Pāvilostas novada informatīvais izdevums

Pāvilostas Novada

Ziņas

Nr.6 (43)

2013.g. jūnijs

Klāt vasaras Saulgrieži
Kāds reiz teica,
ka Jāņi viņam raisot
depresiju, jo gaismas
laiks sarūkot un
tumsas laiks
palielinoties. Viss
atkarīgs no mūsu
domām un darbiem,
kas katram cilvēkam,
vadoties no viņa
dzīves pieredzes,
mantotās dzīves enerģijas un iekšējā spēka, ir
savādāki.
Bet Vasaras Saulgrieži taču ir tas brīdis,
kad gaidīšana pārtop darbošanās priekā un
spēkā, kad viss dabā ir tik gaišs un dziedinošs.
Protams, ja vien tam ticam, jo bez ticības šajā
dzīvē mūs nekas nespēj iedvesmot, pasargāt,
darīt stiprākus un laimīgākus.
Dabā un sabiedrībā valda līdzsvara un
harmonijas likums. Jo tumšāka nakts, jo
saulaināka uzausīs diena. Jāņi ir tā reize, kad
svaru kausi atrodas vienā līmenī. Tad nu
piedzīvosim to katrs savā veidā un izpratnē!
Kāds svētku prieku izbaudīs televizorā, Jāņu
izdarības vērojot, cits Jāņu dziesmās klausoties
un līdzi dungojot, kāds ap ugunskuru lēkājot,
vēl kāds cits alus kausu tukšojot vai papardes
ziedu meklējot. Cik cilvēku, tik prieka un sevis
izpausmju. Mēs katrs esam citādi domājošs.
Es nemaz neapvainojos uz tiem dažiem
cilvēkiem, kuri piezvana, uzraksta un izsaka
savu neapmierinātību ar izdevumā nopublicēto
vai gluži pretēji nenopublicēto. Viņiem ir
tiesības izteikties, man ir pienākums atbildēt.
Viss noskaidrojas. Aiz neziņas tumsas vienmēr
nāk atziņas gaisma. Viss meklējams patiesā
spējā komunicēt, jo mēs katrs esam citādi
domājošs. Viss meklējams spējā dzīvē skatīties
uz gaismas pusi.
Īpaši šajā Vasaras Saulgriežu laikā, kad
debesis ir vaļā, kad domas top skaidrākas,
iekšējos svaru kausus līdzsvarojot. Jāņi Latvijā
ir
ikviena
cilvēka
uzdzirkstīšanas
un
uzdrīkstēšanās svētki. Uzsmaidīsim ja ne
citiem, tad vismaz sev, debesīm, zvaigznēm!
Tikai vienu Jāņu nakts smaidu. Gan
jau citi mazi un lieli smaidi dzims paši…
MARITA HORNA

Autore: Marta Kalēja, Pāvilostas mākslas skolas 5.kurss.

Ņem spēku no jāņuzālēm,
Ko tās tev šovakar sniedz Tas paliks ar tevi tik ilgi,
Kaut sen būs novītis zieds.
Ņem spēku no Jāņu gaismas,
Kas pakalnos gaiši spīd Tā paliks ar tevi tik ilgi.
Kaut sen būs atausis rīts.
Ņem spēku no jāņuzālēm,
No gaismas, kas kalnos zied,
Ņem spēku no nakts bez tumsas,
Kas šonakt pār zemi iet. /A. Anitīna/
Sveicam Pāvilostas novada 21 Līgas un 109
Jāņus svētkos. Līgotājiem novēlam skaistus un
pozitīvām emocijām piepildītus, skanīgus svētkus!
Izjust neatkārtojamo Līgo nakts gaisotni ar Līgo
dziesmām,
ozollapu
vainagiem,
Jāņuguni
un
saullēkta sagaidīšanu!
Pāvilostas novada pašvaldība

IZDEVUMĀ LASIET:
 Pašvaldību vēlēšanu rezultāti - 4.lpp.
 Sakoptākās sētas Pāvilostas novadā
2013 konkursa nolikums- 6.lpp.
 Izlaidumi Pāvilostas novada skolās 15., 20.lpp.
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30.maijā Vērgalē notika kārtējā domes sēde. Sēdē darba dēļ
nepiedalījās Andris Zaļkalns un Uldis Kurzemnieks.
Piedalījās Anita Sprudzāne, Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja un
biedrības „Ziemupīte” pārstāvji Daina Vanaga, Daiga Kadeģe.
1.Nolēma piešķirt finansējumu no budţeta sadaļas- vairāku mērķu
projekti: „Cerību balvas” piešķiršanai Ls 485,00 apmērā un pirmreizējai
vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanai un izvērtēšanai Ls 2081,60 apmērā.
Pašvaldības budţetā turpmākos 4 gadus paredzēja līdzfinansējumu Ls
19 497,00 apmērā katru gadu Pāvilostas ostas pārvaldes akvatorijas
padziļināšanas tehnikas iegādei ľemtā aizdevuma atmaksai. Nepiešķīra
finansējumu fondam „Libavas Filma” filmas „Brauciens ar bānīti pa
Kurzemi” tulkošanai.
Nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu par papildus finansējumu Pāvilostas
vidusskolas telpu remontam. Jautājumu izskatīt atkārtoti pēc 2013.gada
01.jūnija.
Jautājumu par finansējuma piešķiršanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai
„Centībnieki” ietves rekonstrukcijai pie daudzdzīvokļu mājas Dzintaru ielā
99A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā izskatīt atkārtoti pēc projekta
„Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” realizēšanas.
2. Biedrībai „Ziemupīte” līdz 2013.gada 10. Jūnijam uzdeva nodrošināt
apsaimniekošanā nodotās teritorijas sakārtošanu.
3. Atbalstīja Pāvilostas novada pašvaldības izstrādāto projektu „Pāvilostas
novadpētniecības muzeja kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un tā
pieejamības nodrošināšana” un garantēja nepieciešamo finansējumu
pievienotās vērtības nodokļa apmaksai.
4. Nolēma veikt izmaiľas projekta „Āra vingrošanas un trenaţieru laukuma
izveide Pāvilostā” iesniegto pavaddokumentu sarakstā, sakarā ar minēto
trenaţieru uzstādīšanu Pāvilostas pilsētas stadionā bez
laukuma
labiekārtošanas un būvniecības darbiem.
5. Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma Ziemupes Alkšľi, Vērgales
pagasts, īpašnieka Ulda Krauzes nodokļa parādu un nokavējuma naudu
bezstrīda kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, parāds uz 03.06.2013. – LVL
78,85 (kārtējie maksājumi LVL 30,87, parādi LVL 45,84 un nokavējuma
nauda LVL 2,14)
6. Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus diviem otrās grupas
invalīdiem. 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Vienam
par dzīvokļa īpašumu Pāvilostā, otram par īpašumā esošu zemi zem
individuālās dzīvojamās mājas Pāvilostā.
7. Apstiprināja īres maksu 0,14 Ls /m2 mēnesī dzīvoklim Nr. 1 E.Šneidera
laukumā 2, Pāvilostā, un uzdeva juristei sagatavot paziľojumu dzīvokļa
īrniekiem par īres maksas paaugstināšanu un īres līguma projektu.
8. Nolēma uzdot nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Pāvilostā, īpašniekam
novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas nekustamā īpašumā Smilšu
ielā 1, un līdz 2013.gada 21.jūnijam būvniecību reglamentējošo
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt un saskaľot Liepājas reģiona
novadu būvvaldē būvprojektu un saľemt būvatļauju saimniecības ēkas
rekonstrukcijai un nojaukt nekustamā īpašumā patvaļīgi izbūvēto būvi skatu torni. Administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu
līdz Ls 1000.
9. Nolēma uzdot nekustamā īpašuma Kalna ielā 12, Pāvilostā, īpašniekam
novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas nekustamā īpašumā Kalna
ielā 12, un līdz 2013.gada 21.jūnijam būvniecību reglamentējošo
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt un saskaľot Liepājas reģiona
novadu būvvaldē būvprojektu un saľemt būvatļauju dzīvojamās mājas
rekonstrukcijai un nojaukt nekustamā īpašumā izbūvēto būvi - skatu torni.
Administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu līdz Ls
1000.
10. Par Pāvilostas novada bāriľtiesas priekšsēdētāju ar 2013.gada
03.jūniju uz pieciem gadiem ievēlēja Santu ANSONI un uzdeva viľai
sagatavot grozījumu projektu Pāvilostas novada bāriľtiesas nolikumam.Par
Pāvilostas novada bāriľtiesas locekļiem ar 2013.gada 03.jūniju uz pieciem
gadiem ievēlēja: Elgu DEVIĽU, Ingu UZARI, Ingu LEJU.
11. Apstiprināja ar saistošajiem noteikumiem Nr. 3 Pāvilostas novada
teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumus un grafisko daļu.

2013. gada jūnijs

12. Anulēja ciema statusu apdzīvotām vietām Orgsaļiena un Saļiena,
kuros nav ne koncentrēta apbūve, nav arī attiecīga infrastruktūra.
Nolēma mainīt šādas Valsts adrešu reģistrā reģistrētās adreses:
N.p.
Adreses
Adrešu reģistrā reģistrētā
Precizētā adrese
k.
klasifikatora
adrese
kods
1
104816164
“ Dzelzgriezēji”, Saļiena,
“Dzelzgriezēji”,
Sakas pag., Pāvilostas
Sakas pag.,
nov., LV-3466
Pāvilostas nov.,
LV-3466
2
104816172
“Kaģenieki”, Saļiena,
“Kaģenieki”, Sakas
Sakas pag., Pāvilostas
pag., Pāvilostas
nov., LV-3466
nov., LV-3466
3
103403533
“Kalni”, Saļiena, Sakas
“Kalni”, Sakas pag.,
pag., Pāvilostas nov., LV- Pāvilostas nov.,
3466
LV-3466
4
103403590
“Kāvuţi”, Saļiena, Sakas
“Kāvuţi”, Sakas
pag., Pāvilostas nov., LV- pag., Pāvilostas
3466
nov., LV-3466
5
104811485
“Lejas”, Saļiena, Sakas
“Lejas”, Sakas pag.,
pag., Pāvilostas nov., LV- Pāvilostas nov.,
3466
LV-3466
6
103407315
“Meţmaļi”, Saļiena, Sakas “Meţmaļi”, Sakas
pag., Pāvilostas nov., LV- pag., Pāvilostas
3466
nov., LV-3466
7
103407573
“Purmaļi”, Saļiena, Sakas “Purmaļi”, Sakas
pag., Pāvilostas nov., LV- pag., Pāvilostas
3466
nov., LV-3466
8
103408446
“Saļienas Dzirnavas”,
“Saļienas
Saļiena, Sakas pag.,
Dzirnavas”, Sakas
Pāvilostas nov., LV-3466 pag., Pāvilostas
nov., LV-3466
9
103408688
“Smikši”, Saļiena, Sakas
“Smikši”, Sakas
pag., Pāvilostas nov., LV- pag., Pāvilostas
3466
nov., LV-3466
10
103410258
“Vecavoti”, Saļiena,
“Vecavoti”, Sakas
Sakas pag., Pāvilostas
pag., Pāvilostas
nov., LV-3466
nov., LV-3466
11
103410387
“Vītiľi”, Saļiena, Sakas
“Vītiľi”, Sakas pag.,
pag., Pāvilostas nov., LV- Pāvilostas nov.,
3466
LV-3466
12
103410483
“Zemenes”, Saļiena,
“Zemenes”, Sakas
Sakas pag., Pāvilostas
pag., Pāvilostas
nov., LV-3466
nov., LV-3466
13
104811508
“Rasaiľi”, Orgsaļiena,
“Rasaiľi”, Sakas
Sakas pag., Pāvilostas
pag., Pāvilostas
nov., LV-3466
nov., LV-3466
14
103409913
“Suvenieki”, Orgsaļiena,
“Suvenieki”, Sakas
Sakas pag., Pāvilostas
pag., Pāvilostas
nov., LV-3466
nov., LV-3466
Akceptēt izmaiľas Sakas, Rīvas, Ploces un Vērgales ciemu robeţas,
saskaľā ar izstrādāto Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.2024. gadam.
13. Pēc detālplānotāja ierosinātāja lūgumu nolēma apturēt
detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam „Saraiķu Ābeles”,
Vērgales pagastā.
14. Nolēma uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamos
īpašumos Malduguns iela 2, Malduguns iela 4, Malduguns iela 6,
Pāvilostā.
15. Pagarināja uz laiku līdz 3 mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas
brīţa administratīvā akta izdošanas termiľu par 02.04.2013.
iesniegumu, kurā lūgts atcelt adresātam nelabvēlīgo prettiesisko
administratīvo aktu – Sakas novada domes 2008.gada 18.decembra
lēmumu „Par zemes lietošanas mērķi zemes kadastrālās vērtēšanas
vajadzībām”.
Turpinājums 3.lpp.
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16. Par adrešu piešķiršanu:
Nolēma vēja elektrostacijai WEC-2 piešķirt adresi: Jūras Vēji, Vērgales pagasts,
Pāvilostas nov. un vēja ģeneratoram piešķirt adresi: Birzes, Vērgales pagasts,
Pāvilostas nov.
17. Nolēma piekrist nekustamā īpašuma Malēji sadalīšanai divos atsevišķos
īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai piešķirot
nosaukumu „Diţmalēji”, Vērgales pagasts. Atdalītajai zemes vienībai 18,6ha
platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība.
18. Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.pantu, Vita Cielava balsojumā nepiedalās
Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penti, Vērgales
pagasts, zemes vienībai. Apstiprināja darba uzdevumu.
19. Nolēma piekrist nekustamā īpašuma Dzintariľi sadalīšanai divos atsevišķos
īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai piešķirot
nosaukumu „Diţdzintari”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes
vienībai 15,16 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība.
20. Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Dārznieki, Sakas pagasts.
21.Nolēma likvidēt šādas adreses: Dravnieki, Vērgales pagasts, Pāvilostas
nov., LV-3463 un Bērzu iela 5, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466.
22. Noteica nekustamā īpašuma Jūrkrasti, Ziemupe, Vērgales pagasts, zemes
vienībai 1,08 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Nolēma atteikt nekustamā īpašuma Krastmaļi, Ziemupe, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads, zemes vienībai 1,82 ha platībā mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi.
23. Nolēma pagarināt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu, kas noslēgts
27.02.2007., uz zemes lietojumu Stīgas, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, 2,5
ha platībā .
24. Nolēma anulēt esošo nomas līgumu un noslēgt jaunu zemes nomas līgumu uz
desmit gadiem uz zemes lietojumu Mindes Klēts, Sakas pagasts, Pāvilostas
novads. Zemes nomas maksu gadā noteica 0,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības. Nolēma ierakstīt Sakas pagasta zemesgrāmatā zemes lietojumu Mindes
Klēts uz pašvaldības vārda. Pēc ierakstīšanas Sakas pagasta zemesgrāmatā
lemt par šī zemes lietojuma atsavināšanu.
25. Piešķīra īres tiesības uz dzīvokli „Rīvas-2”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā
uz 5 gadiem. Īrniekam īres līgums jāslēdz ar SIA „Pāvilostas komunālais
uzľēmums”.
26. Nolēma slēgt zemes nomas līgumus uz pieciem gadiem uz nekustamā
īpašuma Alfas, Vērgale, garāţu Nr.13., Nr.14., Nr.15., Nr.16., Nr.17.,Nr.18.
iznomāšanu. Zemes nomas maksu gadā noteica 3% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības. Privatizācijas komisijai sadalīt garāţas, kas atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64960040090 domājamās daļās.
27. Atcēla Pāvilostas novada domes 31.01.2013. lēmumu Nr.3 13§. Nolēma lūgt
LR Ministru kabinetu nodot Pāvilostas novada pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības
nekustamo īpašumu „Lejasstrazdi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kas
sastāv no četrām būvēm – administratīvās ēkas, šķūnis, kūts, garāţas un noteikt,
ka nekustamā īpašuma objekti - četras valstij piekrītošās būves nekustamā
īpašumā „Lejasstrazdi” nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai –
palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanai Pāvilostas novada
iedzīvotājiem. Segt izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma objektu – četru
būvju pārľemšanu un koroborāciju zemesgrāmatā. Izveidoja nekustamā īpašuma
objektu pārľemšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – domes
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, komisijas locekļi: pašvaldības galvenā
grāmatvede Inguna Blaubārde, domes deputāts Andris Zaļkalns.
28. Nolēma izsludināt ikgadējo konkursu „Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā2013” un apstiprināja konkursa nolikumu un vērtēšanas komisijas sastāvu.
29. Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.pantu, U.Kristapsons balsojumā nepiedalās.
Nolēma slēgt pirkuma līgumu ar SIA „Āķagals” par Pāvilostas novada pašvaldības
nekustamo īpašumu Dzintaru iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novads pārdošanu.
30. Anulēja deklarēto dzīvesvietu īpašumā Vērgales pagastā.
Nākamā domes sēde notiks 19.jūnijā plkst.14:00 Pāvilostas novada domē.
Informāciju sagatavoja VITA BRAŢE
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Pēc iedzīvotāju ierosinājuma turpmāk publicēsim
informāciju par pašvaldības teritorijā pārdotajiem nekustamiem
īpašumiem, uz kuriem pašvaldība ir atteikusies no pirmpirkuma
tiesībām.
Pašvaldība maija mēnesī ir atteikusies no
pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekustamiem īpašumiem:
1. Ozolbirzes, Vērgales pagasts- 24,53 ha platībā;
2. Meţmāliľi, Vērgales pagasts- 40,1 ha platībā;
3. Airītes, Vērgales pagasts- 1,5 ha platībā;
4. Mālēji, Vērgales pagasts- 18,6 ha platībā;
5. Brīvības iela 36A, Pāvilostā- 344 m2 platībā;
6. Jūrmalnieki, Sakas pagastā- 14,7 ha platībā;
7. Stiebri, Sakas pagastā- 23,2 ha platībā;
8. Ziedumeţs, Vērgales pagastā- 20,1 ha platībā;
9. Divi Sīļi, Sakas pagastā- 21,0 ha platībā;
10. Rudzupuķes, Vērgales pagastā- 13,6 ha platībā;

