecīgi strādā un sacensībām sagatavoja Vents-
pils novada BJSS treneri Dainis Lodiņš, Arno Kiršteins, Kaspars Gulbis, 
Aivars Žeimunds, Aivars Čaklis.    

Jolanta Ziemele

No Itālijas mazpilsētā La-
zatē notikušā Starptautiskās 
riteņbraukšanas federācijas 
(UCI) pasākuma “World Trial 
Youth games” atgriezusies 
Latvijas komanda ar sešiem 
“Kartera” sportistiem.

UCI Pasaules jauniešu spēlēs 
velotriālā šogad piedalījās 176 jau-
nie sportisti vecumā līdz 17 gadiem 
no vadošajām velotriāla valstīm. 
Īpaši stipras ir Spānija, Čehija, 
Francija, Lielbritānija un Japāna.

Sacensību formāts paredzēja, 
ka sestdienā notika katras grupas 
kvalifikācijas braucieni. Lai tiktu fi-
nālā, priekšbraucienos bija jāizcīna 
vismaz 12.  vieta. Līdz šim Latvijai 
UCI jauniešu triāla spēlēs kādā no 
vecuma grupām tas bija izdevies 
Markusam Karņickim. Laika aps-
tākļi bija ļoti karsti pat pieradušiem 
pie šī gada karstās Latvijas vasaras. 
Saulē velosipēdi uzkarsa tik ļoti, ka 
grūti bija tos noturēt rokās. Sacen-
sību trase bija iekārtota kompaktā 
teritorijā ar piecām kontroles sek-
cijām, kur katrai grupai sagatavota 
sava trase. Šķēršļi – akmeņi, betona 
bloki u.c. Kā jau triāla sacensībās 
ierasts, uzdevums bija nemainīgs 
– veikt trasi bez kļūdām, t.i., bez 
kritieniem un kāju vai citu ķermeņa 
daļu pieskaršanās zemei.

Sestdienas rītā uz starta pirmie 
izgāja 9 – 10 gadu vecie “Poussin” 
grupas braucēji, Latviju pārstāvē-
ja Roberts Anderšmits (“Karters”, 
Puze) un Lauris Žuburs (“Karters”, 
Puze). Šī grupa ar 36 braucējiem 
skaitliski bija otra lielākā aiz “Mi-
nime” grupas, kurā startē 13 – 14 
gadu vecie braucēji. šajā grupā 
bija 40 dalībnieki. Robertam un 
Laurim sākotnējais uzdevums bija 
apsteigt vismaz 24 braucējus un 
iekļūt fināla braucienos, kas notika 
svētdien. Robertam pirmajā aplī 
bija pieci soda punkti – dalīts otrs 
labākais pirmā apļa rezultāts. Lau-
rim astoņi soda punkti. Abi brau-
cēji samērā ātri pabeidza sacensī-
bas – Roberts ar 13 un Lauris ar 
19 soda punktiem. Ja Robertam jau 
ātri bija skaidrs, ka ticis finālā, tad 
Laurim līdz pēdējam brīdim bija 
jānervozē, vai kāds no braucējiem 

Daudzcīņa
I GRUPA SIEVIETES (18 – 34 GADI)                              VĪRIEŠI (18 – 34 GADI) 
Vietas Vārds, uzvārds Punkti Pagasts Vietas Vārds, 

uzvārds
Punkti Pagasts

1. v. Elīna Gaile 88 Zlēkas 1. v. Madars 
Ozoliņš

93 Piltene

2. v. Dagne Dagnija 
Varfolomejeva

83 Zlēkas 2. v. Aleksandrs 
Vatamans

90 Vārve

3. v. Marija Strādniece 74 Zlēkas 3. v. Gatis Gailis 88 Zlēkas
                          

II GRUPA SIEVIETES (35 – 49 GADI)                              VĪRIEŠI (35 – 49 GADI) 
Vietas Vārds, uzvārds Punkti Pagasts Vietas Vārds, uzvārds Punkti Pagasts
1. v. Daiva Reimartuse 75 Vārve 1. v. Agnis 

Krūmiņš
90 Užava

2. v. Zaiga Vikštrema 72 Vārve 2. v. Normunds 
Abakuks

86 Piltene

3. v. Inga Robežniece 70 Zlēkas 3. v. Mārtiņš 
Maizītis

83 Zlēkas

III GRUPA SIEVIETES (50+… GADI)                              VĪRIEŠI (50+… GADI)
Vietas Vārds, uzvārds Punkti Pagasts Vietas Vārds, uzvārds Punkti Pagasts
1. v. Daiga Cekule 76 Zlēkas 1. v. Raivis Millers 79 Nov. pašv.
2. v. Eva Lindenblate 75 Piltene 2. v. Arnolds 

Stūrmanis
74 Vārve

3. v. Santa Broša 59 Vārve 3. v. Modris 
Ozoliņš

72 Piltene

Jolanta Ziemele

punktiem. Žanim 34.  vieta arī ar 
maksimālo soda punktu bagāžu.

“Kartera” komanda ir pateicī-
ga kluba atbalstītājiem par iespēju 
apmeklēt lielāko jauno velotriāla 

braucēju saietu un novērtēt spēkus 
pasaules mērogā. Paldies atbalstī-
tājiem: Ventspils novada pašvaldī-
bai, SIA “Niedrāji MR”, SIA “AMC 
Būve”, “Silent Coat”. Nākamais tuvā-

kais pasākums – Latvijas kausa iz-
cīņa velotriālā Usmā 18. un 19. au-
gustā.

“Kartera” prezidents 
Kristaps Skudra

Panākumi vairākās sacensībās

“Kartera” 
sportisti 

Itālijā

Īstam triālistam jāprot pārvarēt dažādus šķēršļus.  KRISTAPA SKUDRAS ARHĪVA FOTO

Latvijas čempionāts vieglatlētikā

Kārlis Raimonds Eniņš (pa kreisi), 
Anna Nagle un Kaspars Gulbis. 
JOLANTAS ZIEMELES ARHĪVA FOTO

nenobīdīs viņu zemāk par 12. vie-
tu. Apkopojot priekšbraucienu 
rezultātus, Roberts bija astotais un 
Lauris vienpadsmitais.

