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Ugālē atklāts jauns ob-
jekts, kas piesaista ne tikai 
vietējo iedzīvotāju, bet arī 
garāmbraucēju uzmanību. 
Tas ir tirgus, kurā uzcelts  
paviljons un izveidots  
apgaismots un bruģēts  
laukums ar nojumēm. 

Šis rudens, kā norāda Vents-
pils novada domes priekšsēdē-
tājs Aivars Mucenieks, ir īpašs, jo 
septembrī atklāti trīs jauni objekti. 
Pirmais no tiem bija moduļu ēka 
Tārgalē, kas uzstādīta, lai pamat-
skolas pirmsskolas grupu audzēkņi 

varētu izmantot mūsdienīgas un 
plašas telpas, otrais – katlumāja 
Užavā, trešais – tirgus Ugālē. “Lie-
lākoties mēs objektus rekonstruē-
jam vai renovējam, bet no jauna 
uzbūvējam reti. Ugālē šī ir otrā 
jaunbūve, jo pirms dažiem gadiem 
te atklājām katlumāju. Pagaidām 
šis ir vienīgais pagasts novadā, 
kur uzceltas divas jaunas ēkas, 
bet tas ir loģiski – te ir visvairāk 
iedzīvotāju. Turklāt Ugāli varam 
saukt par mūsu novada vizītkarti, 
jo daudzi intensīvi izmanto šoseju 
Ventspils–Rīga un redz skaisti iz-

gaismoto Ugāles luterāņu baznīcu, 
bet tagad – arī jauno tirgu. To ir ie-
vērojuši ne tikai Ventspils novada 
iedzīvotāji, bet arī garāmbraucēji,” 
sacīja novada domes priekšsēdē-
tājs. Viņš atgādināja, ka pašvaldī-
bas deputāti jautājumu par jaunas 
tirgus ēkas celtniecību Ugālē pir-
mo reizi izskatīja 2015.  gadā. Pēc 
tam tika domāts par finansējuma 
piesaisti, pašvaldības speciālisti 
sagatavoja pieteikumu, un 2017. 
gada vasarā Lauku atbalsta die-
nesta Ziemeļkurzemes Reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde pie-

ņēma lēmumu par Ventspils no-
vada pašvaldības projekta Nr.17-
08-AL17-A019.2203-000012 
“Pulcēšanās vietas izveide Ugāles 
ciemā” apstiprināšanu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai līdzfinansējuma saņem-
šanai. Pulcēšanās vietas iekārto-
šana izmaksāja 434  285,01 eiro, 
389 285,01 eiro ir Ventspils novada 
pašvaldības finansējums, bet Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai līdzfinansējums – 45 000 
eiro. Tas izmantots ne tikai paviljo-
na būvniecībai, kurā ir nodrošināta 

ūdensapgāde un pieejama tualete, 
bet arī apgaismotā bruģētā lauku-
ma ierīkošanai. Teritorijā izvietoti 
velosipēdu novietošanas statīvi, 
karoga masts, galdi, soliņi, atkri-
tumu urnas, iekārtota ugunskura 
vieta. Izveidota auto stāvvieta un 
vieta tirdzniecībai no automašī-
nām un treileriem. Ugāles tirgum 
tehnisko projektu izstrādāja un 
autoruzraudzību veica SIA “Inže-
niertehniskie projekti”, būvuzrau-
dzība bija uzticēta SIA “Akords”, 
būvdarbi – SIA “Ostas celtnieks”. 

Ugāles jaunā vizītkarte – tirgus

“Maģo suitu” vadītajā izsolē uzvarēja ugālniece Ināra 
Treize (pa labi). Viņa bijusi azartiska tādēļ, ka patīk 
jautrība un ir gandarījums, ja cilvēkiem klājas labi.    

Ugāles tirgus ir atvērts trešdienās un piektdienās 
no plkst. 7 līdz 11. Var iegādāties gan pārtikas, 

gan rūpniecības preces. 

D
A

IŅ
A

 V
EI

D
EM

A
Ņ

A
 F

O
TO

Užavā uzbūvēta katlumāja

Jaunajā katlumājā uzstādīti divi apkures katli, to jauda ir 300 un 700 MWh. 
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Ventspils novada paš-
valdības uzņēmums “VNK 
serviss” Užavā īstenojis vē-
rienīgu siltumapgādes pro-
jektu, uzceļot automātisko 
katlumāju, izbūvējot jaunas 
siltumtrases un ierīkojot 
daudzdzīvokļu ēkās iekšējās 
siltumapgādes sistēmas. 

Lai paveiktu šos darbus, Vents-
pils novada pašvaldība nodrošināja 
uzņēmumam 1 243 628,10 eiro gal-
vojumu ilgtermiņa aizņēmumam. 
Padomju laikos Užavā bija centra-
lizēta siltumapgāde. Toreiz, kā ob-
jekta atklāšanas pasākumā atcerējās 
novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Mucenieks, katlumāja bija iecienīta 
vietējo vīru pulcēšanās vieta, kur 
varēja uzzināt dažādus jaunumus. 
Mainoties laikiem, centrālapkures 
pakalpojumus pagastā vairs neno-
drošināja, un katras daudzdzīvokļu 
mājas iemītnieki sildījās, kā nu pra-
ta. Vienā ēkā dzīvokļos bija uzstādī-
tas krāsniņas, pārējās apkures katls 

atradās pagrabā. Kopš novada iz-
veidošanas Užavas pagasta iedzīvo-
tāji sapulcēs un citās tikšanās reizēs 
domes vadībai arvien norādīja, ka 
būtu jāatrisina jautājums par mūs-
dienīgas siltumapgādes sistēmas iz-
veidošanu, tādēļ pašvaldības depu-
tāti pieņēma lēmumu uzticēt “VNK 
servisa” darbiniekiem realizēt Užavā 
vērienīgo projektu. “Prieks, ka bei-
dzot esam Užavā atrisinājuši ap-
kures problēmu, turklāt šis pagasts 
atrodas perspektīvā vietā – tuvu 
Ventspilij un tuvu jūrai. Jācer, ka sa-
kārtotais siltumapgādes jautājums 
ļaus mums noturēt šeit ģimenes un 
varbūt vēl kādi cilvēki par savu dzī-
vesvietu izvēlēsies tieši Užavu,” pa-
redz novada domes priekšsēdētājs.    

Automātiskajai katlumājai, 
kurā uzstādītas attālināti vadāmas 
ierīces, ir pieslēgtas ne tikai daudz-
dzīvokļu mājas, bet arī tautas 
nams, skolas un pagasta pārvalde. 
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Septembra domes sēdēs
l Ar 1. oktobri iecēla Aigaru Kresu Ventspils novada pašvaldības 

Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāja amatā, jo Aigars Kress ir pierā-
dījis savu kompetenci un prasmes, vadot un nodrošinot komunālās  
saimniecības darbu Piltenes pilsētā un pagastā, šī viņa darba piere-
dze no 2006. gada 27. jūnija, spējas un potenciāls ļauj turpināt darba 
tiesiskās attiecības novada pašvaldībā kā Piltenes pilsētas pārvaldes 
vadītājam.

l Ar 1. oktobri nodeva dzīvojamās mājas “Zūras  1”, Zūru ciemā, 
Vārves pagastā, pārvaldīšanas tiesības biedrībai “Zūras 1”, reģistrācijas 
Nr. 40008279261, saskaņā ar valdes priekšsēdētājas I.  Berežnajas ie-
sniegumu un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kop-
sapulces lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodošanu viņu 
izveidotajai biedrībai.

l Deputāti apstiprināja novada pašvaldības izglītības iestāžu di-
rektoru mēneša darba algas, kas tiek finansētas no valsts budžeta 
mērķdotācijas pašvaldībām pedagogu darba samaksai un valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētajiem līdzekļiem, 
kā arī apstiprināja viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta no-
vada administratīvajā teritorijā, kurš apmeklē novada vispārizglītojošo 
skolu, pirmsskolas grupu vai pirmsskolas izglītības iestādi, izmaksas 
mēnesī.

l Deputāti atzina par lietderīgu noslēgt apbūves tiesību līgumu 
uzbūvēt un lietot inženierbūvi – zivju migrācijas ceļu uz Rīvas upes – 
nekustamajā īpašumā “Stāvkrasti” Jūrkalnes pagastā, nosakot apbūves 
tiesību termiņu – 25 gadi. 

l Ar 1. oktobri nodeva SIA “VNK serviss” Ventspils novada  pašval-
dības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevuma izpildi – ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Užavas pagasta iedzīvotājiem.

l Apstiprināja grozījumus novada domes saistošajos noteikumos 
par novada pašvaldības 2018. gada konsolidēto budžetu (skatīt 3. lpp.) 
un noteikumos par kārtību, kādā pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītī-
bas nodrošināšanas funkciju.

l Vēl lēma par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Vārves, Tārgales, 
Zlēku, Puzes, Jūrkalnes, Ugāles, Ziru pagastā un Piltenes pilsētā, kā arī 
par zemes vienības iegūšanu Latvijas Republikas nepilsoņa īpašumā un 
zemes vienības platības precizēšanu Tārgales pagastā.

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

Bezmaksas mācības 
lauku jauniešiem 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
organizē ikgadējās bezmaksas mācības lauku jauniešiem 
Valsts lauku tīkla aktivitātē “Atbalsts lauku jauniešiem 
uzņēmējdarbības veicināšanai”. 

Pasākuma mērķis ir atbalstīt gados jaunu cilvēku (līdz 40 g. v.) 
uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās, piedāvājot apgūt ar 
uzņēmējdarbību saistītas zināšanas, apmeklējot intensīvu mācību 
kursu, kā arī iespēju iegūt naudas balvu, ko var izmantot biznesa 
idejas attīstīšanā. Mācības notiks reizi nedēļā visu novembri, bet 
pirmā tikšanās un informatīvā diena paredzēta 30. oktobrī.

Par lektoriem ir aicināti Latvijā pazīstami pasniedzēji – ideju 
ģeneratore Vita Brakovska, vadības un attīstības konsultante Vēs-
ma Uzuleņa, kā arī vietējie uzņēmējdarbības profesionāļi – nodokļu 
speciāliste Agnese Pastare un Ventspils novada pašvaldības pro-
jektu koordinatore Evita Roģe. Mācībās jaunieši uzzinās, kādas ir 
uzņēmējdarbības atbalsta saņemšanas iespējas un iemācīsies rakstīt 
projektu pieteikumus. Noslēgumā paredzēts pieredzes brauciens 
pie veiksmīgākajiem Ventspils novada uzņēmējiem.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ventspils no-
daļas lauku attīstības konsultante Gita Langberga gaidīs jauniešu 
pieteikumus mācībām līdz 26.  oktobrim pa tālruni 26109996 vai 
e-pastā gita.langberga@llkc.lv. Mācību norises vieta – Pils iela 17, 
Ventspilī, bankas “Citadele” otrajā stāvā. 

Atgādinām, ka Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 
Ventspils nodaļa turpina konsultācijas par Eiropas Savienības līdz-
finansējuma apgūšanu lauku attīstības plāna pasākumā “Ieguldīju-
mi materiālajos aktīvos”, kurā pieteikumu kārtu atvērs 18. oktobrī, 
un tā būs pieejama  līdz 22. novembrim. Konsultācijas tiek sniegtas 
gan klātienē, nodaļas telpās Pils ielā 17, 2. stāvā, gan pa tālruņiem 
26109996 (G. Langberga) un 29277011 (Īrisa Roze-Posuma).

Īrisa Roze-Posuma
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Ugāles jaunā vizītkarte – tirgus
Ugāles pagasta pārvaldes vadī-

tāja Helēna Mendrišora norāda, ka 
tirgus laukumu izmantos arī svētku 
svinēšanai, piemēram, atzīmējot da-
žādas gadskārtas. Te varētu pulcēties 
arī barikāžu piemiņas pasākumu da-
lībnieki. Modernajā objektā vietējie 
mājražotāji un amatnieki var piedā-
vāt savas preces, tādējādi paātrinot 
savu ekonomisko attīstību, savukārt 
pasākumu rīkošana daudzveidos 
kultūras programmas piedāvājumu 
un piesaistīs tūristus.        

Tirgus Ugālē vienmēr bijusi ie-
cienīta ļaužu pulcēšanās vieta, kur 
viņi ne vien tirgojas un iepērkas, bet 
arī satiekas un uzzina jaunumus. 
To apliecina ugālniece Irēna Lak-
še, kura tirgū uzrunā senioru kluba 
“Bārbeles” aktīvistus, izstāsta, kādi 
pasākumi gaidāmi, reizēm iedod 
viņiem ekskursiju laikā tapušās fo-
togrāfijas. Irēnai patīk jaunais tirgus, 
vasarā viņa to apmeklē biežāk, ziemā 

– retāk, parasti izvēloties gaļas pro-
duktus: “Ir liels prieks par šo sakār-
toto vietu, jo tā labi izskatās, turklāt 
ir uzstādītas novērošanas kameras, 
lai mūsu jaunatnei nerastos kārdinā-
jums kaut ko sabojāt.” Miķeļdienas 
gadatirgū satiktā Daina Krūze teica, 
ka tirgū parasti iepērkas trīs reizes 
mēnesī, lielākoties iegādājoties gaļu, 
cepumus, dārzeņus. Viņa ir apmie-
rināta ar piedāvājuma klāstu, turklāt 
tas nozīmē, ka nav jādodas nekur 
tālāk. Pilteniece Ilze Šefanovska 
uz Ugāles tirgu ar savu produkciju 
bija atbraukusi pirmo reizi. Viņa ar 
prieku secināja, ka pircēji ātri vien 
iegādājušies viņas piedāvātos gaļas 
un piena produktus, arī kūkas: “Man 
te patīk, jo ir padomāts par vietas 
iekārtojumu. Visticamāk, ikdienā 
Ugāles tirgū netirgošos, taču es daž-
kārt te iegriežos kā pircēja, ja vajag 
iegādāties saknes.” Tirgus pārvald-
niece Inta Grundmane atgādināja, 
ka tirdzniecība notiek trešdienās 
un piektdienās no plkst. 7 līdz 11. 

Tirgotāji ir ne tikai vietējie, bet arī 
atbraucēji no Kandavas, Tukuma un 
Engures. Viņi piedāvā ne vien pār-
tikas produktus, bet arī apģērbu un 
stādus. Inta Grundmane ir gandarī-
ta par jaunbūvi, kurā ir visas ērtības, 
lai strādātu mūsdienīgos apstākļos. 
Puzeniece Niedra Indriksone pa-
stāstīja, ka vairāk nekā desmit gadus 
pārdevusi Ugālē apģērbu, tādēļ var 
salīdzināt apstākļus pirms tirgus 
laukuma labiekārtošanas un tagad: 
“Svarīgi, ka tagad te ir tualete, jo mēs 
savulaik skrējām pāri ielai uz pagast-
māju. Ir padomāts par nojumēm, 
laukumā var iebraukt ar automašī-
nām, nav dubļu, ir izvietoti atkritu-
mu konteineri. Domāju, ka tagad 
biežāk, izvēloties gaļas produktus 
un stādus, apmeklēšu Ugāles tirgu.” 
Usmeniece Mārīte Šteinerte uz tirgu 
dažkārt atved arī citus sava pagasta 
iedzīvotājus, pati tirgū iegādājoties 
garšīgās zivis un pie reizes apmeklē-
jot aptieku.  

Marlena Zvaigzne

Ventspils novada pašvaldība ir viena no 14 pro-
jekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma 
galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga 
pārvaldība” jeb “RETROUT” (Nr.R065) partneriem. 
No Latvijas projektā vēl piedalās Kurzemes plānoša-
nas reģions un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskais institūts “BIOR”. Ventspils nova-
da pašvaldība projektā īstenos demonstrāciju projektu 
Jūrkalnes pagasta Rīvas upē, kur veidos zivju ceļu, lai 
nodrošinātu zivju migrāciju pāri bijušās papes rūpnī-
cas vajadzībām izbūvētajam dambim. 

Lai sekmīgi īstenotu projekta aktivitātes, 14.  sep-
tembrī Jūrkalnes pagastā notika Latvijas partneru tikša-
nās, piedaloties Ventspils novada domes priekšsēdētāja 
vietniekam Mārim Dadzim, Jūrkalnes pagasta pārval-
des vadītājam Guntaram Reķim, pašvaldības Attīstī-
bas nodaļas projektu vadītājai Evitai Roģei, Kasparam 
Abersonam no “BIOR”, Kurzemes plānošanas reģiona 
projektu vadītājam Edvīnam Driginam, kā arī Rīvas 
upei piegulošās zemes īpašnieka pārstāvim, būvniecī-
bas speciālistam un citām iesaistītajām pusēm. 

Partneri diskutēja par projektā veicamajām aktivi-
tātēm un riskiem to īstenošanā. Sarunas gaitā tika pa-
nākta vienošanās ar zemju īpašnieku par apbūves tiesī-
bām, kā arī apspriesti jaunbūvējamā zivju ceļa tehniskie 
risinājumi. “BIOR” pārstāvis uzsvēra, ka būtiski ir radīt 

tādu zivju ceļu, kurš būtu piemērots pēc iespējas vairāk 
zivju sugām, jo Rīvas upē nārsto ne tikai laši un taimiņi, 
bet arī tāda zivju suga kā nēģi, kas ir ļoti būtisks ienāku-
mu avots vietējiem zvejniekiem. Gan zemes īpašnieka, 
gan arī pašvaldības pārstāvji norāda, ka svarīgi ir sagla-
bāt esošo ainavu pie Rīvas upes tilta un bijušās papes 
rūpnīcas dambja, jo šī vieta jau izsenis ir viens no ap-
meklētākajiem tūrisma un apskates objektiem. 

Tikšanās beidzās, pusēm vienojoties par tālāko 
rīcību. Pēc zemes nomas līguma noslēgšanas, iesaisto-
ties pašvaldībai, “BIOR”, Kurzemes plānošanas reģio-
na un būvniecības speciālistiem, tiks izstrādāta tehnis-
kā specifikācija zivju ceļa būvprojekta izstrādei, lai pēc 
iespējas ātrāk tiktu rasti nepieciešamie risinājumi un 
2019. gadā paveiktu būvniecības darbus. 

Līdzīgus demonstrācijas projektus plānots īste-
not arī Lietuvā un Igaunijā. Projekta noslēgumā labās 
prakses paraugi tiks apkopoti un sadarbībā ar zināt-
niskās pētniecības institūcijām un izglītības iestādēm 
izdotas rekomendācijas upju restaurācijas darbiem un 
vides risinājumiem. 

Evita Roģe,
Skolas iela 4, Ventspils,

tālr. 29295234, 63629449,
evita.roge@ventspilsnd.lv

Projekta partneri satikušies Jūrkalnē.  EVITAS ROĢES ARHĪVA FOTO

“RETROUT” partneri 
tiekas Jūrkalnē
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Ventspils novadā 2018. gada 27. septembrī 
Nr.14 (protokols Nr. 31, 35.§)

“GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 
2018. GADA 18. JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEI-
KUMOS Nr.1 “VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪ-
BAS 2018. GADA KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS””

Izdarīt Ventspils novada domes 2018.  gada 18.  janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1 “Ventspils novada pašvaldības 2018. gada konsolidē-
tais budžets” šādus grozījumus:

1. Saistošo noteikumu 2.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 15 363 205 EUR”.
2. Saistošo noteikumu 2.2. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“2.2. kārtējā gada izdevumi – 24 151 843 EUR”.
3. Saistošo noteikumu 3.1. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 684 970 EUR”.
4. Saistošo noteikumu 3.2. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“3.2. kārtējā gada izdevumi – 1 083 991 EUR”.

Novada domes priekšsēdētājs A. MUCENIEKS

INFORMĀCIJA

Novada domes priekš-
sēdētājs Aivars Mucenieks 
startēja Saeimas vēlēšanās, 
netiekot ievēlēts. Viņš ir 
apņēmības pilns turpināt 
darbu pašvaldībā, jo vēlas, 
lai novadā notiktu vienmērī-
ga attīstība un tiktu domāts 
par visiem iedzīvotājiem 
– jauno paaudzi, senioriem 
un ekonomiski aktīvajiem 
pārstāvjiem.   

– Jūlijā ne viens vien bija 
pārsteigts, uzzinot, ka esat kļu-
vis par Saeimas deputāta kandi-
dātu. Kādēļ šāda izvēle?

– Mani uzrunāja Zaļo un 
zemnieku savienības Ventspils 
nodaļas biedri. Pēc tam bija lie-
las pārdomas, vai piekrist kan-
didēt, tādēļ apsvēru visus par un 
pret, pavaicāju ģimenes un kolē-
ģu viedokli un tikai tad pieņēmu 
pozitīvu lēmumu. Darīju to tādēļ, 
ka sapratu – vēlēšanās varu dot 
savu pienesumu Zaļo un zemnie-
ku savienības sarakstam, bet ļoti 
labi apzinājos, ka kopš devītās 
Saeimas no Kurzemes neviens šīs 
savienības pārstāvis nav iekļuvis 
parlamentā, visi iebalsotie biju-
ši vai nu Ventspils, vai Liepājas 
partijas pārstāvji. Kandidēt pie-
kritu arī tādēļ, ka ir ļoti būtiski 
kādam no mūsu novada būt tuvu 
lēmējvarai un valdībai, lai aizstā-
vētu novada intereses. Ventspils 
novads līdz šim Saeimā nav bijis 
pārstāvēts, un, kā liecina vēlēšanu 
rezultāti, šī situācija nav mainīju-
sies arī tagad. Pirms vēlēšanām un 
joprojām esmu reālists, saprotot, 
ka mana ievēlēšana parlamentā 
bija maz ticama, bet bija intere-
santi uzzināt, kā vēlētāji novērtē 
manu kandidatūru šajā visaugstā-
kā līmeņa aptaujā valstī. Tas bija 
svarīgāk nekā uzstādījums par va-
rītēm nokļūt Saeimā.

– Zinu cilvēkus, kas teica, ka 
svītros jūsu uzvārdu tieši tādēļ, 
lai jūs turpinātu darbu Vents-
pils novada domē.

– Vispirms jāsaka paldies vi-
siem, kuri mani atbalstīja, jo kopā 
Kurzemē saņēmu 1211 plusus, 

kas bija vairāk par svītrojumiem. 
Jā, man arī viens otrs teica, ka 
balsos par 16. sarakstu, bet mani 
izsvītros, jo vēlas, lai palieku paš-
valdībā. Tā ka paldies arī tiem, 
kuri mani svītroja, lai es turpinā-
tu darīt to darbu, ko pārzinu. Nu 
tas ir noticis, bet es tik un tā ar 
interesi iedziļinājos skaitļos, lai 
uzzinātu, kā mūsu novada vēlē-
tāji vērtē dažādus politiskos spē-
kus. Daudzos Kurzemes saraks-
tos bija iekļauti kandidāti, kas ar 
šo novadu nemaz nebija saistīti, 
lielākoties rīdzinieki, tādēļ reģio-
nos notiekošais nav viņu priori-
tāte. Pēc vēlēšanām man radās 
jautājums, kāpēc mēs novadā to-
mēr tik daudz atbalstām tos, no 
kuriem liela daļa mūsu novadu 
ne reizi nav apmeklējuši un ne-
kad to netaisās darīt. Kāpēc tāds 
atbalsts cilvēkiem, kam mēs esam 
tikai skaitļi un mūsu novadā no-
tiekošais ir pilnīgi vienaldzīgs? 
Jo tuvāk nāca vēlēšanu datums, 
jo vairāk aptvēru priekšvēlēša-
nu cīņu ēnas puses. Sapratu, cik 
daudzi kandidāti ir nezinoši jau-
tājumos, par kuriem viņi disku-
tē, daudziem trūkst elementāras 
izpratnes par valstī notiekošo un 
profesionālas pieejas lietām, bet 
ir vēlme nokļūt Saeimā. Saru-
nā ar kādu uzņēmēju sadzirdē-
ju atziņu, par kuru arī pats biju 
aizdomājies. Proti, parlamentā 
es nevarētu realizēt to, ko varu 
izdarīt Ventspils novadā. Jaunajā 
Saeimā būtu ļoti grūti vienoties 
par darbiem cēlu mērķu vārdā, 
viss labais pazustu kopējā masā.

– Kādi, jūsuprāt, ir jaunie-
vēlēto deputātu svarīgākie uz-
devumi?

– Viens no tiem noteikti ir 
reģionu attīstība, bet, kā var no-
prast, ieklausoties ievēlēto parti-
ju pārstāvju viedokļos, viņiem šis 
jautājums nav aktuāls. Vēl vairāk 
– izskan vēlme samazināt pašval-
dību skaitu, apvienojot tās. Nedo-
māju, ka šādā veidā varēs panākt 
reģionu ekonomisko izaugsmi 
un būs liela finanšu līdzekļu eko-
nomija. Latvijā ir daudz mazo 
pašvaldību, un tās attīstās tikpat 

veiksmīgi kā lielās, turklāt mēs 
pievēršam uzmanību visu pagas-
tu izaugsmei, visiem ciemiem ir 
vienādi noteikumi, mēs neizce-
ļam kādu no tiem. Savukārt, ja ir 
liels novads ar attīstības centru, 
skaidrs, ka galvenā uzmanība tiek 
veltīta tieši centram, un tie, kas 
atrodas tālāk no tā, ir zaudētāji. 
Mums visiem ir jārūpējas par to, 
lai Latvija nepaliktu tukša, lai cil-
vēkiem būtu interese dzīvot arī 
nomaļākos pagastos. Es vēlētos, 
lai jaunā Saeima beidzot ievies-
tu kārtību likumos, normatīvajos 
aktos un Ministru kabineta notei-
kumos, jo ir radīta liela birokrā-
tija, kas traucē strādāt. Ir svarīgi 
panākt arī to, lai cilvēkiem būtu 
darba vietas un tiktu sakārtoti au-
toceļi. Šobrīd autoceļu sakārtoša-
nā tiek izmantots diezgan daudz 
Eiropas Savienības līdzekļu, bet 
tas nebūs mūžīgi, tādēļ arī valstij 
jādomā, kā uzlabot ceļu stāvokli, 
jo to sakārtošana līdz šim nevienai 
valdībai nav bijusi prioritāte. 

– Vasarā Popē nodega mui-
žas pārvaldnieka māja. Biedrī-
bas “Popes muiža” aktīvisti un 
citi novada iedzīvotāji ir norai-
zējušies par šīs vēsturiskās ēkas 
likteni.

