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Saulainā 9. jūnija dienā Vērgalē 
nebija kur mašīnu nolikt – tik lielu 
dzīvību vietējie pāris gadus nebija ma-
nījuši. 

Kas tad notika? Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Vērgalīte” kopā ar kultūras 
nama vadītāju Velgu Freimani īstenoja sa-
vas vadītājas Kristīnes Jaunbrūnas “trako” 
ideju – izdejot 100 dejas kā dāvanu Latvi-
jai dzimšanas dienā. Gandrīz kā mazajos 
Kurzemes deju svētkos kopā pulcējās lie-
lākā daļa Liepājas deju apriņķa kolektīvu 
(kopskaitā 20), lai izdejotu gan šī gada 
Deju svētku dejas, gan kolektīvam mīļas 
un raksturojošas dejas.

Diena iesākās ar pirmo koncertu 
pulksten 13, kurā savas dejas atrādīja 
paši mazākie pasākuma dalībnieki – bēr-
ni, Vērgales pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Kastanītis” dejotāji un Vērgales 

pamatskolas visu grupu dejotāji. Viņiem 
piebiedrojās bērnu tautas deju ansamb-
lis “Vaduguns” no Liepājas. Nākamajā 
koncertā jau pievienojās jauniešu, vidē-
jās paaudzes un senioru deju kolektīvi 
no Liepājas pilsētas, Aizputes, Grobiņas, 
Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Durbes no-
vada. “Kopā ir spēks, un dejā ir spēks,” 
atkārtoja dejotāji. Katrs kolektīvs dienas 
gaitā izdejoja vismaz piecas dejas, un kat-
rā koncertā bija skatāmas 22 – 27 dejas. 
Iesaistīties dejošanā varēja arī ikviens 
skatītājs un dejot gribētājs. “Vērgalīte” vi-
sas dienas laikā parādīja un iemācīja des-
mit etnogrāfiskās dejas, kurās ar prieku 
iesaistījās arī koncerta apmeklētāji. Bija 
arī skatītāji, kas noskatījās visus četrus 
koncertus, viņiem tika salds paldies no 
kultūras nama vadītājas.

Turpinājums 13. lpp.

Vērgalē izdejo 100 dejas Latvijai

Foto no VPDK “Vērgalīte” personīgā arhīva



2018. gada jūlijs2  www.pavilosta.lv

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pieda-
lījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Vita CIELAVA, Ralfs JENERTS, 
Gints JURIKS, Andris ZAĻKALNS. Sēdē pamatdarba dēļ nepiedalījās deputāti Mārtiņš 
DĒVICS, Gatis BRĒDIĶIS un Zane MEŽAVILKA. Protokolēja pašvaldības kancelejas vadī-
tāja Arita MŪRNIECE. Tika izskatīts viens darba kārtības punkts. 

â Apstiprināja Vērgales pagasta PII “Kastanītis” vadītājas amatā Lienu ERNSTSO-
NI. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei A. Sprudzānei sagatavot saskaņojuma 
vēstuli ar Izglītības ministriju par Vērgales pagasta PII “Kastanītis” vadītāja maiņu un 
pārbaudīt saskaņā ar normatīvajiem aktiem Lienas ERNSTSONES sodāmību. 

2018. GADA 18. JŪNIJĀ PĀVILOSTĀ NOTIKA ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pieda-
lījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELA-
VA, Gints JURIKS, Andris ZAĻKALNS. Sēdē pamatdarba dēļ nepiedalījās deputāti Mār-
tiņš DĒVICS, Ralfs JENERTS un Zane MEŽAVILKA. Protokolēja pašvaldības kancelejas 
vadītāja Arita MŪRNIECE. Tika izskatīts viens darba kārtības punkts. 

â Jautājumā “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu lauksaimniecībā Pāvilostas no-
vada administratīvajā teritorijā” dome nolēma lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu 
izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā, 
paredzot noteiktā režīma darbības ietekmi lauksaimniecības uzņēmumiem vismaz 12 mē-
nešus. Kā arī nolēma lūgt Latvijas Republikas Zemkopības ministriju realizēt uzņēmēju 
atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai un lūgt Latvijas Republikas Ministru 
kabinetu sniegt finansiālu atbalstu novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem, lai daļēji kompen-
sētu zaudējumus, kas radušies lauksaimniecības teritorijās ilgstoša sausuma dēļ.

2018. GADA 28. JŪNIJĀ PĀVILOSTAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJĀ 
NOTIKA KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE. 

Pirms domes sēdes muzeja vadītāja Irina Kurčanova deputātiem izrādīja atjaunotās 
muzeja telpas un iepazīstināja ar jauno, interaktīvo ekspozīciju “Pāvilostas zelta smilšu 
graudi”, kā arī pastāstīja par tuvāko plānoto ieceri, proti, 14. jūlijā muzejā tiks atklāta vēl 
viena pastāvīgā ekspozīcija “Jūriņ’ prasa smalku tīklu”, kas stāstīs par zvejniecību, tās 
vēsturi, attīstību un tradīcijām Pāvilostā un tuvākā apkaimē. Ekspozīcija būs apskatāma 
muzeja trešajā ēkā, bijušajā malkas šķūnītī, kas, piesaistot ES finansējumu, pārbūvēts un 
pārtapis par ekspozīciju ēku “Tīklu māja”. 

TURPINĀJUMĀ NOTIKA KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE. 

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris ZAĻKALNS. 
Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti  Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, 
Vita CIELAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, kā arī pašvaldības darbinieki – Pāvilostas 
novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes va-
dītājs Jānis VITRUPS un Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE. Sēdē 
pamatdarba dēļ nepiedalījās deputāti Mārtiņš DĒVICS un Zane MEŽAVILKA, kā arī at-
vaļinājumā esošais domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Protokolēja pašvaldības 
lietvede Liene VOLENBERGA. Sēdē tika izskatīti 26 darba kārtības punkti. 

â Nolēma piedzīt no viena uzņēmuma parādu par nekustamo īpašumu Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā, par kopējo summu 219,36 eiro bezstrīdus kārtībā, piedziņu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo man-
tu. Piedzenama arī soda nauda 0,05% dienā no parāda summas, rēķinot no 2018. gada 
28. jūnija.

â Nolēma dzēst vienai personai nekustamā īpašuma nodokļa parādu 362,84 eiro 
vērtībā saistībā ar nekustamo īpašumu Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

â Nolēma nepiešķirt papildu finansējumu Pāvilostas pilsētas kultūras nama bu-
džetā. Finansējumu kora diriģentes Lienes Brečas un VPDK “Mārsils” vadītājas Zanes 
Mežavilkas atalgojumam no šā gada 1. līdz 8. jūlijam uzdeva rast Pāvilostas pilsētas kul-
tūras nama budžetā.

â Atļāva norakstīt no grāmatvedības uzskaites pamatlīdzekļus – divus ūdenssil-
dāmos katlus “BRATSK”. Atlikusī vērtība 2018. gada 31. maijā ir 418,02 eiro.

â Nolēma atlikt jautājuma “Par apkures tarifa izmaiņām” izskatīšanu uz jūlija 
sēdi, kā arī lūgt SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” sagatavot un iesniegt izmaksu 
tāmes daudzdzīvokļu māju apsekošanai, siltumenerģijas zudumu vietu konstatēšanai un 
siltumizolācijas izveidošanai vai atjaunošanai, kā arī priekšlikumus par veicamajiem pa-
sākumiem, lai siltumenerģijas tarifa kāpumu minimizētu.

â Atlika jautājuma “Par papildu finansējumu pedagogu darba samaksai” izskatī-
šanu uz jūlija sēdi.

â Nolēma Pāvilostas ostas valdes sastāvā apstiprināt Ekonomikas ministrijas Uzņē-
mējdarbības konkurētspējas departamenta Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas vadītāju Madaru 
Ambrēnu ar lēmuma pieņemšanas brīdi. Uzdeva Pāvilostas ostas pārvaldes pārvaldniekam 
Ronaldam Griškēvičam 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža sniegt ziņas Latvijas 
Republikas Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām valsts amatpersonu sastāvā.