Nākamie Latvijas pārstāvji 
priekšbraucienos bija Markuss Kar-
ņickis (“Karters”, Puze) un Ričards 
Vrakins (“Karters”, Ugāle) “Minime” 
grupā. Trases smagas, un pēc brau-
cieniem Ričardam 26. vieta ar 41 
soda punktu, Markusam 32.  vieta 
ar 45 soda punktiem. Finālā šoreiz 
puiši netika.

Vecāko, 15 – 16 gadu veco, 
braucēju grupā “Cadet” Latvijai bija 
divi pārstāvji – Mārcis Meiers (“Kar-
ters”, Ugāle) un Žanis Rībens (“Kar-
ters”, Piņķi). Šajā grupā startēja arī 
Pasaules kausā jau pieredzi guvuši, 
ļoti meistarīgi braucēji. Mārča ve-
losipēdam sacensību laikā sāka te-
cēt bremzes. Ar komandas atbalstu 
noplūde tika novērsta, bet bremzes 
strādāja neapmierinoši. Mārcis aiz-
ņēmās komandas biedra velosipē-
du, bet salauza rāmi. Viņš nolēma 
turpināt sacīkstes ar sev ierasto ve-
losipēdu, bet ar slikti strādājošām 
bremzēm. Otrajā aplī tika sapelnīti 
maksimālie soda punkti visās piecās 
trasēs. Tādējādi 24. vieta ar 46 soda 
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“Demorai” četras rozetes 
Sporta centrā “Kleisti” 7. un 8. jūlijā notika Latvijas Jātnieku fede-

rācijas kausa izcīņas ceturtais posms šķēršļu pārvarēšanā. Galvenajā 
maršrutā uzvarēja Aigars Bregže ar zirgu Avellyna.

Svētdienas maršrutos jātnieku sporta klubu “Demora” pārstāvēja pieci sportisti. 
Amatieru konkurencē pirmo vietu izcīnīja Artūrs Stonkus ar zirgu Leksija Lila, bet 
otro vietu, atpaliekot par sekundi, Unda Egendorfa ar zirgu Lēdija. Trešajā vietā ie-
rindojās Nanete Laima Ozola ar zirgu Roberts Lī no JSK “Princis”. Atvērtajā maršru-
tā ar šķēršļu augstumu 100 cm Undai 2. vieta ar Lēdiju, 1. vieta Anijai Vārvai un trešā 
Unai Adamovičai no JSK “Kriķi”, bet absolūti labāko laiku no 50 dalībniekiem uzrā-
dīja Artūrs ar Leksiju Lilu – tikai viens gāzts šķērslis neļāva iekļūt apbalvoto vidū. 

Ātruma maršrutā ar 75 cm augstiem šķēršļiem, kurā piedalās abu grupu poniji, 
3. vieta JSK “Demora” sportistei Alisei Lūsei ar poniju Džoana. Šajā maršrutā, ris-
kējot un mēģinot to izjāt visātrāk, pa vienam gāztam šķērslim Annai Čakstiņai ar 
Veto un Zojai Krisko ar Džoanu. 
Ieskaites maršrutā II grupas po-
nijiem ar šķēršļu augstumu 90 cm 
uz atzīmi, kurā nevērtē ātrumu, 
bet gan jātnieka vadības stilu, uz-
sēdi, vadības līdzekļu pielietošanu 
un kopskatu, Annai ar Veto viens 
gāzts šķērslis un liegta iespēja ie-
kļūt apbalvojamo vidū, bet par 
uzvarētāju kļuva Rūta Vicinska no 
Saldus JSS. 

Gelinta Apse

Artūrs kopā 
ar zirgu Leksija Lila.

GELINTAS APSES ARHĪVA FOTO

Jelgavā risinājās tradicio-
nālais visu triju Baltijas val-
stu komandu čempionāts di-
vās vecuma grupās. Otro reizi 
sacentās U20 juniori. Pirmajā 
reizē 2016. gadā Rakverē 
pārliecinoši uzvarēja igau-
ņi, latviešus atstājot trešajā 
vietā. Savukārt U16 vecuma 
grupas zēniem un meitenēm 
kopš 2010. gada notika jau 
devītais mačs. Patīkami, ka 
pērn Viļņā bijām uzvarētāji.

Latvijas izlases sastāvā U16 
vecuma grupā startēja un teica-
mus rezultātus uzrādīja Ventspils 
novada BJSS audzēkņi. Uzlabot 
personīgos rezultātus un uzrādīt 
šīs sezonas labākos rezultātus izde-
vās Klāvam Matīsam Bogdanovam 
šķēpa mešanā – 4. vieta (rez. 48,27 
m) un Jēkabam Priekulim lodes 
grūšanā – 4. vieta (rez. 14,09 m). 
Arī Roberts Mažrims augstlēkšanā 
ar rezultātu 1,75 m izcīnīja 4. vietu. 
Vieglatlētus sacensībām sagatavoja 
pieredzes bagātie Ventspils novada 
BJSS treneri Arno Kiršteins, Dainis 
Lodiņš un Aivars Čaklis.

Kopvērtējumā šogad abās vecu-
ma grupās otrās vietas. Junioriem 
uzvarēja lietuvieši ar 177 punktiem, 
Latvijas junioriem 171 punkts, tre-
šie Igaunijas juniori ar 127 punk-
tiem. Individuāli Latvijai 14 uzva-
ras. Savukārt pārliecinoši labāki 
Igaunijas jaunieši bija U16 vecuma 
grupā – 174 punkti, Latvijai – 151 
punkts un Lietuvai – 150 punkti. 
Junioriem sacensības notika 23 dis-
ciplīnās. Latvijas vieglatlētiem – de-
viņas uzvaras un četrās disciplīnās 
sezonas labākie rezultāti. U16 vecu-
ma grupas zēni un meitenes sacen-
tās 24 disciplīnās, svinot piecas uz-
varas un 17 disciplīnās sasniedzot 
sezonā labākos rezultātus.

Jolanta Ziemele

Baltijas valstu 
jauno vieglatlētu 
čempionāts
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USMA

Katru svētku radīšanu 
var salīdzināt ar bērniņa gai-
dīšanu. Sākumā ir zināms, 
ka būs svētki, viss notiks. Un 
tad sākas lielā gaidīšana. 
Tauta gaida, bet šajā brīdī 
svētku rīkotāji strādā, lai 
taptu brīnums un prieks kā 
lieliem, tā arī maziem.