– Šajā ēkā bija 11 dzīvokļi, 
desmit no tiem bija apdzīvoti. 
Septembrī uz sarunu uzaicinājām 
Valsts kultūras pieminekļu aizsar-
dzības inspekcijas vadītāju Juri 
Dambi. Viņš ieradās ar lielu ko-
mandu un apskatīja objektu, pēc 
tam sēdāmies pie sarunu galda, 
mēģinot izzināt speciālistu vie-
dokli, lai sapratu, ko varētu darīt 
ar nodegušo muižas pārvaldnieka 
māju. Inspekcijas darbinieku vēs-
tījums bija tāds, ka mēs, dzīvojot 
šeit uz vietas, ne vienmēr spējam 
novērtēt kultūras pieminekļu no-
zīmi un to vērtību. Viņi ieteica 
iekonservēt visu ēkas būvapjomu, 
veikt 3D uzmērījumu un tālākā 

nākotnē lemt par mājas izmanto-
šanas iespējām. Inspekcija šogad 
ir gatava piešķirt 12 441 eiro, bet 
tā ir kāda septītā daļa no nepie-
ciešamās summas. Iespējams, 
pašvaldība izmantos Valsts kases 
aizņēmumu, lai iekonservētu vēs-
turisko ēku.   

– Latvijas Pašvaldību savie-
nība jūs ir uzaicinājusi doties uz 
Azerbaidžānu. Kāds ir vizītes 
mērķis?

– Azerbaidžānas delegācija 
šovasar apmeklēja mūsu valsti, 
viesu vidū bija arī Ventspils no-
vada sadraudzības pašvaldības 
Novhani pārstāvji. Ierodoties 
mūsu novadā, kolēģus interesēja, 
kā notiek mūsu attīstība Eiropas 
Savienībā, viņi apskatīja Usmas 
jahtklubu, Rubeņa fonda ekspo-
zīciju un apmeklēja Jūrkalni. Ta-
gad Azerbaidžānas puse aicina 
mūs atbildes vizītē. Es šajā bagā-
tajā valstī būšu trešo reizi, tādēļ 
zinu, ka tā strauji attīstās, bet arī 
tur viss nav spīdoši, piemēram, 
līdzekļu trūkuma dēļ mūsu sa-
draudzības pašvaldībā pirms trīs 
gadiem tika apturēta pirmsskolas 
izglītības iestādes būvniecība, ēka 
joprojām nav pabeigta. 

– Un kas šajā jomā pašlaik 
notiek mūsu novadā?

– Visi uzsāktie būvdarbi ir 
noslēguma fāzē, izņēmums ir 
Zūru pamatskola, kur vēl daudz 
darāmā, un Popes estrādes ska-
tītāju zonas pārbūve, kur lielākos 
būvdarbus paredzēts beigt nā-
kamgad. Šajā mēnesī pabeigsim 
grants ceļu pārbūvi Zirās, Užavā 
un Vārvē, bet ziemā izsludināsim 
iepirkumus par vēl četru grants 
ceļu sakārtošanu – divi ir Vārves 
pagastā, pa vienam Tārgales un 
Užavas pagastā. Pateicoties Lau-
ku atbalsta dienesta atbalstam, 
ekspluatācijā esam nodevuši tirgu 
Ugālē, drīz tiks atklāta atjauno-
tā Ances muiža un gājēju tiltiņš 

Užavā. Pēdējos darbus Lībiešu 
sētā Tārgalē pabeigs oktobrī. Uz-
ņēmējdarbības attīstības veicinā-
šanas programmā ir noasfaltēti 
ceļi Popē un Vārvē. Tāpat drīz 
pabeigs būvdarbus Piltenes vi-
dusskolā. Ir beidzies iepirkums 
par sporta manēžas būvniecību 
Ugālē, šim nolūkam paredzēts iz-
mantot Valsts kases aizņēmumu. 
Vienīgā problēma – Valsts kase iz-
tērējusi šā gada aizdevumu limitu, 
bet par nākamā gada aizdevumu 
nosacījumiem nekas nav zināms. 
Pabeigta siltumapgādes sistēmas 
izbūve Užavas ciemā, nomainīts 
apkures katls Usmas katlumājā, 
darbi vēl notiek Ventavas ciema 
katlumājā, pirmo katlu paredzēts 
iekurt 17.  oktobrī. Pabeigti darbi 
ielu apgaismojuma sakārtošanā 
Ugālē, Tārgalē, Popē un Stiklu 
ciemā. Prieks, ka “Latvijas Valsts 
ceļi” pabeiguši Piltenes–Zlēku 
ceļa pārbūvi. 

– Ar kādu nolūku pirms ne-
dēļas tikāties ar Latvijas Futbola 
federācijas prezidentu Kasparu 
Gorkšu?

– Viņu uz Ugāli uzaicināja 
futbola treneris Kirils Rodionovs. 
Kopā pārrunājām, kādas varētu 
būt futbola attīstības perspektīvas 
Ugālē. Izstāstīju, ka vispirms pa-
gastā jāuzceļ sporta manēža, bet 
pēc tam, iespējams, 2021.  gadā, 
Ugālē varētu sakārtot sporta lau-
kumu un ar Latvijas Futbola fe-
derācijas daļēju atbalstu uzklāt 
mākslīgo segumu futbola treniņu 
laukumam, jo bērniem un jaunie-
šiem par šo sporta veidu ir liela in-
terese. Bijušā Latvijas labākā fut-
bolista Kaspara Gorkša tikšanās 
ar Ugāles vidusskolas audzēkņiem 
noritēja ļoti pozitīvā gaisotnē, un 
man atmiņā vēl ilgi paliks mirdzo-
šās bērnu acis, uzdodot neskai-
tāmus jautājumus mūsu futbola 
slavenībai.                       

Marlena Zvaigzne

Jārūpējas, lai Latvija 
nebūtu tukša
“Pirms vēlēšanām 
un joprojām esmu 
reālists, saprotot, 
ka mana ievēlē-
šana parlamentā 
bija maz ticama, 
bet bija interesanti 
uzzināt, kā vēlē-
tāji novērtē manu 
kandidatūru šajā 
visaugstākā līmeņa 
aptaujā valstī,” 
atzīst novada 
domes 
priekšsēdētājs 
Aivars Mucenieks.
AIVARA MUCENIEKA 
ARHĪVA FOTO 
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Romanovas aitu  
audzēšanā Tārgalē iesais-
tījusies visa Berku ģimene. 
Janai un Andrim pilsētā ir 
algots darbs, bet viņu sirds 
pieder laukiem, tādēļ ir 
izveidota bioloģiskā  
saimniecība un tiek  
piedāvāts jauns pakalpo-
jums – aitu cirpšana.

Cirpšanai nepieciešamais 
elektriskais aprīkojums iegādāts, 
piedaloties Ventspils novada paš-
valdības projektu konkursā “Solis 
2018” un saņemot 1000 eiro. Par 
šādu pakalpojumu Jana un And-
ris aizdomājās pēc tam, kad bija 
jācērp pašu aitas un jāpērk ārpa-
kalpojums. Tas bija gana dārgs, 
turklāt šādā gadījumā aitu audzē-
tāji ir atkarīgi no citiem, gaidot, 
kad cirpēji varēs atbraukt. Nu 
viņi paši var paveikt šo uzdevu-
mu un palīdzēt arī citiem.

Jana teic, ka lauku saimniecī-
bā darāmais atrodas visiem, arī 
bērniem. Piemēram, trīspadsmit-
gadīgais Klāvs prot izmantot teh-
niku un kopj vistas, desmitgadī-
gais Justs Jēkabs uztur ģimenē 
jautrību, bet divgadīgā pastarīte 
Rebeka Anna nes putniem grau-
diņus un apmīļo jēriņus. “Do-
māju, ka bērni, rūpējoties par 
dzīvniekiem, aug sirsnīgāki un 
labsirdīgāki. Mūsējie ļauj vistām 
klausīties mūziku, kopā ar gai-
ļiem lēkā pa batutu, putni tiek 

izvizināti ar skrituļdēļiem,” stāsta 
Jana. Māja, kurā dzīvo viņas sai-
me, nopirkta 2005.  gadā. Andris 
ir lauku puisis, vasaras pavadī-
tas Puzē, tādēļ viņš labprāt no 
Ventspils pārcēlies uz Tārgali. 
Arī sievai bija pieņemams šāds 
risinājums, jo gribējās pēc darba 
atpūsties dabā un būt brīvai tās 
plašumos. Sākotnēji Berkiem ne-
esot bijusi doma par saimniecī-
bas veidošanu, bet pirms četriem 
gadiem nopirkti pirmie dzīvnie-
ki. Interese tieši par aitām radu-
sies arī tādēļ, ka vairāki kaimiņi 
šos dzīvniekus vasarās izmanto-
juši pļavu noganīšanai, turklāt, 
palasot dažādus materiālus, seci-
nāts, ka šo dzīvnieku aprūpe pra-
sa mazāk laika nekā, piemēram, 
slaucamo govju turēšana. “Izvē-
lējāmies Romanovas šķirni, jo ar 
to var viegli tikt galā arī iesācēji, 
vēl arī tāpēc, ka tā ir piemērota 
mūsu klimatiskajiem apstākļiem. 
Pagāja diezgan ilgs laiks, līdz at-
radām aitu audzētājus, kuri bija 
ar mieru mums pārdot dzīvnie-
kus. Priekulē tikām pie sešām 
aitām, un tā četru gadu laikā ga-
nāmpulks paplašinājās līdz 300 
galvām. Tiesa, tagad ir 200, jo 100 
aitas šovasar pārdevām. Mums ir 
70 mātes, bet par lielu ganāmpul-
ku uzskata tādu, kurā ir vismaz 
300 māšu,” skaidro Jana. Andris 
stāsta, ka viņi citiem aitas pārdod 
audzēšanai, nevis tūlītējai gaļas 

iegūšanai. Saimnieks neslēpj, 
ka sākumā aitkopība šķitusi ļoti 
vienkārša – izlaid tik ganībās un 
neko citu vairs nedari, bet laiks 
rādīja, ka tā nemaz nav, dzīvnie-
kiem gadās grūtas dzemdības, 
pirmajā gadā daudzi jēri krita. 
Pēc tam jau amats bija rokā, tur-
klāt Andris, būdams profesionāls 
lauksaimnieks, kurš papildinājis 
zināšanas aitkopībā, divas reizes 
iesniedza projektu pieteikumus 
Lauku atbalsta dienestā un abas 
reizes saņēma pozitīvu atbildi. 
Pirmais projekts realizēts lauku 
attīstības plāna apakšpasākumā 
“Atbalsts uzņēmējdarbības uz-
sākšanai, attīstot mazās lauku 
saimniecības”, otrs – apakšpasā-
kumā “Atbalsts ieguldījumiem 
lauku saimniecībā”. Tādējādi iz-
devies tikt pie traktora “Jon  De-
ere”, un Andris pats var apstrādāt 
zemi, sēt un pļaut, transportēt 
graudus un lopbarību. Tagad tiek 
būvēta plaša aitu novietne, ir no-
pirkts frontālais iekrāvējs. Tār-
galnieks ir gandarīts par Latvijas 
un Eiropas Savienības finansiālo 
palīdzību lauksaimniekiem, jo 
pašiem nav tik daudz līdzekļu, lai 
strauji attīstītos un paplašinātu 
saimniecisko darbību. “Ja nebūtu 
projektu, mums vajadzētu vismaz 
divreiz ilgāku laiku, lai sasniegtu 
vēlamo rezultātu. Nu viss notiek 
ātrāk. Katrs projekts, protams, 
paredz zināmas saistības, bet tās 

ir izpildāmas,” uzskata Andris. 
Jana stāsta, ka jaunais cirpšanas 
pakalpojums šovasar nav pie-
dāvāts tik intensīvi, kā bija pa-
redzēts, – to nevarēja darīt lielā 
karstuma dēļ. Berki riskēja un 
nocirpa savu pieaugušo aunu, un 
tas diemžēl nomira, jo organisms 
netika galā ar temperatūras svār-
stībām. Vilnu pārdod dažiem 
uzņēmējiem, tā ir mainīta pret 
dziju, ko Jana pēc tam pārdod. 
Piemēram, uz Angliju aizsūtīti 30 
kg dzijas. Vilnu Jana izmanto arī 
savam vaļaspriekam – filcēšanai. 

Berkiem ir plāns attīstīt saim-
niecību, palielinot arī māšu skai-
tu, bet ieceres jālīdzsvaro ar ie-
spējām, jo ģimenei nav pieejamas 
neierobežotas ganību platības. 
Tārgalniekiem pieder divi hektā-
ri, pārējos 40 viņi nomā. Roma-
novas šķirnes aitas ir izturīgas 
un pārsvarā uzturas laukā, zem 
jumta vien tad, ja ir liels lietus vai 
bargs sals. Vasarā dzīvnieki pār-
tiek no zāles, bet ziemā ēd sienu 
un skābsienu, miežus un ābolus, 
burkānus, bietes. Berku darba-
diena ir piesātināta, jo viņi nere-
ti ceļas piecos, bet lauku darbus 
beidz tikai vienpadsmitos vakarā. 
Andris uzskata, ka spēku dod 
Dievs: “Viņš man deva arī aicinā-
jumu būt par zemkopi. Bez Dieva 
mūsu ģimenes dzīve nav iedo-
mājama.” Jana piebilst, ka kopā 
ar vīru ir lūgusi par to, lai Kungs 

sakārto viņu dzīvi un dod sirdij 
tīkamu nodarbošanos. Prieku 
sniedz ne tikai aitu, bet arī put-
nu audzēšana. Ganāmpulkā ir 50 
vistas un tikpat daudz jaunput-
nu. Būtu vēl vairāk, bet pārējos 
aiznesušas lapsas, ūdensžurkas 
un caunas. Berki ir izmēģinājuši 
spēkus arī kazkopībā, lai varētu 
izbarot jēriņus, bet ziemā, kad 
tas bija vajadzīgs visvairāk, ka-
zas pienu nedeva, tādēļ šis rūpals 
neatmaksājās. Pašpatēriņam Jana 
un Andris var lietot savā saim-
niecībā augušo dzīvnieku gaļu. 
Tā esot garšīga. Kāds gabaliņš 
tiek izmantots grilēšanai, kāds – 
sautēšanai, kāds – plovam, saim-
niece gatavo arī pastēti, paretam 
tiek kūpinātas desas. Garšīga 
maltīte izdodas tad, ja jēra gaļu 
liek kārtām ar svaigiem kāpos-
tiem un tad iešauj cepeškrāsnī. 
Jana smaidot stāsta, ka dēli ir 
gājuši ganos, jo aitas ir lavījušās 
pie kaimiņiem, noēdušas bietes, 
burkānus un pat zemenes, bet nu 
ganīšana uzticēta Austrālijas aitu 
sunim Akellai, kura apgūst kanis-
terapiju. Berku atpūta saistīta ar 
kalpošanu Kristum un ģimenisku 
kopā būšanu – tā ir laba atslodze. 
“Mēs nevaram pateikt, ka audzē-
sim aitas visu mūžu, bet pašlaik 
tas mums patīk un interesē. Dievs 
rādīs, kā būs tālāk,” rezumē Jana.         

Marlena Zvaigzne

Attīstīt saimniecību 
palīdz projekti

“Romanovas šķirnes aitām ir liesa un diētiska gaļa, kas pēc garšas līdzinās medījumam,” saka lauku sētas “Kliņģeri” saimnieks Andris Berks.
MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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INFORMĀCIJA
6. oktobrī, tuvojoties nozī-

mīgajai Latvijas valsts jubilejai, ir 
noticis svarīgs notikums – esam 
ievēlējuši 13.  Saeimas deputātus. 
Latvijas Reģionu apvienības (LRA) 
un savā vārdā vēlos teikt sirsnīgu 
paldies tiem 6,93% Ventspils nova-
da un 5,41% Kurzemes balsstiesīgo 
iedzīvotāju, kuri izteica savu at-
balstu šim politiskajam spēkam. Ja 
šāds rezultāts tiktu sasniegts valsts 
mērogā, mēs būtu tiesīgi līdzdar-
boties parlamentā, jo esam gatavi 
realizēt pirmsvēlēšanu programmā 
noteiktos mērķus. Tomēr kopējie 
vēlēšanu rezultāti neļauj to darīt, 
tāpēc atliek vien cerēt, ka to spēs 
tie politiskie spēki, kuriem tauta šīs 
pilnvaras ir devusi.

Latvijas Reģionu apvienība, 
kura 12. Saeimā darbojās opozīci-
jā, arī solīja pozitīvas pārmaiņas, 
tomēr tās acīmredzot bija pārāk 
mērenas, un vēlētājs šajā reizē 
gaidīja ko radikālāku, tajā pašā 
laikā īsti tam nenoticot – par to 
liecina gan ne pārāk augstā vēlē-
tāju aktivitāte Ventspils novadā, 
gan tas, ka arī pie mums ar pār-
liecinošu rezultātu ienākuši jauni 
politiskie spēki. Ir skaidrs, ka tu-
vākajā laikā mūs sagaida sarežģī-
tas un arī savā ziņā interesantas 
lietas. Sarežģītas, jo nebūs viegli 
veidot koalīciju partijām, kuras 
pirmsvēlēšanu karstumā pauda 
radikāli atšķirīgus viedokļus, iz-
teica neglaimojošus komentārus 
konkurentu virzienā, bet nu būs 
kopā vien jāsēžas pie sarunu gal-
da. Interesantas, jo solījumu rea-
lizēšanai nāksies piemērot reālus, 
reizēm pat atjautīgus risinājumus. 
Piemēram, ārzemēs dzīvojošie un 

strādājošie latvieši varēs prasīt 
konkrētu rīcību no partijas, kura 
mudināja atgriezties un kurai ša-
jās vēlēšanās dots būtisks atbalsts.

Runājot par LRA saraksta re-
zultātu, var teikt, ka socioloģiskās 
aptaujas jau pirms vēlēšanām vēs-
tīja, ka atbalsts apvienībai balansē 
uz iekļūšanai Saeimā nepiecieša-
mās 5% robežas. Tieši šī iemesla 
dēļ ne visi potenciālie atbalstītāji 
bija gatavi riskēt, jo nevēlējās savu 
balsi pazaudēt. Tiem, kuriem tāda 
sajūta nu radusies, aicinu pado-
māt par savu otro izvēli – par ko 
jūs būtu balsojis, ja izvēle nebūtu 
par labu LRA. Visdrīzāk jau izrā-
dīsies, ka jebkurā gadījumā – vai 
vēlaties būtiskas pārmaiņas vai ne 
– otrās izvēles saraksts Saeimā ir 
iebalsots, tātad būtībā jūsu balss 
zudumā nav gājusi.

Esmu saņēmis jautājumus par 
savas kandidēšanas iemesliem. 
Varu atbildēt ar trim argumentiem. 
Pirmkārt, gatavojoties vēlēšanām, 
arvien jaunas partijas pieteica ar-
vien jaunas pretenzijas mazināt 
pašvaldību lomu valsts pārvaldē. 
Tomēr mana 26 gadus ilgā darba 
pieredze pašvaldībās liecina, ka 
tieši pašvaldība ir jebkuram iedzī-
votājam vistuvākā valsts pārvaldes 
struktūra, kas vislabāk pārzina 
sabiedrības vēlmes un vajadzības. 
Saeimā ir nepieciešami pašvaldību 
pārstāvji, tādēļ ar savu vārdu vēlē-
jos atbalstīt politisko spēku, kas ir 
plaši pārstāvēts reģionos un kam 
patiesi rūp visas Latvijas, ne tikai 
Rīgas un lielo attīstības centru at-
tīstība. Otrkārt, ilgstošs darbs paš-
valdībā rada draudus ieslīgt tādā 
kā rutīnā, un nav nekā nosodāma, 

ja tiek mēģinātas arī citas iespējas. 
Par to bieži esam runājuši topošās 
biedrības “Ar saknēm Ventspils 
novadā” tikšanās reizēs, ko sarīko-
jam, lai tuvāk iepazītu dzīvi novada 
pagastos. Treškārt, to var uzskatīt 
par tādu kā sava veida atlīdzību 
par labu sadarbību, jo pirms paš-
valdību vēlēšanām bija ļoti aktuāls 
jautājums par kāda papildu poli-
tiskā spēka piesaistīšanu. Latvijas 
Reģionu apvienības personā šāds 
atbalsts tika atrasts, turklāt apvie-
nība pieļauj arī sadarbības iespēju 
ne tikai ar partijām, bet arī ar bied-
rībām, kas mūsu topošajai biedrī-
bai var būt izdevīgs pastāvēšanas 
formāts. 

Un noslēgumā par nākotni. Ir 
pavisam skaidrs, ka politiskā gai-
sotne valstī mainīsies. Pašvaldību 
pārstāvju skaits Saeimā ir būtiski 
samazinājies, mainīsies arī Minis-
tru kabineta sastāvs. Tas nozīmē, 
ka ministriju politiskās vadības 
sastāvs būs cits. Tieši tāpēc ir 
svarīgi, cik sekmīgi attīstīsies sa-
darbība starp Ventspils novada 
pašvaldību un tādām mūsu ik-
dienā nozīmīgām ministrijām kā 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, Finanšu, Sa-
tiksmes, Izglītības un zinātnes, 
Kultūras ministrija. Cerēsim, ka 
tas izdosies un ka lielus satricinā-
jumus un sarežģījumus mūsu no-
vada iedzīvotāji neizjutīs. Mēģi-
nāsim iemīt arī jaunas takas valsts 
varas gaiteņos, atrast sapratni un 
atsaucību novadam svarīgu jautā-
jumu risināšanā.

Ventspils novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 

Māris Dadzis

Iespēja, ja ir garīga 
rakstura traucējumi

Aicinām Ventspils novadā dzīvojošās personas ar garīga rakstura 
traucējumiem pieteikties projektā “Kurzeme visiem” pieejamajiem 
bezmaksas sociālajiem pakalpojumiem. Persona var saņemt projek-
ta apmaksātos pakalpojumus, ja ir veikta tās individuālo vajadzību 
izvērtēšana, saņemts atbalsta plāns un persona ir uzrakstījusi ie-
sniegumu par pakalpojuma piešķiršanu savas dzīvesvietas Sociālajā 
dienestā.

Lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem patstāvī-
gu dzīvi sabiedrībā, projektā “Kurzeme visiem” tiek apmaksāta šādu 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšana:

l aprūpe mājās;
l dienas aprūpes centrs;
l specializētās darbnīcas;
l grupu dzīvokļi;
l īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
l speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
l atbalsta grupas un grupu nodarbības.
Atbalsta plāns ir projektā “Kurzeme visiem” izstrādāts individu-

āls sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns konkrētai per-
sonai, izvērtējot tās individuālās vajadzības.  Kurzemē individuālās 
vajadzības izvērtētas un atbalsta plāni izstrādāti 326 personām ar 
garīga rakstura traucējumiem.

Ja nepieciešama papildu informācija, aicinām sazināties ar  
projekta “Kurzeme visiem” vadītāju Ingu Kalniņu, tālr. 27008743, 
inga.kalnina@kurzemesregions.lv. 

Laura Homka

Biedrība “Ailankas” 
realizē Ventspils novada paš-
valdības finansētu projektu 
par novada vēstures izpēti, 
ar kuru startēja projektu 
konkursā “Mēs savā nova-
dā”. Projekta laikā apzinām 
kartogrāfisko materiālu par 
Ventspils novadā esošajiem 
lībiešu ciemiem no Lūžņas 
līdz Jaunciemam. Izmanto-
jot iegūto informāciju, tiks 
sagatavota karte ar mājvie-
tām līdz 1918. gadam, kas 
dos iespēju izsekot dabā 
daudzveidīgajam un bagāta-
jam materiālam par lībiešu 
ciemu dzīvi, kas atspoguļota 
etnogrāfu un valodnieku 
ekspedīcijās.

Lai izzinātu vienu no garā-
kajiem lībiešu ciemiem un dažas 
no zudībā gājušām mājvietām, 
29. septembrī biedrība organizēja 
pārgājienu. Tā maršruts bija aptu-
veni 10 km garš. Pārgājiena laikā 
dalībnieki apskatīja seno saimnie-

cību vietas – “Dēliņu” mežsarga 
māju, saimniecību “Dēliņi”, no 
kuras pagājušā gadsimta septiņ-
desmitajos gados visas ēkas tika 
aizvestas uz Latvijas Etnogrāfisko 
brīvdabas muzeju Rīgā, saimnie-
cības “Sāmīši”, “Diždūči”, “Drau-
dziņi” un “Dižbeltes”. Tās ir vienas 
no senākajām mājvietām ciemā, 
un daļa no tām dokumentos pie-
minētas jau 18. gadsimta sākumā. 
Lielākoties ceļš vijās gar Lūžņas 
upi, kuras vēsturiskais nosaukums 
ir Nabele. Muižu laikos šī upe bija 
robeža starp Popes muižas un 
kronim piederošās Sarkanmuižas 
zemēm. 

Pārgājiena dalībnieki iemācī-
jās dabā atpazīt zīmes, kas norāda 
uz vietām, kur kādreiz dzīvojuši 
cilvēki, redzēja, kā izskatās upēs 
augošais parastais elsis, kuru kād-
reiz Lūžņas ciema bērni vāca un 
nesa mājās, lai piebarotu cūkas, 
novērtēja baronu laikā ierīkotās 
kvartālu stigas.

Dace Sāmīte

Jauno valdību gaidot
Izstaigātas lībiešu ciema takas

Pārgājiena dalībnieki no kangara dodas lejā uz bijušo 
“Dēliņu” saimniecības vietu.                INGRĪDAS ANDERSONES FOTO

Ventspils novada pašvaldī-
ba 2018.  gada 8.  maijā parakstīja 
sadarbības līgumu ar biedrību 
“Latvijas Pašvaldību savienība” 
par nacionālās nozīmes projekta 
Nr.1-08/260/2018 “Piekrastes ap-
saimniekošanas praktisko aktivi-
tāšu realizēšana” darba uzdevumu 
realizāciju no pieejamā Latvijas 
Vides aizsardzības fonda (LVAF) 
finansējuma līdzekļiem.

Projekta mērķis bija nodrošināt 
jūras piekrastes joslas, galvenokārt 
pludmales, atkritumu apsaimnie-
košanu Tārgales, Vārves, Užavas 
un Jūrkalnes pagastā. Projekta īste-
nošanas termiņš bija no 2018. gada  
1. maija līdz 1. oktobrim. 