INFORMĀCIJA

Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU)
izsniegšanu
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2013. gada aprīlī
izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU
projektēšanai:
Ielu vingrošanas un trenaţieru laukuma izveide, Dzintaru
iela 107A, Pāvilosta, Pāvilostas novads;
Saraiķu saieta nama rekonstrukcija, Dārza iela 1,
Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
Futbola laukuma būvniecība, "Buči", Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads;
Saieta nama būvniecība, "Zūnu Ķesteri", Vērgales
pagasts, Pāvilostas novads;
Zvejnieku un vietējo iedzīvotāju piekļuves nodrošināšana
Baltijas jūrai, Lauku iela 3, "Dārzniecība", "Pūpēţi", "Oši",
"Dadţi", Lauku iela 7A, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas
novads;
Kūts (14 govīm) būvniecība, "Bērzaines", Sakas
pagasts, Pāvilostas novads;
Piekļuves nodrošināšana cilvēkiem ar speciālām
vajadzībām. Ieejas mezgla rekonstrukcija un teritorijas
labiekārtošana, Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads.
Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU)
izsniegšanu
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2013. gada maijā
izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU
projektēšanai:
Dzīvojamās mājas (kad.apz. 6413 001 0144 001), kūts
(kad.apz. 6413 001 0144 003) un šķūľa (kad.apz. 6413 001
0144 004) nojaukšana, E.Šneidera laukums 12, Pāvilosta,
Pāvilostas novads;
Elektroapgādes pieslēgums laivu būves ēlingam,
Ostmalas iela 12 (12c), Pāvilosta, Pāvilostas novads;
Saimniecības ēkas un pirts būvniecība, "Roţupes",
Sakas pagasts, Pāvilostas novads;
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, "Viļľi", Sakas pagasts,
Pāvilostas novads;
Dzīvojamās mājas Sēľu iela 5 (kad.apz. 6413 006 0199
001), dzīvojamās mājas Sēľu iela 9 (kad.apz. 6413 006 0198
001) un dzīvojamās mājas Sēľu iela 11 (kad.apz. 6413 006
0197 001) nojaukšana.
Galvenais arhitekts JĀNIS GRUNDBERGS

Pāvilostas Novada Ziņas

4

2013. gada jūnijs

2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultāti
Pāvilostas novadā
PĀVILOSTAS NOVADĀ IEVĒLĒTIE DEPUTĀTI
Nr.
kandidējot
1.
2.
2.
1.
12.
6.
8.
4.
7.

Vārds, uzvārds
Uldis Kristapsons
Arta Bunka
Jānis Vitrups
Ēriks Erleckis
Andris Zaļkalns
Gatis Brēdiķis
Gints Juriks
Aldis Barsukovs
Vita Cielava

Saraksts

Atzīmes "+"

Svītrojumi

432
77
270
70
222
132
130
120
113

93
33
167
32
133
126
135
138
150

Mēs savam novadam
VIENOTI NOVADA ATTĪSTĪBAI
Mēs savam novadam
VIENOTI NOVADA ATTĪSTĪBAI
Mēs savam novadam
Mēs savam novadam
Mēs savam novadam
Mēs savam novadam
Mēs savam novadam

Nav nekādu
atzīmju
198
88
286
96
368
465
458
465
460

Punkti (balsu
skaits)
1205
293
969
287
955
872
861
848
829

Nr. sar.
1
1
2
2
3
4
5
6
7

Derīgo vēlēšanu aplokšľu kopskaits Pāvilostas novadā - 1142
Nr.p.k
1.
2.

Saraksts
VIENOTI NOVADA ATTĪSTĪBAI
Mēs savam novadam

Zīmes

Negrozīto zīmju
skaits
51
143

Grozīto zīmju skaits

Procenti (%)

Vietas (9)

198
723

21,8
75,83

2
7

249
866
Summa:
1115
* Procenti tiek rēķināti: zīmes attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšľu kopskaitu.

VIENOTI NOVADA ATTĪSTĪBAI
Derīgas Zīmes: 249 Grozītas zīmes: 198 Negrozītas zīmes: 51
Nr. kandidējot
Vārds, uzvārds
Atzīmes "+"
Svītrojumi
Nav nekādu atzīmju Punkti (balsu skaits)
2.
Arta Bunka
77
33
88
293
1.
Ēriks Erleckis
70
32
96
287
4.
Mārtiľš Akerfelds
60
26
112
283
5.
Sintija Freidenfelde- Vītoliľa
60
27
111
282
6.
Irina Kurčanova
54
32
112
271
11.
Artūrs Bikovs
40
22
136
267
9.
Artis Arājs
42
33
123
258
7.
Ieva Kreicberga
36
28
134
257
3.
Nauris Vītols
44
40
114
253
8.
Māris Dimants
34
36
128
247
12.
Kristīne Balka
30
48
120
231
10.
Mareks Šīmans
13
33
152
229

Nr. sar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Deputāti
Ievēlēts
Ievēlēts

MĒS SAVAM NOVADAM
Derīgas Zīmes: 866 Grozītas zīmes: 723 Negrozītas zīmes: 143
Nr. kandidējot
Vārds, uzvārds
Atzīmes "+"
Svītrojumi
Nav nekādu atzīmju Punkti (balsu skaits) Nr. sar.
Deputāti
1.
Uldis Kristapsons
432
93
198
1205
1
Ievēlēts
2.
Jānis Vitrups
270
167
286
969
2
Ievēlēts
12.
Andris Zaļkalns
222
133
368
955
3
Ievēlēts
6.
Gatis Brēdiķis
132
126
465
872
4
Ievēlēts
8.
Gints Juriks
130
135
458
861
5
Ievēlēts
4.
Aldis Barsukovs
120
138
465
848
6
Ievēlēts
7.
Vita Cielava
113
150
460
829
7
Ievēlēts
5.
Dace Bērzniece
77
167
479
776
8
9.
Mārtiľš Lieljuksis
70
161
492
775
9
11.
Daina Vītola
95
193
435
768
10
3.
Alfrēds Magone
122
227
374
761
11
10.
Egons Stankēvičs
75
206
442
735
12
Sīkāku informāciju par vēlētāju aktivitātēm katrā no trīs Pāvilostas novada vēlēšanu iecirkľiem varat skatīt: http://www.pv2013.cvk.lv/

PATEICĪBA

Apvienība „Mēs savam novadam” saka lielu paldies vēlētājiem, mūsu novada iedzīvotājiem par būtisko atbalstu pašvaldības vēlēšanās.
Paldies, ka ar + zīmi novērtējāt mūsu līdzšinējo darbu. Pārdomāti, ar atbildības sajūtu turpināsim darbu, par pamatu ľemot priekšvēlēšanu programmā
nospraustos mērķus.
Vēlētāju apvienība „Mēs savam novadam”

2013. gada jūnijs

Pāvilostas Novada Ziņas

Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada
pašvaldības administrācijas kapacitāte
stiprināšanai
Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.3.1. Speciālistu
piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem projektu „Speciālistu
piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes
stiprināšanai" Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/009.
Projekta īstenošanas vieta ir Pāvilostas novada pašvaldība. Vienošanās par
Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu parakstīta 2011.gada 19. maijā.
Projekta realizācijas laiks ir pagarināts līdz 2014. gada 30. maijam, sakarā ar
pārtraukumu speciālista trūkuma dēļ būvinţeniera amatam.
Projekta kopējās izmaksas ir 18 500,00 LVL, 100% no projekta finansē
Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Aktivitāti administrē
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija sadarbībā ar Valsts
reģionālās attīstības aģentūru.
Projekta mērķis ir stiprināt Pāvilostas novada pašvaldības administratīvo
kapacitāti, piesaistot efektīvām publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošus
speciālistus pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.
Galvenās projekta aktivitātes: četru speciālistu- būvinţeniera, juriskonsulta,
sociālā darbinieka un datu bāzes analītiķa piesaiste Pāvilostas novada
pašvaldības administrācijai, izveidojot jaunas štata vietas un nodrošinot
atalgojumu un piesaistīto speciālistu darba vietas aprīkojuma nodrošināšana.
Tika pagarināts līgums par būvinţeniera darba vietu ar Māri Lipi, turpina
strādāt juriskonsults Argita Jaunsleine, sociālā darbiniece Liene Done, bet
bērna kopšanas atvaļinājuma laikā datu bāzes analītiķi Edīti Cunsku
Pāvilostas novadpētniecības muzejā aizvieto Kristīne Tamuţe.

Par ES projektu „Pāvilostas novada
teritorijas plānojuma un attīstības
programmas izstrāde”
I.D. Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011
„Paziľojums par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.2024. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.3 „Pāvilostas
novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam Teritorijas un apbūves
noteikumi un Grafiskā daļa” izdošanu.
Pāvilostas novada pašvaldība 2013. gada 30. maijā (domes sēdes
protokols Nr.11, 12. paragrāfs) ir pieľēmusi lēmumu „Par Pāvilostas novada
teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam apstiprināšanu”, ar kuru tika
apstiprināts Pāvilostas novada teritorijas plānojums 2012.- 2024. gadam un
izdoti saistošie noteikumi Nr.3 „Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu
2012.- 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apguves noteikumi un
Grafiskā daļa”
Ar Pāvilostas novada domes lēmumu un Pāvilostas novada
teritorijas plānojumu 2012.- 2024. gadam var iepazīties Pāvilostas novada
pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, un pašvaldības
mājas lapā www.pavilosta.lv.
Pāvilostas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un
Vides pārskats tika izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta
„Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Pāvilostas
novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, I.D.
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011, ietvaros.
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana:
Pāvilostas novada administratīvā teritorija (Pāvilostas pilsēta, Sakas un
Vērgales pagasti). Plānošanas dokumentu un Vides pārskata izstrādātājs:
Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar personu apvienību SIA
„Sustainable Advanced Solutions” un SIA „Projekts 3 i”.
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Pašreiz norit Igaunijas un Latvijas pārrobeţu sadarbības
programmas projekta „Piekrastes un jūras telpiskā plānošana
Pērnavas līcī Igaunijā un piekrastes pašvaldībās Latvijā / Piekrastes
un jūras telpiskā plānošana” Par Eiropas Savienības struktūrfondu
3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Nr.EU43084
realizācija.
Projekta ietvaros pašreiz tiek veiktas šādas aktivitātes:
Nobrauktuves uz pludmali remonts, Tirgus iela 18,
Pāvilosta, kuru veic SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks”,
kopējā līguma summa Ls 4873,36. Projekta ietvaros Pāvilostā tiks
sakārtota nobrauktuve Tirgus ielas galā nobraukšanai jūras piekrastē.
Glābšanas laivas un tā aprīkojuma iegāde. Iepirkuma
procedūras rezultātā laivas piegādātājs ir SIA „REGATE TAKATS”,
Kopējā līguma summa Ls 14 369,54. Laivas piegādes termiľš ir
12.07.2013., līdz ar to Zvejnieksvētkos paredzēta jaunās laivas
demonstrācija.
Saľemot aprīkotu glābšanas laivu, Pāvilostas ostā
paredzēts izveidot glābšanas dienestu, kas vasaras sezonā
deţūrēs Pāvilostas ostā un varēs sniegt palīdzību uz ūdens
Baltijas jūras piekrastē Pāvilostas novadā un tuvākā apkārtnē.
Projektu koordinatore: VIZMA ĢĒĢERE

Finansējuma piesaiste māju
siltināšanai
No šā gada 10.jūnija atbalsts daudzdzīvokļu māju
renovācijai kļūs vēl pieejamāks
Aktivitātes 11. projektu iesniegumu atlases kārtā projektu
iesniegumus varēs iesniegt arī īpašnieki, kuru daudzdzīvokļu
dzīvojamā ēka atrodas pašvaldībā, kurā iedzīvotāju skaits ir mazāks
par 2 000 iedzīvotāju. Kā zināms, aktivitātes "Daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki var saľemt 50 - 60% ERAF
līdzfinansējumu mājas renovācijai. Aktivitātes ietvaros vēl pieejamais
publiskais finansējums ir 8 009 475,52 lati
Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas mājas
lapās. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter twitter.com/siltinam, savukārt semināru videolekcijas var vērot
www.vimeo.com/dzivosiltak, www.youtube.com/siltinam. Neskaidrību
gadījumā lūdzam sazināties ar Ekonomikas ministriju
(Anda.Lagzdina@em.gov.lv, tālr. 67013161) vai Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras klientu apkalpošanas centru (tālr.
mailto:liaa%40liaa.gov.lv, tālr. 67039499).
LGA garantijas turpmāk varēs saľemt arī nekustamā
industriālā īpašuma attīstīšanai un daudzdzīvokļu māju
renovācijai
Ministru kabineta sēdē apstiprināts, ka turpmāk Latvijas
Garantiju aģentūras sniegtās garantijas varēs saľemt arī projektiem
nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai, kā arī daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju siltināšanai, kas tiek veikta ERAF aktivitātes
"Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"
ietvaros. Savukārt atbalsts garantiju veidā vairs netiks piešķirts
darbībām, kas saistītas ar elektroenerģijas raţošanu un siltumapgādi.
Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada
26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu
un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību
konkurētspējas uzlabošanai" var iepazīties Ministru kabineta
mājaslapā:
http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40285931&mode=mk&date=2013-0528

6

Pāvilostas Novada Ziņas
APSTIPRINĀTS, Pāvilostas novada domes 30.05.2013. sēdē

Nolikums ikgadējam konkursam

„SAKOPTĀKĀ SĒTA PĀVILOSTAS
NOVADĀ -2013”

1. Konkursa mērķis:
1.1. Veicināt Pāvilostas novada sakoptību un attīstību, popularizēt novada tēlu,
veicināt piedalīšanos republikas konkursos par sakoptību, apbalvot sakoptākās
iestādes, uzľēmumus, lauku sētas, saimniecības, daudzdzīvokļu un individuālās
mājas.
1.2. Rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību kultūrvides veidošanā.
1.3. Atbalstīt iedzīvotāju labo gribu namu un apkārtnes sakopšanai.
2. Konkursu rīko Pāvilostas novada pašvaldība:
2.1. Tiek sastādīta un apstiprināta komisija, kas veic vērtēšanas darbu (Pielikums
Nr.1).
2.2. Vērtēšanas komisijas dalībnieku īpašumus/ objektus nevērtē.
2.3. Konkurss tiek izsludināts Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Pāvilostas Novada Ziľas ” un Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv
2.4. Pieteikšanās konkursam līdz šī gada 1. augustam.
2.5. Komisija vērtēšanu veic no 1. augusta līdz 10. augustam. Paredzēti ţūrijas
komisijas izbraukumi par Vērgales pagastu, Sakas pagastu un Pāvilostas pilsētu.
2.6. Piedalīšanās konkursā ir brīvprātīga.
3. 2013. gadā tiks vērtētas šādas nominācijas:
- Valsts Karoga vieta;
- Kolekcija dārzā (tā var būt jebkāda kolekcija, gan augu, gan arī priekšmetu
u.c.);
- Atpūtas vieta dārzā;
- Viensēta laukos, ar lauksaimniecisko raţošanu;
- Netradicionālu vai senlaicīgu priekšmetu pielietojums viesu māju interjerā
un eksterjerā;
Katrs pretendents var pieteikties gan vienā no nominācijām, gan vairākās
nominācijās vienlaicīgi. Pretendentu var pieteikt cita persona. Aktīvākajiem
pieteicējiem būs pārsteiguma balva. Pieteiktās sētas tiks apmeklētas pēc saimnieka
mutiskas atļaujas saľemšanas.
4. Pāvilostas novada pašvaldība pēc komisijas vērtējuma piešķir vienu balvu katrai no
minētajām nominācijām. Var tikt paredzētas arī pārsteiguma balvas pēc komisijas
ieskatiem, kā arī pasniegta nominācija par nesakoptāko īpašumu novadā.
5. Apbalvošana notiek:
5.1. Vērgales pagastam Vērgales pagasta svētku svinīgajā pasākumā 17.
augustā Vērgales kultūras namā.
5.2.Pāvilostas pilsētai un Sakas pagastam 18. novembra svinīgajā pasākumā
Pāvilostas pilsētas kultūras namā.
5.3. Visi pieteikušies pretendenti un komisijas locekļi kā balvu saľem bezmaksas
ekskursiju pa Latviju.
6. Komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus izmantot
noslēguma pasākumā un ievietot Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā
www.pavilosta.lv;
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U. KRISTAPSONS

PĀVILOSTAS NOVADA DOMES KONKURSA
„SAKOPTĀKĀ SĒTA PĀVILOSTAS NOVADĀ 2013” VĒRTĒŠANAS KOMISIJA
Komisijas priekšsēdētāja: Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore
Vizma ĢĒĢERE, vizma.gegere@pavilosta.lv, 63484561. Komisijas locekļi:
Vērgales kultūras nama vadītāja Velga FREIMANE
f.velga@inbox.lv, 29189223, Vērgales pamatskolas skolotāja Iveta VANAGA,
ivva@inbox.lv, 26471610, Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja Anita SPRUDZĀNE,
anita.sprudzane@pavilosta.lv, 29363898, Pāvilostas novada domes zemes lietu
speciāliste Anna BRŪKLE, anna.brukle@pavilosta.lv, 29135264, Lauksaimniecības
konsultante Anita ŠTEINBERGA, anita.steinberga@llkc.lv, 26483154, Pāvilostas
novada TIC vadītāja Mairita TUMPELE, mairita.tumpele@pavilosta.lv, 29121894,
Pāvilostas novada pašvaldības saimniecības pārzine, daiļdārznieku kopas „Sārtene”
vadītāja Gunita VĒRNIECE, gunita.verniece@pavilosta.lv, 29725727.