Šogad brīnums un prieks pie 
mums Usmā nāca 4.  augustā. 
Jau 20 reizi cilvēki pulcējās eze-
ra krastā, lai kopīgi sagaidītu un 
svinētu Morica svētkus. Laika 
prognozes gan solīja negaisu, bet 
visas dienas garumā ezera krastā 
rotājās saule, un negaiss atnā-
ca tikai pēc apbalvošanas, līdz 
ar to nedaudz aizkavējās balles 
sākums. Kamēr ārā plosījās ne-

gaiss, jaunieši tautas nama tel-
pās spēlēja novusu, un ikvienam, 
kurš negribēja mukt mājās, bija 
kur patverties. Tautas namā visas 
dienas garumā bija skatāma Da-
ces Svinsteres gleznu izstāde “Pa 
dvēseles stīgām”.

Par “Morica kausu 2018” šo-
gad cīnījās deviņas komandas. 
Liels paldies jāsaka tiesnešiem 
Kasparam Gulbim, Annai Naglei, 
Zandai Blumfeldei un Kristam 
Rutkovskim, kuri visas dienas ga-
rumā strādāja godam. Kopvērtē-
jumā trešajā vietā palika koman-
da “Brālis” no Popes, otro vietu 
izcīnīja komanda “Usma”, bet uz-
varēja popiņu komanda “Ozoli”. 

Individuāli spēkus varēja sa-
mērot gan zābaku mešanā, gan 

lēkšanā ar lecamauklu, gan šauša-
nā mērķī, gan riņķu mešanā. Svēt-
ku apmeklētāji bija aktīvi visu die-
nu, un pašiem aktīvākajiem tika 
pa balvai. Umurkumura cienītāji 
varēja rādīt spēku un veiklību – 
katrs, kurš tika līdz pašai augšai, 
tukšā nepalika.

Nu jau ceturto gadu svēt-
kus atklāja mūsu vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Usma”. Šis ir 
Dziesmu un deju svētku gads, un 
pirmo reizi šajos svētkos liels gods 
bija piedalīties arī Usmai. Ar lielu 
prieku dejotāji izdejoja Dziesmu 
un deju svētku repertuāru arī sava 
ezera krastā. Liels paldies dejo-
tāju vadītājai Agnesei un katram 
kolektīva pārstāvim, kurš izturēja 
karstumu un sniedza skatītājiem 

skaistu koncertu. Paldies arī Jūr-
kalnes Kristīnei un “Maģajiem 
sui tiem” par jauko apdziedāšanu 
un suitu kāzu dziesmām.

Visas dienas garumā skanēja 
dažādi koncerti – Liepājas aktrišu 
folkloras kopas “Atštaukas” kon-
certs, Edgara Pujāta solokoncerts, 
jaunākos svētku apmeklētājus 
izklaidēja Liepājas cirka studijas 
izrāde “Alise brīnumzemē”. Bēr-
niem bija iespēja izvizināties gan 
zirga, gan ponija mugurā, gan 
izlēkāties piepūšamajās atrakci-
jās, gan skraidīt ūdensbumbās pa 
ūdens virsu. 

Tautas namā varēja skatīt 
A.  Alunāna lugu “Mūsu pokāls”, 
kuru izrādīja Zlēku amatierteāt-
ris. Paldies viņiem par atsaucī-

Aktīvie sporta spēļu dalībnieki.   

bu! Liels paldies Jurijam Upītim 
un viņa palīgiem par gardo zivju 
zupu, ar kuru varēja mieloties 
svētku dienā, kā arī liels paldies 
par zivīm Jānim Kugelānam – bez 
tām zivju zupa nebūtu zivju zupa.

Paldies SIA “Wurth”, kura 
atbalstīja stipro vīru un sievu 
disciplīnu svara bumbu celšanā. 
Šogad nebija viegli, jo vīriem bija 
jāceļ 32 kg, bet sievām 24 kg! Pal-
dies visiem stipriniekiem!

Liela pateicība pienākas 
visiem svētku atbalstītājiem: 
Ventspils novada pašvaldībai, 
SIA “Niedrāji MR”, SIA “Alegro”, 
“Usmas SPA”, veikalam “Grāfs 
Morics”, “Kaķim melnajam”, z/s 
“Mālkalni”, z/s “Jaunandzmaņi”, 
kempingam “Lakši”, kempingam 
“Strazdiņi”, biedrībai “Usmas 
krasts”, Kasparam Blomam, Mār-
tiņam Reiteram, Dzintaram Kadi-
ķim, Ērikam Picalcelmam, Agnim 
Rozentālam, Sindijai Bukšai, Ar-
vim Dermakam.

Vislielākais paldies jāsaka pa-
sākuma vadītājiem – grāfam Mo-
ricam jeb Kasparam Godam un 
viņa grāfienei Sigitai Dermakai, 
kā arī visiem, kuri pielika roku, 
lai svētki taptu, – Edgaram Mu-
ceniekam, Agrim Bogdanovam, 
Lailai Gruntei, Andrim Gruntem, 
Teodoram Drazlovskim, Loni-
jai Drazlovskai, Rūtai Freimanei, 
Tijai Freimanei, Mārcim Derma-
kam, Laurim Dermakam, Gund-
rai Šteinertei, Laurai Dermakai, 
Lilitai Visockai, Dacei Āboliņai. 

Svētki ir izskanējuši, visiem, 
kuri piedalījās to rīkošanā, ir labi 
padarīta darba sajūta, bet tiem, 
kuri apmeklēja svētkus, cerams, 
tika kāda kripatiņa prieka. Kamēr 
vien jutīsim, ka jums vajag šo prie-
ku, un kamēr vien spēsim, darīsim 
visu, lai jūs to saņemtu. Paldies 
ikvienam no jums, uz tikšanos nā-
kamgad!

Tautas nama “Usma” vadītāja 
Evika Liepājniece

Morica svētkiem – 20

Usmenieki pulcējas svētku gājienam.  

ELĪZAS LIEPĀJNIECES FOTO
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TĀRGALE

Pagasta svētki daudziem 
Tārgales iedzīvotājiem, sevišķi 
bērniem, ir gada lielākais no-
tikums. Tārgalnieku iesaistīša-
nās svētkos liecina par vēlmi 
atbalstīt savu pagastu, būt 
daļai no savas dzimtās vietas.

Šā gada pagasta svētku gājiena 
moto bija “Laiks ir vērtība”, jo laiks ir 
pati vērtīgākā dāvana, ko varam kā-
dam uzdāvināt. Mūsu dzīvē ir tikai 
divas dienas, kurās mēs neko neva-
ram iesākt. Viena ir vakardiena un 
otra – rītdiena. Tādējādi šodiena ir 
īstā diena, lai svinētu, ticētu, darītu 
un, galvenokārt, – dzīvotu! 