â Nolēma nodot atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgajai personai, pārdodot par 
brīvu cenu, Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzintaru iela 
95/8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 

â Nolēma nodot atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgajai personai, pārdodot par brī-
vu cenu, Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzintaru iela 97/7, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

â Nolēma nodot atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgajai personai, pārdodot par brī-
vu cenu, Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ploce 28”–4, Plo-
cē,  Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

â Nolēma nodot atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgajai personai, pārdodot par brī-
vu cenu, Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Ploce 2”–13, Plo-
cē,  Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

PĀVILOSTAS NOVADA  
DOMES SĒDES JŪNIJĀ

2018. GADA 1. JŪNIJĀ PĀVILOSTĀ NOTIKA ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE.

â Nolēma nodot atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgajai personai, pārdodot par brī-
vu cenu, Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Rīvas 2”–17, Rīvā, 
Sakas pagastā, Pāvilostas novadā.

â Nolēma ar 2018. gada 12. jūliju izbeigt īres līgumu ar vienu personu par dzīvok-
ļa Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izīrēšanu. Uzdeva Vērgales pagasta pār-
valdes vadītājam J. Vitrupam veikt dzīvokļa Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā,  
apsekošanu un sastādīt pieņemšanas–nodošanas aktu.

â Nolēma uzņemt rindā uz lielāku dzīvokli vienu personu kā personu, kura ar 
dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā. Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei 
A. Sprudzānei reģistrēt personu reģistrā.

â Nolēma uz 6 gadiem piešķirt vienai personai dzīvokļa īres tiesības dzīvoklim 
Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Nolēma atbrīvot šo personu no nekustamā 
īpašuma nodokļa, īres maksas un zemes nomas maksas par dzīvokli Plocē, Vērgales pa-
gastā, Pāvilostas novadā, kamēr persona iegūst izglītību un tai nav regulāru ienākumu.

â Piekrita nekustamā īpašuma Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai, 
atdalot no tā zemes vienību un pievienojot nekustamajam īpašumam. Atdalītajai zemes 
vienībai 10,6 ha platībā nolēma saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība: NĪLM kods 0201.

â Nolēma slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz 10 gadiem ar vienu per-
sonu dzīvojamās mājas un kūts uzturēšanai Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, uz zemes 
vienības 0,4 ha platībā.

â Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz zemes vienību 6331 m2 
platībā pašvaldībai piekritīgā zemē Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

â Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Pāvilostā, Pāvilostas nova-
dā, zemes vienībai 0,0452 ha platībā no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101), uz zeme komercdarbības apbūvei (NĪLM kods 0801). 
Noteica, ka nekustamajam īpašumam Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai 0,1807 
ha platībā zemes lietošanas mērķis ir komercdarbības apbūve, NĪLM kods 0801.

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu.
â Nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 31.05.2018. lēmumu “Par Pāvilostas no-

vada pašvaldības 2018. gada 31. maija saistošo noteikumu Nr.7 “Par Baltijas jūras Pāvi-
lostas novada piekrastes teritorijas pašpatēriņa zvejas rīku pretendentu rindas adminis-
trēšanu” projekta apstiprināšanu” (Protokols Nr.5.,11.§).

â Apstiprināja Grobiņas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas noli-
kumu.

â Nolēma izsniegt izziņu par 2018. gadā garantējamo nozvejas apjoma limitu un 
zvejas rīku piešķiršanu zvejas uzņēmumam 1: 10 zivju tīkli; 2 reņģu tīkli; 3 akmensplek-
stu tīkli; 2 jūras grunduļu murdi; 100 kg mencu kvota. Pēc speciālās atļaujas (licences) 
iesniegšanas pašvaldībā nolēma pārdalīt zvejas uzņēmumam 2 piešķirtos zvejas rīkus 
un nozvejas apjoma limitu; slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar zvejas uz-
ņēmumu 1 un veikt grozījumus noslēgtajā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumā ar 
zvejas uzņēmumu 2.

â Nolēma nodot atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgajai personai, pārdodot par brī-
vu cenu, Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Rīvas 2”–8, Rīvā, 
Sakas pagastā, Pāvilostas novadā.

â Nolēma atbalstīt SIA “Vērgales komunālā saimniecība” apkures katla jauna 
siltumnesēja uzstādīšanu. Nolēma palielināt SIA “Vērgales komunālā saimniecība” 
pamatkapitālu par 6000 eiro, pretī saņemot 6000 daļas. Finansējums pamatkapitāla 
palielināšanai tiks rasts no pašvaldības budžeta sadaļas – līdzekļi neparedzētiem gadī-
jumiem. Uzdeva SIA “Vērgales komunālā saimniecība” kapitāldaļu turētāja pārstāvim, 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam līdz 2018. gada 31. jū-
lijam veikt visas Latvijas Republikas “Komerclikumā” paredzētās darbības un pieņemt 
nepieciešamos lēmumus, lai pieteiktu komercreģistra iestādei SIA “Vērgales komunālā 
saimniecība” statūtu grozījumus, nodrošinot lēmuma izpildi. Atlikušo maksājuma daļu 
līdz 14 750 eiro nolēma paredzēt 2019. gada pašvaldības budžetā. Apstiprināja SIA pa-
matkapitāla palielināšanas noteikumus, SIA statūtu grozījumus un SIA statūtus jaunā 
redakcijā.

â Pieņēma zināšanai izpilddirektora A. Magones ziņojumu par administrācijas un 
iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2018. gada 19. jūlijā Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2018. gada 26. jūlijā Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

Pašvaldība jūnijā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
1. “Mežzariņi”, Vērgales pagastā, 4,6 ha platībā;
2. “Ķirsīši”, Vērgales pagastā, 2,4 ha platībā;
3. Parka iela 24, Pāvilostā, 1229 m2 platībā;
4. “Faroni”, Sakas pagastā, 5,5ha platībā;
5. “Silmales”, Sakas pagastā, 17 ha platībā;
6. “Putniņi”, Sakas pagastā, 8,3 ha platībā;
7. “Dzeldāji”, Sakas pagastā, 8,0 ha platībā;
8. “Smiļģēni”, Sakas pagastā 6,5 ha platībā.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU 
Pāvilostas novada dome 2018. gada 31. maija sēdē pieņēma lēmumu (protokola 

Nr.5., 29.§) “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam Parka 
ielā 30, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”. Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties 
Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā) darbdie-
nās darba laikā.
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IZPILDDIREKTORS ZIŅO

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Tūrisma sezona rit pilnā sparā, līdz ar to arī saimniecisko darbu ir daudz.
â	 Turpinām uzturēt sakarus ar SIA “UPTK”, kura uzstādīja elektrisko tablo Kalna un 

Jūras ielā Pāvilostā. Līdz nomaiņai (tie līdz šim nedarbojās pareizi) tablo pašlaik ir izslēgti.
â	 Tāpat kopjam upju laivošanas pieturu vietas un arī pludmali.
â	 Jūlijā paredzēts saremontēt tūrisma apskates objekta kuģa “Dole” koka bortus 

un atjaunot durvis, kas vēja ietekmē tika izlauztas.
â	 Pāvilostas stāvlaukumos ir izvietotas novērošanas kameras. Aicinājums gan ie-

dzīvotājiem, gan pilsētas viesiem ievērot vispārpieņemtas uzvedības normas, lai pēc tam 
nebūtu pārpratumi par kārtības vai citiem pārkāpumiem.

â	 Pašvaldība vēlreiz atgādina par pareizu atkritumu šķirošanu konteineros, kas 
atrodas pašvaldības administrācijas ēkas sētā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. Lūgums neat-
stāt iztukšotās pudeles plastmasas maisiņos, bet stikla pudeles iemest tam paredzētajā 
konteinerā. Pretējā gadījumā darbiniekiem jātērē laiks un resursi, lai pareizi sašķirotu 
atkritumus. Ceram uz sapratni!

â Paldies visiem, kuri aktīvi izmanto pašvaldības izveidotu rīku “Ja redzi, ziņo!” 
novada mājaslapā www.pavilosta.lv. Paldies, ka ziņojat par ievēroto Pāvilostas pilsētā un 
novadā, lai varam operatīvi reaģēt uz lietām, kas nav laikus pamanītas. Visiem kopā ir 
iespējams ātrāk lietas novērst.

â	 Paldies Pāvilostas vidusskolas skolotājam Andrim Paipam par atsaucību un pa-
līdzību karogu kātu izgatavošanā.