2013. gada jūnijs

Vai tu zini...
No 8.jūnija Pāvilostas novada TICā vienu nedēļu
būs iespējams izmēģināt bez maksas izbraukt ar elektro
velosipēdu. 14. jūnijā, domē notiks seminārs, kurā informēs
par elektro velosipēdiem. Visi laipni aicināti!
Drīzumā taps Pāvilostas krāsojamā grāmata, kurā
būs izmantoti Pāvilostas mākslas skolas 2013.gada
absolventu Rūdolfa Priedoliľa un Andas Uzares
diplomdarbu zīmējumi.
19.jūnijā plānota Pāvilostas novada domes
sēde, kurā tiks izlemts, kurš nākamos četrus gadus vadīs
pašvaldību, kurš būs domes priekšsēdētāja vietnieks un tiks
risināti citi ar jaunā sasaukuma darbības uzsākšanu saistīti
jautājumi.
Finansējumu, ko valsts papildus piešķīra ceļu
fondam kā kompensāciju par ziemā pārtērētajiem līdzekļiem
sniega tīrīšanai, pašvaldība izlietojusi grants seguma ceļu
uzlabošanai, Vērgalē uzberot 456 m3 , Sakā – 204 m3
grants. Pāvilostā tiek atjaunota gājēju ietve Klusās ielas
posmā un daļā Brīvības ielas no Klusās ielas līdz Kalna
ielai.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības mašīna
(NMP), kas stāv Pāvilostas novada domes sētā, Pāvilostā,
pieder pašvaldībai, jo savulaik Liepājas rajona padome
iegādājās četras šādas automašīnas. Viena no tām bija
domāta NMP punkta nodrošināšanai Pāvilostā. Uz laiku tā
tika nodota lietošanā NMP Aizputē. Automašīna ir tehniskā
kārtībā un nodota novada sociālā dienesta un bāriľtiesas
rīcībā. Tajā ir četras sēdvietas, tā aprīkota ar nestuvēm,
kuras vajadzības gadījumā varēs izmantot.
No 20.-21.jūnijam Pāvilostā notiks robeţsardzes
mācības. Pāvilostas ostā bāzēsies robeţsardzes kuģi un
helikopters, kura nosēšanās laukums būs pļavā aiz muzeja.
Vienā no šīm dienām ikvienam interesentam būs iespēja
apskatīt militāro tehniku ne tikai no ārpuses, bet arī izstaigāt
kuģa telpas un ieskatīties lidaparātā.
11.jūnijā Pāvilostas novadpētniecības muzejā
ierodas akreditācijas komisija, bet jau 12.jūnijā sāksies
remontdarbi, kas saistīti ar apkures ierīkošanu muzeja ēkas
otrajā stāvā. Kā zināms, pagājušajā gadā muzeja otrais
stāvs, pateicoties LAD projekta finansējumam,
tika
atremontēts, bet līdzekļu trūkuma dēļ apkuri neierīkoja, līdz
ar to telpas ziemā praktiski bija neizmantojamas. Šajā gadā
dome apkures ierīkošanai līdzekļus Ls 1914,52 bez PVN
piešķīra no pašvaldības budţeta.
Ne visi, kuriem novadā ir nekustamie īpašumi
par tiem laicīgi nomaksā nekustamā īpašuma nodokli
(NĪN). Uz šo brīdi NĪN parāds Pāvilostā ir Ls 19 500, Sakas
pagastā – Ls 13 700, Vērgales pagastā – Ls 27 806.

Autore: Elizabete Priedoliľa, Pāvilostas mākslas skolas 3.kurss.
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Kārtējā tūrisma
uzľēmēju tikšanās reize

23.maijā notika kārtējā tūrisma
uzľēmēju tikšanās. Šoreiz tā norisinājās
Vērgales pagasta
viesu namā, kempingā
„Laikas”. Šajā reizē uzľēmēji kolēģiem prezentēja
sevi un savu piedāvājumu. Mērķis šai sanāksmei
bija savstarpēji apmainīties ar informāciju un
uzlabot sadarbības iespējas savā starpā, pārrunāt
daţādas problēmas, kas kavē tūrisma attīstību
novadā, un nedaudz atpūsties pirms spraigā darba
cēliena tūrisma sezonā.
Sanāksmē piedalījās 10 tūrisma
uzľēmēju pārstāvji. Pāvilostas novadpētniecības
muzeju pārstāvēja Irina Kurčanova, Pāvilostas
novada TIC Mairita Tumpele un Marita Kurčanova,
Ziemupes, Vērgales TIC Daina Vītola, Liepājas
reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Ieva
Hmieļevska un Pāvilostas novada pašvaldību
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.
Sanāksmē
tika
pārrunātas
apsaimniekošanas problēmas Ziemupes jūrmalas
stāvlaukumā. Šis jautājums tika izskatīts Pāvilostas
novada domes sēdē 30.maijā. Sanāksmē tika
pārrunātas ikgadējās problēmas Pāvilostas
pludmales apsaimniekošanā un uzturēšanā, kā arī
atkritumu savākšanas organizēšana vasaras
sezonā. Šī problēma tika izdiskutēta 4.jūnijā
Pāvilostas iestāţu vadītāju sanāksmē. Sakarā ar
to, ka ne TIC, ne labiekārtošanas budţetā nav
piešķirta nauda sezonas strādnieka atalgojumam,
nav iespējams pieľemt darbā cilvēku, kurš būtu
atbildīgs par šo darbu. Situāciju risināt un uzturēt
kārtību gan jūrmalā, gan citos objektos šajā sezonā
centīsies ar sētnieku un pagaidu algoto darbinieku
palīdzību.
Tūrisma uzľēmēji tika informēti par
jaunajiem
tūrisma piedāvājumiem novadā –
lidojumiem ar gaisa balonu, jauno serf klubu,
iespēju mācīties jahtu burāšanas kursos , jahtu
vadītāju sertifikāta iegūšanas iespēju, par restorānu
viesu namā „Villa Diana”, brīvdienu māju „Zvilnis”
u.c.
Paldies, visiem par dalību sanāksmē!
Veiksmīgu tūrisma sezonu!
Pāvilostas novada TIC vadītāja
MAIRITA TUMPELE

IEDZĪVOTĀJI JAUTĀ

Kad
beidzot
tiks
sakārtotas
nekārtības
pie
Pāvilostas
komunālā
uzľēmuma? Malkas grēdas aizsprosto taciľu,
kas jau gadiem ir iestaigāta, lai pār tiltiľu
nokļūtu meţā. Varbūt vērts padomāt par citu
vietu, kur zāģēt un sagatavot malku, lai
cilvēkiem nebūtu kā alpīnistiem jālēkā pār
malkas bluķiem?!
Atbild Pāvilostas novada pašvaldība: „Šī teritorija
pieder SIA “Pāvilostas komunālais uzľēmums”.
Nākotnē pastāv iespēja, ka šo teritoriju ieţogos un
tad nebūs vispār iespēja pārvietoties pa šo
teritoriju.”
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SOCIĀLAIS DIENESTS ZIĽO

Maijā 1 ģimenei piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 12 ģimenēm
trūcīgās ģimenes statuss, 3 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 2 personām pārtraukts
pamatpabalsts sakarā ar noslēgto darba līgumu, 3 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 3
ģimenēm piešķirts pabalsts jaundzimušo aprūpei, 1 personai piešķirts ilgstošās sociālās
aprūpes pakalpojums.
Jūnija mēnesī atsāks dalīt pārtikas pakas. Komplektā iekļauti šādi produkti:
pilnpiena pulveris - 0,4 kilogrami, makaroni - viens kilograms, tvaicēti rīsi - 0,4 kilogrami,
griķi - 0,4 kilogrami, manna - 0,5 kilogrami, augstākā labuma kviešu milti - 0,5 kilogrami un
sautēta cūkgaļa - 0,25 kilogrami. Pārtikas produktu komplektus var saľemt ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošās personas, kuras saskaľā ar normatīvajiem aktiem atzītas par
trūcīgām, kā arī maznodrošinātās ģimenes un personas saskaľā ar pašvaldību
saistošajiem noteikumiem. Personai ir tiesības saľemt pārtikas komplektu, uzrādot
pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu un produktu saľemšanas brīdī spēkā esošu izziľu.
Eiropas Komisijas Pārtikas palīdzības programma vistrūcīgākajām personām tiek finansēta
no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda līdzekļiem, un to administrē LAD. Viena
trūcīgā persona gadā tiesīga saľemt septiľas pārtikas pakas.
Šā gada pirmajos četros mēnešos trūcīgas personas vai ģimenes statuss vismaz
uz vienu dienu ir bijis noteikts 206 personām, kas ir par 129 cilvēkiem mazāk nekā pērn
tajā pašā laika posmā. Trūcīgo skaits Pāvilostas novadā, tāpat kā lielākajā daļā Latvijas
pilsētu, turpina sarukt. Līdz ar to sociālajiem pabalstiem šogad četros mēnešos iztērēti Ls
3199.-, kas ir par Ls 2317.- mazāk, toties šogad daudz vairāk jātērē sociālo pakalpojumu
pirkšanai. To, ka cilvēki pieraduši pie pabalstiem, apliecina pašreizējā situācija: kas agrāk
nāca pēc pabalstiem, nāk arī tagad. Negribas ticēt, ka šodien nav iespējams
pārkvalificēties, iegūt citu profesiju, kas darba tirgū ir pieprasīta. Bet daļai cilvēku pietiek ar
pabalstiem – it kā darbu meklē, bet strādāt negrib.
Sociālā dienesta vadītāja no 04.07. līdz 24.07. būs atvaļinājumā.
Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE

Izmaiľas bāriľtiesā

Sastāvs: Bāriľtiesas priekšsēdētāja Santa Ansone. Bāriľtiesas locekļi: Elga
Deviľa, Inga Uzare, Inga Leja.
Bāriľtiesa pieľem apmeklētājus un veic notariālos apliecinājumus
novada iedzīvotājiem:

Pāvilostā

Pirmdienās 8:00-13:00 / 14:00-17:00
ceturtdienās 8:00-13:00 / 14:00-17:00

Vērgalē

Otrdienās 9:30-16:30
Piektdienās 9:30-14:00
Bērnus pieľem vai uzklausa jebkurā darba dienas laikā.
Bāriľtiesas priekšsēdētāja

Santa Ansone

tālr. Pāvilostā 63484565;
Vērgalē 63490991;
mob.t. 26019461
Pāvilostas novada bāriľtiesu turpmāk
vadīs Santa Ansone, kuras dzīves vieta ir
Jūrkalnē. Santa Ansone savulaik mācījusies
Pāvilostas skolā, augstāko izglītību ieguvusi
Latvijas Valsts Universitātē un pēc diploma
iegūšanas no 1991.gada strādājusi Jūrkalnes
pamatskolā par bioloģijas, ģeogrāfijas, dabas
zinību un ķīmijas skolotāju. No 2004. – 2009.
gadam bijusi Jūrkalnes pagasta Bāriľtiesas
priekšsēdētāja, bet kā bāriľtiesas locekle
S.Ansone darbojusies jau no 1995.gada.
“Pieredze un skaidrība, kas šajā jomā darāms, man ir”, saka S.Ansone. Vaicāta par
vaļaspriekiem, viľa pastāsta, ka brīvajā laikā labprāt ada, lasa grāmatas un pastaigājas
gar jūras krastu.
MARITA HORNA
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Pārbaudies, lai dzīvotu!

Krūts vēzis nedzīvo tikai savu, bet arī sievietes dzīvi. Tieši tādēļ
nav divu vienādu stāstu par audzēja un sievietes satikšanos, sadzīvošanu
un šķiršanos. Ir stāsti, kuros viņi abi paliek kopā mūžīgi, apsegti ar
tuvinieku un draugu trim saujām smilšu. Ir stāsti, kas pierāda, ka šķiršanās
ir iespējama, ļaujot laika vējam nolīdzināt vēža iemītās takas. Ir stāsti, kas
apliecina, ka visu var izturēt braši un bez bailēm. Bet visiem stāstiem ir
viena mācība: parūpējies par sevi un dodies pie ārsta. Pārbaudi krūtis, lai
dzīvotu!
Latvijā krūts vēzis ir viena no izplatītākajām onkoloģiskajām
saslimšanām un mirstības iemesliem sievietēm, un diagnostikai ir izšķiroša
nozīme, lai savlaicīgi atklātu un ārstētu krūts vēzi, tāpēc:
reizi mēnesī pati veic krūšu izmeklēšanu mājās;
no 50 gadu vecuma obligāti reizi trijos gados veic mamogrāfiju;
obligāti pati sazinies ar diagnostikas centru, lai uzzinātu
rezultātus.
Ja esi vecumā no 50 – 69 gadiem, valsts tev apmaksā krūšu
pārbaudi ar mamogrāfijas metodi. Saľemot uzaicinājuma vēstuli, neatliec
un pieraksties uz mamogrāfiju kādā no uzaicinājuma vēstulē norādītajiem
centriem. Ja vēstule ir pazudusi, zvani pa bezmaksas tālruni 80001234 vai
jautā savam ģimenes ārstam, kā rīkoties. Uzaicinājuma vēstule ir derīga
divus gadus.
Vairāk par krūts vēzi, iespējām to atklāt un ārstēt, kā arī diagnostikas
vietām lasi www.pārbaudikrūtis.lv
Informāciju sagatavoja ZANE INĶĒNA
Divi gani - sabiedriskās attiecības

Krūts vēzis: pieredze, mācības un cerības

Uzzinot krūts vēţa diagnozi, sievietes sev bieţi vien jautā: kāpēc
es? Krūts vēţa paciente Lilija atceras: “Tolaik domāju: ko esmu
sagrēkojusi? Kāpēc man ir uzlikts tāds krusts? Ārstu konsīlijā pajautāju, cik
man atlicis dzīvot? Nezinu, vai tas bija labākais veids, bet daktere atbildēja
ļoti tieši: „Pieci gadi”. Nu jau esmu nodzīvojusi vairāk nekā piecus gadus.”
Ildzei ginekologs toreiz vaicāja, vai viľa ir bijusi uz mamogrāfiju?
Ildze to bija veikusi pirms gada. Ārsts mudināja: „Mums ir ļoti laba
speciāliste, varbūt jūs varat aiziet.” Ildze aizgāja. Pēc apskates ārste
secināja, ka situācija ir nopietna, un sāka rakstīt nosūtījumus – vienu, otru
un trešo ar jau precizētiem datumiem. “Ar šodienas pieredzi secinu, ka
toreiz man blakus stāvēja sargeľģelis – ārsti pamanīja zirnīti pāris
milimetru izmērā. Kas zina, kā būtu, ja tas nebūtu noticis.”
Lilija slimības pirmsākumu saista ar nogurumu. Par laimi, viľa
devās pie sava ģimenes ārstes, kura mudināja: „Lilij, vai mēs tev
mamogrāfiju esam taisījuši? Visām sievietēm pēc 50 gadu vecuma tas
obligāti jāizdara!” Pēc neilga laika Lilija uzzināja: „Jums ir ļaundabīgs
audzējs. Būs jāoperē.”
Arī Ivetai ginekologs teica, ka ir radušās nelāgas aizdomas, bet
nekas sevišķs, taču ieteica aizbraukt uz pārbaudi Rīgā. Un tā lēnām no
vienas pārbaudes uz nākamo. Visbeidzot onkologs jautāja, vai Iveta
saprot, ka viľai ir vēzis. “Protams – ja jau man tā saka, tad es saprotu. Bet
tāpēc jau netīšos baltā palagā un neiešu mirt! Kas ir jādara tādās reizēs?
Es nezināju,” atceras Iveta. Notikumi sekoja cits citam. Pārbaudes,
slimnīca, operācija. Pēc operācijas, kā jau visiem, ķīmijterapija. Iveta
atceras: “Es biju lasījusi, ka ir tāds vēzis, ka mēdz būt ķīmijas un viss
pārējais. Pie sevis nodomāju – nezinu, kā cilvēks var justies, kad viľam to
pasaka? Varbūt jau biju sevi tam sagatavojusi. Kad man ārsts, acīs
skatoties, pateica par vēzi, man tā nebija traģēdija, es to uzľēmu vienkārši
– nu, labi, ir vēzis. Kas tagad jādara? Tad darām visu, kas vajadzīgs!”
Ivetu sevišķi nemoka jautājums, kāpēc tā notika tieši ar viľu. Iveta saka:
“Laikam jau godam nopelnīts. Neesmu tik balta un pūkaina kā mana
kaķene. Savā laikā ir strādātas visādas blēľas. Es to neuzskatu par sodu,
bet gan mācību stundu.”