Svētku laiks ir kopā būšanas 
laiks, kad cilvēki var izbaudīt katru 
minūti, katru stundu, kas mums 
dota, var veltīt viens otram smaidu, 
labu vārdu, var sportot, dziedāt, de-
jot, un kopā pavadītais laiks tad pa-
liek ilgā atmiņā.  

Kopas “Kāndla” un “Piški 
kāndla” dalībnieki par godu šiem 
svētkiem bija sagatavojuši dziesmu 
par laiku Tārgales pagasta senču, 
līvu, valodā. Pagasta svētku atklā-
šanas koncertā piedalījās Tārgales 
pagasta dziedošie kolektīvi Margi-
tas Kronbergas vadībā un dejotāji 
Andas Jurkevicas vadībā.

Saulainā un svelmainā svētku 
diena šogad tārgalniekus gan prie-
cēja, gan nobaidīja.

Uz jaundzimušo bērniņu uz-
ņemšanu pagasta saimē un svinīgu 
izšūpošanu ieradās gaužām maz ģi-
meņu. Paldies tiem, kuri atnāca un 
kuplināja pagasta svētkus, paldies 
skolas direktorei Ilzei Judzikai par 
jaukajiem novēlējumiem mazajiem 

bērniņiem, pagasta pārvaldniekam 
Mārcim Laksbergam par šūpošanu, 
Laurim Bakanauskim par ģitārspē-
les pavadījumiem, Tabitai Saulītei 
un Vinetai Avdjukēvičai par sirsnī-
go dziedājumu bērnu sumināšanas 
laikā. Svētku komercizstādē laipni 
aicinājām piedalīties ikvienu pa-
gasta iedzīvotāju. Paldies Andai 
Jurkevicai, Dagnijai Griezei, Guntai 
Zepai par plašo piedāvājumu klāstu. 
Pagasta svētkus kuplināja Tārgales 
rokdarbnieču kluba “Marta” dalīb-
nieces ar savu izstādi un radošajām 
darbnīcām. Viņas apskatei izlika uz-
adīto šalli “Sasildīsim Ventspils no-
vadu”, kuru bija noformējusi izcilā 
rokdarbniece Alina Žukova.

Par iespēju minēt krustvārdu 
mīklas un veidot ornamentus jāpa-
teicas Tārgales bibliotēkas vadītājai 
Ingrīdai Kiseļus. Īpašu pateicību gri-
bas izteikt jaunajai uzņēmējai Agne-
sei Pirjajevai, kura bija atvedusi ap-
skatei trušus un putnus. Liela bērnu 
auditorijas piekrišana bija sejiņu ap-
gleznošanai. Paldies šarmantajai un 
talantīgajai māksliniecei Santai Lib-
reihai-Grundmanei. Ar veikliem un 
prasmīgiem otas vilcieniem bērnu 
sejiņas pārtapa par mīlīgām pelītēm, 
zaķīšiem, tīģerīšiem, zirnekļiem un 
taureņiem.

Pagasta svētkiem Tārgales ama-
tierteātris “Tango” režisores Ritas 
Griezes vadībā bija sagatavojis teat-
rālu uzvedumu “Teātris cauri gadu 
simteņiem”, kurā varēja uzzināt 
daudz vēsturisku faktu par teātri un 
aktieriem. Teātris skatītājiem pie-
dāvāja arī Annas Brigaderes izrādi 
“Čaukstenes” un sadzīviskas ainas. 

Redzams, ka aktrisēm sevis atklāša-
na teātrī ir liela aizraušanās un dzī-
ves nepieciešamība. Liels notikums 
bija jaunā, talantīgā mūziķa Denija 
Griezes uzstāšanās. Viņš klausītāju 
sirdis sildīja ar savām komponēta-
jām dziesmām, viņa paša rakstītie 
teksti rosināja apkārtējos aizdomā-
ties par dzīves vērtību. Šķiet, par 
jauno mākslinieku ir Paulu Koelju 
teiciens: “Katra diena ir brīnums, 
tāpēc pieņem svētību, strādā un radi 
savus mākslas darbus jau šodien! Rīt 
tev taps dāvāts vēl.” 

Svētku gaitā paraugdemonstrē-
jumus rādīja “Canis Group” suņu  
biedrības dalībnieki no Liepājas. 
Stundu ilgajā priekšnesumā skatītāji 
varēja vērot suņu rādītos trikus un 
pavēļu izpildi. Pirmo reizi uz svēt-
kiem tika aicināti aktieri no Rīgas 
Leļļu teātra. Viņi sniedza jautru un 

interaktīvu izrādi “Nu, kas par die-
niņu!”. Un vēl – paldies Undai Egen-
dorfai un Gelintai Apsei par iespē-
ju vizināt bērnus uz zirga, paldies 
Veltai Feldmanei par gardo zupu un 
zirņu biezputru.

Svētkos neiztika bez dažādām 
sportiskām aktivitātēm, par kurām 
rūpējās Tārgales pamatskolas spor-
ta skolotājs Agris Paipals.

Notika ikgadējās pagasta svēt-
ku sporta sacensības volejbolā, tāl-
lēkšanā, lodes grūšanā, basketbola 
soda metienos, zābaku mešanā un 
svara bumbu nešanā. 

Paldies sporta spēļu vadītājai 
Gitai Goldmanei, kura svētku da-
lībniekiem piedāvāja veselību veici-
nošas aktivitātes visas dienas garu-
mā Eiropas Sociāla fonda projektā 
“Sveiks un vesels Ventspils novadā”. 
Viņa organizēja apmācības ārstnie-

ciskajā  vingrošanā, elpošanā un 
nūjošanā.

Svētku izskaņā aicinājām visus 
uz sadziedāšanos, lai izdziedātu 
tautā iemīļotas dziesmas. Šā gada 
pagasta svētkos apsveikumus saņē-
ma gan sacensību uzvarētāji, gan 
Tārgales pagasta skoptāko sētu ska-
tes uzvarētāja Santa Bakanauska. 

Zaļumballē spēlēja un svētku 
dalībniekus priecēja grupa “Kur-
zemnieki”.