PAR AKTIVITĀTĒM ZAĻKALNA MEŽĀ
Pāvilostas novada pašvaldība 20. septembrī plkst. 17.00 pašvaldības semināru un iz-

stāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā, Pāvilostā) aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā 
apspriešanā – sapulcē par iespējamajām aktivitātēm Zaļkalna mežā. 

Paredzēts, ka sapulcē piedalīsies AS “Latvijas Valsts meži” pārstāvji, domes priekšsē-
dētājs un deputāti, pašvaldības izpilddirektors un projektu koordinatore, Pāvilostas nova-
da TIC pārstāvji, tūrisma uzņēmēji un citi interesenti. 

Sapulces ievadā plānots apspriest jau šobrīd esošo rekreācijas objekta “Pāvilostas 
mežs” apsaimniekošanas plānu 2011.–2015. gadam un rekreācijas ekomeža “Pāvilostas 
mežs” individuālo plānu 2016.–2020. gadam.

Iedzīvotāji aicināti apmeklēt sapulci un izteikt savas domas un idejas par Zaļkal-
na meža attīstību un pielietojumu.

Iedzīvotājiem, kuriem nebūs iespējams apmeklēt sapulci klātienē, lūgums līdz 
20. septembrim plkst. 14.00 savas idejas un ierosinājumus iesūtīt elektroniski e-pas-
tā info@pavilosta.lv. 

PAŠVALDĪBA AICINA UZ SAPULCI

Jūnijā 15 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 1 ģimenei maznodrošinātās ģimenes 
statuss, 1 ģimenei piešķirts pamatpabalsts, 1 ģimenei pārtraukta pamatpabalsta izmaksa, 2 ģi-
menēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 3 personām – pabalsts veselības aprūpei, 1 bērnam piešķirts 
pabalsts kā bērnam-bārenim un bez vecāku gādības palikušajam, kurš sasniedzis pilngadību. 16 
novada represētām personām piešķirts vienreizējs pabalsts, bet jaunā mācību gada pirmklasnie-
kiem piešķirtas grāmatnīcas dāvanu kartes.

Šogad Pāvilostas Sociālais dienests realizēja Pāvilostas novada pašvaldības izsludinātajā 
konkursā iesniegto projektu “Viens, bet tomēr kopā!”. Tā mērķis bija izraut no mājas ikdienas 
cilvēkus ar invaliditāti, ko izdarīt nav tik viegli. Tādēļ Sociālā dienesta darbinieki saka paldies 
visiem tiem cilvēkiem, kuri projektā “Viens, bet tomēr kopā!” piedalījās braucienā uz Kuldīgas 
novadu. Laiks mums bija labvēlīgs (ne karsts, ne auksts, ne lietus), lai nesteidzīgi baudītu peoniju 
skaistumu un smaržu, bez steigas izstaigātu Kuldīgas skaisto dabas taku un apmeklētu Latvijas 
lielāko strausu audzētavu, par kuru saimnieks pastāstīja daudz interesantu faktu, un baudītu 
gardo pusdienu zupu. 

Atvaļinājumā:
Vērgalē – V. Alseika no 16. līdz 29. jūlijam;
Sakas saieta namā – I. Vīdnere, I. Jaunskunga no 2. līdz 15. jūlijam;
Rīvas pakalpojuma punktā – I. Jaunskunga no 2. līdz 15. jūlijam;
Pāvilostā – I. A. Balode 5., 6. un 18., 19., 20. jūlijā, šoferis J. Šnore no 2. līdz 30. jūlijam.

Ildze Balode, Sociālā dienesta vadītāja

NOTIKUMI 
2018. gada jūnijā

Jūnijā pašvaldības policija veica šādus darbus:
â Pāvilostas novada skolās notika kārtējie izlaidumi. Patrulējot sabiedriskā kārtī-

ba tika kontrolēta visos pasākumos. Pārkāpumi netika konstatēti.
â Pašvaldības policija uzraudzīja sabiedrisko kārtību Līgo svētku zaļumballē 

Upesmuižas parka estrādē. Pasākums aizritēja bez pārkāpumiem.
â Vērgales pagastā sastādīti divi administratīvie protokoli par nakts miera traucēšanu. 

Vienā gadījumā uzlikts naudassods 70,00 EUR apmērā, otrā lietā lietvedība vēl nav pabeigta.
â Sadarbībā ar Valsts policiju veikti trīs reidi Pāvilostas novada teritorijā. Pārkā-

pumi nav konstatēti.
â Sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem Pāvilostā atklāta un neitralizēta neli-

kumīga alkohola tirdzniecības vieta.
Aleksandrs Urtāns, Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks

BIS * lietas Nr. Objekta nosaukums Adrese/Nosaukums
BIS-59646-231 Saimniecības ēkas 

būvniecība
Adrese, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā

Atzinums par būves pārbaudi 
Būvniecības ieceres akcepts 
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde

BŪVVALDĒ 2018.GADA MAIJĀ LEMTAIS

BIS-59641-230 Gāzes apgādes 
būvniecība 

Adrese, Vērgales  
pagastā,  
Pāvilostas novadā

Atzinums par būves pārbaudi 
Atzinums par projektēšanas nosacījumu 
izpildi 
Būvatļaujas izsniegšana 
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde 
Būvatļaujas pielikums

BIS-59634-229 Dzīvojamās mājas 
pārbūve, saimniecī-
bas ēkas un garāžas 
būvniecība

Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

Atzinums par būves pārbaudi 
Būvatļaujas pagarināšana un  
pārreģistrācija (īpašnieku maiņa)

BIS-59604-228 Savrupmājas 
būvniecība

Adrese, Ziemupē,  
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

Atzinums par būves pārbaudi 
Atzinums par projektēšanas nosacījumu 
izpildi 
Būvatļaujas izsniegšana

BIS-58354-227 Žoga pārbūve Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

Atzinums par būves pārbaudi 
Būvniecības ieceres akcepts

BIS-58160-226 Optiskā tīkla  
infrastruktūra

Adrese, Sakas pagastā, 
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

Atzinums par būves pārbaudi 
Atzinums par projektēšanas nosacījumu 
izpildi 
Būvatļaujas izsniegšana

Pāvilostas novadu reklamē gadatirgū
2. un 3. jūnijā Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs aicināja visus uz Latviešu 

tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgu. Katru gadu gadatirgus kļūst plašāks un 
plašāks, un Latvijas tautas tradīcijās tapušo darinājumu un gardumu klāsts jau mērāms kilo-
metros. Šogad tirgus tika rīkots jau 48. reizi. Amatniekiem un meistariem no visas Latvijas bija 
ko rādīt apmeklētājiem. Kopumā gadatirgu apmeklēja vairāk nekā 36 tūkstoši cilvēku.

Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra pārstāves Anta Lībiete un Daina Vītola de-
vās uz gadatirgu  Liepājas Tūrisma informācijas biroja stendā aicināt muzeja apmeklētājus 
šovasar apmeklēt Pāvilostas novadu.

Atšķirībā no pagājušā gada laikapstākļi šoreiz īpaši lutināja, un tas bija manāms arī ap-
meklētāju skaitā. Ģimenes labprāt nāca pie stenda un uzdeva interesējošus jautājumus. Īpaša 
interese šajā gadā bija par pasākumiem vasaras sezonā. Patīkami bija secināt, ka daudzi ir 
ikgadēji Pāvilostas apmeklētāji, bet vienalga varam atrast kādu pārsteiguma pērli, ar kuru 
pārsteigt un atkal aicināt pie mums.

Pēc darba gadatirgū esam pozitīvi uzlādētas un gaidām ciemiņus mūsu novadā!
 Anta Lībiete, Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i.

Izglītojas par tīru un drošu jūru
4. un 5. jūnijā sporta un atpūtas kom-

pleksā “Dzintarkrasts” norisinājās nomet-
ne “Par drošu jūru”, kura tika organizēta 
Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības 
projektā “Drošība piekrastē un jūras teri-
torijā Latvijā un Igaunijā”. Arī Pāvilostas 
novada TIC pārstāve devās gūt zināšanas 
par drošu jūru.