Ej un pārbaudies, nevis baidies

“Lai visām sievietēm pietiek spēka iet uz pārbaudēm un nepalaist garām
valsts apmaksāto mamogrāfijas skrīningu,” saka Lilija. Viľa iesaka
ieklausīties sevī, jo simptomi brīdina, tikai mēs sevi daţkārt neprotam lasīt
kā grāmatu un nepamatoti baidāmies: ja tev ir audzējs, tad esi norakstīta.

2013. gada jūnijs

Lilija saka: “Ja ir vēzis, tad ir jāārstējas un jāsadzīvo ar to. Lūk, divas
dienas pēc diagnozes uzzināšanas uzrakstīju dzejoli, kurā ir vārdi: “Es
saprotu, ka man ir dots, lai citiem dotu, / Un beidzot saprotu, ka viss ir
trausls: / Te ir, te gaist.”
Arī Iveta piekrīt tam, cik svarīgi ir regulāri pārbaudīt veselību:
“Kā to var negribēt un nedarīt, turklāt, ja ir kaut mazākās aizdomas!
Kāpēc nepārbaudīties, bet dzīvot bailēs un klusībā pie sevis domāt –
varbūt ir, varbūt nav. Tā ir vislielākā muļķība, ko var darīt. Tas taču ir tik
vienkārši – aiziet pārbaudīties. Bet sievietēm, kas tikko uzzinājušas
diagnozi vai pārdzīvojušas slimību, ir jāapzinās, ka tas nav nekas
traģisks. Ar visu var tikt galā. Tikai nevajag baidīties!”
Arī Ildze silti piekodina aiziet pie ārsta, kad saľemta Nacionālā
veselības dienesta atsūtītā vēstule ar mudinājumu doties uz valsts
apmaksāto mamogrāfiju. “Mīļās dāmas, uztveriet to kā sava
sargeľģeļa pieskārienu un sekojiet viľam. Nekas uz šīs pasaules
nenotiek velti: ja aicinājums līdz jums ir nonācis, tas jums ir
nepieciešams. Un, ja jūs to noraidāt, tas var rūgti atmaksāties,”
piekodina Ildze.
Vairāk par krūts vēzi, iespējām to atklāt un ārstēt, kā arī
diagnostikas vietām lasi www.pārbaudikrūtis.lv

Piesakies kļūt par viesģimeni

Piesakies kļūt par viesģimeni kādam viesskolēnam no
Austrālijas, Brazīlijas, Beļģijas, Itālijas, Čīles, Kostarikas, Ungārijas,
Taizemes, Turcijas, Vācijas vai Venecuēlas!
Varēsiet gūt brīvprātīgā pieredzi, kļūstot par viesģimeni
apmaiľas programmas dalībniekiem, kuri Latvijā viesosies nepilnu
gadu un mācīsies vietējās skolās. Mani sauc Ilze Liepiľa, un es
pārstāvu bezpeļľas nevalstisku, starptautisku brīvprātīgo organizāciju
AFS Latvija, kas nodrošina starpkultūru mācīšanās iespējas, lai
palīdzētu cilvēkiem attīstīt zināšanas, iemaľas un sapratni, kas
nepieciešams, lai radītu taisnīgāku un mierpilnāku pasauli (Par AFS
http://www.afs.lv/about-afs/).
Kas nepieciešams no viesģimenes?
Vēlme visai ģimenei gūt šo pieredzi; brīva gultasvieta; nodrošināt
skolēnu ar ēdināšanu; uzľemt kā savu ģimenes locekli; būt spējīgiem
pieľemt citādo.
Ko tālāk?
1.Piesaki savas ģimenes dalību, aizpildot pieteikuma formu sadaļā
„Piesakies tagad!” vai zvanot / rakstot AFS!
2.Meklē iebraucošo viesskolēnu sarakstu šeit http://www.afs.lv/klustipar-viesgimeni/viesskolenu-profili/2012-2013-macibu-gads/
3.Noskaties video (http://www.afs.lv/klusti-par-viesgimeni/) par citu
ģimeľu pieredzi viesskolēna uzľemšanā
Viesskolēni ierodas 2013.g.23.augustā un dodas prom
2014.g. 28.jūnijā. Dalībnieku vecums: 15-18 gadi. Viesģimeľu
pieteikumus gaidīsim līdz jūlija sākumam.Neskaidrību un
jautājumu gadījumā aicinu sazināties ar mani zvanot vai rakstot epastu. Paldies jau iepriekš par atsaucību.
Ar cieľu, ILZE LIEPIĽA
Uzľemšanas koordinatore, Ilze.Liepina@afs.org, Tel.:+371 67280646
http://www.afs.lv, http://www.facebook.com/afslatvia

Administratīvās komisijas ziľas

Pāvilostas novada domes administratīvā komisija maijā
izskatīja 18 protokolus, kas sastādīti par karoga nepacelšanu
Komunistiskā genocīda upuru piemiľas dienā 25.martā, par klajas
necieľas izrādīšanu Latvijas valsts karogam, par dabisko vajadzību
kārtošanu, par dzīvnieku turēšanas, pārvadāšanas prasību
pārkāpšanu, par kūlas dedzināšanu. Ar brīdinājumu sodīja 15
personas, naudas sodu uzlika 3 personām - kopā 220 Ls.
LIENE VAŠKUS
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Ko mums nozīmē koki?
Notikumi 2013. gada maijā
01.05.2013.10:30 Patrulējot pa pilsētu, sastādīti 7 Pārbaudes akti
Parka, Dzintaru, Krasta, Tirgus ielās par Latvijas valsts karoga
neizlikšanu 1.maija svētkos.
01.05.2013. 11:10 Patrulējot pa Pāvilostu, sastādīti 3 protokoli
Vītolu, Brīvības un Viļľu ielās par Latvijas valsts karoga neizlikšanu
1.maija svētkos. Pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā.
02.05.2013.10:50 Brīvības ielā, Pāvilostā, tika sastādīts protokols
par klajas necieľas izrādīšanu pret Latvijas valsts karogu.
03.05.2013.09:10 Lejas ielā, Pāvilostā, konstatēts līķis bez
vardarbības pazīmēm. Paziľots ģimenes ārstam, radiniekiem un
apbedīšanas firmai.
07.05.2013.04:55 Parka ielā, Pāvilostā, konstatēts ģimenes
skandāls. Policistam ierodoties notikuma vietā, ģimene salīga mieru
un atteicās rakstīt iesniegumu.
07.05.2013.09:00 Saľemta informācija par piegruţotu teritoriju
Dzintaru ielā, Pāvilostā. Vainīgā persona noskaidrota, izteikts
brīdinājums, gruţi savākti.
07.05.2013.09:20 Saľemta informācija, ka Upesmuiţas parkā,
Pāvilostā, zaļajā zonā novietota automašīna. Ierodoties vietā,
vainīgai personai izrakstīts sods 5.-Ls pēc PNAAN 15.2. punkta.
07.05.2013.21:25 Patrulēšanas laikā stiprā alkohola reibumā uz
ietves pie Pāvilostas vidusskolas guļ cilvēks, ko pašvaldības
policists nogādājis viľa dzīves vietā.
10.05.2013.21:50 Patrulēšanas laikā Dzintaru ielā, Pāvilostā, pie
laternas staba stāvēja vīrietis stiprā alkohola reibumā.
Piedzēries vīrietis nogādāts savā dzīves vietā.
11.05.2013.09:50 Patrulēšanas laikā Plocē pamanīts cilvēks, kas
kārtoja dabiskās vajadzības uz ceļa braucamās daļas. Pārkāpējam
sastādīts administratīvais protokols.
13.05.2013.16:20 Saľemta informācija par aizmigušu personu TIC,
Pāvilostā. Persona nogādāta mājās.
17.05.2013.22:00 Saľemta informācija par to, ka pie Mindes
gatera, Sakā, uz takas guļ vīrietis. Gulošā persona nogādāta
mājās.
19.05.2013.02:55 Saľemta informācija, ka divas personas
salauzušas akustiskās tumbas Pāvilostas kultūras namā. Par
pārkāpumu saľemts iesniegums un pārsūtīts uz Valsts policijas
Aizputes iecirkni.
22.05.2013.09:00 Saľemta informācija par gulošu vīrieti pie
mazdārziľiem, Pāvilostā, kam blakus sēd suns un apdraud apkārt
esošus cilvēkus. Ierodoties notikuma vietā, pieľemts iesniegums
un sastādīts administratīvais protokols par staigāšanu ar suni bez
pavadas pēc LR APK 106. p.1.d MK 266.12.daļas1.apakšpunkta
27.05.2013.21:20 Patrulēšanas laikā, Pāvilostā, Tirgus ielā 2
vīrietis stiprā alkohola reibumā grīļojās pie veikala "Top" ieejas
durvīm. Persona tika nogādāta dzīves vietā.
28.05.2013.18:08 Saľemta informācija, ka Stembrē, Sakas
pagastā, sētas vidū guļ cilvēks alkohola reibumā. Fakts ir
apstiprinājies. Persona nogādāta savā dzīves vietā.
30.05.2013.17:20 Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem „Vairogos”,
Sakas pagastā, tika aizturēts agrāk meklēšanā izsludinātais vīrietis.
31.05.2013.20:50 Patrulēšanas laikā, Pāvilostā, Dzintaru ielā 15
aizturēts vīrietis, kas lietoja alkoholiskos dzērienus sabiedriskā
vietā. Pārbaudot datu bāzi, izrādījās, ka viľš ir izsludināts
meklēšanā. Pārkāpējs aizturēts un nodots Valsts policijas
darbiniekiem.
31.05.2013.01:50 Saľemta informācija par šaudīšanos
„Biteniekos”, Sakas pagastā. Ierodoties vietā, tika konstatēts
ģimenes konflikts. Konfliktējošās puses salīga mieru. Pretenziju
vienam pret otru nebija.
Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks
ALEKSANDRS URTĀNS

Pagājušā gadsimta 30- tajos gados skolas pārzinis E.Šneiders
organizēja koku stādīšanas talkas Pāvilostas ielās un parkos, jo saprata, ka koki
būs tie, kas rotās pilsētas seju un aizturēs balto smilšu „staigāšanu” šurpu turpu.
Šodien Pāvilosta ir kokiem un parkiem bagāta pilsēta. Vai protam novērtēt to,
kas mums pieder?
Pāvilostas novada pašvaldībā par koku ciršanu un apzāģēšanu atbild
domes apstiprināta Koku ciršanas komisija trīs cilvēku sastāvā, kuras sastāvā
esmu arī es – Marita Horna. Jau pavasarī, apsekojot Upesmuiţas parku un
lemjot par bīstamo koku nozāģēšanu, biju pret ozola, kas atradās blakus
estrādei, nozāģēšanu. Koks it kā apdraudot estrādes jumtu. Ieteicu ozolam
apzāģēt zarus. Pirms 43 gadiem, kad cēla iepriekšējo estrādi, tas netraucēja.
Ozola mūţs, vadoties pēc gadskārtu rakstiem celmā, mērāms vairāk kā 200
gadu garumā. Par ozola nozāģēšanu Upesmuiţas parkā satraucās daudzi
pāvilostnieki. Diemţēl, šī vērtība ir zaudēta. Varu vien paziľot, ka lēmuma par
koka nozāģēšanu pieľemšanas brīdī netiku pieaicināta un līdz ar to nenesu
atbildību par nodarījumu.
Bez Koku ciršanas komisijas lēmuma 31.maijā tika barbariski
apzāģēts zaļojošs un ainaviski izteiksmīgs vītols blakus īpašumam E.Šneidera
laukumā 1. Pirmkārt, kokus tik “meţonīgi”, atstājot tikai stumbeľus, vairs
neapzāģē. Otrkārt, katru darbu ir jādara tam piemērotā laikā, nedarot pāri
dzīviem kokiem.
„Veci koki īpašumam piedod vērtību. Skaists ozols pagalmā ir laba
dţipa cenā”, saka kokkopis – arborists, Latvijas kokkopju – arboristu biedrības
priekšnieks, Latvijas dendrologu biedrības biedrs un SIA Labie koki vadītājs
Edgars Neilands. Kokkopšanu apguvis Vācijā, Heidelbergas arboristu skolā.
Interviju ar viľu varat izlasīt 2013.gada 2.maija ţurnālā Nr.9 „Mūsmājas”. Lūk
tikai daţas no ţurnālā publicētajām E.Neilanda atziľām –
„Latvijā šobrīd ir 80 cilvēku, kuri beiguši kokkopju jeb arboristu skolu
Ērgļos, un, ielūkojoties biedrības mājas lapā www.kokiem.lv, var atrast sev
tuvāko speciālistu, pakonsultēties, aizsūtīt fotogrāfiju. Mēs arī bez maksas
atbildam cilvēkam, vai ir vērts glābt, nav vērts… manā mūţā vēl nav bijis tādu
koku, kuru ļoti gribas saglābt un nevar.
Kas svarīgi – nekad nedrīkst koku nozāģēt, pa vidu atstājot stumbeni.
Šāda rīcība ir līdzvērtīga tam, ja mēs cilvēkam amputētu abas rokas un palaistu
– nu tad dzīvo…
Labāk no lielā zara nozāģēt trīs mazākus zarus, bet lielos atstāt pie
stumbra. Kādas ir koka ārstēšanas metodes? Var sākt ar koka vainaga
samazināšanu, lai vējam ir mazāka bura, kurā ieskriet, nevis koku nozāģēt
pavisam. Liela auguma koku, kas ir 20-30 m augsts, samazinot par pusmetru
līdz metram, tas kļūst uz pusi drošāks?
Cik ilgi dzīvo koks? Apsei, papelei, bērzam, vītolam, arī kļavai,
alksnim – simt gadu ir labs mūţs. Melnalksnim, arī priedei labs mūţs būs 200
gadu. Osim, ozolam, liepai – pat 300 – 400 gadu, rekordisti var sasniegt 500
gadu.
Kas liecina par koka bīstamību? Piepes uz stumbra vai zariem.
Tas nozīmē, ka koka stumbrā, zarā vai saknēs ir trupe, kas savu jau padarījusi.
Redzams plīsums stumbrā. Pacelta augsne – ir skaidri redzama sakľu
sistēma, koks sasvēries. Pirms vairākiem gadiem kokam nozāģēta galotne, un
tagad izaugušas simt un viena galotne vairāku metru augstumā.
MARITA HORNA