Lai īstenotu projektu, Vents-
pils novada pašvaldība noslēdza 
darba līgumus ar piecām perso-
nām par regulāru atkritumu sa-
vākšanu no 15. maija līdz 30. sep-
tembrim, tika iegādāts darba 
apģērbs un inventārs, atkritumu 
maisi, 72 koka atkritumu kontei-
neri ar ietilpību 150  l. Kopumā 
savākti 119 m3 dažādu veidu at-
kritumu: skārda bundžas, plast-
masas un stikla izstrādājumi, rie-
pas, pietauvošanās virves, zvejas 
tīkli, salauzti saliekamie tūrisma 
krēsli. Ventspils novada pašvaldī-
bai piešķirtais LVAF finansējums 
bija 27 353 eiro.

Kristīne Strika

Viena no atkritumu 
tvertnēm atrodas 
Jūrkalnes pagastā.
GUNTARA REĶA FOTO

Īstenots piekrastes apsaimniekošanas projekts
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NOVADS
16. oktobrī kultūras darbinie-

ku seminārs Zlēkās.
26. oktobrī plkst. 19 Po-

pes kultūras namā novada paš-
valdības pasākums uzņēmējiem 
“Ventspils novada uzņēmēju gada 
balva 2018”.

18. novembrī plkst. 13 
Tārgales pamatskolā Ventspils 
novada Latvijas 100.  gadadienas 
svinības.

Svētku dievkalpojums plkst. 
12 Landzes baznīcā.

PILTENE
16., 23., 30. oktobrī plkst. 19 

zolītes turnīrs.
16., 23., 30. oktobrī plkst. 14 

Dienas centra nodarbība. 
20. oktobrī plkst. 17 Piltenes 

vidusskolas salidojuma svinīgais 
pasākums. Pēc pasākuma lāpu 
gājiens uz skolu un atmiņu stun-
da klasēs. Plkst. 20 balle skolas 
sporta zālē. Reģistrācija no plkst. 
15 skolā. Dalības maksa 5 eiro. 
Pieteikšanās pa tālr. 26599263, 
20246740. Uz tikšanos Piltenē!

27. oktobrī plkst. 16 teātra 
kafejnīca. Pastendes amatierteāt-
ra “Te rada” izrāde – P. Putniņš 
“Pusdūša”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāžu cikls 

un stends “Bibliotēkas kalendārs 
stāsta” – par ievērojamiem cilvē-
kiem jubilāriem, atceres dienām, 
svētkiem, aktuāliem notikumiem 
oktobrī.

l Lasītavā tematiska grāmatu 
izstāde “Grāmata rudenim – mis-
tika un fantāzijas”.

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

l Literatūras izstāde abo-
nementā “Cilvēks laikā un laiks 
cilvēkā” – rakstniekam Albertam 
Belam 80.

l Bērnu nodaļā literatūras 
izstāde “Grāmata gudriniekiem: 
cilvēks pats”.

l Lasītavā fotoizstāde “At-
skatāmies uz 2017. – bibliotēka 
bildēs”.

l Bērnu nodaļā L. Vaļukas fo-
toizstāde “Saules meitas”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 56. kopa.

PASĀKUMI:
l 16. oktobrī plkst. 13.00 

“Konspektējam kultūru” – saru-
nas par kultūras kanona vērtībām 
ar Liegu Piešiņu un nodarbība 
ar mākslinieci Elīnu Brasliņu 5.–
7. klašu skolēniem.

l 18. oktobrī plkst. 18.00 
tikšanās meistarklase rokdarb-
niekiem ar pārstāvi no rokdarbu 
kopas “Čaupes” (Kuldīga), mo-
zaīkas cimdu darināšana pečvork 
tehnikā.

l Līdz 31. oktobrim tiek vei-
dota fotoizstāde “Mana pilsēta, 
mans novads, mana Latvija”. Fo-
togrāfijas sūtīt Piltenes bibliotēkai 
uz e-pastu piltenesbib@inbox.lv. 

l Līdz novembra beigām – 
makulatūras pieņemšanas akcija.

PUZE
3. novembrī plkst. 17 Puzes 

kultūras nama 90 gadu jubilejas 
pasākums.

9. novembrī plkst. 10 Puzes 
kultūras nama foajē leļļu izrāde 
“Draudzības skola”. Leļļu izrāde ir 
veidota pēc latviešu tautas teikas 
motīviem, kā kaķis sunim nozaga 
brīvības grāmatu.

17. novembrī plkst. 16 Puzes 
kultūras nama foajē valsts svētku 
pasākums.

28. novembrī plkst. 10 zolī-
tes turnīrs.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Tā dau-

dzi nodzīvoja visu mūžu” – rakst-
niecei Elīnai Zālītei 120.

l Literatūras izstāde “Izci-
lais latviešu tēlnieks” – tēlniekam 
Kārlim Zālem 130.

l Novadpētniecības materiā-
lu izstāde “Puzes pagasta stāsti – 
Mežaparks”.

l Fotoizstāde “Latvijas 100 
gadi Puzes pagastā” (no 29.  ok-
tobra).

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 61. kopa.

PASĀKUMI:
l Visu mēnesi ir iespēja ie-

sniegt materiālus (dzeju, apceres, 
mākslas darbus) grāmatas “100 
radošie darbi” tapšanai.

TĀRGALE
26. oktobrī plkst. 16 Tārgales 

pagasta pārvaldes zālē tematisks 
vakars, veltīts Krišjāņa Barona 
piemiņai.

10. novembrī plkst. 15 
Mārtiņdiena Tārgales pagasta 
Ovīšos. Kopā ar Mārtiņu ķekatām 
dancosim un spēlēsim spēles.

15. novembrī plkst. 13 
Tārgales pagasta pārvaldes aktu 
zālē Latvijas gadadienas svinības, 
Tārgales politiski represēto per-
sonu svinīga pieņemšana, svētku 
koncerts. 

16. novembrī plkst. 15 
Tārgales pamatskolā Latvijas 
valsts svētki “Gads aiz gada – 
Latvijai 100”. Tārgales pagasta 
aktīvāko un čaklāko cilvēku 
godināšana, kuri ar labiem dar-
biem veicinājuši labāku dzīvi.

18. novembrī plkst. 13 
Tārgales pamatskolā Ventspils no-
vada Latvijas gadadienas svinības.

18. novembrī plkst. 21 Latvi-
jas valsts svētkiem veltīts atpūtas 
vakars kopā ar muzikantu Artūru 
Bāni. Ieejas maksa 2 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Izstāžu cikla “Latvijai 100” 

ceturtā literatūras izstāde “Kur-
zeme”.

l Literatūras izstāde “Atradī-
sim skaisto un neparasto Tārgales 
pagastā!”.

l Literatūras izstāde “Aktie-
rim Uldim Dumpim 75”.

KULTŪRAS VĒSTIS

l Literatūras izstāde “Rakst-
niekam Albertam Belam 80”.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niecei Elīnai Zālītei 120”.

l Literatūras izstāde “Tēlnie-
kam Kārlim Zālem 130”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 53. kopa.

PASĀKUMI:
l 16. oktobrī plkst. 10.00 

pamatskolā notiek sarunas “Kon-
spektējam kultūru” par kultūras 
kanona vērtībām ar Liegu Pieši-
ņu un nodarbība ar mākslinieci 
Elīnu Brasliņu 6. un 7. klašu sko-
lēniem.

JŪRKALNE 
27. oktobrī no plkst. 9 Jūr-

kalnē festivāls jūras makšķerēša-
nā no krasta un Latvijas 8. čem-
pionāts jūras makšķerēšanā 
tautas klasē.

28. oktobrī plkst. 16 Jūrkal-
nes tautas namā visi tiek aicināti 
uz lustīgo danču vakaru “Dancot 
gribu, dancot gribu!”. Kopā ar 
Daci Nasteviču apgūsim, atcerēsi-
mies un izdejosim no sirds Kurze-
mes un suitu dančus. Ieeja 1 eiro.

Bibliotēka 
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Aktuāli 

– noderīgi”.
l Literatūras izstāde “Mēs. 

Latvija, XX gadsimts”.
l Literatūras izstāde “Bērnu 

un jauniešu žūrija 2018”.
l Ventspils bibliotēkas rotē-

jošā fonda 58. kopa.
PASĀKUMI:
l 18. oktobrī (laiks tiek pre-

cizēts) aušanas sezonas atklāšana 
“Neaizmirst un atjaunot” – suitos 
reti sastopamās villaines “piecnī-
tene – lielā drān” aušana.

UŽAVA
Plkst. 18.30 katru ceturtdie-

nas vakaru Užavas tautas nama 
2.  stāva telpās notiks zolītes tur-
nīri.

17. oktobrī plkst. 11 Užavas 
tautas namā viesosies Latvijas Na-
cionālo bruņoto spēku orķestris. 

20. oktobrī 19 Užavas ama-
tierteātra 20 gadu  jubilejas pasā-
kums. Pēc svinīgās daļas atpūtas 
vakars kopā ar muzikantu A. Bāni. 
Viesiem ar ielūgumiem pasākums 
bez maksas, balles apmeklētājiem 
2 eiro.

1.–30.  novembrī Užavas tau-
tas nama zālē fotoizstāde “Užava 
toreiz un tagad”.

9. novembrī plkst. 13 Lāčplē-
ša dienai veltīts pasākums kopā ar 
Užavas pamatskolas skolēniem. 
Ar svētkiem veidotu programmu 
“Ar sirdi Latvijā” viesosies Ziru 
amatierteātris.

11. novembrī plkst. 16 ie-
degsim svecītes latvju zīmē pie 
pieminekļa “Melnā saule” un kopā 
ar sieviešu vokālo ansambli “Sai-
va” dziedāsim dziesmas, veltītas 
tēvzemei, baudīsim karstu tēju. 
Katrs ņem līdzi savu svecīti, ko 
ielikt zīmē.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Mēneša 

jubilārs Alberts Bels”.
l Literatūras izstāde “Kas? 

Kur? Kad?” – Latvijas simtgadi 
gaidot.

l Literatūras izstāde “Ko ie-
saka bibliotekārs”.

l Literatūras izstāde “Lasi un 
vērtē – Bērnu / jauniešu / vecāku 
žūrija 2018”.

l Literatūras izstāde “Tikša-
nās ar sen zināmo, bet aizmirsto 
grāmatu”.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 54. kopa.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 60. kopa.

PASĀKUMI:
l 19. un 26. oktobrī priek-

šā lasīšanas stundas pirmsskolas 
bērniem “Lasīsim un iepazīsim 
“Bērnu žūrijas” grāmatas!”.

l 18. oktobrī bibliotekas 
stundas “Kur dzīvo grāmatas” un 
“Es – bibliotēkas lietotājs” 1. un 
2. klases skolēniem.

ANCE
21. oktobrī plkst. 10 zolītes 

turnīrs.
27. oktobrī plkst. 18 Ances 

muižā notiks pasākums “Muižas 
gariņa meklējumos” par teikām 
un nostāstiem Ances muižā. Pa-
sākumā ikviens apmeklētājs varēs 
piedalīties aizraujošās aktivitātēs 
un radošās darbnīcās – klausīties 
teikās un nostāstos, veidot sapņu 
ķērājus, piedalīties ķirbju grebša-
nas darbnīcā, doties muižas gari-
ņa meklējumos, baudīt Ansīša un 
Grietiņas mielastu u.c. Pārsteigu-
mi un aktivitātes visai ģimenei. 
Darbosies arī foto stūrītis. Ieeja 
par ziedojumiem.

2. novembrī plkst. 15 Ances 
iedzīvotāju radošo darbu izstādes 
“Manai Latvijai 100. dzimšanas 
dienā” atklāšana.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Sava 

laikmeta domu izteicējs” – rakst-
niekam Albertam Belam 80.

l Literatūras izstāde “...Es 
esmu bite, medū iestigusi” – 
rakstniecei Elīnai Zālītei 120 (no 
18. oktobra).

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 55. kopa.

PASĀKUMI:
l 17. un 24. oktobrī plkst. 10 

projekta “Mūsu mazā bibliotēka: 
satiksim bērnu grāmatu autorus 
un ilustratorus” pasākumi PII 
“Vālodzīte” bērniem “Kas pirmais 
– vista vai ola?”.

l 27. oktobrī plkst. 11 vik-
torīna “Ko zinām par savu dzimto 
pusi?” lasītāju klubiņa “Dažādī-
bas” dalībniekiem.

UGĀLE
28. oktobrī plkst. 15  muzi-

kāla pēcpusdiena bērniem “Kas 
par traku, tas par traku” (norises 
vietu skatieties afišā).

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Māka 

distancēties no tā, kas ved tevi 
būrī” – rakstniekam Albertam 
Belam 80.

l Literatūras izstāde bērniem 
“Mācīsimies kopā ar Pūku”. 

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 62. kopa.

PASĀKUMI:
l 15. oktobrī plkst. 14.00 fo-

toizstādes “Ugālnieku gājiens cauri 
gadsimtam” atklāšana ar stāstiem 
un atmiņām par fotogrāfijās iemū-
žinātajiem gājieniem un parādēm. 

l 18. oktobrī  jauno grāmatu 
diena.

l Oktobrī pasākums bērnu-
dārza “Lācītis” vidējās grupas bēr-
niem “Mazie Sprīdīši bibliotēkā”.

POPE
26. oktobrī plkst. 19 novada 

pašvaldības pasākums uzņēmē-
jiem “Ventspils novada uzņēmēju 
gada balva 2018”.

27. oktobrī plkst. 14 “Ruca-
vas diena Popē”.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Aktieru 

jubilejas – Antai Klintij 125, Ul-
dim Dumpim 75”.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niekam Albertam Belam 80”.

l Literatūras izstāde “Rakst-
niecei, tulkotājai Elīnai Zālītei 
120” (no 19. oktobra).

ZIRAS
19. oktobrī plkst. 20 karaoke-

disko “Rudens ir atnācis”. Ieeja brīva.
3. novembrī senioru balle.
Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Būris” – 

rakstniekam Albertam Belam 80.
l Literatūras izstāde “Grāma-

tas skaistiem rudens vakariem”.
l Literatūras izstāde “Tautas 

frontei 30”.
l Ventspils bibliotēkas rotē-

jošā fonda 59. kopa.
PASĀKUMI:
l 22. oktobrī plkst. 13 sko-

lēnu brīvdienās “Spēlēsim spēles!”.
l 23. oktobrī plkst. 14 skolē-

nu brīvdienās “Sapņu ķērāju darb-
nīca”.

l 24. oktobrī plkst. 14 sko-
lēnu brīvdienās “Tiekas “Bērnu 
žūrijas” eksperti”.

l 25. oktobrī plkst. 14 skolē-
nu brīvdienās “Gatavojamies He-
lovīnam!”.

ZLĒKAS 
13. oktobrī plkst. 22 Rudens 

balle ar Māri Lemberu. Ieejas 
maksa 3 eiro.

Bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Drama-

turgs, režisors, aktieris” – latviešu 
nacionālās teātra skolas aizsācē-
jam Ādolfam Alunānam 170.

Ventspils novada pasākumu afiša
16. oktobris – 15. novembris

NOBEIGUMS 7. lpp.



  | 7
2018. gada 16. oktobris

“Latvijas skolas soma” ir lielā-
kā valsts simtgades dāvana Latvi-
jas bērniem un jauniešiem. Sākot 
ar 2018. gada septembri, ikvienam 
mūsu valsts skolēnam tiks nodro-
šināta iespēja caur profesionālās 
mākslas un kultūras pieredzēša-
nu, tautsaimniecības, vēsturiskā 
mantojuma un kultūrainavas izzi-
nāšanu iepazīt dažādos laikos ra-
dītas materiālās un nemateriālās 
vērtības, dabas unikalitāti. “Latvi-
jas skolas soma” veidota kā starp-
disciplināra programma, lai stip-
rinātu jaunās paaudzes nacionālo 
identitāti, pilsoniskuma, valstis-
kās piederības apziņu, attīstītu 
kultūras izpratnes kompetences, 
paaugstinātu izglītības kvalitāti 
un, galvenais, – mazinātu sociālo 
nevienlīdzību. Projektam piešķir-
tais finansējums tiks izmantots 
kultūras un mākslas norišu, no-
vadpētniecības un dabas objektu 
apmeklējumiem, sedzot ieejas 
biļešu, dalības maksu, transpor-
ta pakalpojumu izmaksas, kā arī 
izglītības iestādēs notiekošo vies-
izrāžu un profesionālo radošo 
projektu, izrāžu, darbnīcu norišu 
izmaksas.

Ieviešanas principi – visu sko-
lēnu iesaiste, tradicionālā un laik-
metīgā līdzsvars, saikne ar tiešo 
mācību procesu, kā arī izglītības 
un kultūras nozaru saskaņota rī-
cība.

Piešķirtais finansējums no 
1.  septembra līdz 31.  decembrim 
(septiņi eiro vienam skolēnam) 

atbilstoši skolēnu skaitam sadalīts 
novada skolām jēgpilnam izlie-
tojumam, par ko liecina arī skolu 
iesniegtie plāni. Minēsim dažus 
piemērus – Latvijas vēsturisko 
liecību apguvei Ventspils muzejos 
plānotas radošas un izzinošas no-
darbības “Viduslaiki pilī”, “Simt-
gades taka”, “Mans muzejs – mana 
pils” jeb “Kas glabājas muzejā?”. 
Plānots Kuldīgas novada muzeja 
nodarbību  piedāvājums “Latvi-
ja–armija–tu”, “Senās Kuldīgas 
stāsts”. Tukuma muzejs piedāvā 
“Pasakas ceļasomā”, tas ir atraktīvs 
stāsts ar līdzdarbošanos par pasa-
ku tēvu Ansi Lerhu Puškaiti, tur-
pat arī Līgas Reiteres vadītās tra-
dīciju stundas “Pūra lādes stāsts”, 
“Tradīcijas Latvijā simts gados”. 
Savukārt “Aspazijas un Raiņa klāt-
būtni šodienā” vidusskolēni vēlas 
izjust Raiņa muzejā Majoros. Ir 
plānots ļoti daudz interesantu pa-
sākumu un nodarbību – visu ne-
var pat uzskaitīt. Ieskatu radīsim 
pēc to norises, kad dalībniekiem 
būs jāsniedz publisks vērtējums, 
ar kuru regulāri iepazīstinās pub-
likācijas gan Ventspils novada 
mājaslapā, gan novada domes 
informatīvajā izdevumā. Projekts 
turpināsies arī 2019. gadā – tad 
būs jauni plāni, gūta pieredze, lai 
darbības varētu organizēt iespēja-
mi produktīvāk.

Projekta “Latvijas skolas 
soma” koordinatore 

Tamāra Kuciņa 

l Izstāde “Seni plakāti” – no 
Birutas Blūmentāles personīgās 
kolekcijas.

l Ventspils bibliotēkas rotē-
jošā fonda 57. kopa.

PASĀKUMI:
l Oktobrī (datums tiek pre-

cizēts) bibliotēka organizē spēlfil-
mas “Homo Novus” apmeklējumu 
Kuldīgas Kultūras centrā.

l Oktobrī (datums tiek pre-
cizēts) Laimdotas Sēles grāmatas 
“Zlēku teiksmas un spoku stāsti” 
atvēršanas pasākums.

l 26. oktobrī plkst. 14.00 
aktiera Ulda Dumpja daiļradei 
veltīta Dāmu klubiņa nodarbī-
ba.

USMA
11. novembrī plkst. 17 Lāč-

plēša dienas montāža.

Bibliotēka
Izstādes:
l Jauno grāmatu izstāde.
l Literatūras izstāde “Rakst-

niekam Albertam Belam 80”.
l Literatūras izstāde “Gara-

spēka karaspēks” – Latvijas Tau-
tas frontei 30.

l Literatūras izstāde “Tēlnie-
kam Kārlim Zālem 130”.

PASĀKUMI:
l 18. oktobrī ciklā “Tikšanās 

pie kafijas tases” – jauno grāmatu 
diena.

l 10. novembrī ekskursija 
bibliotēkas lasītājiem uz Lauk-
saimniecības muzeju Talsos.

VĀRVE
SPORTA UN KULTŪRAS
CENTRS “ZŪRAS”
31. oktobrī plkst. 18 Helovī-

nu disenīte bērniem “Spociņš – 
jociņš”. Spēles, rotaļas, spoku stās-
ti, dejas. Ieejas maksa 0,50 eiro.

5. novembrī plkst. 12 senio-
ru klubiņa “Vīgriezes” tikšanās. 
Atmiņu stāsti.

ZŪRU
NOVADPĒTNIECĪBAS 
EKSPOZĪCIJA
l 18. oktobrī plkst. 16 stāst-

nieku pēcpusdiena. Tikšanās ar 
Ventspils Gāliņciema bibliotēkas 
stāstniekiem.

l Līdz 9. novembrim izstāde 
“Senie iespieddarbi”.

JIC “Ligzda”
l 17. oktobrī plkst. 16 pēc-

pusdiena bērniem – “Cepsim 
putu plācenīšus”.

l 19. oktobrī plkst. 16 spēļu 
vakars “Zeme, ūdens, gaiss”.

l 22. oktobrī plkst. 13 dāmu 
klubiņa “Kalizija” nodarbība “Ru-
dens salāti ziemai”.

l 26. oktobrī plkst. 17 tema-
tiskais vakars bērniem “Uzvedība 
pie galda”. 

BC “Tīne”
l 18. oktobrī plkst. 17 uzve-

dības stunda “Kāpēc dabas un cil-
vēku radītā vidē jāievēro drošības 
noteikumi?”.

l 26. oktobrī plkst. 17 pār-
gājiens Zūrās pretim rudenim 
“Pārvērtības dabā”.

Vārves bibliotēka
l Izmaiņas darba laikā: bib-

liotēka turpmāk darbdienās atvēr-
ta no plkst. 10.30 līdz 17.30.

Izstādes:
l Novadpētniecības materiā-

lu izstāde “70.–90. gadi” Latvijas 
simtgadei veltītajā ciklā “Vārve 
cauri gadu desmitiem”.

l Literatūras izstāde “Lat-
viešu stāstnieks” – rakstniekam 
Albertam Belam 80 (līdz 20. ok-
tobrim).

l Literatūras izstāde “Trīs 
zvaigznes” – tēlniekam Kālim Zā-
lem 130 (no 21. oktobra).

PASĀKUMI:
l 23. oktobrī plkst. 15.30 

bērnudārza “Zīļuks” vecāko bēr-
nu nodarbības bibliotēkā.

18. oktobrī plkst. 14 Gā-
liņciema bibliotēkas stāstnieki 
Vārves bibliotēkā UNESCO LNK 
projektā “Stāstu bibliotēkas”.

Zūru bibliotēka
Izstādes:
l Literatūras izstāde “Ro-

mantiskās dzejas pārstāvei Elīnai 
Zālītei – 120” (no 11. līdz 20. ok-
tobrim).

l Literatūras izstāde “Cilvēks 
ar uzņēmību un lielu gribasspēku” 
– tēlniekam Kārlim Zālem 130 
(no 21. oktobra).

PASĀKUMI:
l 18. oktobrī plkst. 16.30 ra-

došā darbnīca “Uzzīmē Latviju!”.
l 23. oktobrī plkst. 17 priek-

šā lasīšanas pēcpusdiena ““Bērnu 
žūrijas” grāmatas pirmsskolas ve-
cuma bērniem”.

29. septembrī Ventspils 
Kultūras centrā izskanēja 
sestais Ventspils Vācu kul-
tūras biedrības organizētais 
koncerts “Mūs vieno vācu 
dziesma”. Aizvadītajos gados 
šajā pasākumā piedalīju-
šies 39 dažādi izpildītāji: 
kori, ansambļi, trio, dueti, 
solisti, deju grupas. Mēs  
priecājamies, ka katru reizi 
pievienojas jaunas sejas. Tā 

šogad pirmo reizi savā pulkā 
sveicām jaunos izpildītājus 
no Ventspils Mūzikas skolas, 
Piltenes Mūzikas skolas, 
Ventspils Jaunrades nama 
un folkloras kopu “Laipa”.

Liels prieks, ka ir kolektīvi, 
kas šogad jau sesto reizi palīdzēja 
Vācu kultūras biedrības ansam-
blim “Windau” veidot šī koncerta 
programmu. Līdzās ansambļiem 
no Rīgas un Dobeles koncertā ses-

NOBEIGUMS. SĀKUMS 6. lpp.

to reizi piedalījās folkloras kopa 
“Sītava” no Puzes, vadītāja Lienīte 
Čače. Tas nozīmē, ka “Sītavas” re-
pertuārā ir jābūt sešām dziesmām 
vācu valodā, jo katru reizi jāsaga-
tavo jauna dziesma. 

Man personīgi bija liels prieks 
par Piltenes Mūzikas skolas jau-
najiem izpildītājiem. Koncertā 
piedalījās jaunā flautiste Enija 
Jankovska kopā ar skolotāju Jāni 
Sproģi, skolotājas Antras Zieme-
les audzēknes – solistes Agate Bi-
leskalne un Justīne Ozoliņa, mei-
tenēm palīdzēja koncermeistare 
Irina Kušnirenko. Priecēja ne tikai 
meiteņu sniegums, bet arī viņu 
apzinīgā attieksme pret šo uzstā-
šanos skatītāju piepildītā zālē, arī 
meiteņu vecāku klātbūtne. Ma-
nuprāt, ir ļoti svarīgi, ka vecāki ir 
līdzās šādos bērniem nozīmīgos 
brīžos, un ceru, ka šādu atbalstu 
viņi no jums, mīļie vecāki, saņems 
arī turpmāk. Mēdz būt mirkļi, kas 
sasilda sirdi. Atkal pakavēšos pie 
savām izjūtām – mani aizkusti-
nāja Piltenes Mūzikas skolas di-
rektores Antras Šķēles atbalsts un 
nelielā pateicība Piltenes Mūzikas 
skolas audzēknēm un pedago-
giem, kā arī man personīgi veltītā 
uzmanība. Šādi mirkļi palīdz sa-
sparoties, lai kaut ko iecerētu un 
paveiktu arī turpmāk. Jau tagad 
aicinu 2019.  gada septembra no-
galē mums pievienoties – atliek 
vien apgūt kādu vācu skaņdarbu 
vai dziesmu.