Dalībnieki bija dažāda vecuma, gan no 
Latvijas, gan no Igaunijas, visjaunākajam 
bija tikai 1,9 gadi. Divās dienās nometnes da-
lībnieki apguva iemaņas Baltijas jūras aizsar-
dzībā un devās aizraujošos piedzīvojumos.

Pirmajā dienā dalībnieki iepazinās 
ar Baltijas jūras ekosistēmu un bioloģisko 
daudzveidību. Prezentācijā un praktiskajās 
mācībās Latvijas Hidroekoloģijas institūta 
pārstāvji deva dažādus uzdevumus, kurus 
komandām bija jāizpilda. Vislielākais pār-
steigums – kā pēc viļņiem noteikt straumes 
ātrumu. Turpinājumā sekoja informācija par 
civilās aizsardzības organizāciju valstī, to lie-
liski prezentēja Ivars Nakurts, VUGD Civilās 
aizsardzības pārvaldes pārstāvis, parādot 
dažādus glābšanas video un pastāstot par 
tiem. Pārstāvis pastāstīja arī par piekrastes 
teritorijā iespējamajiem apdraudējumiem un 
sekām, par katastrofu pārvaldīšanas organi-
zāciju, par līdz šim īstenotajiem glābšanas 
pasākumiem un negadījumiem piekrastē, 
kā arī deva praktiskus padomus, kā rīkoties 
ārkārtas situācijās. Savukārt Ojārs Gerke, 
Krasta apsardzes dienesta Vides pārvaldī-
bas speciālists, iepazīstināja ar kuģošanas 
negadījuma risku izvērtējumu, iespējamiem 
scenārijiem un jūras piesārņojuma seku lik-
vidācijas organizāciju.

Kopīgi nometnes dalībnieki devās uz Rojas 
atkritumu šķirošanas staciju un Rojas notek-
ūdeņu attīrīšanas staciju, kur darbiniekiem 
varēja uzdot visus interesējošos jautājumus un 
iepazīties ar vides saudzēšanas programmām.

Atgriežoties no ekskursijas, visiem bija 
jādodas dabā un, uzlasot atkritumus, jākon-
statē, kuri ir visbīstamākie. Nodibinājums 
“Vides risinājumu institūts” deva padomus 
piesārņojuma mazināšanai Baltijas jūrā.

Dienas noslēgumā visi iepazinās ar Kol-
kas skatu torni, priežu taku un pa piekrasti 
devās uz kempingu “Ūši”, kur saimniece 
Dženeta Marinska cienāja visus nosalušos ar 
vakariņām un siltu zāļu tēju.

Otrā diena bija vēl aukstāka nekā iepriek-
šējā, bet darāmā bija tik daudz, ka to neviens 
tā īsti pat nepamanīja.

Pēc rīta vingrošanas dzestrajā rītā daļa 
devās uz Rojas ostu, kur smēlās zināšanas 
un informāciju par obligātajiem drošības 
pasākumiem, kas jāievēro, izejot jūrā, glāb-
šanas darbiem. Kamēr pirmie klausījās Ro-
jas kapteiņa stāstus, otra daļa gatavoja in-
stalācijas par tēmu “Jūra”. Izdomas visiem 
bija daudz, un šobrīd darbiņi apskatāmi 
Rojas TIC, pēc tam tie būs Mērsraga TIC. 
Kad pirmie atgriezās no ostas, bija viņu 
kārta veidot instalācijas, bet citi atkal devās 
uz Rojas ostu klausīties kapteini un izstai-
gāt ostu. Kad visi satikās, praktiskajā darbā 
bija jāiepazīst Baltijas jūras flora un fauna, 
veroties mikroskopā.

Pavadījuši igauņu bērnus garajā mājup-
ceļā, palikušie gatavoja informatīvas zīmes 
par apgūto. Mūsu komanda iekļuva labāko 
trijniekā un tika novērtēta par vislabāk pār-
skatāmo darbu. Turpinājumā bija visu ko-
mandu apbalvošana, diplomu saņemšana no 
nometnes organizētājiem, un tad jau visus 
ceļš veda atkal mājās.

Nometne bija gana radoša un aktīva. Ma-
zajiem un lielajiem dalībniekiem visu laiku 
bija ko pārrunāt, un cits no cita varēja smel-
ties zināšanas un idejas.

Anta Lībiete,  
Pāvilostas novada TIC vadītāja p.i. 
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Pāvilostas novada tūrisma 
uzņēmēji ciemojas cits pie cita

Projekts “Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo 
uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā”, 
Nr.3.3.1.0/17/1/003, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ie-
guldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” atlases kārtā “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā paš-
valdībām, kuras nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības” 
ir veiksmīgi noslēdzies.

Projekta īstenošanas laikā uzņēmējdarbības attīstībai Pāvilostā ir izbūvēta šāda 
infrastruktūra: 4676,02 m garumā ūdensapgādes cauruļvadi, 1632,69 m garumā sa-
dzīves kanalizācijas spiedvadi, kā arī ir uzbūvēta jauna sadzīves kanalizācijas sūkņu 
stacija. Būvniecības kopējās izmaksas ir 520 038,86 EUR, tai skaitā 425 000,00 EUR 
ir no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. 

Būvvalde un pašvaldība projektu pieņēma šā gada 4. jūnijā. Projekta realizāci-
jas rezultātu tiešie labuma guvēji ir desmit uzņēmēji, kas parakstījuši apliecinājumu 
par interesi, bet netiešie labuma guvēji ir vēl vismaz desmit uzņēmēji, kas darbo-
jas projekta realizācijas teritorijā, kā arī pašvaldības iestādes un vietējie iedzīvotāji, 
kuri izmanto minētos pakalpojumus. Ir iesniegti noslēguma finanšu dokumenti CFLA 
(Centrālā finanšu un līguma aģentūra).

Vizma Ģēģere, projektu koordinatore

 Pāvilostas novada pašvaldība  turpina realizēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsar-
dzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sagla-
bāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” projektā “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gad-
simtiem” projekta daļu “Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas 
labiekārtošana”. Tehnoloģisko pārtraukumu dēļ līgums tika pagarināts no sešiem 
uz astoņiem mēnešiem, līdz ar to plānots darbus pilnībā pabeigt šā gada 13. augustā. 
Jumts Vērgales muzejam jau ir uzlikts, arī logi abām ēkām ir nomainīti. Pats projekts 
“Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, I.D. Nr.5.5.1.0/17/I/009, 
atkārtoti tika iesniegts CFLA (Centrālajai finanšu līguma aģentūrai) vērtēšanai un ar 
precizējumiem ir apstiprināts.

Projekta vadošais partneris ir Liepājas pilsētas dome, bet sadarbības partneri šajā 
projektā ir Nīcas novada  dome, Grobiņas novada dome un Pāvilostas novada pašvaldība. 
Projekta mērķis ir saglabāt, atjaunot un attīstīt Dienvidkurzemes piekrastes kultūrvēs-
turisko un dabas mantojumu, pilnveidojot dažādu laiku kultūrvēsturisko un dabas man-
tojuma objektu tūrisma piedāvājumu, radot to attīstībai nepieciešamo infrastruktūru un 
jaunus pakalpojumus. Otrs Pāvilostas novada pašvaldības objekts, kas tiks rekonstruēts 
projektā, ir Pāvilostas pilsētas pretplūdu promenādes pie Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja izbūve. Minētā objekta izbūvi varēs uzsākt, līdzko tiks pabeigta transporta kus-
tība uz Pāvilostas Ziemeļu molu gar Sakas upes krastu, kur pašreiz notiek molu re-
konstrukcijas darbi. Provizoriski tas varētu būt šā gada septembris, oktobris, pirms tam 
vēl jāveic iepirkuma procedūra par būvdarbu veicēju. Visa projekta “Dienvidkurzemes 
piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”  īstenošanas ilgums ir 33 mēneši, bet ne ilgāk 
kā līdz 2020. gada beigām. Kopumā projekts aptver septiņus dažādus kultūrvēsturiskus 
un dabas objektus. Kopējā projekta summa ir 6 720 257,70 EUR. 

Vizma Ģēģere, projektu koordinatore 

Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF) pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbals-
tīta projekta “Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes labie-
kārtošana”, I.D. Nr.17-02-FL03-F043.0207-000006, realizāciju.