Par to, ka visas dienas garumā 
valdīja prieka pilna gaisotne, ir jā-
pateicas mūsu labvēļiem un spon-
soriem. Liels paldies Jānim  un 
Arnim Apsīšiem no SIA “Kurekss”.  
Pateicoties viņu finansiālajam at-
balstam, bērnus priecēja piepūša-
mā atrakcija.

Tārgales kultūras pasākumu 
organizatore Ilga Porniece

Laiks ir vērtība

Rokdarbnieču klubiņa “Marta” vadītājas Sanitas Krūmiņas meitiņa Marta pie 
pulksteņa “Laiks ir vērtība”. ILGAS PORNIECES ARHĪVA FOTO

JŪRKALNE

Radīti daudzveidīgi 
mākslas darbi  

Vakara tumsā notika uguns skulptūras iedegšana.

Plenēra dalībnieki Jūrkalnes tautas namā.  ALEKSANDRA TARABANOVSKA FOTO

10. jūlijā ar izstāžu 
atklāšanu un uguns skulp-
tūras aizdegšanu noslēdzās 
devītais Jūrkalnes starptau-

tiskais mākslas plenērs.
Pavadījuši desmit radošas die-

nas Jūrkalnē, mākslinieki Edijs 
Dukurs, Irina Tīre, Vita Sofija Po-

želaite, Igo, Gita Straustiņa, Sinti-
ja Gādiga, Marta Dūdiņa-Ozoliņa, 
kā arī Ethem Baymak no Kosovas 
radīja darbus, ko ietekmē vietējā 
daba, cilvēki un kultūra.

Izstādēs Jūrkalnes tautas 
namā un Zaķu krogā redzami 
grafikas, glezniecības, foto un 
konceptuālās mākslas darbi.  Ple-
nēra noslēgumā bija vienreizēja 

iespēja vērot pieredzējušo un at-
zīto uguns tēlnieku Ulda Balgas 
un Agra Dzilnas veidoto uguns 
skulptūru, kura tika iedegta, iestā-
joties vakara tumsai.

Lai Ventspils novada jauniešu 
vidē popularizētu mākslu kā vēr-
tīgu laika pavadīšanas veidu, kas 
ļauj radoši izzināt pasauli, jau tra-
dicionāli tika organizēts arī bērnu 

plenērs, ko vadīja Latvijas Mākslas 
akadēmijas docente Ilze Dūdiņa. 
Šogad viena no radošajām darb-
nīcām bija cianotipija, kas ir viena 
no alternatīvajām fototehnikām. 
Mākslinieki mācīja, kā, pateicoties 
UV starojumam, iespējams iegūt 
fotoattēlu uz dažādām virsmām ar 
spilgti izteiktu zilu toni.

Uģis Dadzis 
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PILTENE

Aniki Ķeire ir īstenoju-
si savu bērnības sapni un 
māca mūziku pirmsskolas iz-
glītības iestādē “Taurenītis”. 
Savu darba vidi viņa rakstu-
ro kā ģimenisku un sirsnīgu.

Aniki vienmēr ir ļoti paticis 
dziedāt. Gavilēt viņa sāka jau tad, 
kad pati apmeklēja dārziņu, un 
dara to joprojām. Dažkārt tiek 
dungota tikai melodija, bet itin 
bieži pilteniece dzied visu dzies-
mu – no sākuma līdz galam. Tu-
vāka ir latviešu autoru sacerētā 
mūzika, bet viena mīļākā kom-
ponista viņai nav, Aniki patīk gan 
Raimonda Paula, gan Imanta Kal-
niņa, gan Guntara Rača melodi-
jas. Nesen viņa piedalījās talantu 
šova “X faktors” atlases kārtā, bet 
neko vairāk par to stāstīt nedrīkst 
– jāgaida rudens, kad pārraidi rā-
dīs televīzijā.

Aniki ar pateicību atceras savu 
pirmo mūzikas skolotāju Ingunu 
Dzintari, kura viņai bijusi autori-
tāte. Mūzika ir tuva arī piltenie-
ces tētim Antero, kurš prot spēlēt 
sintezatoru un ģitāru un kādreiz 
muzicējis grupā. “Kad biju maza, 
uzstājos ģimenes lokā, labprāt 
mājās iestudēju muzikālus priekš-
nesumus. Pēc tam iestājos Pilte-
nes Mūzikas skolā, mācījos kora 
klasē. No tā laika prātā palikušas 
pedagoģes Aida Liekniņa, Inga 
Vasiļjeva un Margita Kronberga. 
Toreiz biju priecīga par iespēju 
dziedāt kopā ar citiem, piedalī-
jos arī Dziesmu svētkos. Tas bija 
laiks, kad attīstīju vokālās pras-
mes un pilnveidoju savas zināša-
nas. Man vienmēr ir šķitis svarīgi 
izpausties radoši. Protams, sāku-
mā uz skatuves nebiju tik droša, 
kā tas ir tagad, sajaucu dziesmas 

vārdus, bet jāatzīst, ka arī tagad 
ir brīži, kad uztraucos. Būtu brī-
nums, ja tā nenotiktu.”

Pabeigusi devīto klasi, Aniki 
sāka mācīties Ventspils Mūzikas 
vidusskolā, apgūstot akadēmisko 
dziedāšanu. Šie četri gadi bijuši 
interesanti un piesātināti, izde-
vies iepazīt daudzas radošas per-
sonības, arī Aivaru Krancmani, 
meitene dziedājusi sieviešu korī 
“Venda”. “Es nešaubījos, kur mā-
cīties, jo mūzika man vienmēr ir 
patikusi, tā sniedz lielu piepildīju-
mu. Dziedu arī tāpēc, ka tādējādi 
varu citiem sagādāt prieku. Esmu 
dziedājusi gan solo, gan duetos un 
ansambļos. Mana piecgadīgā mei-
tiņa Sanija reizēm pat labāk par 
mani zina dziesmu vārdus un var 
palīdzēt, ja tie aizmirstas.”   