Māra Kraule

Koncerts “Mūs vieno vācu dziesma”
Piltenes 
Mūzikas 
skolas 
solistes 
Agate 
Bileskalne 
(pa 
kreisi) 
un 
Justīne
Ozoliņa. 
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Ar “Latvijas skolas 
somu” plecos

Notiks sabiedriskā apspriešana
Valsts vides dienesta Ventspils Reģionālā vides pārvalde 

2017. gada 2. martā ir sagatavojusi ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtē-
jumu Nr.VE17SI0008, kurā ietverts lēmums piemērot ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru darbības turpināšanai smilts-grants un smilts 
atradnē “Atvari”. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “All season-K” 
(Reģ. Nr.50203137161, adrese: Čiekurkalna 4. šķērsielā 24 D, 
Rīgā, LV-1020).

Ir plānots veikt smilts-grants un smilts ieguvi virs un zem paze-
mes ūdens līmeņa 9,4 ha platībā (esošā ieguves teritorija ir 7,36 ha, 
plānotā paplašināmā – 2,04 ha).

Plānoto darbību paredzēts īstenot Ventspils novada Ugāles pagasta 
nekustamā īpašuma “Dziļie atvari” (zemes kadastra Nr.98700010105) 
zemes vienībā (kadastra Nr.98700010098). 

30. oktobrī Ventspils novada Ugāles pagasta pārvaldē plkst. 17 no-
tiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apsprieša-
nas sanāksme. Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību 
var iepazīties Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-
3601, darba laikā, Ugāles pagasta pārvaldē (adrese: “Ugāles pagasta 
nams”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615) darba laikā 
un interneta mājaslapā www.environment.lv/lv/jaunumi.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūp-
niecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālrunis 67321173, fakss 67321049,  
www.vpvb.gov.lv) līdz 6. novembrim.

INFORMĀCIJA
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UGĀLE

Oktobris ir senioru mēnesis, 
jo 1.  oktobrī ir Vispasaules se-
nioru diena. Tādēļ, domājot par 
sava pagasta vientuļajiem pen-
sionāriem, es uzrunāju Samantu 
un Andi un ierosināju uzdāvināt 
rudens avenes, ko viņi audzē savā 
piemājas saimniecībā, 38 Ugāles 
pagasta vientuļajiem pensionā-
riem. Viņi laipni atbalstīja manu 
ideju, taču, lai ogas nonāktu pie 
pensionāriem, tās bija jāsalasa. 
Man ļoti gribējās iesaistīt Ugāles 
vidusskolas skolēnus, lai arī viņi 
sagādātu prieku Ugāles pagasta 
vientuļajiem pensionāriem. Sko-
las direktore Lāsma Millere ietei-
ca uzrunāt 11. klases audzēkņus. 
Izstāstīju savu ideju 11. klases 
audzinātājai Mārai Plūksnai, un 
viņa teica: “Mēs būsim!” Siltā 
pēcpusdienā pēc stundām brau-
cām lasīt avenes. Bērni bija prie-
cīgi un atsaucīgi, taču labi iesākto 
darbu pārtrauca pēkšņi uznāku-
šais lietus. Mazliet izlijuši un pār-
laiduši lietusgāzi, turpinājām la-
sīt ogas. Lietus nebija aizskalojis 

optimismu, un darbs veicās raiti, 
taču īsi pirms darba beigām mūs 
atkal pārsteidza jaunas lietus šal-
tis. Šoreiz jaunieši teica, ka darbs 
jāpadara līdz galam, un, izmirku-
ši viscaur slapji, godam paveica 
plānoto. Visas ogas bija salasītas. 
Šīm ogām, kas nonāks pie vientu-
ļajiem pensionāriem, ir īpaša vēr-
tība, tās ir lasījuši vidusskolēni, 
kas nenobijās no lietus un darbo-
jās ar smaidu sejā un prieku sir-
dī. Liels paldies skolotājai Mārai 
Plūksnai un 11. klases skolēniem 
Sandijai Brūverei, Mārcim Der-
makam, Dārtai Luīzei Ditmanei, 
Laumai Aleksandrai Gaižutei, 
Lindai Jankunai, Jeļenai Kovaļo-
vai, Nilam Strazdiņam, Aleksim 
Maksimilianam Vitālam un El-
vim Strādniekam.

Nu jau vairākus gadus par 
godu Senioru dienai Ventspils 
novada Sociālā dienesta dar-
binieki brauc ciemos pie vien-
tuļajiem novada iedzīvotājiem. 
Kopīgi tiek nolemts, ko vest 
ciemakukulī. Šoruden tas būs 

Laikā, kad gaisā jūtama rudens 
smarža, sākas jauns mācību gads. 
Tas sācies arī pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Lācītis” audzēkņiem. 
Kādam viss vēl svešs un nezināms, 
kādam ir vēlme atgriezties savā 
grupā un satikt draugus, lai dalī-
tos piedzīvojumos. Mēs, skolotā-
jas, turpināsim lasītājus iepazīs-
tināt ar notikumiem iestādē. Par 
pirmo pasākumu pēc lielajām va-
saras brīvdienām stāsta skolotāja 
Rita Bugajenko: “Vasara ir beigu-
sies, klāt septembris ar gladiolām 
un jautrām, spurainām asterēm. 
Ar prieku par atkalsatikšanos ie-
sācies jaunais mācību gads. 3. sep-
tembrī ar smaidīgām sejiņām un 
puķu pušķiem rokās bērni steidza 
pie savām skolotājām un auklī-
tēm, lai dalītos stāstos par vasa-
ras raibajiem notikumiem. Visus 
audzēkņus uz kopīgu pasākumu 
aicināja mūsu mīļais Lācītis. Bēr-
ni varēja iesaistīties jautrās spēlēs 
un rotaļās, izkustēties deju ritmos 
mūzikas pavadījumā, minēt Lā-
cīša uzdotās mīklas. Audzēkņus 
svētkos sveica iestādes vadītāja 
Regīna Artmane-Hartmane un 
Ugāles pagasta pārvaldes vadītāja 
Helēna Mendrišora. Bērni saņē-
ma jaunas, interesantas un attīs-
tošas galda spēles un konfektes.” 

Sportot kopā ir jautri, saka 
skolotāja Marita Mūrniece. Vienā 
no pēdējām vissiltākajām vasaras 
dienām visā Latvijā notiek Olim-
piskā diena. “Lācīša” audzēkņi un 
skolotājas saulaino rītu sagaidīja 
laukumiņā pie bērnudārza. Bēr-
nus pārsteidza sportiskais Zaķis, 

Ugāles vidusskolas 11. klases skolēni ar audzinātāju Māru salasījuši rudens avenes 
senioriem. AIGAS STRAZDIŅAS ARHĪVA FOTO

Vidusskolēni salasa avenes 
vientuļajiem senioriem

2019.  gada Ventspils novada 
Sociālā dienesta kalendārs, ko 
sarūpējusi dienesta vadītāja Inta 
Rudbaha, bet mēs aizvedīsim 
avenes un siltas zeķes, ko uzadī-
jusi Sarmīte Reinvalde. Sarmīte 
kādu dienu ienāca manā kabine-
tā, iedeva saadītās zeķes un tei-
ca, ka noadīts tik, cik vajag. Vi-

ņai patīk adīt un ir liels prieks, ja 
zeķes noder citiem. Tā tapuši 38 
zeķu pāri. Katru gadu tas ir īpašs 
notikums – braukt ciemos pie 
vientuļajiem pensionāriem, jo 
prieks, kuru redzam pensionāru 
acīs par dāvanām un apciemoju-
mu, ir neviltots, un šogad tas būs 
vēl lielāks, jo katram tiks izstās-

tīts stāsts par ogām un zeķu pāri.
Gribu pateikt lielu paldies 

Samantai Skujai un Andim 
Rutkovskim par avenēm, Sarmī-
tei Reinvaldei par siltajām ze-
ķēm, skolotājai Mārai un visai 11. 
klasei par pacietību. Liels paldies 
jums!

Aiga Strazdiņa

kurš meklēja savu draugu Lācēnu. 
Kopīgi saucot un meklējot, Lā-
cēns atradās. Viņš jau bija palicis 
miegains, gaidot ziemu. Zaķēns 
ar bērniem pamodināja Lācēnu 
un visi kopā veica vingrinājumu 
kompleksu, kuru pildīja visas 
pirmsskolas iestādes Latvijā. Pēc 
kārtīgas izvingrošanās nu jau žirg-
tais Lācēns katrai grupiņai iedeva 
karti, kur bija norādītas citu spor-
ta aktivitāšu vietas visā PII “Lācī-
tis” teritorijā. Pie skolotājas Ritas 
vajadzēja modināt sunīti un žigli 
bēgt, pie skolotājām Elīnas un 
Ilzes bērni izpildīja dažādas sta-

fetes, bet pie skolotājas Ingrīdas 
žigli lasīja izbirušos kastaņus. Vis-
apkārt bija dzirdami uzmundrinā-
juma saucieni un smiekli. Nobei-
gumā Zaķēns un Lācēns pateicās 
visiem par veiklību un spēku un 
apbalvoja katru bērnu ar diplomu 
un gardiem bumbieriem. 

Ai, tēvu zemīte, 
Tavu jaukumiņu!
Smildziņa ziedēja
Sidraba ziedus.
Par Miķeļdienas izstādi infor-

mē pirmsskolas skolotāja Guna 
Ūrmane:

“Jā, krāšņa, bagāta un dāsna 
ir mūsu dzimtās zemes daba. It 
sevišķi rudenī, kad dārzos zarus 
uz leju liec augļu smagums, ozoli 
dāļā zīles, bet kastaņi izbirst no 
adatainajām čaulām. Šo skaistu-
mu vēlējāmies parādīt ikgadējā 
Miķeļdienas izstādē, bet citādāk, 
nekā ierasts. Gribējām to veltīt 
mūsu Latvijai jubilejā. Tad nāca 
ierosinājums veidot Latvijas karti, 
pildot to ar daudzveidīgām dabas 
veltēm – augļiem, dārzeņiem, zī-
lēm, kastaņiem, čiekuriem un 
vēl daudz ko citu, ko dāvā Dabas 
māte. Netrūka pat kukurūzas un 

meloņu. Grupa “Pūcītes” izveido-
ja no sarkaniem un baltiem ābo-
liem Latvijas kontūru, iezīmēja 
tajā četrus novadus. Visas nedē-
ļas garumā papildināta ar jaunām 
bērnu dāvaniņām, mūsu mazā 
Latvija kļuva arvien bagātīgāka un 
krāšņāka. Ar grupas “Sprīdīši” pa-
līdzību tapa Kurzeme, “Kukainīši” 
izveidoja Zemgali, “Zīļuki” – Lat-
gali, bet “Ezīši” – Vidzemi. Tāda ir 
PII “Lācītis” bērnu dāvana mūsu 
valstij tās simtgadē. Daudz laimes 
dzimšanas dienā, Latvija!”

Daina Vispoļska 

Rotaļājas, sporto un veido karti  

Lācēns sagaida bērnus. REGĪNAS ARTMANES-HARTMANES FOTO
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26. septembrī Ugāles vidusskolā 
notika dzejas stunda 1.–4. klasēm 
“Latvija, tu maziņā, nesu tevi sirsniņā”. 
Pasākumu vadīja 4. klases skolniece 
Agita Priekule kopā ar skolas Pūci,  
kura visu zina un prot. Jāpiebilst, ka 
Agita pirmo reizi vadīja pasākumu.

Pasākumā caur G. Kažes dzeju mēs 
pastāstījām, kā redzam, kā dzirdam, kā 
sasmaržojam, sagaršojam un sajūtam 
Latviju. Tas pierādīja, cik skaista un jauka 
ir mūsu dzimtā zeme. Agita skolas Pūcei 
lūdza pēc smaržas atšķirt zāļu tējas, kopā 
ar mūzikas skolotāju Elitu izdziedājām, 
kāda katram dziesma, mēģinājām salikt 

Latvijas novadu puzles.
Pasākuma viesi, 5. klases audzēkņi, bija 

sagatavojuši dzejoļu par Latviju ilustrāciju 
prezentāciju, ko papildināja ilustrācijas 
raksturojošas četrrindes.

Mums bija uzdots arī mājasdarbs – 
vajadzēja sagatavot sirsniņu ar savu vārdu. 
Pasākuma nobeigumā Pūce sirsniņas 
pielika pie Latvijas kontūras. Mūsu 
sirsniņas var aplūkot skolas otrajā stāvā.

Paldies dzejniecei G. Kažei! Pateicoties 
viņai, mēs varējām izbaudīt skaistu dzejas 
stundu, veltītu Latvijai.

4. klases skolniece 
Estere Žūriņa

Šī diena sākās ar pulcē-
šanos stadionā un olimpis-
kās lāpas iedegšanu. Lāpu 
12. klases pārstāvis nodeva 
11. klases skolēnam un tā 
tālāk, līdz 1. klases sportists 
nodeva lāpu mūsu izcilajam 
vieglatlētam Jēkabam Prie-
kulim. Olimpisko karogu 
nesa vieglatlēts Teodors 
Drazlovskis. 

Pirms vingrošanas klases pre-
zentēja savus komandu nosauku-
mus un dienas moto. Mūsuprāt, 
interesanti bija visi, piemēram, 
“Negāzēts ūdens”, “Uga – uga”, 
“Pēc viena divpadsmit”. Klašu 
devīzes liecināja par to, ka visi ir 
noskaņoti sacensībām un aicina 
ievērot veselīgu dzīvesveidu, pie-
mēram, “2 l a day keeps doctor 
away”, “Mazāk runā, vairāk dari!”, 
“Cerība ir jūsu, uzvara ir mūsu” 
utt. 

Skaistais soļojums apkārt 
stadionam noskaņoja uz kopīgu 
vingrošanu. Labā noskaņojumā, 
atbilstošos tērpos, vieglām han-
telēm rokās un kopā ar draugiem 
vingrot ir viegli. Pēc kopīgās rīta 
rosmes sākās citas aktivitātes.

Spriedze, sacensību un ko-
mandu vienotības gars valdī-
ja starp klašu komandām. Bija 
prieks vērot, kā dalībnieki spēko-
jas savā starpā un cenšas būt la-
bākie. Olimpiskās dienas rīkotāji, 
sporta skolotāji un vecāko klašu 
skolēni visu bija pārdomājuši līdz 
pēdējam sīkumam. Interesanti 
bija gan mazajiem, gan lielajiem 
dalībniekiem, neviens nepalika 
bez uzdevuma. Kāds spēlēja fut-
bolu, cits strītbolu, pludmales 
volejbolu, frīsbiju, tautas bumbu 
vai pionierbolu, vēl citi tajā pašā 
laikā piedalījās stafetēs. “Katru 
spēli bija vērts izspēlēt, pat ja 
tajā zaudējām!” – tā savstarpējās 
spēles vērtēja 8. klases meitenes. 
Sporta erudītu konkursā “Ko tu 
zini par tenisu, tenisistiem un 
vēl...” vajadzēja demonstrēt zi-
nāšanas par Latvijas tenisu, sla-
venākajiem tenisistiem un mūsu 
valsts vieglatlētiem, kuri šovasar 

Pūks dodas uz skolu
1. septembris – Zinību diena. Arī Ugāles pagastā tie bija svētki, jo 

lācis Pūks un viņa draugi sivēni gatavojās skolas gaitām. Pūku bija pār-
ņēmis slinkums. Kā izrādījās, arī dažiem bērniem, kas bija ieradušies 
uz svētkiem, bija slinkums, bet tikai uz īsu laiku. Pūkam bija atbraukuši 
arī viesi – Vārves amatierteātra aktieri ar izrādi “Tikai mazītiņa izdo-
ma”. Pēc izrādes bērni kopā ar Pūku, sivēniem, Karlsonu un viņa drau-
giem devās uz parku, lai kopā veidotu savu sapņu skolu. Tad nu arī tapa 
krāsains bērnudārzs, mūzikas skola un vidusskola. Kopā veidojām arī 
burbuļu salūtu, un pat lietus nespēja iztraucēt svētkus. Tie pagāja jautrā 
gaisotnē, bet jau pirmdien bērni devās uz skolu un pirmsskolas izglītī-
bas iestādi, bet Pūks jau no paša rīta viesojās Puzes skolā un pēc tam arī 
Stiklu internātpamatskolā. Lācis slinkumu ir pievarējis, un, cerams, arī 
bērni nebūs sliņķi. Lai jums visiem jauks šis mācību gads!

Iveta Pete

Pirms jaunā mācību gada vēl ir laiks rotaļām.
ALEKSANDRA HMEĻŅICKA FOTO

piedalījās Eiropas čempionātā 
Berlīnē. Vienmēr uzmanīgi va-
jag lasīt konkursa jautājumus, jo 
arī šoreiz uzmanība un attapība 
palīdzēja. Trešajā jautājumā bija 
atrodama atbilde uz 14. jautā-
jumu. Noslēgumā bija lielā kla-
šu stafete. Tā tik bija skriešana! 
Un kā līdzjutēji savu komandu 
atbalstīja! Vienkārši lieliski un 
aizraujoši! 

Kopvērtējumā lielās godalgas 
nopelnīja 3. klases, 7. klases un 10. 
klases audzēkņi. Apsveicam!

Ļoti jauks un saliedējošs pa-
sākums, kas dod iedvesmu gata-
voties nākamajiem. Mūsuprāt, šī 
bija labākā Olimpiskā diena skolas 
vēsturē! 

8. klases skolnieces 
Marta Goldmane un 
Adelīna Komarova, 

7. klases audzēkne 
Keita Jansone

Olimpiskā diena Ugāles vidusskolā

Vieni no uzvarētājiem – 7. klases pārstāvji. MEGIJAS INDRIKSONES FOTO

Latvijai veltīta dzeja
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Latvijas čempionātā 
bronzas medaļas

Kurzemes FC ar Zani Bērziņu no Ugāles izcīnīja 3. vietu Latvijas čem-
pionāta U16 vecuma grupā meitenēm. Zane piedalījās visās čempionāta 
spēlēs un bija Kurzemes FC pamatsastāva spēlētāja.  (Kurzemes FC – SK 
“Super nova” 9:1, AFA “Olaine” – Kurzemes FC 0:1, Kurzemes FC – BCF 
“Daugavpils 5:0, Rīgas Futbola skola – Kurzemes FC 4:2, FK “Iecava/JFA 
Jelgava” –Kurzemes FC 1:3, Kurzemes FC – Rēzeknes BJSS 0:0.). Kurzemes 
FC un Rēzeknes BJSS bija vienāds punktu skaits, un, ņemot vērā vārtu star-
pību (Rēzeknes BJSS bija par vieniem iesistiem vārtiem vairāk), Kurzemes 
FC palika 3. vietā, bet Rēzeknes BJSS ieguva 2. vietu. No galvenā trenera 
Alekseja Lapteva bija ļoti labas atsauksmes par Zanes sniegumu un labu 
fizisko sagatavotību – viņa nodarbojas arī ar vieglatlētiku. Apsveicam Zani 
Bērziņu un izsakām lielu paldies Zanes ģimenei par meitas atbalstīšanu.

Kirils Rodionovs 

15. un 16. septembrī Jauno jāt-
nieku skolas sporta centrā norisinā-
jās konkūra sacensību 3. posms. Uz 

divu dienu sacensībām bija ieradu-
šies daudz dalībnieku no Latvijas, 
kā arī kaimiņvalstīm. Sacensību gal-

venajā maršrutā ar šķēršļu augstu-
mu 135 cm uzvarēja Aigars Bregže 
ar zirgu Avellyna no Lielceriem.

“Demoras” panākumi sacensībās

Jaunākās JSK “Demora” pārstāves ar treneri Gelintu Apsi.              GELINTAS APSES ARHĪVA FOTO

Šoreiz Jātnieku sporta klubu 
“Demora” pārstāvēja divi sportisti 
ar trīs zirgiem, startējot ar katru 
zirgu divos maršrutos katru die-
nu. 

Undai Egendorfai ar Lēdiju 
izdevās izcīnīt trīs rozetes marš-
rutos līdz 110 cm starp nepilniem 
simt konkurējošiem sportiskiem 
pāriem. Ar piecgadīgo Red Grace 
joprojām tiek gūta pieredze, un 
katrā maršrutā ir pa kādam gāz-
tam šķērslim. Ar Leksiju Lilu Ar-
tūrs Stonkus palika astotajā vietā, 
pārējos maršrutos arī pa kādam 
gāztam šķērslim.

“Šeit sacensībās vienmēr ir ļoti 
liels dalībnieku skaits, jo ir ļoti labs 
jāšanas laukuma segums. Bāze at-
tīstās, ir uzceltas divas manēžas 
un jauni zirgu staļļi, tiek domāts 
par jātnieku ērtībām. Piedevām 
te vienmēr ir atvērtie maršruti ar 
zemākiem šķēršļu augstumiem – 
60, 80, 100 un 110 cm, un gandrīz 
vienmēr katrā no šiem maršrutiem 
startējošo skaits tuvojas simtam,” 
saka jātnieku sporta kluba “Demo-
ra” valdes priekšsēdētāja un trene-

re Gelinta Apse.
22. un 23. septembrī norisi-

nājās Latvijas Jātnieku federācijas 
(LJF) piektais un pēdējais vasaras 
kausa izcīņas posms konkūrā, kur 
veiksmīgi startēja Jātnieku sporta 
kluba “Demora” seši sportisti ar 
trīs zirgiem un trīs ponijiem. LJF 
kausa izcīņas kopvērtējumā marš-
rutos ar 135 cm augstiem šķēr-
šļiem uzvarēja Sabīne Siliņa no 
JSK “Mežstrazdiņi”.

Amatieru maršrutā uzvaru 
izcīnīja Artūrs Stonkus ar Leksiju 
Lilu, otrā vieta Undai Egendor-
fai ar Lēdiju. Ar Red Grace Unda 
maršrutu veica ļoti labā laikā, bet 
ar gāztu šķērsli.

Anna Čakstiņa ar poniju Veto 
izcīnīja divas trešās vietas ātruma 
maršrutā ar 75 cm augstiem šķēr-
šļiem un maršrutā divās fāzēs ar 
90 cm augstiem šķēršļiem. Alisei 
Lūsei ar poniju Džoana ātruma 
maršrutā 4.  vieta, Samanta Kau-
siņa ar Dūju šo maršrutu veica 
tīri, bet Zojai Krisko ar Dūju četri 
soda punkti.

Gelinta Apse

NOBEIGUMS. SĀKUMS 1. lpp.

Ēkā ir divi ar šķeldu darbināmi 
apkures katli. Viena jauda ir 300 
MWh, otra – 700 MWh. Mazākās 
jaudas katlu paredzēts darbināt 
rudenī un pavasarī, lielāko – zie-
mā, bet, ja būs ļoti auksts, varēs 
izmantot abus katlus. Jāpiebilst, 
ka modernā sistēma ir noregulēta 
tā, lai užavnieki visu gadu varētu 
lietot silto ūdeni.

Lai jaunā siltumapgādes sistē-
ma būtu efektīva, pagastā izbūvē-
tas jaunas siltumtrases, bet trijos 
daudzdzīvokļu namos, kuros ir 
pašvaldības dzīvokļi, iedzīvotājiem 
tagad ir iespēja pašiem lemt, kad 
dzīvokli pieslēgt apkurei, kā arī 
izvēlēties vēlamo temperatūru un 
saņemt rēķinu par reāli izmanto-
to siltumu. Daudzdzīvokļu mājas 
“Selgas”, “Krāces” un “Mežrozītes” 
ir pirmās novadā, kurās ierīkota 

šāda sistēma, bet “VNK servisa” 
darbinieki ir gatavi to piedāvāt arī 
citiem novada iedzīvotājiem. 

Uzņēmuma valdes priekšsē-
dētājs Juris Bērziņš atgādināja, ka 
pirmās sarunas par katlumājas celt-
niecību Užavā izskanēja 2016. gadā: 
“Gribu teikt paldies vecā un jaunā 
sasaukuma deputātiem, kuri vien-
prātīgi atbalstīja ieceri par katlumā-
jas būvniecību. Aicinu novērtēt arī 
sistēmu, kas ļauj katrā pašvaldības 
daudzdzīvokļu mājā cilvēkiem pie-
slēgt dzīvokli apkurei jebkurā gada-
laikā – arī maijā, ja gadījies drēgns 
vakars. Var pasildīties dažas stun-
das un pēc tam aizgriezt ventili.”

Marlena Zvaigzne

Užavā uzbūvēta katlumāja

Lentītes griešana uzticēta 
arī vairāku automātisko 

katlumāju vadītājam 
Aldim Auziņam.

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

Labi veicās arī meitenēm futbolistēm.  KIRILA RODIONOVA ARHĪVA FOTO
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Attīstības grupas līderu tikšanās
Sporta kluba “Ugāle” komanda Kurzemes čempionātā U11 attīstības 

grupā ieguva 3. vietu.  Bija piecas uzvaras, divi neizšķirti rezultāti un piecas 
zaudētas spēles. Pirmo vietu ieguva Liepājas komanda, un Ugāles komanda 
bija vienīgā, kurai izdevās atņemt punktus līderiem – uzvara 2:1, zaudējums 
2:3 un neizšķirts pēdējā posmā 5:5. Par pēdējā posma labāko spēlētāju no 
visām komandām tika izvēlēts “Ugāles” futbolists Nikita Mališevs. Vasaras 
sezona beidzās – bija ļoti dažādas spēles (uzvaras, neizšķirti un zaudējumi). 
Bet tas, kas bija visās spēlēs, – tā bija spēlētāju pašatdeve un cīņa. Pavisam 
drīz, novembrī, sāksies ziemas futbola čempionāts telpās. 

Kirils Rodionovs 

Ventspils novada Tārgales 
sporta laukumā 18. septem-
brī notika vieglatlētikas 
sacensības daudzcīņā. 
2008./2009. gadā dzimušie 
zēni un meitenes sacentās 
četrās disciplīnās – 60 m, tāl-
lēkšanā, bumbiņas mešanā 
un 500 m. 

Meitenēm 1. vietā Ieva Miķel-
sone (Piltene) ar izcīnītiem 138 
punktiem. 2. un 3. vietu šķīra vien 
2 punkti – 2. vietā Keita Žerdeva 
(Zūras) ar 105 punktiem, 3. vietā 
Ieva Lindenblate (Piltene) – 103 
punkti.

Zēniem 35 dalībnieku kon-

kurencē Guntars Bakanauskis 
(Pope) izcīnīja 205 punktus un 
pārliecinoši  ieguva 1.  vietu. 2. 
vietā Mārcis Muižnieks (Tārgale), 
kurš izcīnīja 164 punktus, un tikai 
pēc pēdējās disciplīnas tika no-
skaidrots 3. vietas ieguvējs – tas 
bija Olafs Rungevics (Zūras) ar 
135 punktiem, kurš par 3 punk-
tiem pašās sacensību beigās ap-
steidza Danielu Zīderu. 