Informē saimniecības pārzine Gunita Vērniece:
Par ozolu paskaidrošu tuvāk - komisija apsekoja minēto ozolu, un
vienojāmies par zaru apzāģēšanu, bet, nozāģējot zarus, atklājās, ka koks ir
slims - stumbrā ir trupe. Tas ir trupes paveids, kas piemīt augošam kokam,
attīstās koka stumbros un parasti koka resgalī. Ar trupi sirgstošie koki ārēji šķiet
veseli, tādēļ arī nav slimība pamanāma. Un , tā kā zāģēšanas darbus veic un
pilnā apmērā finansē pašvaldība (labiekārtošana), tad atļauja nav
nepieciešama, jo veicu tiešos darba pienākumus.
Par vītolu - tika saņemtas iedzīvotāju sūdzības par to, ka bojātie,
lūstošie zari apdraud cilvēku veselību, dzīvību un īpašumu. Tādēļ, saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”,
tika pieņemts lēmums koka apzāģēšanai. Arī šajā kokā ir trupe, bet ņemot vērā
to, ka vītols ļoti labi “dzen” atvases, pieņēmu lēmumu šāda veida apzāģēšanai.
Pēc pāris gadiem šis “mežonīgais” koks atkal būs skaists.
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ZEMNIEKU SAIMNIECĪBU ĪPAŠNIEKIEM

Jau otro gadu pēc kārtas skaisti iekārtotu un sakoptu zemnieku saimniecību
īpašnieki aicināti pieteikties konkursam “Skaistākā lauku saimniecība 2013”, kuru
kopīgi organizē ţurnāls IEVAS Māja un Latvijā vadošā piena pārstrādes uzľēmuma
Food Union produktu līnija Mana saime. Pieteikties konkursam var līdz šī gada
18.jūlijam, aizpildot anketu www.ieva.lv. Arī šogad par konkursa patronu kļuvis
Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziľš.
Konkursā aicināts piedalīties ikviens Latvijas zemnieku saimniecības īpašnieks,
pārvaldnieks vai cita pilnvarota persona, kura veic lauksaimniecisko darbību un kura ir
izveidojusi skaistu un sakoptu lauku sētu. Šogad, tāpat kā pērn, tiks vērtēts gan
saimniecības tēls, sākot no ceļa rādītāja un izpļauta grāvja līdz pagalmā lepni paceltam
karogam, gan to, kā saimniekošana sadzīvo ar koptu dārzu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta
latviešu tradicionālo un kultūrvēsturisko elementu saglabāšanai, kā arī jaunām, neparastām
idejām, atradumiem un risinājumiem. Par konkursa dalībniekiem tiks stāstīts ţurnālā IEVAS
Māja, IEVA un Ievas Dārzs.
Nolikums: http://www.ieva.lv/forms/#object:1000774
Papildu informācijai: Linda Ļisicina, Food Union sabiedrisko attiecību konsultante,
linda.lisicina@hkstrategies.com, + 371 6724 0571, + 371 2977 2050.
VĒRGALES PAGASTA
LAUKU ATTĪSTĪBAS SPECIĀLISTE RUDĪTE BĒRZIĽA

Apbalvo skolēnus un skolotājus

Pāvilostas novada izglītības iestāţu mācību olimpiāţu un individuālo
konkursu uzvarētājiem un viľu skolotājiem 23.maijā notika svinīgā pieľemšana
novada pašvaldībā.
Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons ar grāmatām apbalvoja:
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Valkašai, Andai Blūmanei, Ainai Jakovļevai, Gunai
Laumanei, Ilzei Ozoliľai, Rutai Ozolai.
Pēc labi padarīta darba visiem olimpiāţu un
konkursu uzvarētājiem un viľu skolotājiem domes
priekšsēdētājs uzdāvināja vienas dienas ekskursiju.
Ar
muzikālu
sveicienu
pasākuma
dalībniekus iepriecināja Pāvilostas PII „Dzintariľš”
audzēkľi. Paldies skolotājai Aijai Gertsonei.
Pāvilostas novada pašvaldība saka paldies
Vērgales pamatskolas un Pāvilostas vidusskolas 44
sportistiem un viľu pedagogiem Zintim Vīgulim,
Solveigai Ansonei, Gintam Jurikam par labiem
sasniegumiem volejbola, basketbola, vieglatlētikas,
galda tenisa starpnovadu sacensībās. Kā balvu par
labiem sasniegumiem sportā pašvaldība dāvina SPA
kompleksa apmeklējumu Liepājas Olimpiskā sporta
centrā.
Lai mums visiem jauka vasara! Vēlu gan
skolotājiem, gan skolēniem labi atpūsties un sakrāt
spēkus 2013./2014. mācību gadam!
SILVIJA LEJA –
metodiķe izglītības un kultūras jomā

Svētki kultūras
darbiniekiem

Elizabeti Kiričenko, Markusu Lazukinu, Alisi Aleksandru Griškēviču, Elīnu
Miltiľu, Martu Zamarīti, Saniju Bērziľu, Henriju Adrianu Gēgersonu, Kristeru Aploku,
Paulu Pelnēnu, Aiviju Dimu, Ralfu Emīlu Klāsēnu, Anniju Katrīnu Zikmani, Martu
Kalēju, Saivu Zaueri, Mihaēlu Doroľinu, Lauru Stirnu,Kitiju Valdmani, Itiju Ozoliľu,
Annu Elīzu Šēnu, Kristapu Klaku, Aletu Betiju Aniľu, Gundu Drulli, Sindiju Dunaisku,
Elizabeti Priedoliľu,Ilzi Ievu Vilni, Unu Sekaču, Kārli Vītolu, Andu Uzari, Kristapu
Ansonu, Antu Podziľu.

Foto: Marita Horna.

Foto: Aija Ozoliľa.

Domes priekšsēdētājs paldies sacīja pedagogiem, kuri gatavoja skolēnus mācību
olimpiādēm un konkursiem:
Dacei Bērzniecei, Ingunai Venenai, Sigitai Freimanei, Ivitai Meļķei, Vijai
Jegoruškinai, Inesei Renķei, Ivetai Vanagai, Inesei Krastai, Ārijai Paipai, Ludmilai
Vasiļčikai, Solveigai Ansonei, Andrim Paipam, Ivetai Arājai, Intai Priedoliľai, Agritai

29.maijā Pāvilostas novada pašvaldības
atbildīgās amatpersonas bija sarūpējušas svētkus
saviem kultūras un tūrisma jomā strādājošajiem
darbiniekiem. Visi kopā tikāmies Liepājas teātrī.
Apsveikumus svētkos un paldies par paveikto
saľēmām no domes priekšsēdētāja U.Kristapsona un
metodiķes kultūras un izglītības jomā S.Lejas.
Pēc tam noskatījāmies Liepājas teātra jauno
izrādi „Lukrēcija Bordţija” Dţ. Dţilindţera reţijā.
Paldies S.Lejai un M.Vītolai par ieguldīto
darbu svētku organizēšanā.
MARITA HORNA
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Zvejnieku svētki Pāvilostā 2013
Svētku Moto – „Saule – Jūra – Vējš”

Piektdiena, 12.07.2013.
Līgo vakarā 23.jūnijā
Pāvilostā pie muzeja plkst.22:30

Ielīgosim Jāľus

ar skanīgām dziesmām un rotaļām kopā ar
Pāvilostas pilsētas k/n pašdarbniekiem
plkst.23:00 iedancosim Jāľus kopā ar duetu

„TOMĒR JĀPADOMĀ”
29.jūnijā

PĀVILOSTAS VĀRDA DIENAS
SVINĪBAS

Dienā, kad vārda dienas svin Pēteri, Pauli un Pāvili, arī mūsu
pilsētai ir vārda diena. Sākotnējā Paulshafena, ko krāšņi un vērienīgi
1879.gadā dibināja Upesmuižas barons Otto Fridrihs fon Lilienfelds,
latviskojot kļuvusi par Pāvilostu un šo vārdu nes jau 134 gadus. Vārda
dienas svinības notiks jau trešo gadu. Katru gadu svētku tematika
mainās, bet pavisam noteikti tā saistīta ar Pāvilostas dibinātāja dzīvi
un darbību Pāvilostā.
plkst. 11.00 Pāvilostas Pētera – Pāvila ev.lut. baznīcā notiks
dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma dārza svētki.
plkst.12.00 Upesmuiţas parkā sākas pasākums „Koki – mūsu lielie
draugi”. Visas dienas garumā būs daţādas aktivitātes un radošās
darbnīcas. Svētkos piedalīties var ikviens interesents, bet īpaši
aicināti bērni un jaunieši.
plkst. 14.00 izstādes "Trejas priedes" (veltījums Pāvilostas priedēm)
atklāšana Pāvilostas domes zālē. Vēlreiz aicināti visi, kuriem ir foto,
zīmējumi, izšuvumi ar Līkās priedes un Vētras priedes attēlu, uz laiku
nodot tos izstādes rīkotājiem, piesakoties pa tālr. 29226526 vai
63498219 Maritai.
Par konkrētāku vārda dienas norisi sekojiet reklāmai!
MARITA HORNA
29.jūnijā plkst.23:00 pie TIC

„Dziesmu svētku ieskaľas
koncerts”

Piedalās: Pāvilostas pilsētas k/n sieviešu koris, vidējās paaudzes deju
kolektīvs, jauniešu deju kolektīvs.

30.jūnijā plkst.13:20
pie Pāvilostas pilsētas kultūras nama

Dziesmu svētku
karoga pacelšana

18:00 Aktivitātes Pilsētas centrā laukumā pie TIC.
19:00 Grafiti zīmēšana saistībā ar Zvejnieku tēmu.
20:00 Darbojas brīvdabas kino (Labos laika apstākļos pie jūras).
Vakarā: Uzstājas grupa „Musiqq”, grupa „Fakts”.
23:00 – 2.00/3.00 Dejas ar DJ.
Ieejas maksa uz šī vakara koncertu Ls 3,00, bērniem
no 5-10 g.v. un pensionāriem Ls 2,00 Bērniem līdz 5 gadiem bez
maksas.

Sestdiena, 13.07.2013.
4:00 Makšķernieku sacensību sākums (pieteikšanās internetā
iepriekš).
9:00 Sāk darboties svētku tirgus visas dienas garumā.
11:00 Piemiľas brīdis zvejniekiem kapsētā.
No 11:00 Vizināšanās ar kuģīti. Izmaksas Ls 1,00 – 2,00.
Pludmales skatuve
13:00 Neptūna un nāru sagaidīšana.
13.30 Pašvaldības vadītāja uzruna.
14:00 Kuģu parāde, kuru vada Neptūns.
Pilsētas skatuve (Tirgus laukumā)
12:00 – 13.00 Bērnu popgrupu koncerts.
13:00 – 17.00 Pašdarbnieku koncerts (deju kopas un vokālās
grupas no tuvējās apkārtnes, plānoti dalībnieki, no Talsiem,
Kuldīgas, Liepājas, Saldus u.c.).
Visas dienas garumā, Zvejnieku sportiskā daļa pie jūras:
Sākas ar skrējienu pa jūras krastu pa ūdeni ar gumijas
zābakiem vai zvejnieka zābakiem. Var aizvietot ar skrējienu ar
pleznām un nirēju brillēm, un peldriľķi ap vidu , pludmales
volejbols, pludmales futbols, dvieļbols, lielo bumbu futbols, zvejnieka
zābaka mešana, individuālās sporta aktivitātes atbilstoši tematikai.
Visas dienas garumā bērniem pludmalē radošās darbnīcas zem
nojumēm (gaisa pūķu, krāsaino smilšu bēršana, papīra locīšana
u.c.), laukumā pie muzeja piepūšamās atrakcijas un radošās
darbnīcas.
Pludmales glābēju paraugdemonstrējumi bērniem un pieaugušajiem.
Upesmuiţas parks
19.00 – 20.00 Improvizācijas teātris. Vakarā uzstāsies:
Double Faced Eals,
Transleiteri
Re:Public
Lauris Reiniks ar grupu
Grupa „Dzelzs vilks”
DJ priekšnesums ar dejotājiem
Grupa „Opus pro”
Grupa „Apvedceļš”
23.00 uguľošana
2.00 – 5.00 spēlē DJ
Ieejas maksa Upesmuiţas parkā Ls 5,00, bērniem no 510 g.v. un pensionāriem Ls 2,50. Bērniem līdz 5 gadiem bez
maksas.
Tirgotājiem
Tiek nodrošināta iespēja tirgotājiem atrasties pasākuma norises
vietās un tirgot savu produkciju. Par konkrēto vietu tiek runāts ar
pašvaldību un atbilstoši saistošiem noteikumiem Nr.4 iekasēta vietas
nomas maksa.
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Sakas tautas tērps izvirzīts
XXV Vispārējo latviešu
Dziesmu un XV Deju
svētku Latviešu tautas
tērpu skatei

Autore:
Diāna
Šlangena,
Pāvilostas
mākslas skolas
3.kurss.

SPORTA ZIĽAS

2. jūnijā Aizputes stadionā notika Rokasbirzs kausa izcīľa minifutbolā.
Turnīrā piedalījās astoľas komandas: Vaiľode, Bunka, Cīrava ,Aizputes pagasts,
Pāvilosta, Dunalka, Grobiľas pagasts un Veterāni.
Apakšgrupas rezultāti: Pāvilosta-Vaiľode 1:1; Pāvilosta-Bunka 2:2; PāvilostaAizputes pagasts 0:0.
Par iekļūšanu pusfinālā Pāvilosta tikās ar Grobiľas pagastu 1:1
Pēcspēles soda sitienos ar rezultātu 2:1 veiksmīgāka bija Pāvilostas komanda.
Pusfinālā Pāvilostas komanda vēlreiz tikās ar Aizputes pagastu 0:1
Spēlē par 3.vietu Pāvilostas komanda zaudēja Veterāniem ar 1:3 Pāvilostas
komanda turnīru noslēdza 4.vietā. Par turnīra uzvarētājiem kļuva Aizputes pagasta
komanda.
ALDIS BARSUKOVS

Foto no ţurnāla „Citāda pasaule” arhīva.

„CITĀDA PASAULE” Pāvilostā

Maijā Pāvilostas bibliotēkā viesojās radošā komanda no ţurnāla Citāda
Pasaule. Radošās komandas darbinieki stāstīja par savu darbu, tikšanos ar
interesantiem cilvēkiem, kā notiek darba process, veidojot daţādus rakstus. Stiliste
stāstīja par stila veidošanu, grimēšanu un citām interesantām lietām, fotogrāfs Matīss ar
lielu azartu un degsmi stāstīja, kā pats izmēģina visu, ko piedāvā interviju varoľi, kā arī
ceļojis iepriekšējās dzīvēs.
Notika arī loterija, kurā trīs veiksminieces ieguva ţurnāla Citāda Pasaule
abonementu.
Klātesošos un ciemiľus ar muzikālo priekšnesumu iepriecināja Pāvilostas
Mūzikas skolas audzēknes Rasa Lācīte, Alise Griškēviča un Elīna Freidenfelde
skolotājas Daces Bērznieces vadībā. Paldies, skolotājai un meitenēm par ieguldīto
darbu!
MAIRITA VĪTOLA

Foto: Ģirts Vagotiľš – Vagulis.

Pāvilostas pilsētas svētku ceļojošā kausa izcīľā minifutbolā piedalījās
sešas komandas: Dunalka, Cīrava, Aizputes pagasts, Pāvilosta, Pāvilostas jaunieši,
Vanagi (Liepāja). Izspēlējot katra komanda ar katru, rezultāti šādi:
1.vietā Aizputes pagasts 8 punkti; 2.vietā Cīrava 7 punkti; 3.vietā Dunalka 7
punkti; 4.vietā Pāvilosta 6 punkti; 5.vietā Pāvilostas jaunieši 2 punkti; 6.vietā Vanagi
(Liepāja) 0 punkti.
Par turnīra labākajiem spēlētājiem tika atzīti: Aivars Cērps - Aizputes pagasts,
Roberts Figoriľš- Cīrava, Sandţers Tarvids- Dunalka, Intars Reingolds- Pāvilosta, Ivo
Jaunzems-Pāvilostas jaunieši.

Š.g.15.maijā Pāvilostas pilsētas kultūras
nams iesniedza pieteikumu un 2 tautas tērpu
fotogrāfijas XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV
Deju svētku Latviešu tautas tērpu skatei – Sakas
tautas tērpu (sievas) - koru tērpu kategorijā. Šajā
kategorijā tika iesniegti 22 pieteikumi no visas Latvijas.
Saskaľā ar nolikumu un pēc ţūrijas atlases tērps izvirzīts
skates otrajai kārtai, kas notiks 2013.gada 7.jūnijā
plkst.13:00 Latvijas Nacionālajā kultūras centrā Pils
laukumā 4, Rīgā. Uz otro kārtu jāierodas ar tautas tērpu,
ko pārstāvēs un izrādīs ţūrijai Pāvilostas pilsētas kultūras
nama sieviešu kora dalībniece Iluta Skudrīte. Otrās kārtas
rezultāti tiks paziľoti līdz 30.jūnijam.
Tautas tērpu vērtēšanas komisijā piedalās: Aija
Jansone - Dr.hist. LU Latvijas vēstures institūta
Etnoloģijas nodaļas vadītāja, Lia Ģībiete - Liepājas
muzeja Kurzemes tautas tērpu informācijas centra
vadītāja, Inita Heinola - v/a "Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs" Etnogrāfijas nodaļas galvenā krājuma
glabātāja, Ilze Ziľģīte - v/a "Latvijas Nacionālais vēstures
muzejs" Etnogrāfijas nodaļas vadītāja, Irita Ţeiere - v/a
"Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" Arheoloģijas
departamenta pētniece.
Pāvilostas pilsētas k/n vadītāja SILVA VĀRSBERGA
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Pilsēta svinēja svētkus

Foto: Elīna Horna.