Projektā plānots veikt Piecdesmitgades parka labiekārtojumu jeb pašreiz esošās 
takas, kas ved no Dzintaru ielas līdz Lejas ielai, seguma nomaiņu pret bruģi, izbūvēt 
desmit apgaismojuma stabus–laternas un izvietot labiekārtojuma elementus: sešus 
soliņus, sešas atkritumu urnas un vienu informācijas stendu ar informāciju par vie-
nīgo valsts nozīmes arheoloģisko pieminekli Pāvilostā – Pāvilostas apmetni, ko sauc 
arī par Baznīckalnu (valsts aizsardzības Nr.1381). Kopējās no projekta attiecināmās 
izmaksas ir 62 338,57 EUR, publiskais finansējums 56 104,71 EUR. 

Tika veikta iepirkumu procedūra, kurā saņemts viens piedāvājums no SIA “AB 
būvniecība” par summu 57 353,96 EUR bez PVN 21%. Būvprojektu izstrādāja un 
būvuzraudzību veic SIA “VCI” par kopējo summu 6025,80 EUR. Būvuzraudzību veic 
SIA “BŪVIECERE” par kopējo summu 726,00 EUR, būvuzraugs ir Gints Ernstsons, 
sertifikāta Nr.5-00342. Projekta realizācijas laiks – no šā gada 9. maija līdz 1. septem-
brim.

Sakarā ar projektā veicamajiem darbiem lūdzam iedzīvotājus un pilsētas viesus 
būt saprotošiem, jo pēc veiktajiem būvdarbiem pārvietošanās pa pilsētu kļūs labāka. 

Vizma Ģēģere, projektu koordinatore 

Pagājušā gada izskaņā tūrisma uz-
ņēmēji izteica vēlmi iepazīties ar tū-
risma piedāvājumu Pāvilostas novadā. 
15. jūnijā interesenti devās Pāvilostas 
ielās un pa novadu, lai iepazītos ar kai-
miņu piedāvājumu šai vasarai, lai gan 
pilnīgi visu apskatīt un iepazīt neizde-
vās, bet ieskatu uzņēmēji guva.

Iesākumā devāmies uz Pāvilostas no-
vadpētniecības muzeju, kur tā vadītāja Iri-
na Kurčanova iepazīstināja ar jauno eks-
pozīciju “Pāvilostas zelta smilšu graudi”, 
pastāvīgajām ekspozīcijām un Palangas 
muzeja fotoizstādi.

Viesu namā un kafejnīcā “Āķagals” uz-
zinājām jaunāko par nākotnes vīzijām, bet 
Pāvilostas SERF klubs pastāstīja ar aktivi-
tātēm, ko piedāvā ne tikai pilsētas viesiem, 
bet arī vietējiem iedzīvotājiem. Rotu veika-
liņš “Jūras rotas” mūs uzņēma savā jauna-
jā mājvietā – Pāvilostas jahtu ostā. Ingrīda 
Jansone pastāstīja par iecerēm šajā sezonā 
un laivu nomas “Redzēt debesis” aktivitā-
tēm.

Turpinājumā iepazināmies ar nakts-
mītņu piedāvājumiem. Brīvdienu mājas 
“Pie jūras” saimniece Ella raksturoja sa-
vas naktsmītnes piedāvājumu, pastāstīja 
par nakšņotāju vēlmēm. Brīvdienu mājas 
“Viga” saimniece deva klātesošajiem lie-
liskus padomus, kā likt viesiem justies 
īpašiem. “Ostgala” saimniece Inga mums 
izrādīja viesu telpas un pagalmu, kur at-
pūtnieki var ne tikai laiski pavadīt laiku, 
bet arī izmantot grilu un dārzu. Pa ceļam 
uz nākamo naktsmītni apskatījām Kalna 
ielas stāvlaukumu ar pludmales labiekār-
tojumu un nejauši iepazināmies ar jau-
najiem stāvlaukuma apsaimniekotājiem 
– tur darbosies biedrības “Cita abra” ki-
osks. Brīvdienu mājas “Zvilnis” saimniece 
Veronika mums izrādīja viesu istabiņas un 
iepazīstināja arī ar otru viesu mājas tūris-
ma piedāvājumu – zivju kūpināšanu. Pal-
dies saimniekiem par gardajām zivtiņām! 
Uzņēmuma “Pāvilosta Marina” pārstāve 
Kitija mums izrādīja kempinga komplek-
su un pastāstīja par jauno namiņu, kas 
šobrīd ir būvniecības stadijā, bet kura at-
klāšanu mēs ļoti gaidām. Brīvdienu mājas 
“Pie Pifa” pārstāve Velta izrādīja savu pie-
dāvājumu Pāvilostas viesiem, kā arī lielo 
dārzu, kur viesi var justies netraucēti. Sav-
vaļas augu ēdienu degustāciju piedāvāja 
un naktsmītni “Puerto VV” mums izrādīja 
Vaira Kārkliņa. Mēs tikām iepazīstināti 
ar savvaļas augu dažādiem pagatavoša-
nas veidiem. Garšīgi! Un tas viss ir dabā 

pieejams! Atpūtas mājas “Pie Sakas upes 
Pāvilostā” pārstāve Dace mūs iepazīstināja 
ar savu piedāvājumu, izrādot gaumīgi ie-
kārtoto māju pašā Sakas upes krastā.

Turpinājumā mēs devāmies ceļā pie 
novada uzņēmējiem. Lai gan sākumā bija 
plānots, ka novadam veltīsim atsevišķu 
dienu, taču mazās atsaucības dēļ visu va-
rējām apvienot vienā braucienā.

Brīvdienu mājas “Zariņi” un ekspozīci-
jas “Kurzemes zvejnieka sēta’’ saimniece 
Ilma Ruduša mums izrādīja savu piedā-
vājumu un pastāstīja par savām ģimenes 
saknēm Saraiķos. Nogaršojām saimnieces 
gardo piedāvājumu, kuru iespējams pa-
sūtīt ekspozīcijas apmeklētājiem. Tāpat 
priecājāmies par brīvdienu mājas “Zariņi” 
Zaļā sertifikāta saņemšanu pagājušā gada 
izskaņā. Savukārt kempinga “Kalēji” saim-
niece Marita izrādīja gan tūristu atpūtas 
namiņus, gan pastāstīja par piekrastes 
kājāmgājēju maršrutu “Jūrtaka”. Ciemo-
jāmies arī Liepājas Neredzīgo biedrības 
vasaras mītnē “Dvēseles veldzes dārzs”. 
Pārstāve mums parādīja gan numuriņus, 
kur ir iespēja pārnakšņot, gan sajūtu dār-
zu, labirintu, gan arī baskāju taku, kuru 
izveidojuši biedrības dalībnieki, un ikvie-
nam interesentam ir iespēja ar aizsegtām 
acīm to izbaudīt. Viesu nama “Laikas” 
piedāvājums pārsteidza uzņēmējus ar pla-
šumu un labiekārtojumu, kas pieejams 
atpūtniekiem. Izteicām pateicību viesu na-
mam un tās saimniekiem Lienei un Oska-
ram par zaļās domāšanas popularizēšanu 
un Zaļā sertifikāta saņemšanu 2017. gada 
izskaņā. Atpūtas vieta “Miera osta” ir kļu-
vusi par vēl vienu brīnišķīgu piedāvājumu 
tūristiem. Atpūtniekiem ir iespēja izbaudīt 
neatkārtojamu atpūtu namiņā, kas atrodas 
kokā. Saimnieki Anita un Valdis aicināja 
mūs izbaudīt pirts priekus jūras krastā ar 
noslēguma peldi jūrā.

Aptaujājot visus dalībniekus, kuri bija 
gatavi ziedot savu dienu, lai izzinātu nova-
da tūrisma piedāvājumu, visi bija vienis-
prātis, ka katram saimniekam ir unikāls 
piedāvājums, kas ir atšķirīgs no citiem 
lielajā piedāvājumu klāstā. Diena tika pa-
vadīta bez lielas steigas, pie saimniekiem 
uzzinot katram interesējošos jautājumus.

Vēlamies teikt lielu paldies visiem 
dalībniekiem, kuri piedalījās Pāvilostas 
tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas 
dienā.

 Lai mums izdevusies sezona!
Anta Lībiete, 

Pāvilostas novada TIC vadītāja p.i. 