Vieglatlētus sacensībām saga-
tavoja Ventspils novada BJSS tre-
neri A. Paipals, A. Čaklis, R. Zie-
melis un D. Lodiņš.

Jolanta Ziemele 

Kurzemes čem-
pionāta attīstības 
grupā 3. vieta

Talsu TNSS un sporta kluba 
“Ugāle” apvienotā komanda pie-
dalījās Kurzemes čempionātā U10 
attīstības grupā un 13 komandu 
konkurencē izcīnīja 3. vietu, kas 
ļāva piedalīties labāko četru ko-
mandu finālturnīrā Liepājā, kurā 
mēs varējām gan uzlabot savu 
vietu, gan palikt bez medaļām. 
Izcīnījām 3. vietu, un puiši brauca 
mājās ar medaļām un kausu! 

Kirils Rodionovs 

Piltenes čempionāts krosā
Piltenē 27. septembrī notika Piltenes čempionāts krosā. Dalībnieki 

startēja piecās vecuma grupās un veica 500 m un 1000 m distances. 
Jaunākajā grupā 2010./2011. g. dz. 1.  vietu izcīnīja Floriāns Kvec-

ko un Sigita Novicka, 2008./2009. g. dz. grupā uzvaru ieguva Daniels 
Zīders un Ieva Miķelsone, 2006./2007. g. dz. grupā uzvaru izcīnīja Ar-
mands Zāle un Karla Matisone, 2005./ 2006. g. dz. grupā 1. vietā Ralfs 
Kvecko un Samanta Osiņa, no 2003. gadā dzimušiem un vecākiem da-
lībniekiem 1. vietā Kristaps Fiļipjonoks un Anita Ziemele.

Sacensības organizēja un dalībniekus sagatavoja  A.  Kiršteins, 
R. Ziemelis un A. Paipals.    

Jolanta Ziemele 

29. septembrī Saldū notika 
Saldus Sporta skolas atklātās sa-
censības vieglatlētikā U12 un U14 
vecuma grupām. Dalībnieki star-
tēja dažādās disciplīnās – 80 m, 
100 m, 300 m, 600 m, 800 m, tāl-
lēkšanā un jauktajā stafetē. Sacen-
sībās piedalījās vieglatlēti no Sal-
dus, Salaspils, Liepājas, Jelgavas, 
Kandavas un Ventspils novada 
BJSS. Ventspils novada vieglatlē-
tiem izdevās izcīnīt 14 medaļas.

U14 vecuma grupā 300 m Ni-
kola Kate Punka izcīnīja 2.  vietu 
(rez. 50,08 sek.), 800 m zēniem 
1.  vietā Armands Bakanauskis 
(rez. 02:34,63), 2.  vietu izcīnī-
ja Toms Gabriels Kvecko (rez. 
02:39,2). Arī tāllēkšanā Ventspils 
novada BJSS zēni ieguva divas 
medaļas – 2.  vietā Ansis Miķel-
sons (rez. 4,51 m) un 3.  vietā 
Roberts Ļubeļskis (rez. 4,30 m). 
Jauktajā stafetē 4x100 m 3.  vietu 
izcīnīja Nikola Kate Punka, Sa-
manta Osiņa, Jorens Lāže un Ro-
berts Ļubeļskis (rez. 59,03 sek.).

 U12 vecuma grupā Estere 
Stepe izcīnīja divas 1. vietas – 300 
m (rez. 53,41 sek.) un tāllēkša-
nā (rez. 3,76 m). 300 m zēniem 

3. vietā Ardis Dalbiņš (rez. 53,79 
sek.), 600 m 2.  vietā Armands 
Zāle (rez. 02:00, 46), 80 m 2. vie-
tu izcīnīja Eduards Strelkovs (rez. 
12,06 sek.). 

Labāko sešniekā vietas iegu-
va arī Ralfs Dukāts – 4. v. 600 m, 
Ardis Dalbiņš – 5.  v. tāllēkšanā, 
Nikita Mališevs – 6. v. tāllēkšanā, 
Terēza Anna Žagare – 4.  v. tāl-
lēkšanā (vien 3 cm pietrūka līdz 
3.  vietai), Jorens Lāže – 4.  v. tāl-
lēkšanā, Markuss Meiļuns – 6. v. 
tāllēkšanā un 300 m, Samanta 
Osiņa – 5.  v. 800 m un Karolīna 
Karla Matisone – 6. v. 800 m. 

Sacensībās piedalījās un 
Ventspils novada BJSS pārstāvēja  
Katrīna Raikstiņa, Viesturs Gerke, 
Jurģis Bakanauskis, Sana Rūmnie-
ce, Dārta Cērpa, Marika Doniņa, 
Krista Biezā, Anna Andersone, 
Roberts Elsts, Guntars Bakanaus-
kis, Armands Lagzdiņš, Roberts 
Elsts, Kārlis Krists Šimpermanis 
un Armands Zāle. Jaunos viegl-
atlētus sacensībām sagatavoja 
Ventspils novada BJSS treneri – 
D. Lodiņš, A. Kiršteins, K. Gulbis 
un R. Ziemelis.

Jolanta Ziemele 

Ar trīs sestdienu sacensī-
bām, kas sākās 15. septembrī, 
ir noslēdzies trīspadsmitais 
triāla kluba “Karters” rīkotais 
Ventspils novada atklātais 
čempionāts velotriālā jaunie-
šiem. Līdz ar to beigusies arī 
Latvijas velotriāla sacensību 
sezona.

Šogad pasākums bija zīmīgs 
ar to, ka pirmo reizi bija paredzēts 
braukt arī ar līdzsvara velosipēdiem. 
Grupā bez pieredzes vai ar mimi-
nimālu pieredzi piedalījās četri 
braucēji. Pavisam sacensību seriālā 
iesaistījās vairāk par 40 dažāda ve-
cuma velobraucējiem, vairums no 
viņiem bija bērni.

Pirmais posms notika Puzē. 
Vietējo sacensību dalībnieku vecā-
ki bija parūpējušies par interesanti 
izveidotu trasi laukumā pie dzīvoja-
mām mājām. Tā viņiem bija pirmā 
lielā sacensību organizēšanas piere-
dze. Ar lielu interesi pasākumu vē-
roja un komentētāju klausījās plašs 
vietējo iedzīvotāju loks. Pēc velotri-
āla sacensībām vairāk nekā 20 in-
teresentu ar parastiem divriteņiem 
piedalījās velosipēdistu veiklības 
braucienā, kur bija jāizpilda “čūska”, 
riņķa pārnešana, akurāta bremzēša-
na, jāizbrauc gabarīta vārti un citas 
figūras. Par Puzes posma organizē-
šanu liels paldies brāļiem Apsīšiem 
(tehniskais atbalsts) un z/s “Ieriņi”, 
kā arī Normunda Berga saimniecī-
bai. Triāla trases tika ierīkotas ar da-
žādām tehnikas vienībām. Pēc velo 

veiklības brauciena un pamata triāla 
sacensībām notika arī triāls uz ātru-
mu, kur uzvarēja salaspilietis Reinis 
Atvars. Puzē labākie savās grupās 
bija Mārcis Meiers (elite), Markuss 
Karņickis (eksperti), Roberts An-
deršmits (Puze), Natālija Žubure 
(iesācēji). 

Sacensību otrais un trešais 
posms risinājās “Kartera” tra-
sē Ugālē. Vasaras sezonā uzkrāto 
braukšanas pieredzi varēja parādīt 
piecās trasēs. Bez Ventspils novada 
braucējiem bija arī Rīgas pārstāvji. 
Ventspils novada čempionāta kop-
vērtējumā apbalvoja dažāda vecu-
ma grupu pārstāvjus, lai salīdzinātu 
startus ar sev līdzīga vecuma brau-
cējiem.

KOPVĒRTĒJUMA 
REZULTĀTI
Meitenes
1. Natālija Žubure

“Promesa”, līdz 8 gadus vecie 
1. Knuts Skudra

“Poussin“, 9 – 10 gadus vecie
1. Roberts Anderšmits
2. Lauris Žuburs
3. Kārlis Bērtulsons

“Benjamin”, 
11 – 12 gadus vecie
1. Rūdis Rībens
2. Renārs Atvars

“Minime”, 13 – 14 gadus vecie
1. Markuss Karņickis
2. Daniels Žuburs
3. Žanis Rībens

Katrā no sacensību atsevišķa-
jiem posmiem līdzsvara velo un citi 
jaunie braucēji saņēma “Kartera” 
gatavotas dāvanu kartes treniņu 
apmeklēšanai. Viens no sacensību 
mērķiem bija iepazīstināt jauniešus 
ar treniņu iespējām Ventspils no-
vadā. Sacensību noslēgumā visiem 
dalībniekiem vecāki bija sarūpējuši 
siltu zupu, uzkodas, tēju  un kafiju. 
Tas bija patīkami pavadīts laiks.

Pasākuma lielākais atbalstītājs 
ir Ventspils novada pašvaldība. 
Pateicoties tās piešķirtajam finan-
sējumam, bija iespēja nodrošināt 
bezmaksas dalību Ventspils novada 
atklātajā čempionātā velotriālā. Pal-
dies sacensību dalībniekiem un tra-
ses iekārtotājiem visos trīs posmos! 
Tas ir sarežģīts uzdevums, kas prasa 
izdomu un spēju analizēt. Pateicos 
arī sacensību tiesnešiem un vecā-
kiem par sarūpēto cienastu pēc bei-
gu posma, paldies Megijai Karņickai 
par bildēm no Puzes posma.

Informējam, ka līdz ar sacensību 
sezonas noslēgumu braukšana neap-
stājas. Visu ziemu paredzēta aktīva 
darbošanās un prasmju slīpēšana kā 
pieredzējušajiem, tā arī jaunajiem tre-
niņu apmeklētājiem, kurus gaidīsim 
jo īpaši. “Karters” organizē arī papildu 
aktivitātes: svētku pārgājienus, svinī-
gas saiešanas un nometnes vasarā. 
Informāciju var sameklēt www.kar-
ters.lv vai vērsties pie Ulda Skudras 
personīgi, tālrunis 29341743.

“Kartera” prezidents 
Kristaps Skudra

Novada atklātais čempionāts velotriālā

Sacensībās piedalījās arī pavisam mazi sportisti. MEGIJAS KARŅICKAS FOTO

Sacensības daudzcīņā U12 grupai

Uz starta – U11 grupas futbolisti.   KIRILA RODIONOVA ARHĪVA FOTO

Atklātās sacensības 
vieglatlētikā Saldū
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Jau astoto reizi tika 
svinēti Jūrkalnes lielākie 
rudens svētki – Ābolu balle, 
šoreiz ar ķiļķenu un klimpu 
danci. 

Pasākumā piedalījās etnogrāfis-
kais ansamblis “Maģie suiti”, Jūrkal-
nes vidējās paaudzes deju kolektīvs, 
koklētāji Dace Nasteviča un Guntis 
Niedoliņš, Ances pagasta amatier-
teātris. Īpašie viesi bija Andris Da-
ņiļenko un Valdis Zilveris.

Ikviens pasākuma apmeklētājs 
varēja palīdzēt saimniecēm Taigai 
Reķei, Maritai Jēkabsonei un Vitai 

Auziņai gatavot īpašos ķiļķenu un 
klimpu ēdienus un pēc tam tos arī 
nogaršot.

Par mazākajiem pasākuma 
apmeklētājiem parūpējās Evija 
Antonoviča, mazie ķipari kopā 
ar Eviju no dabas veltēm gatavoja 
dažādas rudens kompozīcijas. Un, 
protams, kā jau īstā Ābolu ballē, 
darbojās arī ābolu sulas spiedes, 
pie kurām gan jūrkalnieki, gan 
pagasta viesi visu dienu stāvēja 
rindā, lai izspiestu sulu no saviem 
līdzpaņemtajiem āboliem.

Pēc dienas izdarībām vēl ne-

nogurušie vakarā pulcējās tautas 
namā uz rudens balli un kopā ar 
grupām “Zelta kniede” un “Neo-
plāns” līksmoja un dejoja gandrīz 
līdz pašam rītam.

Īpašs paldies visiem, kas palī-
dzēja organizēt un atbalstīja pa-
sākumu. Paldies čaklajām saim-
niecēm Taigai, Vitai un Maritai 
par gardajiem ēdieniem, Evijai par 
radošo darbošanos ar bērniem un 
visiem tiem Jūrkalnes un novada 
ļaudīm, kas atbalstīja pasākumu 
ar savu klātbūtni.

Kristīne Skrulle

15. septembrī Jūrkalnē notika Eiropas kultū-
ras mantojuma dienām veltīts pasākums.

2018. gads Eiropai un tās kultūras mantojumam 
ir simboliski un vēsturiski nozīmīgs, jo iezīmē virkni 
svarīgu notikumu, piemēram, simto gadadienu kopš 
Pirmā pasaules kara beigām un vairāku dalībvalstu 
neatkarības pasludināšanas, kā arī Trīsdesmit gadu 
kara sākuma četrsimto gadadienu. Ar mērķi mudi-
nāt atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu un 
stiprināt piederības izjūtu kopīgai Eiropas telpai šis 
gads pasludināts par Eiropas kultūras mantojuma 

gadu. Latvijā šogad pasākumi notika 64 vietās, pie-
dāvājot ne tikai iepazīties ar vietām un notikumiem, 
kas cieši saistīti ar valsts idejas rašanos, bet arī apzi-
nāties, kas ir mantojums, ko radām nākotnei.

Jūrkalnē Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā 
notika pasākums “Likteņa laivā uz svešu zemi”. Pie 
piemiņas zīmes latviešu bēgļiem uz Zviedriju pulcē-
jās ļaudis, lai kopā ar etnogrāfisko ansambli “Maģie 
suiti”, piemiņas zīmes idejas un projekta autoriem at-
cerētos un pieminētu tā laika notikumus.

Kristīne Skrulle

SPORTS

Ābolu balle

Anceniece Vita Auziņa gatavo gardus ēdienus. KRISTĪNES SKRULLES ARHĪVA FOTO 

Pulcējas pie piemiņas zīmes

ANCE AICINĀM 
SENIORUS 

DEJOT
Visus, kas vēlas un grib de-

jot, aicinām pievienoties mūsu 
deju kolektīvam. Būsiet mīļi 
gaidīti pirmdienās plkst. 19.30 
Ances pagasta kultūras namā. 
Nāciet, brauciet un zvaniet,  
tālrunis 26124913 (Elita).

Senioru deju kolektīvs 
“Ance”

Šis ir īpašs gads. Gads, 
kad visā Latvijā un citviet 
pasaulē tiks atzīmēta Latvi-
jas Republikas simtā gada-
diena. Tuvojoties Latvijas 
simtgades svētkiem, kas ir 
vērienīgākais notikums mūs-
dienu neatkarīgās Latvijas 
vēsturē, nākas pārdomāt 
un izvērtēt gan pagātnes 
notikumus, gan šodienas 
aktualitātes un vērtības. Lat-

vijas galvenā vērtība esam 
mēs – cilvēki. Mēs visi esam 
tik dažādi, ar savām vajadzī-
bām, dzīves pieredzi un uz-
skatiem, tomēr pašā pamatā 
visi esam latvieši – ar savām 
saknēm un piederību noteik-
tām vietām. Tādēļ Latvijas 
valsts simtgades kontekstā 
aicinu ikvienu atgriezties 
mājās – pie saviem tuvinie-
kiem, draugiem un ģime-

nes. Atgriezties pie savām 
saknēm un savas valsts lielo 
jubi leju sagaidīt kopā.

Ances kultūras nams svētku 
laikā aicina sirsnīgā gaisotnē atzī-
mēt valsts simto dzimšanas dienu 
kopā. 18. novembrī plkst. 19 
kultūras namā ar īpašu, patriotis-
ku koncertprogrammu “Atgriez-
ties pie savām saknēm” uzstāsies 
mūsu pagasta talantīgie jaunieši 
sadarbībā ar māksliniekiem Ingū-

nu Kalniņu, Anitu Grūbi un Māri 
Lasmani. Pēc koncerta plkst. 21 
būs balle kopā ar atraktīvo grupu 
“Nakts ziņas”.

Vakara gaitā apmeklētājiem 
būs iespēja pakavēties atmiņās 
par pagasta vēsturi – apskatīt 
foto un Ances iedzīvotāju radošo 
darbu izstādes, kā arī nobaudīt 
svētku kliņģeri. 

Ances kultūras nama vadītāja 
Evita Scepuļonoka

Atgriezties pie savām 
saknēm Ancē

Septembra pēdējā dienā, 
spītējot laika apstākļiem, 
Ventspils Olimpiskā centra 
stadionā notika sporta sko-
las “Spars” noslēguma sa-
censības vieglatlētikā divās 
vecuma grupās. Dalībnieki 
sacentās sešās disciplīnās 
– 200 m, 800 m, tāllēkšanā, 
augstlēkšanā, lodes grūšanā 
un šķēpa mešanā. 

Ventspils novada BJSS viegl-
atlēti izcīnīja īstu medaļu biru-
mu. 2003. g. dz. un jaunāko grupā  
200 m 1. vietu ieguva Singa Rozen-
tāle (rez. 31,52 sek.) un Kaspars 
Plotnieks (rez. 26,96 sek.), 2. vie-
tu izcīnīja Vanesa Zafirova (rez. 
31,94 sek.) un Dāvis Strādnieks 
(rez. 28,21 sek.), 800 m 1.  vietā 
Zane Hamstere (rez. 03:02,66) 
un Māris Ansbergs (rez. 02:17,4). 
Tāllēkšanā zēniem visu goda pje-
destālu ieņēma Ventspils novada 
BJSS vieglatlēti – 1. vietā Kaspars 
Plotnieks (rez. 5,58 m), 2. vietā – 
Sanijs Strauss (rez. 4,89 m), 3. vie-
tā – Roberts Mažrims (rez. 4,88 
m) un Laima Prūse (rez. 4,19 m). 
Augstlēkšanā – 1. vietā Rūta Zāle 
(rez. 1,40 m) un Roberts Maž-
rims (rez. 1,75 m), 2. vietā – Lai-
ma Prūse (rez. 1,35 m) un Krists 

Muižnieks (rez. 1,60 m). Šķēpa 
mešanā 1. vietā Klāvs Bogdanovs 
(rez. 42,85 m), 2.  vietā – Krists 
Muižnieks (rez. 38,74 m), 3. vietā 
– Beāte Isājeva (rez. 28,29 m).

2002. g. dz. un vecāku dalīb-
nieku grupā 200 m 2. vietā Kārlis 
Mihailovs (rez. 24,94 sek.), 800 m 
1.  vietā Kaspars Gulbis (rez. 
02:10,16), 3. vietā – Dilans Ķēniņš 
(rez. 02:17,30). Tāllēkšanā 1. vietā 
Ivo Lībis (rez. 4,54 m), augstlēk-
šanā 1.  vietā Daniels Kraučs (rez. 
1,75 m). Lodes grūšanā 1.  vietā 
Anna Nagle (rez.12,30 m), 2. vietā 
Linda Lelde Līduma (rez. 9,23 m) 
un Elvis Strādnieks (rez. 8,53 m), 
3.  vietā – Kārlis Mihailovs (rez. 
8,29 m). Šķēpa mešanā 1.  vietā 
Linda Lelde Līduma (rez. 36,70 m). 
Stafetes skrējienā Ventspils novada 
BJSS vieglatlēti K. Mihailovs, I. Lī-
bis, E.  Ziemelis un K.  Fiļipjonoks 
uzrādīja rezultātu 53,94 sek.

Sacensībās piedalījās arī Zane 
Hamstere, Krista Alise Ālīte, Lau-
ma Ližbovska, Annija Lāsma Aper-
mane, Alens Vārpiņš, Ralfs Reinis 
Kvecko, Niks Lagzdiņš. Audzēkņus 
sacensībām sagatavoja vieglatlē-
tikas treneri K.  Gulbis, A.  Čaklis, 
A. Kiršteins, D. Lodiņš, A. Paipals.    

Jolanta Ziemele 

Augustā sporta kluba “Ugāle” 
futbolistam Edmundam Reinval-
dam kopā ar treneri Kirilu Rodio-
novu bija iespēja ar Talsu Sporta 
skolas audzēkņiem piedalīties tre-
niņnometnē Dānijā. Edmundam 
tas bija pirmais brauciens uz ārze-
mēm, un uzreiz divas valstis – ar 
prāmi uz Zviedriju un tad cauri 
visai Zviedrijai ar autobusu uz Dā-
niju. Sadarbībā ar Dānijas Futbola 
federāciju šeit notika piecu dienu 
nometne, kurā katru dienu no 
plkst. 9 līdz 15 bija futbola treni-
ņi apvienotās grupās ar vietējiem 
zēniem. Treniņus vadīja Dānijas 
treneri. Pēc treniņiem katru va-
karu Dānijas kolēģi nodrošināja 

Latvijas zēniem izklaides (dažādas 
spēles, peldēšanu, apskates objek-
tus, mašīnu un motociklu izstādi, 
braucienu uz lielāko Skandināvi-
jas treniņu bāzi Brondbju, kurā ir 
vairāk nekā 30 treniņu laukumu). 
Nometnes pirmspēdējā dienā 
Roskildā notika turnīrs “Strihns 
Cup”, kurā bija jāspēlē pret dažā-
dām Dānijas komandām. Mūsu 
U11 komanda ieguva kausu, un 
varējām braukt mājās ar kausu, 
medaļām, jauniem draugiem un 
jaunām emocijām. 

P.S. Labi, ka Edmundam bija 
līdzi savs spilvens un viņš varēja 
kārtīgi izgulēties.

Kirils Rodionovs 

Nometne Dānijā un uzvara 
starptautiskā turnīrā

Iegūst daudz medaļu
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Ikviens būs dzirdējis par 
mežu būtisko lomu Latvijā 
un pasaulē. Skolā mācīto 
labāk saprast kopīga pie-
dzīvojuma veidā piedāvāja 
uzņēmuma “Latvijas Valsts 
meži” ekspedīcija, kas bija 
aptuveni 2 km garš izglīto-
jošs pārgājiens dabā ar des-
mit meža izziņas pieturām 
pieredzējušu mežsaimnieku 
vadībā. Ekspedīcija palīdzēja 
labāk apzināties procesus 

mežā, veidoja izpratni par 
meža saglabāšanu un kop-
šanu.

Šādā ekspedīcijā Popē pieda-
lījās Zūru pamatskolas 6.  klases 
skolēni kopā ar audzinātāju Ivetu 
Māteri. Audzēkņi atzīst, ka inte-
resants bijis viss. Viņi uzzinājuši, 
kā skaitīt kokiem gadskārtas, kā 
noteikt augsnes skābumu, kā kopt 
jaunaudzi, kā mērīt kokus, kādus 
kaitējumus nodara meža dzīvnieki 
un citas meža gudrības. Vislabāk 

audzēkņiem paticis būvēt tiltu no 
dēļiem, neizmantojot naglas, un 
pēc tam pašiem pārbaudīt tā iztu-
rību. Skolēni kopīgi secina, ka šā-
das nodarbības ir ļoti vērtīgas, jo 
praktiskā darbošanās daudz ko ie-
māca un liek aizdomāties. Viņiem 
pat radās ierosinājums nākamreiz 
ekspedīcijā iekļaut arī koku stādī-
šanu, jo tas būtu kaut kas palie-
košs un ilglaicīgs.

Evita Kubinska

Septembris atnāca ar 
siltām un saulainām dienām 
un aktīvu darbošanos Zūru 
pamatskolā. Tā kā skolas 
ēkā notiek vērienīgi remont-
darbi, mācību gadu nācās ie-
sākt radoši – ar alternatīvām 
mācību darba metodēm. 

Sākumskolas skolēni aktīvi 
darbojās Zūru muzejā, cepot pī-
rāgus un apgūstot citas prasmes. 
Pirmklasnieki, kam skolā daudz 
kas jauns un nezināms, viesojās 
Zūru bibliotēkā, iepazina skolu, 
savu audzinātāju Irēnu Ķudi un 
arī cits citu. Savukārt pamatskolas 
skolēni devās pārgājienā no Lie-
penes līdz Staļģenei, vēroja stāv-
krastu un stiprināja fizisko izturī-
bu. Pārgājiena nobeigumā klasēm 
bija jāparāda saliedētība un spor-
tiskās prasmes, veicot uzdevumu 
ar tūrisma elementiem. 

Tā kā dzīvojam pagastā pie 
jūras un bieži laiku pavadām 
pludmalē, atsaucāmies Vides 
izglītības fonda un kampaņas 
“Mana jūra” iniciatīvai “Piekras-
tes Tīrrade”. Tajā piedalīties bija 
aicināts ikviens, kam rūp tīra 
jūras piekraste. Talkas laikā tika 
savākti desmit maisi plastmasas 

un sadzīves atkritumu Vārves 
un Užavas piekrastē. Ja pludma-
le bija pietiekami tīra, tad kāpās 
skolēni vāca gan atpūtnieku at-
stātās lietas, gan metriem garus 
vadu apvalkus, gan sadzīves at-
kritumus un būvgružus. Tas lika 
nevienam vien uzdot jautājumu, 
kāpēc vest nevajadzīgās mantas 
dziļi mežā, ja ir iespējams tās no-
dot atkritumu savācējiem? 

Gaidot Latvijas simtgadi, sep-
tembrī “Arēnā Rīga” notika “Lat-
vijas skolas somas” atklāšanas 
pasākums, kurā piedalījās aptu-
veni seši tūkstoši skolēnu no visas 
Latvijas. No Zūru pamatskolas uz 
Rīgu devās 9.  klases skolnieces 
Līne un Sabīne, kas tagad skolā 
ir šīs iniciatīvas vēstnieces un var 
vairāk pastāstīt pārējiem skolas 
biedriem par projektu. Pašlaik 
notiek aktīvs plānošanas darbs, lai 
katrs audzēknis varētu apmeklēt 
kādu kultūras pasākumu. Gaidot 
Latvijas simtgadi un mūsu skolas 
atdzimšanu jaunā, skaistā veidolā, 
turpināsim aktīvi darboties, mācī-
ties un iepriecināt ar labiem dar-
biem arī šajā mācību gadā!