Foto: Elīna Horna.

18.maijā Pāvilosta svinēja savu dzimšanas
dienu un tūrisma sezonas atklāšanu. Šogad pati daba
bija parūpējusies par pasakaini skaistu un svētkiem
piemērotu laiku – saule mūs priecēja visas dienas
garumā. Rīta un vakara pērkona dārdi un lietus vien
attīrīja un spirdzināja gaisu un zemi.
Rīts iesākās pilsētas stadionā ar mini futbola
ceļojošo kausu un tirgu pilsētas tirgus laukumā, kurš šajā
dienā notiek jau otro gadu un kurā netrūka ne pārdevēju,
ne pircēju.
Pilsētas svētki nu jau trešo gadu pēc kārtas ir
arī tūrisma sezonas atklāšanas diena Pāvilostā un
novadā. Stāsta Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita
Tumpele un vadītājas vietniece Marita Kurčanova:
„Šogad sezonu atklāja skrienot minimaratonu, kur mazie
skrējēji pieveica aptuveni 500m garu distanci. Par
uzvarētāju šajā distancē kļuva Edijs Bielis. Pieaugušo
distancē, noskrienot aptuveni 3km pa jūrmalu un vecajām
pilsētas ieliľām, par uzvarētāju kļuva Zigmārs Siliľš. Kā
jaunumu tūrisma informācijas centrs piedāvāja ātrēšanas
konkursu „Pāvilostas lielākais ēdājs 2013”, kurš lieliski
sasaucās ar Kurzemes Tūrisma asociācijas Kurzemes
apceļošanas akciju „Apceļo Kurzemi – Kurzemes smeķis”.
Kā smēja TIC meitenes – lielāko Pāvilostas ēdāju sūtīšot
apceļot Kurzemi un nobaudīt visus Kurzemes gardumus!
Par lielāko Pāvilostas ēdāju tika nominēts Edijs Ermsons,
2. vietā atstājot Valēriju Kurčanovu, bet trešais ľiprākais
ēdājs bija Normunds Meľģis.”
Pirmo gadu pilsētas svētku ietvaros notika
gājiens. Tajā aicināti piedalīties bija visu pašvaldības
iestāţu, biedrību, uzľēmumu darbinieki.
Jau trešo gadu svētkos notiek arī velo- moto
parādes brauciens no pilsētas stadiona līdz centram, kur
pilsētas pašdarbnieki sniedza svētku koncertu.
Viesu statusā šogad bija „XMatti” (Liepāja)
ekstrēmo sporta veidu BMX riteľbraucēji. Skatītājiem tie
rādīja paraugdemonstrējumus.
Pāvilostniekiem un viesiem bija iespēja apskatīt
trīs mākslas izstādes - domes ēkas 2.stāvā - mākslinieces
Gundegas Tūtānes gleznu izstāde „Zīme”. Lielākā daļa
gleznu tapušas Pāvilostā – gleznotas gan mājas, gan
ielas, gan jūra...

Foto: Elīna Horna.

Foto: Elīna Horna.

Foto: Marita Kurčanova.
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Foto: Mairita Tumpele.

Muzeja mansarda stāvā - Liepājas Dizaina un Mākslas
vidusskolas audzēkľu darbu izstāde „Starp ezeru un jūru”, bet kultūras
namā mazajā zālītē - Elitas Viliamas gleznu izstādi „Atgriešanās”, kurā
bija skatāma jūra un Pāvilostas zvejnieki.
Vakarā Pāvilostas kultūras namā Pāvilostas amatierteātris
rādīja šajā gadā iestudēto izrādi pēc R.Blaumaľa darbu motīviem
„Brīnumzālīte”. Aktieri izspēlēja stāstu par to, cik grūti ir atrast labu sievu.

Pēc izrādes sākās svētku balle kopā ar grupu „Vecpilsētas
kungi”. Ap plkst. 22:00 braucienā pretī saulrietam aicināja biedrība
„Pāvilostas laivas”.
Paldies, visiem, kas piedalījās svētku organizēšanā un arī
tiem, kas ar savu klātbūtni, smaidiem un aplausiem sildīja un atbalstīja
svētku pasākumu dalībniekus!
MARITA HORNA

„Velniľu nedarbi” skatītājiem
30.maijā Pāvilostas kultūras nama
bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs
izrādīja iestudēto izrādi VELNIĽI, kas veidota
pēc R.Blaumaľa darba motīviem. Izrādē kā
aktieri darbojās 13 skolēni. Daţi no viľiem iejutās
vairākās lomās, kas nav viegli. Izrādei
piesaistījām arī kultūras nama dejotājas, kuras
nodejoja atraktīvo raganiľu deju. Paldies par
līdzdarbošanos un atbalstu izrādes vizuālajā
noformēšanā,
dekorāciju
gatavošanā,
apskaľošanā, tērpu gludināšanā Silvai, Ērikam,
Gitai, deju iestudēšanā Daigai un Eināram, kā arī
suflierei Elīnai. Paldies vecākiem un vecvecākiem
par tērpu sagādāšanu.
Dramatiskā kolektīva vadītāja
MARITA HORNA
Foto: Elīna Horna.

Pāvilostas vidusskolas īsziľas

27. maijā sākumskolas skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu.
Botāniskajā dārzā iepazinām augu dzīvi un to daudzveidību. Visus
pārsteidza ziedošo rododendru krāšľums un krāsu bagātība. Tropu tauriľu
mājā ikvienam bija iespēja piedzīvot tropu eksotiku: izjust tauriľu spārnu
vēdas, augu smarţu un dţungļu klimatu. Ciemojāmies Latvijas Leļļu teātra
muzejā pie meistariem, uzzinājām, kā top lelles, kā tās darbojas. Zoodārzā
iepazinām dzīvnieku dzīvi, bet nobeigumā izklaidējāmies atpūtas centrā
LIDO.
3.klases skolēnu iespaidi par ekskursiju:
...man ļoti, ļoti patika! ...es jutos lieliski! Zoodārzā man patika 5m
garais krokodils. ...es pirmo reizi redzēju nīlzirgu, žirafes, lemurus.
...es tik daudz ko uzzināju no jauna! ...LIDO es nekad neaizmirsīšu! Tur
bija virtuālā šautuve. Es tur šāvu mežacūkas. ...Cik krāšņi bija
rododendri! Mana mamma nespētu no turienes aiziet. ...LIDO bija tik
garšīgi kartupelīši! ...Šī ekskursija bija ļoti jautra un pamācoša.
Vēlos vēl tādas ekskursijas. Paldies, skolotājām!
sākumskolas skolotāja INTA PRIEDOLIĽA

3.maijā skolā ar 11.,12.klasēm tikās RTU Liepājas filiāles
pārstāvji, kas iepazīstināja ar iespējamiem studiju virzieniem un
citām brīvā laika izmantošanas iespējām šajā izglītības iestādē.
6.maijā 5.-7.klašu grupa brauca mācību ekskursijā uz
Rīgu.
9.maijā skolēnu atskaites koncerts, kas vienlaicīgi veltīts
māmiľām, tētiem un vecvecākiem, kā arī aicinātajiem skolotājiem
un skolas tehniskajiem darbiniekiem, kas šobrīd jau pelnītā atpūtā.
Mūzikas skolotājas Daces Bunkas vadībā 1.-4.klašu koris un
ansamblis atskaľoja dziesmas no 12 latviešu teātra izrādēm,
koncertu atklājot ar izrādes „Gaidīšanas svētki” jautru dziesmu
„Mammu es gribu”, tai sekojot izrādes „Meţa gulbji” aizkustinošai
R.Paula dziesmai „Kad man maziľam”. Laikam ātri ritot, nemanot
koncerts tuvojās izskaľai, noslēdzoties ar „Atkal, atkal ir debesis
pušu” (Nacionālā teātra himna) ar leģendāro Imanta Kalniľa mūziku
un Māra Čaklā vārdiem, kas arī ir Lilioma – brīvā un nepieradināmā
karuseļa iekšāsaucēja - dziesma, kas aicina pacelties pāri ikdienas
rūpēm un aizmirst vilšanās brīţus.
Turpinājums 15.lpp.
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10.maijā 5.un 6.klases piedalījās ZZ čempionātā Kuldīgā.
Pāvilostas vidusskolas kolektīvs saka paldies skolotājai Dacei Bunkai par
ieguldīto darbu koncerta tapšanā un darbu, kas ieguldīts skolēnu muzikālo prasmju
attīstīšanā ikdienā, lai dziesmu skanējums būtu plūstošs un jauks.
Pēc koncerta bijušie Pāvilostas skolas darbinieki tika aicināti uz kopēju
foto.
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15.06.2013. Pāvilostas kultūras namā
plkst.16.00 izlaidums 9.klasei.

Pāvilostas vidusskolas
absolventu saraksts

9. klase

Foto no Pāvilostas vidusskolas arhīva.

15.maijā vidusskolēni tikās ar A/S „Swedbank” pārstāvjiem, kas
iepazīstināja ar noderīgu un ļoti praktisku informāciju par pāreju uz eiro. Informēja,
ar ko jārēķinās un ko iesākt, ja mājās ir lieli skaidrās naudas uzkrājumi un krājkasītē
ievērojams daudzums viena vai divu santīmu monētas.
16.maijā skolā viesojās topošie pirmklasnieki. Viľus sagaidīja skolēni ar
nelielu koncertiľu. Skolas direktore A.Ansone iepazīstināja ar skolu, tad bērni
apskatīja telpu, kurā septembrī uzsāks skolas gaitas, un iepazinās ar pirmo klases
audzinātāju Agritu Valkašu.
17.maijā astoľpadsmit devītās klases skolēni (klases audzinātāja Alla
Lācīte) un astoľi divpadsmitās klases skolēni (audzinātā Dace Bunka) sagaidīja
savu „Pēdējā zvana” stundu, iepriekš pulcējoties pie Saules akmens, kur ar zvana
skaľām visus pavadīja pirmās klases skolniece Santa Ozoliľa. Uzklausot veiksmes
vēlējumus un izdošanos eksāmenā no skolas direktores A.Ansones, mācību
pārzines A.Jakovļevas, varēja doties uz pēdējo audzināšanas stundu šajā mācību
gadā. Bet līdz tam no agra rīta astotā klase bija sagatavojusi daţādus
pārbaudījumus devītajiem, bet vienpadsmitie bija sagatavojuši recepti, pēc kuras
vadoties, divpadsmitie cepa sev svētku torti.
30.maijā 1.-4.klasēm drošības diena – tikšanās ar nepilngadīgo lietu
inspektori Inesi Šteinbergu. Tika aktualizēti jautājumi, kas jāievēro ikdienā, īpaši
vasarā, lai sevi pasargātu no negadījumiem. Runāja par savstarpējo agresiju –
sekām un atbildību. Pēc tikšanās katrs skolēns saľēma dāvanā bukletu „Tava rīcība
– tava atbildība”. 5. – 11.klasēm šai laikā notika sporta diena.
31.maijā „Cerību balvas” pasniegšana skolēniem ar augstām sekmēm,
apbalvoja 8. un 12. klases ar augstāko vidējo klases atzīmi. A.Jakovļeva izsniedza
CSDD velosipēda vadītāja apliecības.
Pāvilostas vidusskolas kolektīvs saka lielu paldies skolēnu līdzpārvaldei
par aktīvu, radošu darbu un katram, kas atbalstīja un palīdzēja, mācību gada laikā.
MARITA ROLMANE

Mūsu sporta laureāti vieglatlētikā
15.05.2013., Aizputē.
Zelta medaļas:
Ivo Jaunzems (10.klase) – šķēpa mešana;
Leo Kiričenko (5.klase)– šķēpa mešana.
Sudraba medaļas:
Ivo Jaunzems(10.klase) – 110m barjerskrējiens;
Leo Kiričenko (5.klase) – augstlēkšana;
Kārlis Rudzājs (7.klase) – lodes grūšana, augstlēkšana;
Kristers Gūtmanis (5.klase) – 400m barjerskrējiens.
Bronzas medaļas:
Jete Made Jance (7.klase) – šķēpa mešana;
Dagita Valdmane (9.klase) – 100m barjerskrējiens.

ZINTIS VĪGULIS

1 ARVIS
2 DĀVIS
3 KRISTAPS
4 ELVITA
5 RIHARDS
6 EVITA
7 VIVIĀNA
8 KRISTAPS
9 ANDRA
10 SINDIJA
11 ITIJA
12 MAREKS
13 LAURA
14 IJA
15 TOMS
16 DAGITA
17 KITIJA
18 ELVIS
Klases audz. Alla Lācīte.

BARSUKOVS
BĒRZNIEKS
DRAUGS
FREIDENFELDE
GRUNDMANIS
JAKOVĻEVA
KĀRKLIĽA
KLAKS
LANKA
MOŢENOVA
OZOLIĽA
PODZIĽŠ
STIRNA
TAPIĽA
TIMOFEJEVS
VALDMANE
VALDMANE
VĪGANTS

22.06.2013. Pāvilostas kultūras namā
plkst.18.00 izlaidums 12.klasei.

12.klase
1 KRISTAPS
2 MADARS
3 AGNESE
4 ANTA
5 KRISTĪNE
6 UNA
7 ANDA
8 ILZE IEVA
Klases audz. Dace Bunka.

ANSONS
KAŢIS
KURČANOVA-KRAĢE
PODZIĽA
PODZIĽA
SEKAČA
UZARE
VILNE

Pāvilostas vidusskolas „Cerību balva”
2012./2013.
5. klase Mihaēls Doroľins vidējā atzīme 9,5;
6. klase Krista Ziemele - 8,92; Daniels Delijevs -8,5
7. klase Rūdolfs Priedoliľš - 8,53;
8. klase Evita Lazukina - 8,5; Anna Elīza Šēna - 9,3; Kate
Štokmane - 9,3;
9. klase Evita Jakovļeva - 8,67; Andra Lanka - 8,67; Kristaps
Klaks - 8,53;
10. klase Linda Ansone 9,33; Maiga Uzare - 8,57;
11. klase Kārlis Vītols - 8,94;
12. klase Anta Podziľa - 8,54; Ilze Ieva Vilne - 9,00; Anda
Uzare - 9,00.
KOPĀ: 16 skolēni.
Sākumskolas izcilnieki - Elizabete Kiričenko,
Alise Aleksandra Griškēviča- 2.kl.; Marta Zamarīte,
Aleksandrs Protopovičs- 3.kl.; Sanija Bērziľa- 4.kl.
AINA JAKOVĻEVA

Pāvilostas Novada Ziņas

Mācību gads noslēdzies

Skolā maijā noslēdzies 2012./2013. mācību gads 1.-8.
un 10.-11. klašu skolēniem. Jūnijs 9. un 12. klašu skolēniem ir
atbildīgs un spraigs posms, jo tas ir pamatskolas un vidusskolas
beigšanas eksāmenu laiks. Savus izlaidumus 9. kl. svinēs 15.
jūnijā, 12. kl. 22. jūnijā, kaut arī centralizēto eksāmenu
sertifikātus un līdz ar to arī vidusskolas beigšanas atestātus
varēs saľemt 8. jūlijā.
Mācību gads bijis notikumiem, darbiem bagāts, un arī
panākumi mācību darbā, mācību olimpiādēs, sacensībās,
konkursos ir labi. Ir saľemti diplomi, atzinības, bijām svinīgajā
pieľemšanā domē, un pašvaldības balvā tika piešķirtas
ekskursijas.
Par izciliem sasniegumiem mācībās jau vienpadsmito
gadu tiek piešķirta "Cerību balva", un šogad naudas balvas
saľem 16 skolēni no 5. līdz 9. klasei saskaľā ar izstrādāto
nolikumu.
Izlaiduma klašu absolventi balvas saľems izlaidumā.
Novēlam viľiem labas sekmes eksāmenos!