Foto no TIC arhīva
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2018. gada 24. aprīlī stājās spēkā jauni 
Ministru kabineta noteikumi Nr.238 “Da-
bas lieguma “Ziemupe” individuālie aiz-
sardzības un izmantošanas noteikumi”, 
kuros  noteikti individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi, apstiprināti  dabas 
lieguma apzīmēšanai dabā lietojamo speciā-
lo informatīvo zīmju paraugi, zīmju izveido-
šanas un lietošanas kārtība, noteikti dabas 
liegumā esošie dabas pieminekļi – aizsar-
gājamie koki, kā arī aizsargājamo koku un 
aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko 
dabas pieminekļu – dižakmeņu – aizsardzī-
bas un izmantošanas kārtība.
Dabas liegums sadalīts divās funkcionālās 
zonās: dabas lieguma zonā un neitrālā zonā. 
Dabas lieguma neitrālajā zonā ietilpst paš-
valdības un AS “Latvijas Valsts meži” auto-
ceļš “Akmensraga ceļš”, īpašumi “Matroži” 
un “Virtiki”, daļa no īpašuma “Bruči”, tā 
ir teritorija, kur vēl šodien atrodas bijušās 
padomju armijas pamesto ēku drupas un 
pamati. Dabas lieguma zona izveidota, lai sa-
glabātu dabas vērtības – retus un aizsargāja-
mus mežu, kāpu, purvu un ūdeņu biotopus, 
augu un dzīvnieku sugas un to dzīvotnes. 
Dabas lieguma zonā ietilpst visa pārējā da-
bas lieguma “Ziemupe” teritorija.
Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:
â izmantot citzemju augu sugas meža at-
jaunošanā un ieaudzēšanā;
â lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu 
aizsardzības līdzekļus mežaudzēs, izņemot 
repelentus pārnadžu atbaidīšanai un fero-
monus koku stumbru kaitēkļu ierobežoša-
nai;
â audzēt ģenētiski modificētus kultūrau-
gus;
â uzstādīt vēja elektrostacijas un citas 
būves, kuru augstākais punkts pārsniedz 30 
metrus;
â visā dabas lieguma teritorijā bez Dabas 
aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas 
aizliegts ierīkot publiski pieejamus dabas 
tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus.
Dabas lieguma zonā aizliegts:
â pārvietoties (arī apstāties un stāvēt) ar 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skai-
tā ar automašīnām, traktortehniku, motocik-
liem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem 
un sniega motocikliem ārpus šo noteikumu 
1. pielikumā norādītajām nobrauktuvēm, iz-
ņemot gadījumus, kad pārvietošanās ir sais-
tīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzrau-
dzību, zvejas vajadzībām, valsts aizsardzības 
uzdevumu veikšanu, ugunsapsardzību vai 
glābšanas un meklēšanas darbiem;
â rīkot ātrumsacensības, to treniņbrau-
cienus un izmēģinājuma braucienus ar me-
hāniskajiem transportlīdzekļiem;
â kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierī-
kotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku 
neizplatīšanos, izņemot ugunskurus cirša-

nas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža 
apsaimniekošanu regulējošiem normatīva-
jiem aktiem un ugunsdrošību un ugunsdzē-
sību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
â dedzināt sausās zāles, virsāju un nied-
ru platības, kā arī meža un kāpu zemsedzi. 
Aizliegums neattiecas uz ekosistēmu, īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsar-
gājamo biotopu aizsardzības, saglabāšanas 
un atjaunošanas pasākumiem, kuru veikša-
nai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes 
rakstiska atļauja un par kuriem ir rakstiski 
informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsī-
bu atbildīgā institūcija;
â pļaut lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes un lauces virzienā no malām uz cen-
tru. Nelīdzena reljefa apstākļos pļauj slejās 
virzienā no lauka atklātās malas (arī no pa-
galma, ceļa, atklāta grāvja, žoga, upes vai 
ezera) uz krūmāju vai mežu;
â bojāt vai iznīcināt (arī uzarot, kultivējot, 
ieaudzējot mežu, mēslojot ar minerālmēs-
liem vai šķidrajiem kūtsmēsliem) smiltāju 
zālājus un meža lauces;
â medībās lietot šāviņus, kas satur svinu, 
kā arī atrasties teritorijā ar svinu saturošu 
munīciju (izņemot gadījumu, ja tiek veikti 
valsts aizsardzības uzdevumi);
â būvēt hidrotehniskas būves un ierīkot 
meliorācijas sistēmas, veikt to pārbūvi, at-
jaunošanu un uzturēšanu (arī grāvju tīrīša-
nu un to krastu kopšanu), izņemot caurteku 
būvi un atjaunošanu ceļu uzturēšanas vaja-
dzībām un gadījumu, ja ir saņemta Dabas 
aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un 
tas nepieciešams, lai:

z novērstu teritoriju applūšanu ārpus da-
bas lieguma teritorijas vai līdz šim neap-
plūdušu teritoriju applūšanu;
z nodrošinātu upju dabisko tecējumu un 
ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo 
teritoriju hidroloģiskā režīma atjauno-
šanu;
z nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu 
dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu 
aizsardzības, saglabāšanas un atjauno-
šanas pasākumu īstenošanu;

â nosusināt purvus, slapjus virsājus, 
mitras starpkāpu ieplakas un mežaudzes 
slapjās minerālaugsnēs un slapjās kūdras 
augsnēs, kā arī veikt darbības, kas izraisa 
pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu vai virszemes 
ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot gadījumu, ja 
ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes 
rakstiska atļauja un tas nepieciešams īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsar-
gājamo biotopu aizsardzības, saglabāšanas 
un atjaunošanas pasākumu īstenošanai;
â ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;
â veikt darbības, kuru rezultātā tiek mai-
nīta upju, vecupju un strautu krasta līnija un 
gultne, izņemot darbības upju dabiskā tecē-
juma vai ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegu-

lošo teritoriju dabiskā hidroloģiskā režīma 
atjaunošanai;
â veikt darbības, kas veicina Baltijas jū-
ras pamatkrasta, kāpu un augsnes eroziju;
â pārveidot reljefu un iegūt derīgos izrak-
teņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi;
â veikt darbības, kuru rezultātā tiek 
mainīta meža, purva vai lauksaimniecībā  
izmantojamās zemes lietošanas kategorija, 
izņemot:

z dabiski apmežojušās vai dabiski applū-
dušas zemes lietošanas kategorijas mai-
ņu uz dabā konstatēto zemes lietošanas 
kategoriju;
z darbības, kuru veikšanai ir saņemta 
Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska 
atļauja, šādos gadījumos:

z īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu 
un īpaši aizsargājamo biotopu aizsar-
dzības, saglabāšanas un atjaunošanas 
pasākumu īstenošanai;
z publiski pieejamu dabas tūrisma un 
izziņas infrastruktūras objektu (pie-
mēram, taku, maršrutu, skatu torņu, 
informācijas stendu, norādes zīmju, 
telšu vietu, stāvlaukumu, informācijas 
centru) ierīkošanai;
z inženierbūvju (tai skaitā ceļu) atjau-
nošanai un pārbūvei, ja tiek mainīts 
trases platums un novietojums;

â bojāt meža, kāpu vai purvu zemsedzes 
veģetāciju, izņemot gadījumu, ja ir saņemta 
Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska at-
ļauja un tas nepieciešams īpaši aizsargājamo 
sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu 
aizsardzības, saglabāšanas un atjaunošanas 
pasākumu īstenošanai;
â ierīkot medījamo dzīvnieku piebaroša-
nas vietas, kā arī brīvā dabā novietot lauk-
saimniecības un pārtikas produktus. Ja ir 
saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes raks-
tiska atļauja, laikposmā no 1. decembra līdz 
1. martam vietās, kur tas neapdraud īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvotnes vai īpaši aiz-
sargājamos biotopus, pieļaujama dzīvnieku 
piebarošana ar sienu, novietojot sienu vis-
maz viena metra augstumā no zemes;
â ierīkot ierobežotā platībā turētu sav-
vaļas sugu lauksaimniecības dzīvnieku au-
dzētavas un iežogotas platības to turēšanai 
nebrīvē, izņemot gadījumu, ja ir saņemta Da-
bas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja 
un tas nepieciešams īpaši aizsargājamo 
sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu 
aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai;
â iežogot meža zemes (izņemot šo notei-
kumu 13.17. apakšpunktā minēto gadījumu);
â cirst kokus, kuru caurmērs 1,3 metru 
augstumā v irs koku sakņu kakla pārsniedz 
60 centimetrus, izņemot bīstamos kokus 
(koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un vese-
lību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras 
objektus);

â cirst kokus un krūmus elektrolīniju tra-
sēs no 1. marta līdz 31. jūlijam;
â bez Dabas aizsardzības pārvaldes raks-
tiskas atļaujas rīkot brīvā dabā:

z publiskus pasākumus un nometnes, 
sporta, piedzīvojumu un citu veidu sa-
censības;
z Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsar-
dzības un zemessargu mācības.