Evita Kubinska

20. septembra rītā sākās ama-
tierteātra “Vārava” brauciens uz 
Vāciju, Eslingeni, lai piedalītos 
Štutgartes Latviešu kultūras bied-
rības un latviešu sestdienas skolas 
rīkotā pasākumā ar Valda Šmēli-
ņa lugu “Tikai mazītiņa izdoma...”. 
Šo izrādi kolektīvs veda uz Vāci-
ju tautiešiem kā dāvanu Latvijas 
simtgadē. Ielūgumu no Štutgartes 
Latviešu kultūras biedrības “Sai-
me” vadītājas Lauras Putanes un 
Štutgartes latviešu sestdienas sko-
las vadītājas Līgas Dukures-Oelkes 
saņēmām pavasarī. Pašu spēkiem 
veikt tik tālu ceļu kolektīvs neva-
rēja, tādēļ Ventspils novada paš-
valdībai tika lūgts atbalsts. Atbilde 
bija pozitīva, un sākās gatavoša-
nās braucienam. Vienā virzienā 
nobraucām vairāk nekā 1800 km, 
kurus pievarēt palīdzēja tūrisma 
firmas “Ap sauli” brīnišķīgie šoferi 
Sarmīte un Aivars. Ceļā devāmies 
vasaras svelmē, jo 20.  septembra 
rītā termometra stabiņš rādīja  
+180 C, bet pēcpusdienā Polijā jau 
visus +300 C. Pirmajā dienā bija jā-
pieveic 1080 km līdz Vroclavai, kur 
bija mūsu pirmā pieturvieta.

Vroclava, agrāk Breslava, ir pil-
sēta Polijas dienvidrietumos, Lejas 
Silēzijas vojevodistes centrs Odras 
upes krastos. Vroclava, pēc “Viki-
pēdijas” datiem, ir Silēzijas vēsturis-
kā galvaspilsēta, sens tirdzniecības 
centrs, bijusī Hanzas pilsēta. Otrā 
pasaules kara laikā tā tika stipri no-
postīta, jo 1945. gadā pilsētā notika 
sīvas kaujas. Nopostītā pilsētas vec-
pilsētas daļa tika atjaunota. Mūs-
dienās Vroclava ir ceturtā lielākā 
Polijas pilsēta ar vairāk nekā 600 
tūkstošiem iedzīvotāju. Vroclavas 

vecpilsētu skatījām pa autobusa lo-
giem. Laika trūkuma dēļ nolēmām 
apmeklēt tikai Vroclavas zoodārza 
akvāriju, kuram izskrējām cauri 
stundas laika, lai līdz vakaram pa-
spētu nokļūt Ludvigsburgā Vācijā, 
kas ir 30 km attālumā no Eslinge-
nes. Par to, ka paspēsim laikā bijām 
droši, jo pie stūres taču mūsu šoferi 
“šūmaheri” Sarmīte un Aivars. Ter-
mometra stabiņš joprojām rādīja, 
ka gaisa temperatūra ārā ir +290 C. 
Autobusā noskaņojums bija labs. 
Laiks tika īsināts ar anekdotēm un 
savstarpējiem jokiem.

Eslingenes pareizais nosau-
kums ir Eslingene pie Nekāras, jo 
pilsēta atrodas Nekāras upes krastā 
14 km attālumā no Štutgartes. 1945. 
gadā Eslingenē ienāk amerikāņu 
karaspēks un pilsēta tiek pārvērsta 
par bēgļu nometni, padzenot no 
mājām vietējos vāciešus. Tajā pat-
vērumu atrod arī vairāk nekā 5000 
bēgļu no Latvijas. Viņi par savu 
pulcēšanās vietu izvēlas Dienvidu 
baznīcu, izveidojot tur savu drau-
dzi. Dievnams celts 1926. gadā, tas 
ir interesants arhitektūras objekts, 
atgādina viduslaiku pili. Mūsdienās 
Eslingenē ir palikusi tikai viena lat-
viešu ģimene, bet Dienvidu baznīca 
joprojām tiek izmantota par Vācijā 
dzīvojošo latviešu pulcēšanās vietu, 
tajā darbojas arī latviešu sestdienas 
skola. Pilsētu no visām pusēm ie-
skauj švābu Alpi, un vietējos te sauc 
par švābiem.

 Pasākuma vietā pie Dienvi-
du baznīcas ieradāmies pirmie un 
nevis kājām, bet mūs pa stāvo un 
šauro ielu pie baznīcas pieveda ar 
autobusu. Kad ar vieglajām auto-
mašīnām atbrauca pirmie latvieši, 

Meža ekspedīcija Popē

Ekspedīcijā 6. klases skolēni uzzināja, kā jākopj jaunaudze.                     IVETAS MĀTERES FOTO

Mācību gads ir sācies

Dāvana Latvijas simtgadē

viņi vispirms izbrīnā prasīja, kā 
autobuss piekļuvis pie baznīcas. Lē-
nām pulcējās tautieši no dažādām 
Vācijas vietām, bet mūs pārņēma 
nebijis satraukums. Milzīga atbildī-
ba, saviļņojums un laime spēlēt vie-
tā, kas ir bijusi vēsturiski tik nozīmī-
ga daudziem latviešiem. 1945. gada 
Ziemassvētkos Eslingenē tika nodi-
bināts latviešu teātris, lai ar latviešu 
izrādēm uzmundrinātu tautiešus. 
2018.  gada 22.  septembrī necils 
amatierteātris “Vārava” no Latvijas, 
no Ventspils novada, spēlē izrādi 
Eslingenē tautiešiem, lai atgādinā-
tu par zemi, no kuras viņi nākuši. 
Mums šī bija divpadsmitā lugas “Ti-
kai mazītiņa izdoma…” izrāde, bet 
tādu saspēli, atsaucību un sirsnību 
no publikas izbaudījām pirmo reizi. 

Katram klātesošajam latvietim bija 
savs stāsts, kādēļ viņš ir Vācijā, bet 
ikviens no viņiem apzinās un lepo-
jas, ka ir latvietis. Likās, ka izrāde 
un tikšanās ar tautiešiem paskrien 
vienā mirklī. Ar pozitīvām emoci-
jām un gandarījumu par paveikto 
devāmies mājupceļā. Laiks vairs 
nebija tik silts, un mēs sapratām, 
ka tuvojas rudens. Termometra 
stabiņš aiz loga rādīja tikai +150C, 
kad iebraucām Drēzdenē, kura pēc 
Otrā pasaules kara nonāca PSRS ie-
tekmes zonā. Atceļā caur autobusa 
logiem apskatījām arī Varšavu.

Kolektīva pirmais tik garais 
un tālais brauciens galā. Iegūtas 
pozitīvas emocijas, satikti tautieši 
tālumā, iegūta informācija par ci-
tām valstīm, pilsētām un vēsturi. 

Pārbaudījums izturēts. Varam do-
ties tālāk pretī citiem mērķiem un 
uzdevumiem. Par to, ka varējām 
to visu piedzīvot un izbaudīt, liels 
paldies jāsaka Ventspils novada 
domes priekšsēdētājam Aivaram 
Muceniekam un visiem Ventspils 
novada deputātiem. Tā kā bija arī 
dažādi pārpratumi, es atvainojos 
un lielu paldies saku Vārves pa-
gasta kultūras darba organizatorei 
Ingai Bergai. Bet skaļus aplausus 
veltu amatierteātra “Vārava” ak-
tieriem, firmas “Ap sauli” šoferiem 
Sarmītei un Aivaram un Štutgartes 
latviešu sestdienas skolas vadītājai 
Līgai Dukurei-Oelkei.

“Vāravas” režisors 
Valdis Šmēliņš

Sveiciens no amatierteātra “Varāva” Drēzdenē. VALDA ŠMĒLIŅA ARHĪVA FOTO
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Arvien biežāk Popes muižā 
ar savu devumu atgriežas popiņi, 
kas šeit dzimuši un skolojušies, 
bet nu dzīvo citviet. Tā, patei-
coties Kuldīgas Kultūras centra 
direktorei Intai Burnevicai, Po-
pes muižas Zirgu stallī nonāca 
augstas raudzes džeza kvartets 
Laura Amantova vadībā ar kon-
certu “Šūpuļdziesma trombo-
nam”. Mūziķiem Popes muiža bija 
liels pārsteigums, jo iepriekš viņi 
par to nebija dzirdējuši, bet Inta 
ar lepnumu norādīja uz muižas 
doktorāta otro stāvu: “Tie trīs 
ir manas istabas logi, tur pagāja 
mana bērnība. Ejam, es parādīšu!” 
To teikdama, viņa enerģiski veda 
mūs uz muižas doktorāta ēkas ie-
eju. “Šis ir mans skapis,” norādīja 
Inta uz kādu senlaicīgu skapi, kas 
tagad, nevienam nevajadzīgs un 
apaudzis ar putekļu kārtu, atrodas 
doktorāta mājas otrā stāva gaitenī. 
“Šie, tālāk esošie, piederēja manai 
tantei, arī tie, kas iekšā,” norādot 
caur aizbultētu mansarda durvju 
spraugu uz senlaicīgiem skapjiem, 

teica Inta. Ar sirsnīgu atmiņu 
stāstījumu viņa turpināja mums 
izrādīt savas bērnības takas. “Po-
pes muižā uzņemtajā Rīgas ki-
nostudijas spēlfilmā “Tavs dēls” 
redzamās pīles bija mūsu, bet ar 
“Vella kalpiem” Popes muižā ienā-
ca flokšu dobes,” sacīja Inta. 

Nu varam teikt, ka ar Intu Po-
pes muižā ienāca džezs. Pēc brī-
ža Popes muižas Zirgu stallis bija 
klausītāju pilns. Daudzi pēc kon-
certa atzina, ka vakars ir  izdevies 
un bijis vērts mērot ceļu kalnā, 
lai gūtu jaunus iespaidus. Popi-
ņi sacīja, ka, izdzirdot koncerta 
reklāmu Latvijas radio, bijis liels 
prieks par viņiem doto iespēju šo 
koncertu apmeklēt bez maksas. 
Par to no sirds sakām paldies Intai 
Burnevicai, kas, piesaistot Kul-
tūrkapitala fonda finansējumu, 
koncertu atveda uz Popes muižu 
un atklāja savus atmiņu stāstus. 
Lai sadarbība turpinās, un lai Po-
pes muižai vēl daudz šādu skaistu 
mirkļu un atgriešanos!

Roberts Grinbergs 

15. septembrī norisinājās Popes pamatskolas ģi-
meņu sporta svētki “Sports vieno”. Dalībnieku skaits 
bija ļoti kupls, prieks par vecāku atbalstu šādiem 
sporta svētkiem. Vecākiem un bērniem bija iespē-
ja izmēģināt savas prasmes sešos daudzcīņas eta-
pos: loka šaušanā, soda metienos, futbola sitienos, 
florbola metienos, riņķu mešanā, precizitātes me-
tienos. Diemžēl  laika apstākļu dēļ nenotika drau-

dzības spēles futbolā un dvieļbolā. Pēc pasākuma 
mielojāmies ar simtgades kliņģeri un kafiju. Katra 
ģimene, kas piedalījās sporta svētkos, saņēma simt-
gades koka paliktnīti ar logo. Pasākums tapa, Popes 
sporta klubam sadarbojoties ar Popes pamatskolu 
un tās vecāku padomi.

Sandris Jankevičus

Popes pamatskolas 5. un 
9. klases skolēni 25. septem-
brī projektā “Latvijas skolas 
soma” apmeklēja Kazdangu. 

Kazdangas pils muzeja gide 
interesanti stāstīja par baronu 
Manteifeļu dzimtas vēsturi un 
Kazdangas tehnikuma darbību. 
Skolēni ar interesi aplūkoja ap-
tiekas krājumus – zāļu pudelītes, 
aptiekāra darba instrumentus, 
piestiņās paši varēja sasmalcināt 
drogas zāļu gatavošanai. Meža 
muzeja ekspozīcija vēstīja par 
dzīvniekiem, putniem, kas mīt 
Latvijas mežos, par mežsarga 
darba specifiku. No tehnikuma 
laikiem saglabātais ķīmijas un fi-
zikas kabinets ieinteresēja ar da-
žādām mērierīcēm un padomju 
režīmam raksturīgu iekārtojumu. 
Muzeja izstāžu zālēs aplūkojām 
matemātikas skolotājas sakrāto 
gumijas rokassprādzīšu kolekci-
ju, kurā eksemplāru skaits tuvojas 
tūkstotim, bet katra sprādzīte ir 
citādāka. Apavu darbnīcas strād-
nieces kurpīšu un zābaciņu kolek-
cija liecināja par entuziasmu, ar 
kādu tiek papildināts tās krājums.

Cik koku jānozāģē, lai iegūtu 
tonnu papīra? To uzzināja 5. kla-
ses skolēni, radošajā darbnīcā 
iepazīstoties ar papīra ražošanas 
tehniku, pagatavojot papīra loks-
nes. Bērni atzina, ka radošais pro-
cess bija interesants, jo iepriekš 
viņi nezināja, kā no otrreiz izman-
tojama papīra var pagatavot jaunu 
papīra loksni.

Vai ticat Ziemeļamerikas indi-
āņu leģendām, ticat, ka virs gultas 
iekārts sapņu ķērājs ietekmē jūsu 
miegu? Šādu jautājumu uzdeva 
9. klasei radošajā darbnīcā “Sapņu 
ķērājs”. Klausoties indiāņu rituālo 
deju mūzikas skaņās, skolēni mā-
cījās pagatavot savu unikālo sap-
ņu ķērāju. Audzēkņiem šķiet, ka 
galvenais ir ticēt tam, ko dari, tad 
arī sapņi būs krāsaini un jauki.

Kazdangas pusē “Grigaļu” mā-
jās dzīvo apņēmīgi saimnieki. Viņi 
savā 7 ha lielajā kukurūzas laukā 
izveidojuši labirintu – pastaigu 
taku. Tā sniedz iespēju izzināt 
dabu, pārbaudīt iekšējo intuīci-
ju, pieņemt lēmumu klausīt sev 
vai sekot kartes norādēm. Izstai-
gājot 2,5 kilometrus garo taku, 
var pagulēt šūpuļtīklā un vērties 
debesīs un koku galotnēs, sajust 
zemes varenību, spēku un skais-
tumu. Astoņos kontrolpunktos 
jāveic uzdevumi, kuros iekļauta 
informācija par Kurzemi. Tā kā 
laiks mūs nelutināja, dabas vare-
nību izjutām jo īpaši – bija lietus, 
krusa, saule, taču, neskatoties uz 
to visu, guvām gandarījumu par 
komandas darbu un labi veiktu 
uzdevumu.

Skolēni atzina, ka šādas no-
darbības palīdz labāk izprast vēs-
turi un salīdzināt to ar mūsdienu 
straujo un informatīvi piesātināto 
laiku. Radošajās darbnīcās vien-
mēr var iemācīties ko jaunu un 
darīt ko neparastu.

Linda Kiršteine

Notika ģimeņu 
sporta svētki 

Vai metiens būs precīzs? SANDRA JANKEVIČUS ARHĪVA FOTO

Zirgu stallī skan džezs

Izzina vēsturi, iesaistās 
radošajās darbnīcās
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Rudens ir laiks, kad tau-
tas namos dzīve sāk kūsāt ar 
jaunu sparu. Lai arī vasara 
ir bijusi bagāta ar dažādiem 
brīvdabas pasākumiem, pul-
ciņi un interešu grupas jau-
no sezonu uzsāk septembrī. 

2. septembrī lauki atkal ie-
brauca Ventspilī, un mēs ar patie-
su prieku piedalījāmies Pagastu 
dienā Ventspils Piejūras brīvdabas 
muzejā.

8. septembrī ikviens bija gai-
dīts pasākumā “Sveiks un vesels 
Ventspils novadā”. Varbūt pie 
vainas bija rudens darbi, bet mēs 
noteikti priecātos vairāk, ja užav-
nieku atsaucība būtu bijusi lielā-
ka. Bija iespēja gan lieliem, gan 
maziem kopā ar Gitu Goldmani 
apgūt vingrošanas pamatus, kas 
ir nepieciešami mūsu veselībai, 
ieklausīties Sibillas Veģes stāstīju-
mā par veselīgu uzturu. Pēc vin-
grošanas ieturējāmies ar gardām 
pankūkām un baudījām Ugāles 
amatierteātra iestudēto G. Drezo-
vas lugu “Lauku gurķis”.  

14. septembrī pasākumā “Un 
sākas viss no gala...” uz kopīgu 
vakarēšanu sanāca pulciņu da-
lībnieki, lai kopīgi pārspriestu šīs 
sezonas plānus. Šis pasākums bija 
īpašs ar to, ka piedalījāmies akci-
jā “Stādām nākotni”, tādēļ ikviens 

Jau pagājis mēnesis, kopš 
sācies jaunais mācību gads 
Užavas pamatskolā. Vasarī-
gajā 3. septembra rītā skolas 
bērni apmeklēja svētbrīdi 
Užavas evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā. Svinīgajā 
pasākumā skolā Latvijas 
simtgades Zinību dienā 
valdīja sirsnīga un labestīga 
gaisotne. Mazajiem pirm-
klasniekiem skolas saimē 
palīdzēja iejusties zinātkārā 
un draudzīgā bitīte Maija – 
skolas darbiniece un Užavas 
amatierteātra dalībniece 
Ieva Birziņa.

9. klases audzēkņi deva svi-
nīgo solījumu čakli mācīties un 
būt aktīviem skolas sabiedriska-
jā dzīvē. Gan pirmklasnieki, gan 
9.  klases jaunieši dāvanā saņēma 
medus burciņu, lai būtu spēks iz-
turēt jauno mācību gadu. Visiem 

patika skolotāju dziedātā Z.  Lie-
piņa “Dziesma par rozīti”. Paldies 
visiem, kas iesaistījās pasākuma 
organizēšanā.

Sporta dienā skolēni kopā ar 
klases audzinātājiem devās pār-
gājienā uz atpūtas vietu pie jūras. 
Kopā veiktais attālums bija 5,2 
km. Visi baudīja jauko laiku un 
aktīvi atpūtās, darbojoties staci-
jās, kurās bija sportiski uzdevumi. 
Septembrī atzīmējām tradicio-
nālās Dzejas dienas. Šoreiz katra 
klase literatūras stundās meklēja 
sev tuvāko autoru dzejoļus. Tos 
rakstīja un glīti noformēja, veidoja 
plakātus. Dzejas stundas  sākum-
skolas un vecāko klašu skolēniem 
vadīja literāte Lāsma Sanda Be-
lova. Skolēni mācījās izprast, kā 
veidojas dzejolis, klausījās dzejas 
lasījumus. Interesants bija stāstī-
jums par Raiņa lugām. 

Labi iecerēto Miķeļdienas 

pasākumu patraucēja lietus mā-
koņi. Neskatoties uz laika aps-
tākļiem, pie Užavas tautas nama 
izveidojām rudens kompozīcijas 
par godu Latvijas simtgadei. Bēr-
ni bija sagatavojuši arī rudens 
tērpus – paldies Santai, Martai, 
Sanijai, Diānai, Jānim, Everitai, 
Kristapam, Annikai, Kristai par  
centību. Septembra beigās notika 
skolēnu pašpārvaldes organizētās 
sacensības tautas bumbā.

Pirmsskolas grupas audzēkņi 
apmeklēja Piejūras brīvdabas mu-
zeju, kur piedalījās muzejpedago-
ģiskā programmā “Kad atnāca Mi-
ķeļdiena”. Bērni tika iepazīstināti 
ar Miķeļdienas tradīcijām. Viņi 
bija rijā un klētī, mācījās atpazīt 
labības graudus, meklēja dārze-
ņus muzeja sakņu dārzā. Visi čakli 
pastrādāja, grābjot lapas, un tad 
cienājās ar rupjmaizi un siltu tēju. 

Skolotāja Ilze Geste

Pie skolas iestāda liepiņu
14. septembrī, atbalstot akciju “Stādām nākotni – katram savu laimes 

koku”, skolā notika pasākums. Mēs nolēmām stādīt liepiņu – nevis paras-
tu, bet īpašu. Pulcējāmies laukumā pie karoga. Skolas direktore izstāstīja 
skolēniem par lielo talku Latvijas un pasaules mērogā 15. septembrī, kas 
notika 150 pasaules valstīs. Mēs stādījām laimes koku savas Latvijas un 
visas planētas veselībai un labai dzīvei. Liepiņu izvēlējāmies tādēļ, ka šis 
koks latviešiem tiek uzskatīts par  sievišķības simbolu. Vietā, kur liepiņa 
tika stādīta, jau aug divi ozoli, kas ir spēka un vīrišķības simbols. Ceram, 
ka skolā izaugs meitas, skaistas kā liepas, un puiši, stipri kā ozoli. Arī liep-
ziedu medus vairo spēku un veselību. Liepu stādīja 9. klases skolēns Aldis 
Bergs. Kamēr tas notika, skolēni un skolotāji ieklausījās dzejas rindās.

Liepiņai par godu nodziedājām latviešu tautas dziesmu “Rindām 
auga ozoliņi” un nodejojām kopīgu deju aplī “Tūdaliņ, tagadiņ”. Pēc tam 
katra klase salika un kopīgi skandēja tautas dziesmas par liepu. Pasāku-
ma izskaņā klašu kolektīvi zīmēja ar krītiņiem uz asfalta, iztēlojoties, 
kāda mūsu stādītā liepa būs pēc gadiem. Zīmējumos bērni bija attēlojuši 
arī to, ka šis pasākums notiek par godu Latvijas simtgadei.

Skolotāja Ilze Geste

Un sākas viss no gala

Veido kompozīcijas un rudens tērpus

Bitīte Maija ieved skolā pirmklasniekus. 
ILZES GESTES ARHĪVA FOTO

bija aicināts iestādīt savu laimes 
koku. Kociņus stādījām pie Uža-
vas pamatskolas ar domu, ka tur 
varētu izveidot brīnišķīgu aleju. 
Užavas pamatskolas kolektīvs ie-
stādīja liepiņu, pagasta pārvaldes 
pārstāvji – purpurābeli, biblio-
tekāre – sudrabkļavu, bet tautas 

nama darbinieki – pīlādzīti. 
22. septembrī ikvienam bija 

iespēja piedalīties pēdējā pārgā-
jienā “Soļo vesels pretim Latvijas 
simtgadei”. Šoreiz mēs devāmies 
pretim zelta rudenim un ciemo-
jāmies pie Edvīna Pieostā. Ceļš, 
kuru veicām, nebija garš, tikai 4 

Ansambļa “Saiva” dziedātājas iestādījušas pīlādzīti.

kilometri, taču galapunktā vārī-
jām sakņu zupu, šāvām ar loku 
un kopīgos stāstos atcerējāmies 
dažādus atgadījumus no pārgājie-
niem. 

Tiksimies visi 17.  novembra 

pasākumā Užavas tautas namā, 
kad ikviens, kurš būs nogājis kaut 
divus kilometrus, saņems savu 
atzinības rakstu par piedalīšanos 
pārgājienos.

Gita Vilgute

GITAS VILGUTES ARHĪVA FOTO

Pārgājiena dalībnieki nonākuši pie vigvama.
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30. septembrī Jūrkalnē 
uz piekto Ventspils novada 
senioru saietu pulcējās 100 
seniori no visiem novada 
pagastiem. Dalībnieku skaits 
bija ierobežots, jo vairāk 
krēslu Jūrkalnes tautas 
nama zālē nav iespējams 
izvietot.

Ar skaistu un skanīgu apsvei-
kumu seniorus sveica “Maģie 
suiti”, labus vārdus visiem veltīja 
Ventspils novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks Guntis Mačtams.

Jau agrāk esam nolēmuši, ka 
Senioru dienai veltītais saiets pa-
redzēts jaunu zināšanu apgūšanai. 
Šogad dalībnieki piedalījās semi-
nārā “Beidz skatīties, sāc redzēt!” 
par dabiskas redzes atjaunošanu. 
Dabiskās redzes skolotāja Vija 
Buša no Rīgas izskaidroja, kas ir 
dabiskās redzes atjaunošana un 
to, kā katrs pats var uzlabot redzi. 
Visi dalībnieki saņēma materiā-
lus turpmākai darbībai mājās, tie 
ir vienkārši vingrinājumi, kurus 
vajadzētu izpildīt katru dienu. 
Seniori ieklausījās vērtīgajos ie-
teikumos un turpat zālē izpildīja 
dažādus vingrinājumus. 

Divās stundās uzzinājām ļoti 
daudz. Protams, ne visi semināra 
dalībnieki sāks paši naski rūpēties 
par savu redzi, bet gan jau atcerē-
sies piemērus no Vijas Bušas piere-
dzes, rūpīgāk izvērtēs savu stāju un 
gaitu, pārskatīs savus paradumus 
un centīsies kaut vienu no nelā-
giem ieradumiem atstāt pagātnē. 
Ceru, ka visi kārtīgi izlasīs Vijas 
kundzes iedoto lapu ar skatīšanās 
un uzvedības paradumiem, kurā 
uzskaitīti gan redzei nelabvēlīgie 
paradumi, gan jauni, redzei labvē-
līgi paradumi, kas pielietojami ik-

dienā. Te varam rast arī atbildi uz 
jautājumu, ar ko sākt tūlīt, lai izvei-
dotos paradums dažus ieteikumus 
ievērot katru dienu.

Pēc Vijas Bušas ieteikuma, 
visefektīvākie ir trīs vingrinājumi 
redzes uzlabošanai. Palmings – 
sasprindzinātu acu muskuļu at-
brīvošana, kad uz aizvērtām acīm 
uzliek sasildītas rokas un ļauj acīm 
atpūsties. Aizvērtu acu sauļošana 
– acīm saule ir ļoti nepiecieša-
ma, tā baro acis ar gaismu, sniedz 
enerģiju un informāciju. Trešais 
vingrinājums ir lielais vēziens, kas 
aktivizē prātu, redzi, sakārto arī 
muguru, tonizē smadzenes. Vijas 
kundze izvirzīja trīs galvenās līni-
jas, kas nosaka, kad ir iespējami 
panākumi redzes uzlabošanā. Lai 
redzi sakārtotu, ir svarīgas trīs lie-
tas: pirmā – es gribu to darīt, otrā 
ir ticība, ka varu to izdarīt, trešā 
– izpildīt vingrinājumus katru 
dienu.