Ir cilvēki, kuriem negribas garām iet.
Ir tādi, ar kuriem kopā gribas putenī iet.
Tas tāpēc, ka viľos dvēsele,
Tik silti un vienkārši zied,
Kā ugunī – dzirkstele,
Kas vējam uzpūšot,
Uzplaukst vēl vairāk un nedziest.
Tādi cilvēki ir kā salūts,
Ko nevis svētku,
Bet ikdienas debesīs meklē sirds. M. Svīķe

2013. gada jūnijs

Vēl pēdējās maija dienās skolā organizējām Drošības dienas
pasākumus un pārrunas skolēniem par drošību ūdens un elektrības tuvumā, ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu un piesardzības pasākumiem gan sabiedriskās
vietās, gan mājās, it īpaši, ja bērni tiek atstāti bez pieaugušo uzraudzības.
Vecākiem ir svarīgi atcerēties, ka saskaľā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu,
vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiľu gadu vecumam bez pieaugušo
vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.
Jau no gada sākuma Izglītības un Zinātnes ministrija diskusijās ar
Pašvaldību savienību un citām institūcijām vēl arvien nav vienojušās par kārtību,
kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu iegādi. Mūsu skolas budţetā ir
paredzēti līdzekļi visu mācību grāmatu iegādei pamatizglītībai, un lielākā daļavidējai izglītībai. Valsts finansējums ir ļoti neliels. Tādēļ, gaidot Saeimas likumu,
kurā vajadzētu būt noteikts, kas ir kas, - katram skolēnam izsniedzām mācību
līdzekļu sarakstu, kurā redzams, no kādām mācību grāmatām mācīsimies, kuras
nodrošina skola. Jautājumu par darba burtnīcām atstājam atklātu līdz laikam, kad
Saeima pieľems likumu. Tad, cerams, arī vecāki varēs izlasīt formulējumu- kas
tad ir individuālās lietošanas mācību līdzekļi, un tos savam bērnam iegādāties.
Jauku, saulainu, drošu un pozitīviem piedzīvojumiem bagātu vasaru
vēlotPāvilostas vidusskolas direktore AINA ANSONE

Tētu talka
Foto no Pāvilostas PII „Dzintariľš” arhīva.
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Pirmsskolas
izglītības
iestādē
„Dzintariľš”
septembra mēnesī notika pedagoģiskās padomes sēde, kurā
vadītāja M. Pētermane palūdza, lai katra grupiľa padomā un

pagatavo uz pavasari kādu rotaļu atribūtu grupu laukumā, protams, ar vecāku palīdzību.
Un tā 3-4 gadīgo bērnu grupā „Taurenītis” 4. aprīlī notika tētu sapulce ar vadītājas piedalīšanos. Sapulce bija radoša, interesanta, labestīga.
Tajā tika nolemts, ka laukumā tiks uzstādītas četrvietīgas šūpoles un ieraktas automašīnu riepas. Pēc nokrāsošanas tās būtu piemērotas daţādām
sporta aktivitātēm.
12. maijā notika grupas „Taurenītis” tētu talka. Tajā piedalījās atsaucīgākie, strādīgākie un labestīgākie tēti: Aldis Brūklis, Gints Gūtmanis,
Ivars Krēsliľš, Jānis Pētermanis, Ģirts Vagotiľš – Vagulis, Guntars Zamarītis. Iecerētie darbi tika paveikti. Protams, šūpolēs šūposies visi bērnudārza
bērni.
Gribas pateikt šiem cilvēkiem, vīriešiem, tētiem, milzīgu paldies par paveikto. No bērniem paldies! Viľiem ļoti patīk jaunās šūpoles.
Pirmsskolas skolotāja RITA PENCE

Sveikas bērnu dārzam
Un, lai vai cik mēs lieli izaugsim,
Par savām bērnu dienām sapľosim.
Mēs centīsimies dzīvot tā,
Lai katra diena paliek atmiľā.

Daudzas zemes skaistas, jūras brīnišķas,
Zilzili meţi, smilšu salas saulainas,
Bet es apzinos, ka šajā pasaulē
Nav vietas labākas kā bērnu zemīte.
Šādus vārdus dzied Pāvilostas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes „Dzintariľš” bērni savā izlaidumā,
atvadoties no bērnudārza.
Lai mācīšanās iet no rokas, lai smiekli un dziesmas
skan tikpat skaľi kā pie mums bērnudārzā, lai bērni ir
enerģijas un dzīves spara pilni, lai viľiem daudz draugu
skolā, jo paši pirmklasnieki ir tikai septiľi!
Saulainu vasaru un veiksmīgas skolas gaitas!
PII „DZINTARIĽŠ” DARBINIEKI

Foto: Dace Bērzniece.
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30.jūnijā plkst.13.20
Vērgales centrā pie Vērgales pamatskolas

Dziesmu svētku karoga
svinīgā pacelšana
Vasaras saulgrieţi
Ziemupē

21. jūnijā jau tradicionāli „Kalējos” Ziemupē
tiks svinēti vasaras saulgrieţi.

Šogad kopīga gatavošanās notiks visas dienas
garumā.
Bet tie, kuri aizľemti darbā un ikdienas
skrējienā, mīļi tiek gaidīti vakarā ap pl.20.00, lai kopā
varam Sauli pavadīt un sagaidīt, spēku smelties un, pats
galvenais, Jāni godināt.
Līdzi jāľem vainadziľš (arī pērnā gada), 27
zālīšu pušķītis, kas stiprinošs mielastam, lai visu nakti var
līgot un dančos lekt.
Sīkāka
informācija
būs
pieejama
www.ziemupe.ciemos.lv un www.draugiem.lv/ziemupite.
Daina Vanaga, t.26107720, ziemupiite@inbox.lv

Kad atnāca Jāņu diena,
Es varēju priecāties:
Ziedēj’ pļava, ziedēj’ nora,
Ziedēj’ visas mežmalītes.

Vērgales pamatskolā noslēdzies
mācību gads!

31.maijā Vērgales pamatskolā ir mācību gada noslēgums, kad tiek
izsniegtas liecības un tiek apbalvoti tie skolēni, kuriem ir sasniegumi olimpiādēs
un ir labas sekmes mācībās.
Pāvilostas novada metodiķe kultūras un izglītības jomā Silvija Leja pasniedza
„Cerību balvu” skolēniem, kuriem vidējā atzīme ir 8,5 balles un augstāk. Šajā mācību
gadā „Cerību balvu” ieguva četras Vērgales pamatskolas skolnieces – Laura
PIRKTIĽA, Annija Katrīna ZIKMANE, Aleta Betija ANIĽA un Saiva ZAUERE.
Otrajā mācību pusgadā labi un teicami mācījušies 33 skolēni:
1.klase – Dţeina ŠERVINCKA, Amanda TROFIMOVA.
2.klase – Karīna BALODE, Miks KALĒJS, Matīss ĶEIRIS, Aleksis PETRAUSKS,
Emīls SĪPOLS, Sandis STRĪĶIS.
3.klase – Sanija Monta BRĒDIĶE, Eva VĪTOLIĽA, Elīna MILTIĽA.
4.klase – Maira BRAŢE.
5.klase – Dana BLŪMA, Jānis DUNKERS, Markuss GEDMINS, Airita
KLEŠČENOKA, Elvita PETRAUSKA, Marija PETRAUSKA, Dans SILS.
6.klase – Dace DUNAISKA, Laura PIRKTIĽA, Saiva ZAUERE.
7.klase – Marta KALĒJA, Maiga MEĻĶE, Reinis TROFIMOVS, Annija Katrīna
ZIKMANE.
8.klase – Aleta Betija ANIĽA, Evija BRIKMANE, Gunda DRULLE, Anete
MUCENIECE, Annemarija SAVARINA.
9.klase – Daiga KALĒJA, Karīna VEŠĽAKOVA.
Visiem šiem skolēniem septembrī tiek dāvināta vienas dienas ekskursija!
COMENIUS projekta vadītāja Vērgales pamatskolā, skolotāja Ivita Meļķe
stāstīja par ceļojumu uz Turciju, tika rādītas fotogrāfijas, par kurām komentārus sniedza
8.klases skolniece Aleta Betija Aniľa. Spilgtākos mācību gada notikumus atmiľā
atsauca un fotogrāfijas rādīja direktora vietniece Anda Blūmane.
Savukārt 18. un 19.maijā Vērgales pamatskolas folkloras kopa piedalījās
Latvijas bērnu folkloras sarīkojumā „PULKĀ EIMU, PULKĀ TEKU” Kuldīgā un Alsungā.
Viens no spilgtākajiem gada notikumiem ir 8. klases skolēnu piedalīšanās ZZ
čempionātā. Lai tiktu uz pusfinālu, klasei vajadzēja izdomāt un nofilmēt jaunu sporta
veidu – mums tas bija kastbols.

23.jūnijā plkst. 21.00
Vērgales kultūras namā
ielīgosim Jāľus kopā ar
lieliem un maziem vērgalniekiem koncertuzvedumā

,,Līgo, Vērgale, Līgo’’

Ināras Kalnarājas reţijā. Vērgales muiţas
laukumā no plkst. 23.00 līdz rīta gaismiľai zaļumballe
kopā ar četriem muzikantiem- Laumaľi un Co.
Priecīgus Līgo svētkus, skanīgas Līgo
dziesmas un jauku Jāľu dienu! Sirsnīgi sveicieni
vārdadienās mūsu Līgām un Jāľiem!
Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgrieţu brīnuma,
Lai sirds paľem sev līdz! Novēl un ielūdz uz
Saulgrieţu svētkiem!
Vērgales kultūras nama vadītāja
VELGA FREIMANE
ZZ čempionāts Kuldīgā. Foto: Anda Blūmane.
Turpinājums 18.lpp.
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Kuldīgā Vērgales pamatskolas klase bija viena no labākajām, tāpēc arī ieguva tiesības
piedalīsies finālā Rīgā 1. jūnijā. Konkurence bija liela, jo kopumā katrā klašu grupā piedalījās 60
komandas. Karstums mūs nenogurdināja, jo azarts un cīľas spars guva virsroku. Komanda startēja
3 posmos – pirmais posms bija deja, ļoti strauja un aizraujoša, otrs posms – stafetes, kur tika
vērtēta precizitāte, ātrums, trešais posms – erudīcija un konstrukcija. Mums veicās ļoti labi, jo
vairākos stafetes punktos tiesneši teica, ka esam ātrākie un precīzākie. Taču ļoti mums nepaveicās
konstrukcijas uzdevumā, kurā bija jāizveido „kaķenei” līdzīgs priekšmets. Mēģinājumā šaušana
izdevās labi, arī attālums bija pieteikams, bet, sākoties sacensībām, bumbiľa, kas veidota no
smiltīm, vairs negribēja lidot, tāpēc varbūt arī godalgotu vietu neguvām. Mazliet bēdīgi uz brīdi
jutāmies, bet apsveikuma dāvanas, prieku, gandarījumu guvām. Lai gan karstums arēnas „Rīga”
laukumā bija liels, tas netraucēja mums visiem dejot kopīgu deju Gačo mūzikas pavadībā,
priecāties par grupu PER un MUSIK uzstāšanos. To visu fiksēja un ar savu fotoaparātu iemūţināja
Marta Kalēja. Marta izveidoja 2 minūšu filmu – reportāţu, iegūstot tiesības piedalīties starptautiskā
mediju nometnē.
Novēlam arī citām klasēm piedalīties ZZ čempionātā, jo ir interesanti, jautri. Ja vēlaties
būt aktīvi, radoši, piedalieties!
VITA BRAŢE un Vērgales pamatskolas direktora vietniece ANDA BLŪMANE

ES Mūţizglītības programma
Comenius Stambulā, Turcijā

Foto: Ivita Meļķe.

No 12. – 18. maijam Vērgales pamatskolas 7 skolēni – Aleta Betija Aniľa,
Annemarija Savarina, Marta Kalēja, Sindija Dunaiska, Paula Dēvica, Matīss Dunkers, Ralfs
Emīls Klāsēns - un 4 skolotāji devās uz Comenius projekta” Cultural Bridges to the Future”
šī mācību gada pēdējo tikšanos Stambulā. Nākamā projekta dalībnieku tikšanās sanāksme –
oktobrī Itālijā.
Par Turcijā gūtajiem iespaidiem stāsta projekta dalībnieki.
Iebraucot Stambulā, lidostā mūs sagaidīja projekta vadītāja un autobuss, kas mūs veda uz skolu.
Mēs bijām pārsteigti, redzot, ka viss zaļo un zied. Ziedēja krāšľās rozes, un ielās un parkos
drūzmējās cilvēku pūļi, kuri atpūtās. Visu ceļu līdz skolai brīnījāmies par skaisto pilsētu un par to, ka
tiek ceptas desiľas un gaļa gan zālājos, gan uz trotuāriem. Uzreiz steidzāmies to visu iemūţināt
fotogrāfijās! Kad sasniedzām skolu, tur mūs sagaidīja ģimenes, kuras visu nedēļu mūs uzturēja un
rūpējās par mums.
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Tā kā dzīvojām viesu ģimenēs, tad
mums katram radās savi iespaidi gan par
cilvēkiem, gan par valsti un tās kultūru.
Pirmajā dienā bija projekta oficiālā
atklāšana un koncerts skolā, kurā turku bērni
gan dziedāja, gan dejoja. Bijām pārsteigti par
to, ka viľi izrādīja lielu cieľu, uzmanību un
interesi par mums ik mirkli un vienmēr
spietoja ap mums visas nedēļas garumā.
Apmeklējām arī mācību stundas, kuras krasi
atšķīrās no stundām, kādas ir Latvijā. Dīvaini
vēl likās tas, ka viľu zināšanas vērtēja
procentuāli – līdz 100%.
Otrdiena un ceturtdiena bija tās
dienas, kad visas dalībvalstis katra
prezentēja divus nacionālos ēdienus. Kā
cienastu līdzi bijām atveduši sklandaraušus,
bet uz vietas cepām pīrādziľus, un to
cepšanā aktīvi piedalījās meitenes no
Rumānijas. Pīrādziľi draugiem ļoti garšoja,
un pāri nepalika neviens. Arī citas valstis
gatavoja savus nacionālos ēdienus, un
visiem bija iespēja tos nogaršot. Itāļi gatavoja
picu, kura īpaši neatšķīrās no Latvijā
gatavotajām. Interesanti arī bija tas, ka ungāri
kā savu tradicionālo ēdienu pasniedza
latviešu tautai zināmos sautētos kāpostus,
bet kiprieši pārsteidza ar kaut ko līdzīgu
skābputrai, kur rūgušpiena vietā ir siers. Turki
gatavoja picai līdzīgu ēdienu, kurš latviešiem
bija nepierasti ass, bet vislabāk no visiem
ēdieniem mums garšoja rumāľu gatavotā
zupa. Tālāk šo ēdienu receptes tiks
apkopotas kopīgā pavārgrāmatā.
Visas nedēļas garumā devāmies
arī ekskursijās – iepazinām Stambulu, turku
kultūru, tradicionālos ēdienus, kuri krasi
atšķīrās no latviešu ēdieniem, apskatījām
pilsētas ievērojamākās vietas, apmeklējām
Sv. Sofijas katedrāli, Zilo mošeju, Topkapi
pili, izbraucām ar kuģīti pa Bosfora jūras
šaurumu, kas Stambulu sadala Eiropas un
Āzijas daļās. Skola un mūsu mājas atradās
Eiropas daļā. Iepirkāmies Stambulas lielākajā
tirgū – Grand Bazar, kurā ir vairāk nekā 4000
veikalu un izbaudījām Stambulas lielisko
atmosfēru. Bijām pārsteigti, dzirdot, ka četras
reizes dienā skanēja lūgšanas visā pilsētā
izvietotos skaļruľos. Pēdējā dienā devāmies
ekskursijā uz Āzijas daļu, kur, uzbraucot
kalnā, pavērās neaizmirstams skats uz
Bosfora jūras šaurumu un Eiropas daļu.
Šajā nedēļā mēs atradām jaunus
draugus, tika iegūta jauna pieredze. Atmiľā
paliks draugu vecāku teiktais, ka esam
vienmēr laipni gaidīti viľu mājās. Projekta
noslēguma dienā, aizbraucot no skolas, pat
nevēlējāmies braukt mājās. Visiem bija ļoti
skumji un acīs bija asaras…
Taču tik un tā bija prieks atgriezties
mājās un dzirdēt latviešu valodu. Viss šis
brauciens bija viens liels piedzīvojums, kurš
paliks mūsu atmiľās uz visu mūţu.
Projekta dalībnieku iespaidus apkopoja
projekta vadītāja Vērgales pamatskolā
skolotāja IVITA MEĻĶE
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Zibakcija „Latvija lasa”

Foto: Vita Braţe.

29.maijā Latvijā norisinājās Lasīšanas dienas zibakcija kopīgai mīļāko grāmatu lasīšanai.

Akcijas laikā dalībnieki tika aicināti pilsētās un ciemos, skolās un ielās, bibliotēkās un mājās ar ģimeni pulcēties pie savām iecienītākajām
grāmatām, lai pirmo reizi Lasīšanas dienas zibakcijā „Latvija lasa” veltītu 15 minūšu kopīgai lasīšanai.
Zibakcijā piedalījās arī Vērgales pamatskolas jaunāko klašu skolēni, sākotnēji lasīšanas vietas izvēloties visdaţādākās – zālājā, kokos, koku
paēnā, sēţot uz velosipēdiem, bet vēlāk visi pulcējās pie Vērgales pamatskolas, lai kopā 15 minūtes lasītu. Akcijā piedalījās arī Vērgales kultūras nama
vadītāja Velga Freimane.
VITA BRAŢE

IZLAIDUMS VĒRGALES „KASTANĪTĪ”
1.jūnijā 16 bērni teica
sveikas Vērgales
bērnudārzam
„Kastanītis”.
Lai
viľiem
veiksme
turpmākos
dzīves ceļos!

