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Spēcīgais pagasts - Penkule

Penkules pagasts šogad svin 750 gadu jubileju. 
Mazam pagastam tas ir liels un iespaidīgs skaitlis. 

Sena apdzīvota vieta

Pirmoreiz Penkule vēstu-
res avotos ir minēta 1272. gadā 
Spārnenes novada sadalīšanas 
protokolā, tolaik tā saukta par 
Wanpen. Zemes pirms 750 ga-
diem ir dalījuši Livonijas ordenis 
un bīskaps. Tas arī viss par se-
nākajiem laikiem. Penkule vēlāk 
ir bijusi kroņa pagasts ar četrām 
- Ālaves, Penkules, Kroņauces 
un Cimeles - muižām. Mūsdienu 
Penkule ir izaugusi ap bijušās 
Penkules muižas, tolaik sauktas 
par Pankelhof, centru.  

Penkules kultūras nama va-
dītājs un novadpētnieks NOR-
MUNDS SMILTNIEKS stāsta, ka 
par daudz vēl palicis nezināmā 
par vēstures notikumiem. 

- Sevišķi dziļi tajos rakties 
man nav bijis laika, - atzīst viņš. 
- Daudz pētnieciska darba būtu 
arhīvos, ja vien kāds prastu vācu 
valodu tik labi, lai varētu rakstītajā 
iedziļināties.   

Uz attīstību vērsti

– Tie 750 gadi, ko šogad svi-
nam, ir pagastam neaptverami lie-
la kultūrvēsturiskā bagāža ar pa-
gātnes notikumiem, ar vēsturiskām 
personībām, kuras ir pazīstamas 
ne tikai Latvijā vien, – saka pa-
gasta pārvaldes vadītāja ĒRIKA 
KARRO. Penkules un Naudītes 
pagasta pārvaldes vadītājas ama-
tā viņai ir aizvadīti pirmie četri 
mēneši. 

– Sākumā likās, ka nedēļas 
laikā man viss pagastā jāapgūst un 
jāiepazīst, taču drīz vien sapratu, 
ka tas nebūs tik ātri izdarāms, jo 
teritorija gan Naudītei, gan Penku-
les pagastam ir liela, un tie darbi, 
kas jāveic, ir tik dažādi, ka nevajag 
uzlikt sev tādus nereālus termiņus. 
Vietējam cilvēkam, protams, būtu 
vieglāk iejusties, taču Penkule man 

arī nav sveša, jo iepriekš, strādā-
jot novada domē, biju rakstījusi 
Penkules pagastam vairākus pro-
jektus. Jaunajā darbā mani ļoti 
profesionāli ievadīja Auru pagasta 
pārvaldes vadītājs Jānis Ozoliņš. 

Ērika Karro atzīst, ka Pen-
kule ir spēcīgs pagasts ar sa-
viem stiprajiem zemniekiem un 
lauksaimniecības uzņēmumiem. 
Salīdzinājumā ar citiem nova-
da pagastiem tam ir arī vairākas 
priekšrocības. 

Vispirms Penkule ir spēcīga 
kultūras vieta - vēsturiskajai kul-
tūras nama ēkai ar nesen uzbūvē-
to brīvdabas estrādi ir liels poten-
ciāls plašu pasākumu rīkošanai. 

Pluss ir arī tas, ka pagastam 
ir savs feldšerpunkts.  

Ļoti jūtama ir Penkules pa-
matskolas pozitīvā klātbūtne 
un tās spēcīgais efekts vietējā 
sabiedrībā, dotās iespējas izglī-
toties. – Kā pašvaldības pārstāve 
esmu piedalījusies visās skolas ve-
cāku padomes sēdēs. Ir arī iepriekš 
nācies būt klāt visādās sēdēs, taču 
Penkules pamatskolā notiekošajās 
ir jūtams pamatīgums. Apbrīno-
jami ir arī tas, kā skolas direktore 
Dace Melbārde strādā ar kolektīvu 
un skolēnu vecākiem. Vēroju un 
mācos. 