Dabas lieguma zonā meža zemēs aizliegts:
â veikt mežsaimniecisko darbību Eiropas 
Savienības nozīmes prioritārajā meža bio-
topā – vecos un dabiskos boreālajos mežos, 
izņemot:

z meža nekoksnes vērtību ieguvi;
z bīstamo koku ciršanu;
z meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības 
pasākumus;
z īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un 
īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzības, 
saglabāšanas un atjaunošanas pasāku-
mus, ja ir saņemta Dabas aizsardzības 
pārvaldes rakstiska atļauja;

â veikt mežsaimniecisko darbību no 1. 
marta līdz 31. jūlijam, izņemot:

z meža nekoksnes vērtību ieguvi;
z bīstamo koku ciršanu un novākšanu;
z meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības 
pasākumus;
z gadījumu, ja meteoroloģisko apstākļu 
dēļ putnu ligzdošana nav sākusies un ir 
saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes 
rakstiska atļauja;

â cirst kokus galvenajā cirtē un rekons-
truktīvajā cirtē;
â cirst kokus kopšanas cirtē: Eiropas Sa-
vienības nozīmes aizsargājamos meža bio-
topos – purvainos mežos, staignāju mežos, 
aluviālos krastmalu un palieņu mežos, slap-
jos virsājos, kā arī Eiropas Savienības nozī-
mes aizsargājamos purvu biotopos – mine-
rālvielām bagātos avotos un avoksnājos un 
kaļķainos zāļu purvos;
â ja mežaudzes pirmā stāva valdošās 
koku sugas vecums pārsniedz:

z priežu mežaudzēm – 70 gadu;
z egļu, bērzu, melnalkšņu un pārējo plat-
lapju mežaudzēm – 50 gadu;
z apšu mežaudzēm – 30 gadu;

â atzarot augošus kokus mežaudzēs, iz-
ņemot koku atzarošanu skatu punktu ierī-
košanai un uzturēšanai, elektropārvades un 
citu lineāro komunikāciju uzturēšanai, kā 
arī satiksmes drošībai uz ceļiem;
â būvēt jaunus mežsaimniecības (komer-
santu) ceļus;
â atjaunot mežu, stādot vai sējot.
Ar Ministru kabineta noteikumu pilnu teks-
tu var iepazīties Pāvilostas novada mājaslapā 
www.pavilosta.lv un Latvijas Republikas tie-
sību aktu lapā www.likumi.lv.

Informāciju sagatavoja Dace Baumane,  
teritorijas plānotāja

VKKF ATBALSTĪTS PROJEKTS “PĀVILOSTAS 
MĀKSLAS SKOLAS MATERIĀLI TEHNISKĀS BĀZES 
UZLABOŠANA”

Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza projektu “Pāvil-
ostas mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlaboša-
na” VKKF programmai “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un saņēma atbalstu 
600,00 EUR apmērā kokapstrādes darbgaldu iegādei, kas 
ir akūti nepieciešami kvalitatīvai kokapstrādes apguvei. Līdz 
šim mācībām darbgaldu nebija. Iegādājoties kvalitatīvus un 
dažādus kokapstrādes darbgaldus, mācību apguve uzlabosies, 
pieaugs veidoto darbu kvalitāte. 

Projekta mērķis (ilgtermiņa): uzlabojot Pāvilostas 
mākslas skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošināt Pāvilostas 
mākslas skolas izglītības izcilību un konkurētspēju. Projektā 
tika sakārtota mācību prasībām atbilstoša kokapstrādes klase 
pilnvērtīgai kokapstrādes programmas apguvei. Mācībām ne-
pieciešamos kokapstrādes darbgaldus iegādājās divās firmās 
– SIA “DEPO DIY” un AS “Kesko Senukai Latvia”. Kokapstrā-
des nodarbības mākslas skolā vada Ēriks Freimanis. Nodar-

bības, kurās zēni apgūst minēto mācību programmu, notiek 
vienu reizi nedēļā. Pasniedzējs atzinīgi novērtēja iegādātos 
darbgaldus un jaunās iespējas veikt apmācību jaunā kvalitātē.

VKKF ATBALSTĪTS PROJEKTS “PĀVILOSTAS 
MŪZIKAS SKOLAS MATERIĀLI TEHNISKĀS BĀZES 
UZLABOŠANA”

Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza projektu “Pāvilostas 
mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” VKKF 
programmai “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu mate-
riāli tehniskās bāzes uzlabošana” un saņēma atbalstu 500,00 
EUR vienas vijoles iegādei. Tā kā projekta pieteikumā tika 
plānots iegādāties divas vijoles, tad skolas vijoļklases pasnie-
dzēja izlēma iegādāties vijoli Critina Stein, ¾ izmērs. 

Projekta mērķis (ilgtermiņa): nodrošinot Pāvilostas 
mūzikas skolas materiāli tehnisko bāzi, veicināt kvalitatīvu 
izglītības procesu un konkurētspēju, kā arī mācību organizēša-
nu tuvāk skolēnu dzīvesvietai. Projektā tika iegādāta vijole, ko 
skolas audzēkņi varēs izmantot pilnvērtīgai mācību program-
mas apguvei, kā arī konkursiem un koncertiem. 

INFORMĀCIJA PAR DABAS LIEGUMU “ZIEMUPE”

Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Lat-
vijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.–2020. gadam Eiropas Reģionālā fonda “Interreg” 
Latvija–Lietuva projektu “Koordinācijas attīstība un 
kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras 
piekrastē” jeb “Coordination development and ca-
pacity building of rescuers along Baltic seashore”, 
projekta akronīms “Safety First”, projekta Nr. LLI-92.  
Tika veikta cenu izpēte un noslēgts līgums ar SIA “Zi-
benszeļļi” par divu drošības kameru uzstādīšanu Kalna 
ielas un Jūras ielas stāvlaukumos pie jūras Pāvilostas 
pilsētā. Līguma izpildes laiks bija šā gada 1. jūnijs, 
kad kameras stāvlaukumos arī tika uzstādītas. 
Tās garantēs drošību uz stāvlaukumiem apmeklē-
tājiem, viņu autotransportam, kā arī netiks bojāti 
pašvaldības uzstādītie labiekārtojuma elementi.

Vizma  
Ģēģere,  
projektu  

koordinatore
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“SAKOPTĀKĀ SĒTA 
PĀVILOSTAS NOVADĀ 2018”
Pāvilostas novada pašvaldība ar jūniju izsludina gadskārtējo konkursu “Sakoptākā sēta Pāvilostas no-

vadā 2018”. Konkurss tiek izsludināts Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas 
Novada Ziņas” un Pāvilostas mājaslapā www.pavilosta.lv. Pieteikšanās konkursam līdz šī gada 31. jūlijam. 

Komisija vērtēšanu veic no 1. līdz 10. augustam.
2018. gadā tiks vērtētas šādas nominācijas:

1. Daiļdārzi un lauku sētas.
2. Skats no malas:
 u Mājas/lauku sētas ar simtgadīgu vēsturi;
 u Objekti ar simtgadīgu vai paliekošu vēsturi;
 u Dievnami ar simtgadīgu vēsturi; 
 u Sakoptākās iestādes un uzņēmumi novadā; 
 u Pāvilostas novada 2018. gada īpašās nominācijas.