Kad Piltenes Mūzikas skolai 
svinēja 25 gadu dzimšanas dienu, 
Aniki uzstājās kopā ar meitu. Mā-
miņai ir prieks, ka arī meitai patīk 
dziedāt. Viņas ikdienā satiekas ne 
tikai mājās, bet arī pirmsskolas 
izglītības iestādē “Taurenītis”, kur 
Aniki māca bērniem mūziku. Kad 
pirms trim gadiem iestādes vadī-
tāja Inita Grike viņu uzrunājusi, 
piedāvājot darbu, pilteniece no-
priecājusies, jo nu varēja īstenot 
savu bērnības sapni – kļūt par 
mūzikas skolotāju. Aniki iestājās 
Liepājas Universitātē un apgūst 
pirmsskolas izglītības pedagoģiju. 
Profesionālās zināšanas vēl vairāk 
palīdz attīstīt audzēkņu spējas: 
“Man gribas, lai bērniem dziedot 
sejās ir smaids un viņi mīl mūzi-
ku ne tikai dārziņā, bet arī vēlāk, 
kad būs jau paaugušies. Katram 
audzēknim novēlu kādreiz pieda-
līties Dziesmu svētkos, jo tajos var 
iegūt tik daudz pozitīvu emociju.”

Laiks skrien nepielūdza-
mi, un paaudze nomaina 
paaudzi. Ir labi, ja bērni un 
mazbērni izzina savu senču 
dzīvi, paražas un notikumus, 
bet daudz kas no tā, kas 
noticis mums apkārt, paliek 
nepateikts un neuzzināts. 
Ar interesi mēs bieži lasām 
un, ja ir iespēja, klausāmies 
nostāstos, skatāmies foto 
no senajiem laikiem, jo tā ir 
daļa no vēstures.

Landzes baznīca trīs gadsimtu 

garumā aicina cilvēkus uz diev-
kalpojumiem. Draudzei ir vēlme 
atjaunot un apkopot materiālus 
par baznīcas vēsturi. Aicinām vi-
sus interesentus un iedzīvotājus 
no Vārves, Zūrām, Ventavas, Zi-
rām un Zlēkām uz tikšanos Lan-
dzes baznīcā 21. septembrī plkst. 
17. Savā pulkā aicinām arī tos cil-
vēkus, kas tagad dzīvo citur, bet 
kuriem ir bijusi saistība ar mūsu 
baznīcu. Ņemiet līdzi fotogrā-
fijas, uzklausīsim jūsu atmiņu 
stāstus, lai to visu varētu apkopot 

grāmatā, kas paliktu baznīcas ar-
hīvā, veidojot Landzes dievnama 
kultūrvēsturisko mantojumu. Lū-
gums būt aktīviem, dalīties atmi-
ņās visus, kuriem bijusi saistība ar 
Landzes baznīcu, kas šeit kristīti, 
iesvētīti, laulāti. Mēģināsim atce-
rēties arī to, ko mums stāstījuši 
senči. Būs interesanta tikšanās ar 
cilvēkiem, kuru darbība saistīta 
ar Landzes baznīcu. Lūgums pie-
teikties līdz 15. septembrim, zva-
not pa tālruni 26950035.  

Zigrīda Krauze 

Izzinās Landzes baznīcas vēsturi

Aniki ir iesaistījusies divos 
Neldas Matisovas vadītajos kolek-
tīvos, viņa dzied meiteņu vokālajā 
ansamblī “Zummm…” un sievie-
šu vokālajā ansamblī “Rūta”, uz 
mēģinājumiem bieži ņemot līdzi 

meitu, jo tie notiek vakaros. “Ir 
ļoti jauki, ka var tā kopā padziedāt 
un nav jāprāto, kā aizpildīt brīvo 
laiku. Protams, ir vajadzīgs gri-
basspēks, lai apvienotu darbu ar 
studijām, mēģinājumiem un mā-

jas dzīvi, bet, ja cilvēks vēlas, viņš 
var visu. Tiesa, tagad esmu iepau-
zējusi dziedāšanu korī “Līvzeme”, 
bet ar laiku ceru tajā atgriezties.”

Aniki patīk arī komponēt. 
Viņa ir Piltenes Mūzikas skolas 
himnas autore, ir sacerējusi skaņ-
darbus divām klavierēm, flautai 
un klavierēm, zvaniņam, vijolei un 
klavierēm. Ir komponētas dzies-
mas bērniem. Mūzikas skolotāja 
ir ievērojusi, ka muzicēt patīk arī 
viņas jaunākajiem audzēkņiem, 
kuri tikai nesen sākuši apmek-
lēt pirmsskolas izglītības iestādi. 
Bērni labi izjūt ritmu, tādēļ kustas 
līdzi mūzikas skaņām un priecīgi 
lallina. Skolotāja viņiem piedāvā 
iepazīt skaņu pasauli, izmantojot 
dažādus dabā atrastus materiālus, 
piemēram, čiekurus, akmentiņus, 
putnu spalvas, no kurām darināti 
vēja zvani.

Šovasar Aniki atklājusi mak-
šķerēšanas burvību, tiesa, viņas 
pirmais loms norāvies, bet ir pati-
kusi zivs gaidīšana un cerība, ka to 
izdosies noķert. “Man patīk cept 
medus kūkas un gatavot, labprāt 
palīdzu mammai Laimītei lauku 
darbos. Ar prieku baudu dabu un 
putnu balsis. Piltene ir vieta, kur 
jūtos labi un gūstu prieku no visa 
notiekošā, turklāt te ir mīļi un po-
zitīvi cilvēki.”     

Marlena Zvaigzne

Ventspils novada Vārves pa-
gastā veikta Dārzniecības un 
Liezdes ceļa pārbūve, grants se-
guma vietā ieklājot asfaltu. Dārz-
niecības ceļš noasfaltēts 1200 
metru, Liezdes ceļš 840 metru 
garumā. Uz abiem ceļiem uzstā-
dītas ceļa zīmes satiksmes drošī-
bai – piecas brīdinājuma, astoņas 
priekšrocības un sešas papildu 
zīmes. Projekta gaitā 130 met-
ru garumā izbūvētas caurtekas. 
Pārbūves izmaksas ir 642 519,57 
eiro, tostarp Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda finansējums – 
422  497,26 eiro, valsts budžeta 
dotācija pašvaldībām – 16 114,24 
eiro, pašvaldības finansējums – 
203 907,96 eiro. Būvdarbus veica 
SIA “Talce” darbinieki, būvuz-
raudzība bija uzticēta SIA “pro 
CAD” speciālistiem, būvprojektu 
izstrādāja un autoruzraudzību 
veica IK “ARDECA” pārstāvji. 
Projektā iesaistījās ne tikai paš-
valdība, bet arī uzņēmēji, apņe-
moties radīt jaunas darba vietas 
vai investēt nemateriālajos ie-