Ja manis rakstītais kaut ne-
daudz ir ieinteresējis tos, kas 
seminārā nepiedalījās, pēc ma-
teriāliem un sīkākas informāciju 
varat vērsties pie ikviena, kas bija 
dalībnieku pulkā, vai arī sazināties 
ar Viju, tālrunis 26514951, e-pasts 
vijab15@gmail.com. 

Jūrkalnē apskatījām Vētru 
muzeju un tautas nama otrajā stā-
vā iekārtoto izstādi. Viesu namā 
“Imantas” baudījām gardas pus-
dienas un klausījāmies Alsungas 
folkloras kopas “Suitu vīri” snie-
gumu. Paldies Jūrkalnes tautas 
nama vadītājai Kristīnei Skrullei 
par ieguldīto darbu saieta organi-
zēšanā un Ventspils novada paš-
valdībai par finansiālo atbalstu.

Māra Kraule

Senioru saiets 
Jūrkalnē

Jūrkalnes seniori, sākam!

Ventspils pašvaldība 
īsteno Eiropas Sociālā fonda 
projektu “Sveiks un vesels 
Ventspils novadā”  
(Nr. 9.2.4.2/16/I/054) ar lekci-
ju ciklu “Veselīgs uzturs un 
sports manā dzīvē” vispār-
izglītojošās skolās un Stiklu 
internātpamatskolā, uzaici-
not uzstāties soļotāju Arni 
Rumbenieku. 

Arnis ir piedalījies Londonas 
un Rio olimpiskajās spēlēs, viņš 
ir vairākkārtējs Latvijas čempions 
soļošanā, tādēļ 7.–12.  klašu au-
dzēkņiem stāsta par savu ceļu līdz 
olimpiskajām spēlēm, sportista ik-
dienu, pamatojot, kādēļ sportot ir 
veselīgi. Tiek pievērsta uzmanība 
uzturam un vērtīgiem ēšanas para-
dumiem, uzsverot, cik liela nozīme 
ir ūdens lietošanai, pieminot arī to, 
ko organismam nodara regulāra 
ātro uzkodu un saldināto dzērienu 
patērēšana. Arnis akcentē arī to, 
cik svarīgi ir sadarboties, jo tā katrs 
var paveikt daudz vairāk nekā in-
dividuāli. Piemēram viņš min veik-
smīgo sadarbību ar finansiālajiem 
atbalstītājiem, kuri uzticas sportis-
tam, jo viņiem izveidojušās labas 
personīgās attiecības. Ventspil-
nieks skolēniem stāsta, ka mācījies 
Murjāņu ģimnāzijā, jau devītajā 
klasē pievēršoties profesionālajam 
sportam. “Toreiz klasē biju ma-
zākais. Pie mums atbrauca Aigars 
Fadejevs, un man palika prātā viņa 
teiktais. Tolaik nedomāju, ka kād-
reiz piedalīšos olimpiskajās spēlēs, 
bet esmu sasniedzis šo mērķi – ja 
godīgi, tas nebija viegli.” 

Zūru pamatskolas audzēkņi 
ieklausījās Arņa atziņās par to, ka 
grūtības norūda cilvēku un paver 
plašāku apvārsni. Visa dzīve ir ne-
mitīgs kāpiens kalnā, un katram 
no mums jācenšas sevi pilnveidot. 
Tā var būt jebkura dzīves joma – 

Darbos, priekos, reizēm arī raizēs pagājusi vasara. 
Pienācis laiks pārrunāt piedzīvoto un plānot nākamās 
aktivitātes. 

Tikāmies 25.  septembrī. Pie mums ciemojās pagasta pārvaldes 
vadītājs Guntars Reķis, un mēs pārrunājām turpmākos plānus. Šo-
gad vēl varam atļauties vienu ekskursiju oktobra beigās tuvākā ap-
kārtnē. Nolēmām, ka brauksim uz Kalveni un Airītēm, un vēl papē-
tīsim, ko varētu apskatīt. Aicinām ne tikai seniorus, bet arī pārējos 
interesentus mums pievienoties. Vēlams gan savlaicīgi painformēt, 
ja ir vēlēšanās piedalīties. 

Tā kā visi bija ļoti apmierināti ar šī gada ekskursiju uz Lietuvu, 
izskanēja ierosinājums arī nākamajā vasarā paciemoties pie kaimi-
ņiem, tikai pa citu maršrutu. Tas vēl jāapzina, bet ieplānot braucienu 
jau var. Būs daudz arī citu aktivitāšu, bet par tām konkrētāk sprie-
dīsim turpmākajās tikšanās reizēs, kā parasti, katra mēneša pēdējā 
pirmdienā plkst. 13. 

Jāatzīmē, ka pirmā šīs sezonas tikšanās aizritēja tuvējo vēlēša-
nu gaisotnē. Kas tik mūs sagaida, ja Saeimā tiks pārstāvētas visas 
mums piedāvātās idejas! Lai gan par politiku cenšamies nerunāt, 
šoreiz bija jautri. Izsmējāmies pamatīgi! Cerams, ka viss tomēr 
beigsies pietiekami nopietni. Nākamreiz gan jau parunāsim arī par 
to, kā veicies mūsu izvēlētajiem sarakstiem, tomēr galvenie būs citi 
temati un sarunas. 

Aicinām visus seniorus piebiedroties un pāris stundās mēnesī 
pārrunāt aktualitātes un jautri pavadīt laiku. Uz tikšanos!                                  

Marija Janvāre

INFORMĀCIJA

Arņa pasniegto dāvaniņu saņem Zūru pamatskolas 9. kla-
ses audzēknis Kristiāns Bukovskis. Viņš ir aktīvs puisis, 
darbojas Jaunsardzē un regulāri apmeklē svaru zāli. 

MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

INTERREG Latvijas–Lietuvas 
pārrobežu sadarbības program-
mas 2014.–2020.  gadam projekta 
LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” 
“UniGreen” gaitā personām ar kus-
tību traucējumiem, kā arī senio-
riem, ģimenēm ar maziem bērniem 
u.c. ir paredzēta viegli pieejamas, 
draudzīgas dabas takas izbūve Us-
mas ezera krastā Usmas pagastā, 
Ventspils novadā. 

Kāpēc ir svarīgi veicināt dabas 
tūrisma pieejamību ikvienam, un ko 
no tā varam iegūt? Saskaņā ar sta-
tistikas datiem Latvijā ik gadu pa-
lielinās cilvēku ar invaliditāti skaits. 
Pieaug arī senioru skaits. Tāpat ne-
drīkst aizmirst par dabas tūrisma 
iespēju nodrošināšanu ģimenēm 
ar bērniem, kas veido nozīmīgu sa-
biedrības daļu un kam piekļuvi da-
bas objektiem nereti ierobežo bērnu 
ratiņi, jādomā arī par cilvēkiem ar 
īslaicīgām traumām. 

Dabas tūrisma pieejamības vei-
cināšana ir ne tikai sociāla rakstura 

jautājums, jo ieguvēji no atbilstoši 
pieejamu un labiekārtotu dabas tū-
risma objektu, tūrisma produktu 
un pakalpojumu attīstības ir arī uz-
ņēmējdarbības sektora pārstāvji, jo 
īpaši tūrisma uzņēmēji – kempingu 
un viesu namu īpašnieki, kas darbo-
jas Usmas ezera apkārtnē. Pieejamī-
ba ikvienam veicina vispārēju dzīves 
kvalitātes uzlabošanos.

Tūrisma industrija mūsdienās 
saskaras ar izaicinājumu, kā pielā-
got dabas tūrisma objektus, tūrisma 
produktus un pakalpojumus visiem 
cilvēkiem, neatkarīgi no vecuma, 
izskata un spējām dzirdēt, redzēt, 
just un pārvietoties. “UniGreen” 
projekts ir mazs, bet nozīmīgs solis 
dabas tūrisma pieejamības izaicinā-

jumu risināšanā Latvijas un Lietu-
vas pierobežu reģionos. Nozīmīga 
daļa projekta aktivitāšu vērsta uz 
dabas objektu infrastruktūras un 
tūrisma produktu un pakalpojumu 
pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām un to iesaisti dabas tū-
risma aktivitātēs.

Lai īstenotu iecerēto, 4. septem-
brī Ventspils novada domes Iepirku-
mu komisija pieņēma lēmumu dabas 
takas izbūvei Usmas pagastā pie Us-
mas ezera slēgt līgumu ar SIA “Pre-
mium Properties” par piedāvāto lī-
gumcenu 36 167,86 EUR (bez PVN). 
Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, iespē-
jams, ka dabas taka savus pirmos vie-
sus sagaidīs jau šā gada nogalē. 

Evita Roģe

Slēgs līgumu par Usmas dabas takas izbūvi

Mudina dzīvot aktīvi un veselīgi 

ne tikai sports, bet arī, piemēram, 
mūzika. “Mana dzīve ir pierādī-
jums tam, ka jebkurš cilvēks var 
sasniegt to, ko vēlas,” apliecināja 
Arnis. Viņš akcentēja, ka sportojot 
ikviens paaugstina savu pašapzi-
ņu, fiziskās aktivitātes uzlabo ve-
selību, ļauj justies mundrākam un 
biežāk smaidīt. Arnis norādīja, ka 
Latvija ir brīnišķīga vieta atpūtai 
un sportošanai, jo ir valstis, kurās 
nevar tā vienkārši iet un paskriet, 
tur var uzdurties kājnieku mīnām 
vai satikt puikas, ka spēlē kariņus, 
izmantojot kaujas ieročus. Piltenes 
vidusskolā kopā ar Arni skolēnus 
uzrunāja skrējējs un olimpietis 
Jānis Leitis. Viņš priecājās par au-
dzēkņu interesi. Skolēni uzdeva 
daudz jautājumu, aktīvākie par 
to saņēma nelielas uzņēmumu 
“Ventspils Nafta termināls” un 
“Moller auto” balvas. Jānis cer, ka 

abu sportistu stāstījumi par aktī-
va dzīvesveida, veselīga uztura un 
izglītības nozīmi pozitīvi ietekmēs 
jauniešu nākotnes izvēli: “Kā uz-
tura speciālists zinu, ka tam ir ļoti 
liela nozīme, lai cilvēks pilnvērtīgi 
augtu un attīstītos, tāpēc ceru, ka 
īsais ieskats tēmā par veselīgu uz-
turu liks skolēniem aizdomāties un 
pieņemt pārdomātus un pareizus 
lēmumus ēdienu izvēlē.”

Apmeklējot Ventspils novada 
skolas, Arnis ir pamanījis, ka tajās 
mācās stipri un gudri jaunieši, bet, 
lai viņi vēl vairāk noticētu saviem 
spēkiem, jābūt kādam ārējam sti-
mulam: “Man šajās lekcijās ir liela 
atbildība, jo skolēni vērīgi klausās. 
Es cenšos viņus motivēt, sakot, ka ir 
sasniedzams viss, par ko viņi sapņo, 
bet, lai to paveiktu, jābūt veselīgam 
un aktīvam dzīvesveidam.

Marlena Zvaigzne
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PILTENE
Rudens pēdējās siltās 

dienas Piltenes bibliotē-
kas darbinieki un lasītāji 
izmantoja diviem brīvdabas 
pasākumiem. 

Dzejas dienas ir laiks, kad kat-
ru gadu bibliotēka aicina viesos 
dzejniekus – gan atzītus, gan tos, 
kuri raksta savam un draugu prie-
kam. Šoreiz pie mums ciemojās 
Kristīne Niedola no Durbes. Kris-
tīne ir ceļā uz savu pirmo grāma-
tu. Viņas dzejoļi ir dziļi personiski 
stāsti par izjūtām, noskaņām. Ar 
mūziku dzejas lasījumus papil-
dināja Ingus Novicāns, un pasā-
kuma izskaņā klausītāji varēja arī 
sadziedāties ģitāras pavadījumā. 
Šis pasākums notika Piltenes 
pilsdrupās, vietā, kur labi iederas 
kā dzejas lasījumi, tā citas aktivi-
tātes. Šogad, pateicoties pilsētas 
pārvaldei un Hildas Ventnieces 
darbam, šī vieta ir skaisti sakopta 
un uzturēta.

Otrs bibliotēkas pasākums 
“Andele mandele” ir jaunums. Pa-
sākumi, kuros var dalīties ar to, 
kas lieks, iemainīt sev kaut ko va-
jadzīgu un vienkārši labi pavadīt 
laiku kopā, kļūst arvien populārā-
ki gan Latvijā, gan pasaulē. Pava-
sara pasākuma sauklis bija “Atbrī-
vojies no krāmiem pavasarī!”, un 
dalībnieki citiem piedāvāja apģēr-
bus, sadzīves priekšmetus, grā-
matas, traukus, arī stādus. Rudens 
“Andelē mandelē” akcents tika 
likts uz stādiem, dārza veltēm, 
konservējumiem, kurus dalībnie-
ki varēja gan pārdot, gan iemainīt, 
gan vienkārši dāvināt. Ceram, ka 
šīs aktivitātes pilteniekiem patika, 
un citu gadu rīkosim atkal. Paldies 
abu pasākumu dalībniekiem par 
kopā būšanu! 

Dāvāt lietām otru dzīvi, tau-
pīgi attiekties pret resursiem – 
mūsdienās tam ir arvien lielāka 

Landzes draudzes priekš-
nieces Zigrīdas Krauzes aici-
nāti, baznīcēnu salidojumā 
dievnamā pulcējās ļaudis, 
kas tajā reiz kristīti, iesvē-
tīti vai laulāti. Uz tikšanos 
bija aicināti arī tie cilvēki, 
kuru vecāki reiz devušies uz 
Landzes baznīcu, lai varētu 
izveidot atmiņu krājumu 
par tās vēsturi pagājušajā un 
šajā gadsimtā.

Savulaik Landzes baznīcu 
apmeklēja ne tikai Ventas labā, 
bet arī kreisā krasta iedzīvotāji 
no Vārves, Ventavas un Zūrām, 
tādēļ uzmanība pievērsta arī ša-
jos ciemos dzīvojošajiem ļaudīm. 
Viņu atsaucība bija liela, jo prak-
tiski visas vietas dievnama solos 
bija aizņemtas. Baznīcēnu sali-
dojumā piedalījās arī Ilga Ķire no 
Vārves pagasta, kura jau vairākus 
gadus aicina doties uz Landzi arī 
citus pagasta iedzīvotājus un lūdz 
pārvaldes vadītājai autobusu, lai 
cilvēki varētu aizbraukt uz Ven-
tas otro krastu. Ilga atceras, ka 
bērnībā kopā ar vecākiem Irmu 
un Žani laivā šķērsojusi upi, lai 
no Zūrām nokļūtu Landzē: “Nu-
dien, neatminos, cik bieži tēvs un 
māte tolaik apmeklēja baznīcu, 
bet pieļauju, ka katru svētdienu. 
Es gan neesmu kristīta dievnamā, 
tas notika mājās, mani kristīja 
mācītājs Šalms no Piltenes. Ne-
varu pateikt, kas mani tagad velk 
uz Landzes baznīcu. Varbūt tas 
ir pienākums pret šo vietu, kuru 
bērnībā apmeklēju līdz tam lai-
kam, kad mūs izsūtīja. Atceros, 
ka Zigrīda sāka braukt uz Zūrām 
un kopā ar mācītāju Uģi Brūk-
leni aicināja tos, kas reiz bijuši 
piederīgi Landzes draudzei, atkal 
atgriezties baznīcā. Es šeit vien-
mēr jūtos kā mājās, šī vieta man 
ir mīļa un tuva.” 

Zigrīda klātesošajiem īsumā 

pastāstīja par draudzes vēsturi 
un nesen paveiktajam darbiem 
dievnama atjaunošanā. Pēc drau-
dzes priekšnieces teiktā, bijuši 
laiki, kad svētdienās baznīcā ti-
kušies ap 250 cilvēku, nu draudzē 
ir 40 kristieši, bet aktīvi darbojas 
puse. Pateicoties viņu aktivitātei, 
lielākajos svētkos Landzes baznī-
cā vienmēr ir daudz cilvēku. To 
par savu bērnu kristību un laulī-
bu vietu izvēlas pat tie, kas dzīvo 
citviet, nevis Ventspils novadā. 
Lai draudzes locekļiem un visiem 
būtu patīkami uzturēties sakrālajā 
ēkā, Zigrīda kopā ar saviem palī-
giem ir gādājusi, lai dievnamam 
būtu uzlikts jauns jumts un atjau-
nots griestu segums. Tie ir tikai 
daži no paveiktajiem darbiem, 
ko ir atbalstījuši vairāki ziedotāji, 
palīdzība vairākkārt saņemta arī 
no Ventspils novada pašvaldības, 
kuras darbinieki atzinīgi novērtē 
dievnama kultūrvēsturisko vērtī-
bu. Lai saglabātu liecības par tajā 
notikušo, Zigrīda iesniedza paš-
valdībā projektu “Kas pagātni vētī, 
tas nākotni svētī”. Tika apkopoti 
atmiņu stāsti, ieskenētas fotogrā-
fijas un dažādi dokumenti, lai arī 
jaunā paaudze varētu uzzināt, kā 
viņu vecāki un vecvecāki pielū-
guši Dievu Landzes baznīcā un 
aktīvi kalpojuši draudzē. “Daudzi 
cilvēki, kas apmeklējuši Landzes 
baznīcu, atzinuši, ka te ir īpaša 
aura. Mūs tas, protams, priecē, 
turklāt atzinīgi tiek novērtēts ne 
tikai baznīcas interjers, bet arī tās 
apkārtne, jo pavasaros to iekļauj 
zilās vizbulītes, bet vasarā liepās 
san bites,” baznīcēnu salidojumā 
teica Zigrīda, īsai svētrunai dodot 
vārdu mācītājam Elmāram Derzā-
vim. Norādot, cik svarīga nozīme 
katra kristieša dzīvē ir baznīcai, 
viņš novēlēja katram klātesošajam 
uzcelt Dieva namu savā sirdī, tad 
Tam Kungam būs dots viss gods 

un slava. Pēc tam runāja Latvijas 
Universitātes profesors un mācī-
tājs Ralfs Kokins. Viņš savā aiz-
rautīgajā un interesantajā stāstī-
jumā pavēstīja vairākus faktus par 
Landzes baznīcas vēsturi, akcen-
tējot to, ka nevar par 100% droši 
apgalvot, ka ir noticis tieši tā. Jā, 
rakstu avotos ir minēti dažādi fak-
ti, bet tikpat labi daži notikumi var 
nebūt piefiksēti.  Piemēram, ir zi-
nāms, ka Landzes baznīca uzcelta 
18.  gadsimta sākumā, bet Ralfs 
Kokins uzskata, ka ēka ir pārbūvē-
ta, nevis celta no jauna. Viņaprāt, 
koka dievnams šajā apkārtnē bijis 
vēl pirms 16. gadsimta, jo Landzē 
kādreiz bijušas daudzas mājas, tā 
bijusi bagāta vieta. Profesors tei-
ca, ka katram derētu iegaumēt, 
ka 1567.  gadā hercogs Gothards 
Ketlers izdeva ediktu uzcelt Kur-
zemes un Zemgales hercogistē 70 
baznīcas, un Landzes dievnams ir 
viens no tiem. Ralfs Kokins neslē-
pa sajūsmu par šo skaisto baznīcu, 
kuru grezno koktēlnieka Nikolau-
sa Sēfrensa baroka stilā darinātais 
altāris, kancele un ķestera pults. 
Altāra kreisajā pusē redzams Jāņa 
Kristītāja tēls, labajā – Mozus tēls. 
1609.  gada dokumentos minēts, 
ka baznīca ir labā stāvoklī, tā, vis-
ticamāk, celta no laukakmeņiem, 
jo kokmateriāli tolaik bijuši dārgi. 
Ralfs Kokins pastāstīja arī to, ka 
senos laikos dievkalpojumi neesot 
sākušies noteiktā laikā, bet gan 
tad, kad mācītājs bija uzklausījis 
individuālās grēksūdzes. Sprediķi 
esot turpinājušies pat divas stun-
das, bet dievkalpojumi ilguši trīs 
četras stundas. 

Ja arī jums ir kādas ziņas par 
aktivitātēm Landzes draudzē, sū-
tiet, lūdzu, savus atmiņu stāstus 
Zigrīdai, e-pasta adrese landze.
zigrida@inbox.lv. 

Marlena Zvaigzne

Jo vairāk mūzikas dzirdam un 
arī paši dziedam, jo krāsaināka un 
bagātāka ir pasaule ap mums, jo 
vairāk tā mūs uzrunā un pilnveido. 
Ar šādu moto Piltenes Mūzikas 
skolas audzēkņi sāka jauno mācī-
bu gadu un gatavošanos pirmajam 
interesantajam koncertam. Bijām 
aicināti sagatavot priekšnesumus 
koncertam “Mūs vieno vācu dzies-
ma”, kuru 29.  septembrī Ventspils 
Kultūras centrā organizēja Vācu 
kultūras biedrība. Pasākumā va-
jadzēja skanēt vācu komponista 
skaņdarbam vai dziesmai vācu 
valodā, kā arī brīvas izvēles skaņ-
darbam. J. S. Baha skaņdarbu “Me-

nuets” izpildīja 2.  flautas spēles 
klases audzēkne Enija Jankovska. 
5. kora klases audzēknes Agate Bi-
leskalne un Justīne Ozoliņa duetā 
nodziedāja vācu tautas dziesmu 
“Dzirnavas” un S.  Skrūzmanes 
dziesmu “Nebēda”. Arī Piltenes 
Mūzikas skolas pedagogi Irina 
Kušnirenko, Jānis Sproģis un Antra 
Ziemele spēlēja vācu mūziku. 

Mūsu audzēkņiem tā bija inte-
resanta pieredze iepazīt vācu va-
lodu un dzirdēt tik daudz dažādu 
kolektīvu un solistu atklājam vācu 
mūzikas burvību.

Piltenes Mūzikas skolas 
skolotāja Antra Ziemele

Pēta draudzes vēsturi

Atraktīvā Latvijas Universitātes profesora Ralfa Kokina stāstījums aizrāva ikvienu 
baznīcēnu salidojuma dalībnieku. DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Dzeja un andele Piltenē

nozīme, un arvien vairāk katram 
nākas domāt par vides saudzēša-
nu. Mēs par to domājam, arī vācot 
makulatūru, tāpēc, tāpat kā citus 
gadus, arī šogad aicinām neva-
jadzīgas grāmatas, žurnālus u.c. 
papīrus nogādāt bibliotēkā līdz 
novembra beigām. Varbūt kāda 
grāmata noderēs citam lasītājam, 
bet makulatūru nodosim “Līgat-
nes papīram” pārstrādei.

P.S. Aicinām visus tos, kuriem 
patīk fotografēt, neslēpt savu ta-
lantu un piedalīties fotoizstādes 
“Mana pilsēta, mans novads, 
mana Latvija” veidošanā. Izstāde 
paredzēta novembrī, bet fotogrā-
fijas digitālā formātā lūdzam ie-
sūtīt līdz oktobra beigām e-pastā 
piltenesbib@inbox.lv. 

Piltenes pilsētas bibliotēkas 
vadītāja Antra Krauze 

Piltenes pilsdrupās 
uzstājas dzejniece 
Kristīne Niedola.

RIMANTA BUDRA FOTO

Koncertā muzicē 
Enija Jankovska.
ANTRAS ŠĶĒLES FOTO

Melodiskās vācu dziesmas
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14. septembrī Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas Ziedoņa 
zālē notika ikgadējā ekosko-
lu apbalvojumu piešķiršana. 
Mēs lepojamies, ka mūsu 
skola saņēma nu jau devīto 
ekoskolas zaļo karogu. Šī 
gada ekotēma – skolas vide 
un apkārtne.                                                          

Šajā mācību gadā jau esam pa-
guvuši piedalīties ar tēmas izzinā-
šanu saistītos pasākumos. 6. klase 
6.  septembrī devās uzņēmuma 
“Latvijas Valsts meži” rīkotā ek-
spedīcijā. Viņiem bija iespēja des-
mit stacijās izzināt dažādas lietas, 
kas saistītas ar mežsaimniecību, 
gan kā mežziņiem iesaistīties 
praktiskās darbībās. Skolēni uz-
zināja, ka jauna meža stādīšanai 
vispirms jāatrod Latvijā skaistākie 
koki, no kuriem jāievāc sēklas un 
jāizaudzē miljoniem spēcīgu stā-
du. Rūpējoties un kopjot jauno 
mežu, jāatbrīvo iestādītie kociņi 
no nezālēm, lai tiem piekļūtu sau-
le. Meža augšanas laikā vēl ir jā-
veic retināšana. Kad koptais mežs 
ir labi izaudzis, to nozāģē, ievāc 
koksnes ražu un atbrīvo vietu jau-
niem kociņiem. 6. klases pārstāvji 
atzina, ka šādā ekspedīcijā labprāt 
dotos atkārtoti, jo vienas dienas 
laikā ieguvuši daudz jaunu un in-
teresantu zināšanu. 

Savukārt 7.  septembrī 5. un 
8. klase piedalījās “Piekrastes Tīr-
rades” talkā un vāca atkritumus 

Pagājušajā mācību gadā, 
kad Elīna Sproģe ieguva 
titulu “Gada skolēns”, viņa 
mācījās 6. klasē. Nu viņa ir 
7. klases audzēkne, kurai 
ir gana daudz enerģijas, lai 
labi mācītos un aktīvi iesais-
tītos ārpusskolas aktivitātēs.

Elīna uz jautājumiem at-
bild nosvērti un izsmeļoši, un 
var noprast, ka liela nozīme vi-
ņas izaugsmē ir ģimenei. Vecāki 
Sarmīte un Māris ir tie, kas viņu 
uzmundrina un palīdz attīstīt ta-
lantus, vedot uz mācībām Ugāles 
Mūzikas un mākslas skolā, mēģi-
nājumiem pūtēju orķestrī “Ugāle” 
un treniņiem jāšanas sporta klubā 
“Arizona”. 