Foto: Gaida Akerfelde.

Iestādes vadītāja
GAIDA AKERFELDE

Pāvilostas Novada Ziņas

20

2013. gada jūnijs

PĒDĒJAIS ZVANS VĒRGALES PAMATSKOLĀ

20.maijā Vērgales pamatskolā izskanēja pēdējais zvans.
Skolas zālē 9.klases skolēni saľēma apsveikumus, ziedus un laba vēlējumus no pārējo klašu skolēniem un skolotājiem, lai pēc tam dotos gājienā pa
skolas apkārtni un gaisā palaistu balonus ar savu vēlēšanos. Noslēgumā devītklasnieki devās pie skolas vecā ozola, lai smeltos spēkus eksāmeniem,
bet pēcpusdienā devās uz boulinga zāli.
Veiksmi eksāmenos
šogad vēlam –
Sindijai DUNAISKAI,
Karīnai VEŠĽAKOVAI,
Paulai DĒVICAI,
Daigai KALĒJAI,
Santai KLEŠČENOKAI,
Agitai TUBINAI,
Andrim MANTENIEKAM,
Armandam POMERANCIM,
Rihardam VILEMSONAM,
Jānim ALMANIM!

Vērgales pamatskolas
9.klases izlaidums
15.jūnijā plkst.18:00
Vērgales kultūras
namā.
9.klases skolēni ar audzinātāju Dainu Magoni. Foto: Vita Braţe.

VITA BRAŢE

MĀMIĽU DIENA VĒRGALES PAMATSKOLĀ
9.maija pēcpusdienā Vērgales pamatskolas skolēni aicināja savas māmiľas un vecmāmiľas uz koncertu, veltītu Mātes dienai.
Pasākums sākās ar īsu prezentāciju un Vara Vētras dziesmu „Māmiľai” „Paľem mani klēpī un ieaijā,
Un es aizmigšu tavā tuvumā.
Te es jūtos kā princis savā pasakā,
Kad tu esi man blakus nomodā.”

Folkloras kopa un meiteľu ansamblis. Foto: Vita Braţe.
Ar sagatavoto programmu folkloras pasākumam Alsungā „Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni laipotāji” uzstājās Vērgales pamatskolas
folkloras kopa un meiteľu ansamblis. Savukārt dejot prasmi vecākiem rādīja 1. – 3.klašu un 4. – 6.klašu deju kolektīvi. Dziesmu un deju starplaikos
tika runāti dzejoļi un tautas dziesmas par bērniem un māmiľām.
4.klases skolēni, skolotājas Ivetas Vanagas vadībā bija sagatavojuši interesantu priekšnesumu. Tika rādīts detektīvstāsts, kuru sarakstījis
4.klases skolēns Kristers Aploks. Uzvedumā darbība norisinās Vērgales centrā, veikalā TOP. Izrādās, ka kādu nakti veikala logus kāds nokrāsojis zilā
krāsā... Divi zēni nolemj veikt izmeklēšanu un atrast vainīgo! Izrādei skatuves noformējumu sagatavojis šīs pašas klases skolēns Henrijs Gēgersons,
bet aktieri - visa klase!
Pēc koncerta bērni ar ziediem un dāvaniľām sveica savas māmiľas svētkos!
VITA BRAŢE
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Tava diena – skanīga,
gaiša pavasara dziesma

10.maijā Vērgales muzejā uz Tējas rītu – „Tava diena – skanīga,
gaiša pavasara dziesma” pulcējās Vērgales pamatskolas 2.klases skolēni un
viľu māmiľas un vecmāmiľas.

2.klases skolēni ar audzinātāju Guntu Limbergu. Foto: Vita Braţe.

Pirms pasākuma 2.klases audzinātāja Gunta Limberga ar muzeja
vadītāju Mirdzu Sīpolu sagatavoja skolēnu radošo darbu izstādi, kuru vecāki
aplūkoja ar lielu interesi. Muzeja vadītāja pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar
muzeja eksponātiem un īsumā pastāstīja par Vērgales vēsturi.
Māmiľas un vecmāmiľas tika cienātas ar tēju un saldumiem, un bērni
sveica viľas ar mīļām bučām un apsveikumiem. Tika minētas arī mīklas, pēc
zīmējuma jāuzmin, kuram pieder zīmētā plauksta, jauktā secībā jāatmin, kam
pieder skolēnu zīmētie pašportreti.
VITA BRAŢE

Muzeju nakts Vērgalē

Foto: Mirdza Sīpola.

18.maijā Latvijā jau devīto reizi tiek atzīmēta Muzeju nakts un šā
gada vadmotīvs ir „Zaļā krāsa – meţs”. Muzeju nakts tematika saistīta ar zaļo
krāsu, kas simbolizē meţu, atjaunotni un harmoniju.

Vērgalē šis pasākums norisinājās trešo reizi, un tā tēma bija „Meţa
sapnis zaļš pie manis nāk!”. Skanot mūzikai, vakaru ar Vijas Beinertes esejas
„Mūţīgais noslēpums” lasījumu atklāja Daina Vagule:
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„Guļu saritinājusies kā lapiľa pumpurā. Kā sēkliľa
ābolā. Kā auglis klēpī. Pašā viducī guļu, visuma centrā.
Starp pavasari, kas tikko aizgājis, un vasaru, kas tūlīt
sāksies. Starp nakti, kas jau izdzisusi, un dienu, kas vēl nav
modusies. Starp zemi, kas elpo, skumst, nopūšas, ilgojas,
tvīkst un debesīm, kas izstaro prieku un mieru. Starp
zvaigznēm un lielceļa putekļiem. Starp laiku un mūţību.”
Vērgales pamatskolas skolēni bija sagatavojuši
stāstījumus par Grīľu rezervātu (stāsta Marija Petrauska),
Ziemupes kadiķu audzi un Auţuļu liepu (stāsta Amanda
Rumpe), Ziemupes dabas liegumu (stāsta Lāsma
Veidemene). Maijs ir Imanta Ziedoľa mēnesis, tāpēc Daina
nolasīja Zaļo pasaku. Klausītāji tika iepazīstināti arī ar
1830.gadā izdotajiem Cīravas meţsarga noteikumiem, kuri
ir bijuši bargi: „Katram meţsargam ar uzmanību un
pazemību jāizturas pret augstākstāvošajiem: muiţkungu,
meţkungu, meţa vecāko u.c., jāved mērens un visās lietās
godīgs dzīves veids, dienesta pienākumi jāpilda, neskatoties
uz piekukuļošanas mēģinājumu, draudiem, draudzību vai
ienaidu. Meţsargiem ir pavēlēts atturēties no piedzeršanās
kāzās, kristībās, bērēs u.c., sevišķi krogos. Katra
piedzeršanās dienesta laikā tiek stingri sodīta, sevišķi bargi
tad, ja meţsargs piedzēries krogū, vienalga kādā laikā. Arī
tiesas dienā meţsargam aizliegts skriet uz krogu.”
Šajā vakarā arī tika rīkoti vairāki konkursi – par
augiem, kuri aug Ziemupes liegumā, par horoskopu zīmēm
un kokiem un pēc zariem bija jāatmin koka nosaukums.
Pasākuma noslēgumā Daina nolasīja Ulda
Ausekļa eseju:
„Tad es vēlreiz un vēlreiz aptvēru, cik Latvija ir
zaļa, mīļa, neparasta un liela savā skaistumā. Varbūt tad, ja
puikas gados nebūtu kūleľojis zaļā zālē vai stundām
skatījies debesīs, es to neizjustu tik dziļi un patiesi. Varbūt.
Bet man patika un patīk būt starp zālēm – šajā dzīvības
pilnajā, zaļajā baznīcā. Tur, kur zāles, kukaiľi, putni, vējš,
zilas debesis vai balti mākoľi. Man patīk dzert ar acīm zaļo
krāsu, izjust brīnumu.”
VITA BRAŢE

VĒRGALES DĪĶĪ
NOĶERTS SAMS

5.maijā plkst.21.00 Kārlis Zagorskis no
Ventspils Vērgales centra dīķī nomakšķerēja 5 kg 120 g
smagu un 94 cm garu samu!

Foto: Aivars Sprudzāns.

Aivars SPRUDZĀNS pastāstīja, ka šis sams šādu
svaru ir sasniedzis 3 gadu laikā.
VITA BRAŢE
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DZĪVES BRĪŢOS

Sveicam nozīmīgās dzīves
jubilejās jūnijā dzimušos:
Sakas pagasta un
Pāvilostas iedzīvotājus –
Dzidru ZVEJU – 90
Klavdiju RUBINŠTEINU – 89
Skaidrīti UZARI - 80
Elizabeti MATISONI – 89
Sarmīti ĶIPSTI - 75
Annu ANDRONOVU – 88
Viju BIČU - 70
Ligitu ĢĒĢERI – 84
Rasmu VENTLANDI - 70
Gaidu CIBUKU – CUBAHU – 84
Jāni PRIEDOLIĽU - 65
Vilmu KREICBERGU – 84
Ludi SKUDRU - 65
Viktoriju SPRŪDI – 83
Robertu DEVIĽU - 60
Mildu ARBIDĀNI – 83
Slavu PENCI - 60
Āriju VASIĻJEVU – 81
Ligitu SKUDRU - 60
Irēnu GRETKAUSKU – 80
Oskaru TREIGUTU - 60
Rūtu RUDOLFU - 80
Māri PĒTERMANI – 60
Zeltīti JOSTMANI, Vladimiru ŢUBURU, Jāni BENETI,
Andu BĒRZIĽU, Sandru BRIGMANI, Agitu PĒTERSONI, Daini
ŠILDERU, Aldi VENTLANDU, Raimondu BOŢKO, Sarmīti MĀLIĽU,
Ēriku MILLERI, Iritu BIRZNIECI – VENCELU, Madaru SANDERI,
Gintu VENTLANDU!
Pilngadniekus - Ilzi Ievu VILNI, Kārli VĪTOLU, Ingusu
LAZUKINU, Endiju KLAKU, Dāvi ĀBOLTIĽU!
Vērgales pagasta iedzīvotājus –
Veltu BERGSONI – 89
Zentu STROGONOVU – 75
Irmu REINEKU – 87
Irenu ŠNORI – 70
Augusti NOVIKU – 81
Līviju JANSONI – 65
Dzidru VĪTOLU – 80
Velgu FREIMANI – 60
Linardu GLEZERI – 75
Laimu UDALIŠČEVU, Agni MEĻĶI, Aldi TROFIMOVU,
Jāni KURMI, Arti LIEPIĽU, Gunitu PAVLOVU!
Pilngadnieku – Jāni KLEŠČENOKU!

Montu PETERI un Ingu
SUDMALI ar dēla DANIELA piedzimšanu!
Gitu BERCI un Gati PUTNIĽU ar
dēla RIHARDA piedzimšanu!

PATEICĪBA

Sociālā dienesta vārdā izsaku paldies KURZEMNIEKU,
ŠTOKMAĽU ĢIMENĒM par ziedotajiem apģērbiem un INTAI
VĪGANTEI, kura dāvināja 2 datorus bērnu informācijas centram
"Krams".
ILDZE BALODE

Olimpija

darba laiks vasarā
Jūnijs, jūlijs, augusts

Pirmdiena 9.00 – 19.00
Otrdiena 9.00 – 20.00
Trešdiena 9.00 – 20.00
Ceturtdiena 9.00 – 20.00
Piektdiena 9.00 – 22.00
Sestdiena 9.00 – 22.00
Svētdiena 9.00 – 19.00

RELIĢISKĀS ZIĽAS

Pāvilostas Svētā Pētera - Pāvila ev.lut. baznīcā
16. jūnijā plkst.10:00 dievkalpojums;
29. jūnijā 11:00 Svinēsim Pētera – Pāvila dienas dievkalpojumu. Visi
aicināti uz dārza svētkiem!
7. jūlijā plkst. 10:00 dievkalpojums;
21. jūlijā plkst.10:00 dievkalpojums.
„SMELT DZĪVĀ ŪDENS LĀSI...” KULDĪGAS AUTORU KRISTĪGĀ DZEJA
UN DIEVA SLAVINĀŠANA MŪZIKĀ
SVĒTDIEN, 16.JŪNIJĀ PLKST. 14.00
VĒRGALES EV.LUT.BAZNĪCĀ. BŪSIET MĪĻĪ AICINĀTI!

INFORMĀCIJA

10.jūnijā būs iespējams iegādāties “Skrīveru saldumus”. 9:15
Pāvilostas novada dome; 9:30 Pāvilostas tirgus laukums; 10:15 Pāvilostas
vidusskola; 10:30 Pāvilostas PII “Dzintariľš”; 12:00 Sakas pagasta pārvalde;
13:20 Vērgales centrs, k/n; 14:30 Ziemupe; 15:15 Saraiķi; 15:45 Ploce.
Nedaudz par mums: www.skriverusaldumi.lv
Savlaicīga ziľošana var tevi izglābt! Ikviens jūras braucējs,
peldētājs vai sērfotājs var pēkšľi nonākt nelaimē. Kā rīkoties? Nekavējoties
zvani Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram: 67232103,
29476101, 67082070 visu diennakti vai Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestam 112.
Virtuves vadītāja Inita Sprūde aicina novada iedzīvotājus skolas
virtuvei ziedot sīpollokus, dilles, rabarberus, skābenes, iepriekš sazinoties
pa tālruni 29660012. Virtuves darbinieces vasarā centīsies sagatavot
krājumus ziemai. Arī vasaras nogalē izaudzētos augļus un dārzeľus kā
ziedojumu varat piedāvāt skolas virtuvei.
Juriste Argita JAUNSLEINE iedzīvotājus pieľems šā gada
27.jūnijā plkst. 10.00 Pāvilostas novada pašvaldībā, Vērgales pagasta
pārvaldē ar iepriekšēju pieteikšanos pie pagasta pārvaldes vadītājas
63490836, 29363898.
Pāvilostā 21.jūnijā z/s Kalniľkalni tirgos savu produkciju. Ja ir
individuāli pasūtījumi, tad var pasūtīt arī pa tālr. 25934532.

Sveicam

Ziemupes veikala, SIA

2013. gada jūnijs

No 3. jūnija viesnīcā

“Villa Diana”
Ziemupē darbojas

restorāns

.
Restorāna darba laiks:
Pirmdien – ceturtdien 12.00–
21.00
Piektdien – sestdien 12.00–24.00
Svētdien 13.00–21.00
Administratore Una Niedre,
29496032, www.villadiana.lv

Sakarā ar atvaļinājumu no 10. 06. 2013. līdz 05.07.2013. Pāvilostas
bibliotēkas darba laiks: P. 11.00- 16.00, O. 11.00- 16.00, T. 11.00- 17.00,
C.11.00- 16.00, P. 11.00-17.00.

INFORMĒ MEDIĶI
Ģimenes ārsts JURIS KRAĢIS informē pacientus: "Pacienti, kuri ir
vecāki par 50 gadiem, tiek aicināti griezties pie sava ģimenes ārsta lai veiktu
bezmaksas testu zarnu vēţa profilaktiskajai pārbaudei valsts programmas
"Pārbaudi veselību, valsts maksā" ietvaros.
Pacienti tiek arī aicināti veikt bezmaksas vakcināciju vai
revakcināciju pret difteriju un stinguma krampjiem pie sava ģimenes ārsta.
Atgādinām, ka revakcinācija ir jāveic 1 reizi 10 gadu laikā."
Ģimenes ārsts Juris Kraģis no 2013. gada 25. jūnija līdz 2013.
gada 22. jūlijam būs atvaļinājumā. Atvaļinājuma laikā pacienti vajadzības
gadījumā tiek lūgti griezties ģimenes ārstes Agritas Kalniľas ārsta praksē.
Pāvilostas aptieka būs slēgta no 1.-14.jūlijam sakarā ar
atvaļinājumu.
Ģimenes ārsta palīdze Gunta KLEINŠMITE būs atvaļinājumā no
17.jūnija līdz 30.jūnijam un no 8.jūlija līdz 21.jūlijam.
augustā.

Ģimenes ārste Skaidrīte Kaufmane plāno doties atvaļinājumā

Ginekoloģe R.Vītola pacientes Vērgales ambulancē pieľems
12.augustā. Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales ambulancē pa telefonu
63490739.

Pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziľas” maksā Ls 0,10, Iespiests Liepājas Universitātes izdevniecībā LiePa.
Galvenā redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv , redaktore Vita Braţe, tālr.29393866, e-pasts vitab3@inbox.lv, noformētāja Mairita
Tumpele, tālr.63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv , korektore Vija Gabaliľa. Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori.