guldījumos un pamatlīdzekļos, 
tādējādi kopā piedāvājot septiņas 
darba vietas un ieguldot attīstībā 
766 904 eiro. Liezdes un Dārznie-
cības ceļu izmanto arī lauksaim-
nieks Aigo Gūtmanis. Līdz viņa 
vadītajam uzņēmumam “Step-
nieki II” katru dienu notiek inten-
sīva kustība, jo fermā jāpiegādā 
barība, nepieciešams pārvietot 
sivēnus, nobarojamās cūkas aiz-
vest uz kautuvi. Aigo Gūtmanis 
ir gandarīts, ka, izmantojot arī 
Eiropas Savienības finansējumu, 
izdevies sakārtot pašvaldības 
autoceļu. Lauksaimnieks jau pa-
gājušajā gadā izpildīja nosacīju-
mu investēt pamatlīdzekļos, viņš 
550  000 eiro vērtībā iegādājās 
traktoru, kombainu un sējmašī-
nu. Aigo Gūtmanis atgādināja, 
ka ekonomikā un tautsaimnie-
cībā ceļš ir viena no galvenajām 
vērtībām, kas tiek izmantota, lai 
organizētu saimniecisko dar-
bību. Ventspils novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 
uzsvēra, ka projekts ir liels iegul-

dījums novada attīstībā: “Šoreiz 
galvenie ieguvēji ir uzņēmēji, no 
kuriem jau esmu dzirdējis labus 
vārdus par asfaltēto ceļa posmu, 
jo sakārtota uzņēmējdarbības at-
tīstībai nepieciešamā infrastruk-
tūra. Darbs nebija viegls, jo tepat 
netālu atrodas kūdras purvs. Šis 
iezis bija sastopams, arī veicot 
pārbūvi, bet projektētājs rada 
pieņemamu risinājumu.”

Vārves pagasta pārvaldes va-
dītāja Gunita Ansone bija pado-
mājusi, lai ceļa atklāšana notiktu 
svinīgi – katrs klātesošais saņē-
ma nelielu piemiņas velti. Tā tika 
arī Centrālās finanšu un līgumu 
aģentūras Kurzemes reģiona no-
daļas vadītājai Anitai Beikei, kura, 
sveicot visus, nodziedāja tautas-
dziesmu, vēlot, lai dzelžiem kaltie 
kumeliņi ripo droši. Jauno objek-
tu novērtēja arī vairāki pašvaldī-
bas deputāti, piemēram, Andris 
Jaunsleinis, Gaidis Bože un Aivars 
Čaklis, izsakot gandarījumu par 
sakārtoto ceļa posmu.  

Marlena Zvaigzne

Kopā ar mūziku

“Cilvēks ir laimīgs tad, ja dara to, kas viņam patīk, jūtas 
piepildīts, novērtēts un mīlēts. Man šajā ziņā ir pavei-
cies,” saka Aniki. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

INFORMĀCIJA

Jaunā objekta atklāšanā piedalījās arī uzņēmējs Aigo 
Gūtmanis (pa kreisi) un pašvaldības deputāts Andris 
Vārpiņš.  MARLENAS ZVAIGZNES FOTO 

Atklāj asfaltēto pašvaldības autoceļu
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Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti četri jaundzimušie. 
Pa vienam Piltenē, Ugālē, Jūrkalnē un Tārgalē.  
Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas astoņas laulības, 
sešas – Usmas evaņģēliski luteriskajā draudzē, 
pa vienai Ugāles un Užavas evaņģēliski luteriskajā 
draudzē. 
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 Veldze Rutule (27.09.1932.–25.07.2018.)
Ziru pagastā Arnolds Zemgals Korāts (16.03.1931.–16.07.2018.)
Užavas pagastā Valdis Aleksis (5.09.1945.–17.07.2018.)
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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, 29. augustā.
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Ugālē 
18. augustā 
plkst. 11 – Pareizkapos
plkst. 11.45 – Sinepu kapos
plkst. 12.30 – Veckušķu kapos
plkst. 13.30 – Māteru 
Kristiņkapos

Zlēkās 
26. augustā 
plkst. 14 – Ragavkalna kapos
plkst. 15 – Jāņa kapos 

Puzē
19. augustā
plkst. 11 – Puzes kapos
plkst. 12.30 – Sipenes kapos 

Popē 
26. augustā plkst. 12

Tārgalē  
18. augustā
plkst. 13.30 – Lodiņu kapos
plkst. 15 – Elkšķenes kapos

Ancē 
19. augustā
plkst. 13 – Rindas kapos
plkst. 14.30 – Ruškalnu kapos
plkst. 16 – Kuiku kapos 

Zirās
25. augustā 
plkst. 11 – Zīļu kapos
plkst. 12 – Lanžarāju kapos 
plkst. 13 – Rudevicu kapos
plkst. 14 – Ziru kapos
plkst. 15 – Sises kapos
plkst. 16 – Leišu kapos
plkst. 16.30 – Siliņu kapos

Piltenē
19. augustā
plkst. 12 – Centra kapos 
plkst. 13 – Krītkalna kapos
plkst. 14 – Gārzdes kapos
plkst. 15 – Gaiļkalnu kapos

Usmā
25. augustā
plkst. 12 – Usmas kapos
plkst. 14 – Variku kapos 

Vārvē 
19. augustā
plkst. 13 – Pasiekstes kapos
plkst. 14 – Kalnu kapos 

Ances muižā var apskatīt 
tautas daiļamata meistares 
Aīdas Mažānes izstādi “Lins 
tautas mākslā”. Te redzamas 
segas, galdauti, jostas, villai-
nes, arī mauči.

Ances muižas pārvaldniece 
Līga Grīnberga vēlīgi aicina vie-
sus novērtēt izstādi, bet starojošā 
Aīda laipni noraugās, kā ierodas 
tuvi un tāli ciemiņi. Viņiem vi-
siem ir interese redzēt, ko meista-
re sagatavojusi publiskai apskatei. 
Aīda ir padomājusi arī par cienas-
tu – lielā bļodā ielieta skābputra, 
uz šķīvjiem gozējas pašas cepti 
sklandrauši. Svētki var sākties. 