Jebkura pagasta vislielākā 
bagātība ir cilvēki, saka Ērika Kar-
ro, uzsverot, ka Penkules  pagastā 
daudzi cilvēki ir zinoši, darbīgi, 
vērsti uz attīstību, arī prasīgi. Vi-
ņus neapmierina tas, kā bijis ag-
rāk, kā vienmēr. Cilvēki tiecas uz 
labāko, arī paši aktīvi darbojoties 
pagasta labā. Spilgtākais piemērs 
tam ir sabiedriskā labuma bied-
rība «Penkulē atver durvis». Tās 
biedri ne tikai rosīgi strādā Āla-
ves muižas atjaunošanas talkās, 
bet arī aktīvi raksta projektus. 

Uzteicot aktīvos penkulnie-
kus, Ērika Karro īpaši labus vār-
dus saka par biedrības vadītāju 

Aiju Kočinu, kura aktivitātēs 
prasmīgi iesaista arī pagasta bēr-
nus. Viņas vadībā piedaloties Ei-
ropas kultūras mantojuma dienu 
organizācijas konkursā «Eiropas 
kultūras mantojuma radītāji», 
pagasta mazo pētnieku komanda 
ir kļuvusi par uzvarētāju. 

Laba komanda

– Pagastā ir izveidojusies laba 
pašvaldības darbinieku koman-
da, kurā strādā skolas un kultūras 
nama vadība, sporta darba organi-
zators, bibliotekāre un es. Tas jau 
ir daudz,– stāsta pagasta pārvald-
niece. – Un, kā jau teicu, pagastā ir 
ļoti daudz radošu un savu jomu labi 
pārzinošu cilvēku, un kopā mēs va-
ram runāt un diskutēt. Ir vajadzīgs 
runāt arī ar politiķiem, un ir ļoti 
svarīgi, ka politiskajā varā ir cilvēki, 
ar kuriem var risināt pagasta dzīvē 
nozīmīgus jautājumus. Tāpēc ir ļoti 
būtisks dialogs starp sabiedrību, iz-
pildvaru un politisko varu, lai kopā 
varam spriest par pagasta attīstī-
bas lietām un idejām. 

Nedaudz ieskicējot turpmā-
kos darbus pagasta centra labie-
kārtošanā, Ērika Karro min multi-
funkcionālā laukuma izveidi pretī 
luterāņu baznīcai. Kamēr vēl tiek 
kārtotas zemes īpašuma lietas, tā 
gan pagaidām ir tikai skaista iece-
re. Penkules vizuālajam izskatam 
par labu nāktu gadiem ilgi stāvē-
jušo graustu sakārtošana. Iedzī-
votāju vēlme ir Ziemassvētkos 
priecāties pie savas svētku egles 
pagasta centrā. 

– Noteikti mēģināsim kopā ar 
novada būvvaldi atrast tai vietu. 
Kāpēc nē? 

Jubilejas gadā  
izzina vēsturi

Pagasta lielā jubileja tiks 
svinēta visa gada garumā. Ofi-
ciāli svinības tika atklātas Va-
sarsvētkos Penkules evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā. Pēc koncerta, 
kuru sniedza Penkules sieviešu 

vokālais ansamblis «Unda», pa-
matskolas skolēni un pedagogi, 
penkulnieki tika aicināti doties 
ekskursijā, lai iepazītu pagasta 
vēsturiskās vietas. Svētku daudz-
veidīgās aktivitātes turpināsies 
līdz pat 17. novembrim, kad pare-
dzēts noslēguma pasākums.  

Normunds Smiltnieks stāsta, 
ka jubilejas svinēšana faktiski ir 
sākusies jau pagājušajā gadā, kad 
iedzīvotāji tika aicināti iesaistī-
ties Penkules krustvārdu mīklas 
«Mana un tava Penkule» minē-
šanā. Ik pa diviem mēnešiem 
tiek piedāvāti jauni krustvārdu 
mīklas jautājumi, kurus publicē 
mājas lapā un sociālajos tīklos. 
Lai pareizi atbildētu uz jautāju-
miem, ir jāzina vai jāmēģina uz-
zināt vairāk par vēsturiskajiem 
notikumiem un cilvēkiem. Cik 
būs tādu penkulnieku, kuri bez 
vecākās paaudzes cilvēku izvai-
cāšanas vai «rakšanās» periodikā 
varētu atbildēt, kas ir bijusi Pen-
kules veikala vadītāja 70. gados 
vai kurš ir bijis Skujaines kolhoza 
galvenais inženieris?  