Tētis un māmiņa stāsta savai 
vecākajai meitai, kā viņiem veicas 
darbā, un Elīna liek aiz auss, kā-
das īpašības nepieciešamas, lai at-
tīstītos un būtu izaugsme. Jaunajai 
puzeniecei ir brālis Ernests, kurš 
mācās 5. klasē, savukārt piecgadī-
gā māsa Elīza apmeklē “Pūka sko-
liņu”. “Manuprāt, būtu vientuļi, ja 
es ģimenē būtu vienīgais bērns. 
Gan ar māsu, gan brāli saprotos 
labi. Ar Ernestu dažreiz uzspē-
lēju futbolu, jo viņš trenējas pie 

Kirila Ugālē, māsa priecājas, kad 
lasu viņai priekšā grāmatas. Man 
ir mērķtiecīgi vecāki,” saka Elīna. 
Viņa mācās labi, vidējā atzīme ir 
astoņi, bet meitene norāda, ka pats 
svarīgākais ir skolotāju prasme ie-
interesēt audzēkņus, tad degsme 
uzzināt jaunas lietas ir daudz lie-
lāka. Puzes skolā daudzi pedagogi 
prot aizraut savus audzēkņus, bet 
īpaši labi tas padodas Elīnas klases 
audzinātājai Sibillai Veģei. 7. klasē 
ir desmit audzēkņi, septiņi puiši 
un trīs meitenes, tā ir lielākā kla-
se skolā. Elīna satiek ar visiem, jo 
saprot, ka cilvēki ir atšķirīgi un 
katrs jāpieņem tāds, kāds viņš ir. 
Viņa mācās labi, bet neslēpj, ka 
reizēm ir jāsaņemas, lai visu pa-
veiktu atbilstīgi iecerētajam. Uz 
mācību iestādi skolniece parasti 
dodas labā noskaņojumā. Viņa vē-
las nākotnē mācīties vidusskolā, 
pēc tam augstskolā, lai varētu vei-
dot labu karjeru. “Es vēl nezinu, 
kura būs mana profesija, ir daudz 
variantu. Mani interesē loģistika 
un pasākumu organizēšana. No 
mācību priekšmetiem ļoti labi pa-
dodas mūzika, arī latviešu valoda. 
Pagājušajā gadā tik labi nevedās 
matemātika, bet pagaidām arī šajā 

Tomātu un 
asteru izstāde

Līdz šim katru rudeni Puzes 
pamatskolā organizējām ražas 
izstādes un aicinājām audzēkņus 
atnest interesantus dabas veidoju-
mus un lielākos augļus vai dārze-
ņus. Šogad mainījām ierasto ritmu 
un aicinājām skolēnus piedalīties 
tomātu un asteru izstādes veido-
šanā. Iespējams, dažiem šāds risi-
nājums sagādāja vilšanos, jo bija 
iecerēts padižoties ar kādu ražas 
rekordistu, bet kopumā ar izstādi 
esam apmierināti. Tajā piedalījās 
27 dalībnieki, kas piedāvāja dažādu 
šķirņu tomātus un skaistas asteres. 
Maruta Heinberga pie saviem to-
mātiem bija pievienojusi uzrakstus 
ar šķirņu nosaukumiem, jo tieši 
šogad Heinbergu ģimene nopietni 
pievērsusies dažādu tomātu šķirņu 
iegādei un audzēšanai. Interesan-
tas tomātu virtenes mijās ar atse-
višķiem dažādu krāsu un lielumu 
tomātiem, bet iepriekšējo gadu re-
kordu neviens no eksponātiem to-
mēr nepārsniedza. Vāzēs grezno-
jās dažādu šķirņu un krāsu asteres, 
tomēr kopumā valdīja violetie toņi.  

Nākamajā gadā atkal aicinā-
sim audzēt ražas rekordistus, kaut 
tagad zinu, ka tas nebūt nav vien-
kārši, jo savulaik pužiņu dārzos 
jau ir izauguši prāvi eksemplāri, 
kurus pārspēt nemaz nav viegli.

Māra Kraule

posmā no Miķeļbākas līdz Olma-
ņiem. Četru kilometru garumā 
skolēni savāca divus maisus ar 
plastmasas atkritumiem un div-
arpus maisus ar citiem atkritu-
miem. Secinājām, ka mums ieda-
lītajā posmā atkritumu nebija ļoti 
daudz. Diena bija jauka, saulaina, 
tāpēc arī darbs sekmējās labi. 

27.  septembrī tiek atzīmēta 
Pasaules tūrisma diena, bet mēs 
izlēmām sportiskām aktivitātēm 

veltīt 21. septembri, jo laika prog-
nozes 27.  septembrim vairs ne-
bija tik labvēlīgas, lai dotos dabā. 
Dienu iesākām ar sporta dienas 
vēstījumu, tad sekoja drošības 
instruktāža par noteikumiem, kas 
jāievēro pārgājiena laikā, pēc tam 
aktīvi vingrojām. Pēc labas iesil-
dīšanās devāmies pārgājienā. Pa 
ceļam un arī galapunktā bija da-
žādas tūrisma stafetes. Protams, 
dienā iztērēto enerģiju atguvām, 

baudot mums gatavoto gardo 
zupu. Patīkams un veselīga nogu-
ruma pilns ceļš bija jāmēro atpa-
kaļ uz skolu. Mums liekas, ka ru-
dens siltā saule mūs darīja mazliet 
veselīgākus un stiprākus. Paldies 
skolotājiem Arvim, Ilgai, Lienītei, 
Līgai, Sarmai, Janai! Paldies arī 
pavārēm Andrai un Kristīnei par 
īpaši garšīgo zupu.

8. klases skolniece 
Signe Līdaka

mācību priekšmetā veicas labi.”
Vaicāta par izglītības kvalitāti 

lauku skolās, Elīna bilst, ka Puzes 
pamatskolā un Ugāles vidussko-
lā par to nevar sūdzēties. Puzes 
“Gada skolēna” titula ieguvēja ap-
meklē Ugāles Mūzikas un māks-
las skolu, kur apgūst saksofona un 
klavierspēli. “Šīs lietas ir mani at-
tīstījušas, man patīk muzicēt. Ne-
slēpšu, ka reizēm negribas spēlēt 
klavieres vai saksofonu, dažkārt 
saprotu, ka neesmu pietiekami 
vingrinājusies, tādēļ viss neizdo-
das, kā iecerēts, bet kopumā esmu 

gandarīta par to, ka esmu cieši 
saistīta ar mūziku. Esmu arī pū-
tēju orķestra “Ugāle” dalībnie-
ce. Mans saksofona skolotājs ir 
Viesturs Ozols, ar viņu satiekos 
arī orķestrī. Vecāki man nopirka 
gan klavieres, gan pūšamo instru-
mentu, un es esmu pateicīga par 
to. Saksofons ir īpaši mīļš, jo tas 
palīdz izpildīt man tuvos džeza 
skaņdarbus. Varu spēlēt  aizvēr-
tām acīm. Orķestrī iesaistījos arī 
tādēļ, ka tā bija iespēja nokļūt 
Dziesmu svētkos. Tā ir laba pie-
redze pilnveidot savu meistarību, 

jo esmu piedalījusies skatē un da-
žādos koncertos – tas man patīk!”

Elīna zina arī to, ko nozīmē 
pārslodze, bet prot no tās izvairī-
ties, līdzsvarojot sevi. Skolniecei 
patīk arī jāšanas sports, bet ar to 
lielākoties viņa nodarbojas vasa-
rā, arī pavasarī un rudens beigās. 
“Kad biju maza, man ļoti patika 
zirgi. Pirmā saskarsme ar šiem 
dzīvniekiem man bija Puzē, mācī-
jos pie Ievas Grīnbergas, bet pēc 
tam devos uz Ventspili, uz jāšanas 
sporta klubu “Arizona”. Esmu pie-
dalījusies vienās vietēja mēroga 
sacensībās, vairāk gan nav sanā-
cis, jo tad jātrenējas regulāri.”

Tā kā Elīnai patīk dziedāt, 
viņa atsaucās mūzikas skolotā-
jas Lienītes Čačes aicinājumam 
iesaistīties vokālistu konkursā 
“Cīruļi un lakstīgalas”. Puzeniece 
dzied skolas korī un dejo tautis-
ko deju kolektīvā, apmeklē vācu 
valodas kursus un rokdarbu pul-
ciņu. “Jā, esmu noslogota, bet pie 
tā ir pierasts. Gulēt eju vienpa-
dsmitos, ceļos astoņos, lai pagūtu 
izdarīt visu, ko esmu apņēmusies. 
Ja man ir brīvs laiks, es to labprāt 
veltu istabas kārtošanai, jo labi 
jūtos tikai tad, ja mana apkārtējā 
vide ir tīra. Tas palīdz koncentrē-
ties mācībām. Pirms gulētiešanas 
labprāt lasu grāmatas, bet pa die-
nu atpūšos, izejot laukā ar drau-
dzenēm vai mazo māsiņu. Labi 
laiku var pavadīt, ciemojoties pie 
abām omēm.” 

Klases audzinātāja Sibilla 
Veģe par savu audzēkni saka labus 
vārdus – Elīna ir apzinīga, gudra, 
atsaucīga un atbildīga, prot domāt 
solīti uz priekšu.     

Marlena Zvaigzne

Devīto reizi saņem ekoskolas karogu

Ekoskolas pārstāvji iepazīst meža bagātības. SIGNES LĪDAKAS ARHĪVA FOTO

 

Elīna domā 
soli uz priekšu

Elīna dara daudz un pagūst visu – gan mācīties gan 
saturīgi atpūsties. MARLENAS ZVAIGZNES FOTO
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Nākamgad apritēs 45 gadi, 
kopš Puzē izveidots Mežaparks, 
tādēļ pagasta iedzīvotāji pievērš 
pastiprinātu uzmanību tā sakop-
šanai.

Tas tiek darīts ne tikai zīmīgā 
notikuma dēļ, bet arī tāpēc, ka pu-
žiņi Mežaparku ir iemīļojuši kā ļoti 
labu vietu pastaigām un atpūtai. Tā 
tas bijis tad, kad objekts iekārtots, 
un tā tas ir tagad. Piemēram, sko-
lotāja Ilga Anderšmite atcerējās, 
kā kopā ar citām jaunajām māmi-
ņām pagājušā gadsimta 70.  gadu 
beigās vizinājusi savus dēlus parkā, 
mazuļi turpat arī pabaroti. Puzes 
pagasta pārvaldes vadītāja Santa 

Šēniņa atminējās, kā vēl pirms da-
žiem gadiem labprāt staigājusi pa 
parku, vienmēr ievērojot, kur kas 
būtu sakārtojams vai pielabojams. 
Lai godam sagaidītu atpūtas vietas 
45. dzimšanas dienu, šogad īstenoti 
divi projekti. Puzes attīstības veici-
nāšanas biedrība “Niedre” pieda-
lījās Ventspils novada pašvaldības 
projektu konkursā “Mēs savā nova-
dā”, iegūstot līdzekļus informatīvā 
stenda uzstādīšanai, apzaļumošanai 
un divu ugunskura vietu atjauno-
šanai. Stendā norādītas ziņas par 
Mežaparka izveidošanu, tekstā 
pieminēts arī atpūtas vietas izvei-
dotājs un darbu vadītājs, bijušais 

meliorators Visvaldis Jansons. Pir-
majā viņa rīkotajā talkā 1973. gada 
9.  jūlijā piedalījās 33 talcinieki. Arī 
Visvaldis šāgada 28. septembrī bija 
Mežaparkā, kad tur pulcējās daudzi 
pužiņi, lai novērtētu, kas paveikts, 
realizējot projektus. Otrs projekts 
īstenots, pateicoties Pašvaldību sa-
vienības iniciatīvai Meža dienu lai-
kā padarīt Latviju krāšņāku ar koku 
stādījumiem un mazo koka arhitek-
tūras objektu izvietošanu parkos. 
Darbus finansēja Meža attīstības 
fonds, piešķirot 600 eiro, tādējādi 
uzbūvēts gājēju tilts, atrīs atkritu-
mu tvertnes un soliņš, iegādāti četri 
koki. Gan tos, gan citus daudz-

gadīgos augus Mežaparkā stādīja 
daudzi pužiņi, pārstāvot gan savas 
ģimenes, gan organizācijas. Piemē-
ram, bibliotēkas vadītāja Anda Lej-
niece izvēlējās kadiķi, Puzes pagasta 
pārvaldes vadītāja Santa Šēniņa – 
ievu, pamatskolas audzēkņi un pe-
dagoģes – ošlapu kļavas, Visvaldis 
Jansons – ozolu. Vairāki klātesošie 
norādīja, ka Mežaparks ir ne tikai 
viņu, bet arī pagasta viesu iemīļota 
atpūtas vieta. Ja atbrauc ciemiņi, 
viņi bieži tiek aizvesti tur, kur var re-
dzēt dažādu koku audzes un estrā-
di. Vasarā parkā notiek zaļumballes 
un teātra izrādes, Lieldienās te var 
kārtīgi izšūpoties. 28.  septembrī 

pužiņi ne tikai secināja, kas paveikts 
abos projektos un stādīja kokus, bet 
arī mielojās ar gardu zupu, pašcep-
tu maizi un torti. Ventspils novada 
pašvaldības atbalstītā projekta “Ot-
rais solis Puzes pagasta vēsturisko 
vietu sakopšanā, vēstures materiālu 
apkopošanā un digitalizācijā” vadī-
tāja Anda Lejniece atgādināja, ka 
līdz nākamā gada martam ikviens 
var iesaistīties akcijā “Mans soliņš 
Mežaparka 45.  gadskārtā”. Lai to 
paveiktu, parkā jānovieto paša ga-
tavots vai pirkts dabīgā materiāla 
soliņš vai pagasta pārvaldē jāziedo 
materiāli – akmens, metāls koks.  

Marlena Zvaigzne

PUZE
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Ziemā, pavasarī un pat 
vasarā rokdarbnieces čakli 
darbojās, lai adītu fragmentus 
novada šallei. Tās garums, 
savienojot visos pagastos tapu-
šos adījumus, ir 170,64 metri.

Ir pagasti, kuros uzadīti 36, 28 
un 54 metri, citos – 2,5 un trīs met-
ri, bet šoreiz apzināti neminēšu, kur 
tapuši garākie, kur īsākie fragmen-
ti, jo daudz būtiskāka par skaitļiem 
ir degsme, ar kādu rokdarbnieces 
strādāja, lai sagatavotu novada vel-
ti Latvijas simtgadei. Tieši ar tādu 
domu pašvaldības Kultūras noda-
ļas vadītāja Zane Pamše un viņas 
kolēģes, kultūras un tautas namu 
vadītājas, aicināja visus novada ie-
dzīvotājus iesaistīties šalles darinā-
šanā. Atsaucība bija liela, iesaistījās 
gan tādas rokdarbnieces, kuras ada 
vai tamborē ikdienā, gan tādas, 
kuras to dara reti. Akcijā piedalījās 
ne tikai individuālas personas, bet 
arī kolektīvi, piemēram, klases un 
biedrības. Šalli sašuva Pagastu die-
nā Piejūras brīvdabas muzejā, to 
paveica pagastu pārvalžu vadītāji 
un kultūras darbinieces. Tekstiliz-
strādājums mirdzēja visās varavīks-
nes krāsās, jo adījumos bija izman-
toti dažādi toņi – gan spilgti, gan 
klusināti. 

Vairākos fragmentos bija izšūti 
vārdi, piemēram, “Latvija”, “Usma”, 
šur tur iemirdzējās pērlīšu raksts. 
Usmā šalli adīja septiņas pagasta ie-
dzīvotājas, fragmentus kopā sašuva 
Evika Liepājniece un Laila Grunte. 
Usmeniece Lilita Visocka ada jau 
vairāk nekā 20 gadu, visbiežāk top 
zeķes, kas tiek dāvinātas un rādītas 
izstādēs. Uzzinājusi par iespēju pie-
dalīties novada šalles adīšanā, Lilita 
labprāt iesaistījās tās tapšanā. Usme-
niece ar prieku Piejūras brīvdabas 
muzejā uzlūkoja garo šalli, un viņas 
acīs mirdzēja gandarījums par to, 
ka viņas adījums iekļauts kopīgajā 
darbā. Arī Ugālē darbojās septiņas 
adītājas, viņu veikumu kopā salika 
Kitija Šēniņa. Iveta Pete neadīja, bet 
tamborēja, izveidojot 60 cm garu 
fragmentu. Tamborēšana palīdzē-
jusi relaksēties un aizmirst ikdienas 
rūpes. Iveta teica, ka ugālniece Irēna 
Lakše savu fragmentu veidojusi kā 
ainavu, kurā redzama jūra un mežs. 
Arī Inese Rumpa veidojusi mustu-
ru, izmantojot spilgti oranžo krāsu: 
“Man ideja par novada šalles adīša-
nu šķita ļoti skaista, tādēļ nolēmu 
pievienoties. Ugālnieki nevarēja pa-
likt kaunā, arī mums bija jāpiedalās!” 
Ikdienā Inese kopā ar kolēģi Mārīti 
aizrāvusies ar mauču adīšanu, šī no-

Ventspils novada pašvaldība aicina pie-
teikties 2019. gada rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomai – nepieciešamajam zvejas rīku skaitam 
zvejošanai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos 
Ventspils novada administratīvajā teritorijā.

Iesniegumus lūdzam iesniegt līdz 30.  novem-
brim, lai pašvaldība savlaicīgi varētu pieņemt lēmu-
mu par zvejas tiesību piešķiršanu 2019. gadam. 

Iesniegumu veidlapas varat saņemt Ventspils no-

vada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā 
Ventspilī, Skolas ielā 4, (1. stāvā) vai pagastu pārval-
dēs. Tālrunis uzziņām 63628461 vai 22029846.

Veidlapa ievietota arī Ventspils novada pašvaldī-
bas mājaslapā www.ventspilsnd.lv, sadaļā “Pakalpoju
mi>Uzņēmējdarbība>Ūdeņi un meži>Rūpnieciskās 
zvejas tiesību noma Baltijas jūras piekrastes 
ūdeņos>Veidlapa”.

Ivita Meinarde 

Par pieteikšanos pašpatēriņa zvejas rīkiem

Mežaparkā īstenoti divi projekti

Ilze Ekšteine iestādījusi hortenziju.  Īstenojot projektu “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”, Mežaparkā uzbūvēts jauns tiltiņš.

DAIŅA VEIDEMAŅA FOTO

Uzadīta šalle Latvijas simtgadei 

Piejūras brīvdabas muzejā garo šalli aplūkoja no visām pusēm.        MARLENAS ZVAIGZNES FOTO

darbe abām sniedzot patiesu prieku.
18.  novembrī garo šalli varēs 

apskatīt Tārgales pamatskolā, kur 

notiks novada galvenais svētku pa-
sākums, bet pirms un pēc tam tā 
ceļos pa pagastiem, lai katrs iedzī-

votājs var aplūkot dāvanu Latvijas 
simtgadei.

Marlena Zvaigzne



Adrese: Skolas iela 4
Tālrunis: 25427257, 29478085
Izdevējs: Ventspils novada dome
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marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv
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Tirāža:  5000  eks.
Tipogrāfija: “Kurzemes Vārds”

Bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Ventspils Novadnieks” 
publicētie materiāli ne vienmēr 
atspoguļo Ventspils novada domes 
viedokli. Par faktu, personu un 
vietvārdu precizitāti atbild autors.

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

Domes informatīvais izdevums 
iznāk vienu reizi mēnesī. 
Materiālu pēdējais iesniegšanas 
termiņš “Ventspils Novadnieka” 
nākamajam numuram – 
trešdien, 24. oktobrī.
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ZLĒKAS

2018. gada septembrī Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti  
astoņi jaundzimušie. Divi Jūrkalnē 
un Vārvē, pa vienam Užavā, Piltenē, 
Zlēkās un Usmā. 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas piecas laulības,  
viena – Usmas evaņģēliski  
luteriskajā baznīcā. 

Ventspils novada  
Dzimtsarakstu nodaļā  
septembrī reģistrēti  
miršanas gadījumi: 

Ances pagastā Jānis Valts (27.01.1951.–7.09.2018.)
Puzes pagastā Genovefa Gaileviča (6.02.1956.–7.09.2018.)
Usmas pagastā Lūcija Tomkalne (12.08.1914.–12.09.2018.)
Ugāles pagastā Andrejs Dadzītis (14.01.1942.–15.09.2018.)
Vārves pagastā Arkādijs Mazurs (6.12.1940.–16.09.2018.)
  Maiga Ūdre (7.05.1936.–19.09.2018.)
Užavas pagastā Aina Prūse (5.03.1941.–28.09.2018.)

Septembra vidū Zlēku kul-
tūras namā norisinājās veselības 
diena. Rīta pusē bērni un jaunieši 
aktīvi iesaistījās  projektā “Sveiks 
un vesels Ventspils novadā” or-
ganizētajā fizisko aktivitāšu no-
darbībā. Bērni brīvā dabā spēlēja 
spēles, vingroja, piedalījās stafe-
tēs, nostiprinot ne vien savu fizis-
ko veselību, bet arī pilnveidojot 
saskarsmes prasmes un stiprinot 
komandas garu. Dienas gaitā pa-
gasta iedzīvotāji noklausījās Sibil-
las Veģes lekciju “Kas ir veselīgs 
uzturs, un tā ietekme uz ķermeni 
ilgtermiņā,” pēc tam apmeklēja 
uztura speciālistes Katrīnas Spu-
lenieces-Aišpures praktisko no-
darbību “Rudens ražas kokteiļi”. 
Uztura speciāliste atgādināja, ka 
augļi  un dārzeņi ir bagātīgs  vita-
mīnu un minerālvielu avots. Bērni 
ar lielu zinātkāri iesaistījās sulu 
spiešanā un atzina, ka ne vien 
ābolu sula, bet arī ķirbju, burkānu 
un ingvera sula ir garšīga, tomēr 

Ar novada pašvaldības 
atbalstu vai, precīzāk sakot, 
pateicībā par Pagastu dienas 
organizēšanu sieviešu bied-
rības “Spārni” dalībnieces 
devās ekskursijā. Šogad 
maršruts bija izvēlēts ārpus 
valsts robežām, galamērķis 
– Klaipēda. Pirmajā dienā 
ceļotājas apmeklēja Lietuvas 
Jūras muzeju un delfināri-
jā noskatījās delfīnu šovu. 
Muzejs pēdējos gados re-
konstruēts un kļuvis daudz 
interesantāks, arī delfīnu 
sniegums pelna ievērību. 
Ir tik patīkami vērot, cik 
disciplinēti, virtuozi ir šie 
gudrie dzīvnieki.

Diena aizritēja ātri, jo tajā 
bija daudz interesantu pieturvie-
tu. Mums palīdzēja gide Jūrate. 
Viņa ir gide jau daudzus gadus, 
tādēļ dāsni dalījās ar ilgajos dar-
ba gados iegūtajām zināšanām un 
parādīja mums vietas, kas viņai 
pašai ir tuvas. Pabijām Jodkrantē 
un izstaigājām Raganu kalna koka 
skulptūru brīvdabas ekspozīciju, 
kas sākta veidot 1979. gadā un ir 
viena no populārākajiem nacio-
nālā parka apskates objektiem. Pa 
takām augšup un lejup mūsu gide 
pārvietojās tik žigli, ka grūti bija 
noticēt, ka šogad viņa nosvinējusi 
astoņdesmito dzimšanas dienu. 
Kopā ar Jūrati pabijām Nidā, pa-
raudzījāmies, kā izskatās populā-
rās Kuršu kāpas, kas no sava tuks-
nesim līdzīgā veidola attālinās 
arvien vairāk, jo pamazām apaug 
gan ar zāli, gan krūmājiem. Uz 
Kuršu jomu iesaku aizbraukt tiem 
dabas mīļotājiem, kas aizstāv jū-
ras kraukļu populācijas neierobe-
žošanu pie Būšnieku ezera. Kuršu 
jomā var redzēt, kā šie putni ne 
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vissaldākā ir bumbieru sula. Pie-
augušie mācījās gatavot jaunus 
kokteiļus, uzzināja, ka, piemēram, 
sablendētas avenes ar banāniem, 
medu un paniņām var lieliski aiz-
vietot veikalā nopērkamos jogurta 
dzērienus. Veselības diena attais-

noja savu nosaukumu, jo tās da-
lībnieki ne vien fiziski izkustējās, 
bet arī ieguva ieteikumus veselī-
bas uzlabošanai un iedvesmojās 
arī ikdienas steigā gatavot veselī-
gāk. Visiem labu veselību!

Inita Vekmane

tikai samazina zivju bagātību, bet 
arī iznīcina mežus – koki masvei-
dā iet bojā no jūras kraukļu mēs-
liem. Tāpēc lietuvieši veic pasāku-
mus, lai samazinātu putnu skaitu.

Nakšņojām Klaipēdā, un nā-
kamajā rītā devāmies uz netālo 
Gargždai pilsētu Minijas upes 
krastos. Tā atrodas uz austru-
miem no Klaipēdas. Apskatījām 
pilsētas centru un skaisti saposto 
Svētā erceņģeļa Mikeļa baznīcu. 
Pēc vietējo iedzīvotāju ieteikuma 
pabijām arī Rietavā, viņi apgalvo-
ja, ka Rietavas baznīca esot daudz 

skaistāka nekā Gargždai diev-
nams. Mums gan rīta agrumā ie-
raudzītā, mājīgā Gargždai baznīca 
spilgtāk iespiedās atmiņā. Tālāk 
braucām uz Pluņģi, kas atrodas 
Babrungas upes krastos. Pilsētā 
dzīvo ap divdesmit trīs tūkstošiem 
iedzīvotāju. Piecdesmit astoņus 
hektārus pilsētā aizņem Ogiņska 
parks, kas izveidots 18. gadsimtā. 
Ogiņski bija muižnieku dzimta, 
kas šajā pilsētā dzīvoja vairākus 
gadsimtus. Pie parka atrodas neo-
klasicisma stilā 1879. gadā būvētā 
kņaza Nikolaja Ogiņska pils un 

senlaicīgi staļļi. 1994.  gadā pilī 
iekārtots Žemaišu muzejs, kurā 
ir apskatāmi priekšmeti, kas sais-
tīti ar žemaišu kultūru un mākslu 
visā pasaulē. Pilī redzējām inte-
resantu stikla mākslinieku darbu 
izstādi, neparasti bija tas, ka šie 

darbi izvietoti tumšās telpās un ir 
izgaismoti. Mājupceļā vēl pabijām 
Mažeiķos. Paldies Ziru pagasta 
šoferim Arnim Rullim par veik-
smīgi veikto ceļu! Ar braucienu 
esam loti apmierinātas.

Māra Kraule

Veselības diena Zlēkās

Bērni ar interesei vēro, kā top sula un kokteiļi.
INITAS VEKMANES ARHĪVA FOTO

“Spārni” atkal ceļoja

“Spārnu” dāmas Pluņģē pie Oginska pils. MĀRAS KRAULE ARHĪVA FOTO