Aīda noskaita tautasdziesmu, 
jo viss latviskais viņas sirdij ir ļoti 
tuvs. Par to var pārliecināties, ap-
skatot meistares darbus un uzlū-
kojot viņas ģērbšanas stilu. Līga, 
kura ir rokdarbu kopas “Paukers” 
vadītāja, atcerējās, ka neklātie-
nē Aīdu pazinusi sen, jo žurnālā 
“Skola un Ģimene” bija publicēti 
viņas padomi. “Es ar milzīgu in-
teresi tos lasīju un pārlasīju, bet, 
kad Aīda no Vidzemes pārcēlās 
uz mūsu pagastu, ievēroju pa-
staigājamies Ancei neraksturīgu 
dāmu ar cepurīti galvā un kolliju 
pie sāniem. Tā mēs pamazām sa-
pazināmies, esam daudzas stun-
das pavadījušas ļoti interesantās 

ANCE

sarunās. Aīda arvien ir pratusi 
mani patīkami pārsteigt ar prasmi 
dzīvot, turēt godā senču tradīcijas 
un pastāstīt par tām citiem. Viņa 
nekad nav vienaldzīga!”

Aīda ir pazīstama kā laba au-
dēja. Šo prasmi viņa sāka apgūt 
1967. gadā. Jau toreiz paticis viss 
latviskais: “Tolaik parādījās auša-

nas pulciņi, un es sapratu, ka pati 
varu uzaust to, ko gribu. Mācī-
jos pie Ketes Runģes. Iesaistījos 
mākslas studijā “Drellītis”, piecus 
gadus biju tā vadītāja. Tā es līdz 
šai dienai aužu – ja vien cilvēkam 
ir gribēšana, viņš var izdarīt visu! 
Atceros, kā aušanas pirmsākumos 
vecmāmiņas stellēs pati ievilku 

sadarbojusies ar folkloras kopu 
“Pūnika”. Kad vēl bija Ventspils ra-
jons, noaudu tā emblēmu.”

Rokdarbus Aīda darina tikai 
tad, kad ir labs garastāvoklis, pre-
tējā gadījumā nebūs labs rezul-
tāts un gandarījums par paveikto. 
Meistare ir izmēģinājusi arī jau-
nos rokdarbu veidus, piemēram, 
ir apgleznotas šalles, tomēr sirds 
vienmēr aicina atpakaļ pie tautas 
mākslas, tādēļ tiek adīti arī mauči, 
kuros var rādīt latviskus rakstus. 
Aīda ilgi domājusi, līdz nolēmusi 
rīkot izstādi “Lins tautas māks-
lā”, jo nav gribējusi tukši dižoties 
un izcelt savu personību, tas esot 
lieki. Šogad, skatoties Dziesmu 
svētkus, anceniece sapratusi, ka 
ir laiks atvērt savas pūra lādes un 
parādīt arī citiem savus izstrādā-
jumus, jo “varbūt es kādu varu 
iekārdināt”. Aīda stāsta, ka daudz 
laika velta sevis izzināšanai: “Tur 
mūžs ir par īsu, lai sevi iepazītu, 
jo esam tik daudzslāņaini. Mēs 
jau sev arī lieliski melojam… Stip-
rumu var palīdzēt iegūt latvisko 
rakstu pazīšana un saskatīšana. 
Pamēģiniet raudzīties saulē ar 
aizvērtām acīm – vismaz es tādā 
brīdī saredzu Austras koku.”

Izstādes atklāšanā piedalījās 
arī Aīdas meitas Astra un Rasma. 
Viņas abas ļoti lepojas ar mam-
mas prasmēm un veikumu, uzsve-
rot, ka īpaši uzteicama ir latvisko 
rakstu izmantošana. Aīda savām 
meitām ir uzaudusi tautastērpus, 
lai viņas godos var apliecināt pie-
derību latviešu tautai.                                          

Marlena Zvaigzne

Latvisko rakstu zinātājas ceļš

Šogad svētkus svinējām 
divas dienas. Piektdienas 
vakarā pulcējās ančiņi, kas 
vēlējās piedalīties sporta ak-
tivitātēs. Paldies to organizē-
tājiem, kā arī visiem dalīb-
niekiem. Sestdien plkst. 6 no 
rīta makšķernieki devās pēc 
sava lielā lomā, tika pabeigti 
pēdējie sagatavošanās darbi, 
un svētki varēja sākties.

Šogad beidzot piepildījās mans 
sapnis Ances svētkiem pievienot vēl 

vienu mūsu pagasta pērli – Rindas 
luterāņu baznīcu, kurā notika svēt-
brīdis un koncerts. Gluži kā senos 
laikos, kad viss pagastā sākās ar baz-
nīcas zvaniem. Paldies visiem, kas 
atrada laiku, lai aizbrauktu uz Rindu. 
Pēc šī skaistā pasākuma devāmies 
atpakaļ uz Ances parku, kur svētki 
turpinājās. Pasākumi tika piedāvāti 
visām gaumēm un vecumiem.

Varēja gan skatīt koncertu, gan 
izstādi, gan baudīt gardu zupu. Visu 
jau nevar uzskaitīt, bet pajautājiet 

tiem ančiņiem, kas bija svētkos. 
Neskatoties uz lielo karstumu, pa-
gasta iedzīvotāji svinēja līdz pat rīta 
gaismai.

Kā vienmēr, vēlos pateikties 
visiem svētku sponsoriem, brīv-
prātīgajiem, kas iesaistījās pasā-
kumu gatavošanā.

Paldies visiem, kas piedalījās! 
Tie kamies nākamajos Ances svēt-
kos! 

Ances kultūras nama vadītāja 
Vita Auziņa

Kapusvētki Ventspils novada kapsētās
Kapusvētki ir diena, kad 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. 

Visi kopā esam ančiņi

audumu un sāku darināt svārci-
ņus. Darbs visu mūžu ir bijis mans 
vaļasprieks.”

Tā kā izstādes nosaukumā 
pieminēts lins, vaicāju meistarei, 
ko viņai nozīmē šis audums. Tam 
esot īpaša nozīme, Aīda to izjūt kā 
dzīvu būtni, jo, viņasprāt, dzīvība 
ir it visur mums apkārt – katrā 
kokā, katrā dabīgajā šķiedrā. “Kad 
pieeju pie savas pūra lādes un sāku 
apskatīt darbus, tā vien šķiet, ka 
tie mirdz un runā. Visvairāk lai-
kam esmu audusi dvieļus un gald-
autus, arī segas. Ances pamatsko-
las karogs ir manis darināts, esmu 

Izstādes atklāšanā 
mirdzēja ne tikai 
Aīdas acis, bet arī 
viņas darbi.

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO 