Normunds Smiltnieks, kurš 
veido krustvārdu mīklu, atzīst, ka 
jautājumi ir gana grūti, un, ja pats 
nebūtu vēstures lietas pētījis, diez 
vai spētu atbildēt. Taču viss ir ie-
spējams, tikai jāmeklē. Daudzi ir 
interesējušies, vairāki arī piedalī-
jušies, un daži arī veiksmīgi tikuši 
cauri visām septiņām kārtām. 

– Saprotot, ka ne visiem 
pietiks tam pacietības, paralēli 
krustvārdu mīklai tiek uzdoti jau-
tājumi par Penkules pagastu arī 
pasākumos. Par pareizu atbildi 
veiksminieks saņem konfekti «Go-
tiņa» īpašā ietinamajā papīrā ar 
Penkules jubilejas emblēmu. Man 
tā ir arī iespēja izstāstīt Penkules 
vēstures stāstus. Konfekšu papīri-
ņi ir jāsaglabā, un noslēguma pa-
sākumā tas, kurš būs tos sakrājis 
visvairāk, tiks pie labas balvas. Vēl 
tikai nevaru pateikt, kādas.  

Anita Banziņa 
Autores foto      

Penkules brīvdabas estrāde.

Kurus ceļus 
šogad labos?

Kāds «Zemgales» lasītājs 
interesējās par konkrētiem dar-
biem, kas šogad plānoti visa no-
vada teritorijā ceļa seguma uzla-
bošanā. 

Dobele
Dobeles novada pašvaldības 

vadītājs IVARS GORSKIS skaid-
roja, ka, runājot par Dobeli, šeit 
ielu seguma atjaunošanai ir plā-
noti vairāk nekā divi miljoni eiro. 
«Lauvas tiesa» no tiem tiks iegul-
dīti J. Čakstes ielas rekonstrukci-
jā. Kā bilda domes priekšsēdētājs, 
pēc J. Čakstes ielas rekonstrukci-
jas kārta būs Viestura un Uzvaras 
ielām. Šīs trīs brauktuves prasa 
vislielākos ieguldījumus, jo jārē-
ķinās arī ar pazemes komunikāci-
ju pārbūvi. Tad varēs pakāpeniski 
sakārtot pārējās Dobeles ielas. 

Tāpat lielus izdevumus pra-
sīs grantēto pilsētas ielu un ceļu 
dubultā virsmas apstrāde. 

Tātad šogad Dobelē ielu 
virsmas apstrāde notiks:

* Kooperācijas ielā 0,924 ki-
lometru garumā;

* Ozolu ielā (0,252 km);
* Sanatorijas ielā (0,488 km);
* Gaismas ielā (0,747 km);
*  Zemgales ielā (1,326 km).
Ielas pagastos
Ceļu un ielu apstrāde novada 

pagastos plānota:
* Dārza iela Kaķeniekos, An-

nenieku pagasts;
* autoceļš P-97 – Liepkalni – 

Vērpīši Bērzes pagastā;
* Lauku iela Krimūnās;
* Lauku iela 1A Krimūnās;
* Laternu iela Krimūnu pa-

gastā;
* Ziedu iela Krimūnu pagastā;
* Pētera Upīša iela Ceriņu 

ciematā, Krimūnu pagasts;
* Upes ielas ceļš Zebrenes pa-

gastā.
Auces pusē
Ielu un ceļu virsmas apstrāde 

notiks:
* Sporta ielas posmā Aucē;
* Dārza iela Aucē;
* Lejas iela Aucē;
* Rūpniecības iela Aucē;
* Ernesta Dinsberga iela Aucē;
* Varoņu iela Aucē;
* Liepu iela Aucē;
* Kapsētas ielas posms Aucē;
* ceļš uz «Kļavām» Vecauces 

pagastā;
* Dārza iela Vītiņu pagastā;
* Parka iela Ķevelē;
* ceļš Nr. 608 Vītiņu pagastā;
* Jaunā iela Bēnes pagastā;
* Amatnieku iela Bēnes pa-

gastā;
* ceļš Nr. 411 «Cepļa ceļš» 

(posms no P-104 2,755. km – 
3,015. km) Lielauces pagastā;

* ceļš Nr. 521 «Pagasta ceļš 
starp Dzirnavniekiem» (0.00. km. 
- 0,22.km).

Indra Cehanoviča