3. Viesu mājas:
 u Viesu mājas ar vēsturi un tradīcijām;
 u Tūrisma uzņēmējs – Pāvilostas novada tēla veidotājs un popularizētājs.  
Pāvilostas novada pašvaldība pēc komisijas vērtējuma piešķir vienu balvu katrā no minētajām no-

minācijām. Var tikt paredzētas arī pārsteiguma balvas pēc komisijas ieskatiem, kā arī var tikt pasniegta 
nominācija par nesakoptāko īpašumu novadā. 

Visi pieteikušies pretendenti un komisijas locekļi balvā saņem bezmaksas ekskursiju.

Par Latvijas vides fonda 
atbalstītajiem projektiem

“Sārtenes” dalībnieces turpina  
darbu pie pilsētas tēla veidošanas

Pāvilostas daiļdārznieku interešu kopa “Sārtene” sadarbībā ar 
pašvaldības ainavu arhitekti Andu Uzari turpina darbu pie pilsē-
tas dobju sakopšanas un pilsētas vizuālā tēla veidošanas.

13. jūnijā “Sārtenes” dalībnieces ar ilgziedīgajām begonijām jeb tau-
tā sauktajām leduspuķēm papildināja puķu dobi Simtgades parkā, bet 
vēlāk skaistu rotu ieguva Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas 
ēka – tās priekšā sastādītas un krāšņi zied trīskrāsu leduspuķes.

Paldies čaklajām “Sārtenes” dalībniecēm par skaisto rotu pilsētā!
 Savukārt 27. jūnijā Pāvilostas daiļdārznieku interešu kopa “Sārte-

ne” devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jūrmalas pilsētu, kur ai-
navu arhitekte Ingrīda Griķe izrādīja Jūrmalas pilsētas apstādījumus 
un labiekārtojumu.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

FOTO UN VIDEO KONKURSS
“PĀVILOSTAS NOVADS 2018“

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties foto un video 
konkursā „Pāvilostas novads 2018“ no šā gada 1. jūlija līdz 30. 
septembrim, iesūtot fotogrāfijas un/vai video, kas uzņemti no 
2017. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 30. septembrim. 

Konkursa mērķis ir veidot un popularizēt Pāvilostas novada 
pozitīvo tēlu. Fotogrāfijās un/vai video iemūžināmi notikumi, 
svētki, tradīcijas, cilvēki, objekti un dabas skati.

Foto un video konkursa labāko darbu galerija būs apskatāma 
mājaslapā www.pavilosta.lv.

Rezultātu paziņošana un konkursa uzvarētāju apbalvošana 
notiks 2018. gada 18. novembrim veltītajos svinīgajos pasākumos.

Fotogrāfijas un/vai video iesūtāmi e-pastā tic@pavilosta.lv 
vai iesniedzami Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrā 
USB zibatmiņas vai CD datu nesējā (nesamazinātā formātā).

Sīkāk ar konkursa norises kārtību jeb nolikumu varat 
iepazīties www.pavilosta.lv vai Pāvilostas novada Tūrisma 
informācijas centrā Dzintaru ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, kā arī zvanot pa tālruni 63498229 vai 29121894 un 
rakstot uz e-pastu tic@pavilosta.lv.

Ļaujies fotogrāfijas šarmam un iemūžini savu novadu! Parādi, 
ka mums ir, ar ko lepoties, – ir interesanti cilvēki, vērtīgas tradīcijas, 
aizraujoši notikumi un skaista daba! Iemūžini mirkli Pāvilostas 
novadā!

Anta Lībiete, Pāvilostas novada TIC vadītāja p.i. 

Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmu-
si atbalstu Latvijas Vides aizsardzības fonda 
izsludinātajā projektu konkursā “Publisko 
ūdeņu pārvaldība” projektam “Jūras krasta no-
stiprinājuma posma pagarināšana Pāvilostas 
pilsētā”, līguma Nr.1-20/86.

Projektā Pāvilostas novada pašvaldība plāno 
turpināt nostiprināt Baltijas jūras krastu posmā, 
kas ir visbīstamākais ēkām un pilsētai, kur vētru 
ietekmē ir vislielākie izskalojumi pilsētas teritori-
jā. Jau esošie gabionu stiprinājumi, kas tika uzstā-
dīti 2003. un 2004. gadā, ir sevi sekmīgi pierādīju-
ši, kā arī ir gūta pieredze krasta nostiprināšanai, 
kas piemērota jūras piekrastei Pāvilostas pilsētas 
teritorijā. Vietā, kur ir izvietoti gabionu stiprinā-
jumi, jūra tālāk neveic krasta eroziju, līdz ar to 
ūdens netiek pilsētā. Pati daba veic gabionu no-
stiprināšanu, tos appūšot ar smiltīm un “ierokot” 
dziļāk kāpā.

Projekta mērķi: īstermiņa – turpināt stiprināt 
Baltijas jūras krastu Pāvilostas pilsētas teritorijā, 
izveidojot primāro aizsardzības sistēmu pret vēt-
ras postījumiem; ilgtermiņa – nepieļaujot jūras 
krasta (kāpu) tālāku eroziju, pasargāt iedzīvotāju 
mājas un pilsētu no ūdens postījumiem lielu vētru 
un plūdu gadījumā.

Projekta uzdevumi: 
1. Izstrādāt būvprojektu – hidrotehniskos 

risinājumus jūras krasta stiprināšanai, balstoties 
uz jau uzkrāto pieredzi un iestrādēm iepriekšējos 
projektos.

2. Saskaņot projektu RVP.
3. Veikt iepirkuma procedūru par būvdarbu 

veicēju.
4. Veikt būvdarbus – jūras krasta stiprinā-

jumu izbūvi.
5. Projekta realizācijas gaitu atspoguļot 

masu medijos.
6. Sagatavot projekta atskaites un iesniegt 

LVAF.
Projektā piešķirtā summa ir 30 790,00 EUR 

jeb 89,45% no kopējām izmaksām. Pašvaldības 
ieguldījums ir 3630,00 EUR. Projekta īstenoša-
nas laiks ir no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 
30. aprīlim, bet pēcuzraudzības periods ilgst līdz 
2024. gada 30. aprīlim.

Projekta realizācijas rezultātā plānots nostip-
rināt  apmēram 66 m Baltijas jūras krasta Pāvil-
ostas pilsētas teritorijā atbilstoši izstrādātam 
būvprojektam – hidrotehniskajiem risinājumiem. 
Gabionus paredzēts iedziļināt smiltīs 0,5 – 0,7 
metru dziļā būvbedrē. Aptuvenais konstrukcijas 

augstums un platums ir ne mazāks kā 2 m.
Tika veikta tirgus izpēte, un tajā uzvarēja SIA 

“HT Konsaltings” ar savu piedāvājumu izstrādāt 
būvprojektu un veikt autoruzraudzību par 2000,00 
EUR bez PVN 21%.

Pašreiz ir izstrādāts būvprojekts “Jūras krasta 
nostiprinājuma posma pagarināšana Pāvilostas 
pilsētā” un izņemta būvatļauja. Tūlīt tiks izsludi-
nāts iepirkums par jūras krasta nostiprinājumu 
būvdarbu veikšanu. 

Sakarā projektā veicamajiem darbiem pludma-
les zonā  lūdzam iedzīvotājus un pilsētas viesus 
būt saprotošiem un iejūtīgiem!

Vizma Ģēģere, projektu koordinatore 

Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza pie-
teikumu un ir saņēmusi atbalstu otram Latvi-
jas Vides aizsardzības fonda nacionālas nozī-
mes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu realizēšana” atbalstītam 
projektam “Piekrastes apsaimniekošanas prak-
tisko aktivitāšu realizēšana”, projekta līguma 
Nr.1-20/49, ko administrē Latvijas Pašvaldību 
savienība.

Projekta uzdevumi: 
1. Uzturēt kārtībā Baltijas jūras piekrastes 

Pāvilostas novada teritorijas posmu, regulāri savā-
cot atkritumus, tai skaitā lielgabarīta, no kāpām 
un liedaga.

2. Utilizēt riepas un beigtos dzīvniekus, kas 
regulāri tiek izskaloti jūras krastā.

3. Izgatavot un uzstādīt soliņus, atkritumu 
urnas un informācijas stendus Pāvilostas pilsētas 
teritorijā.

Kopējās projekta izmaksas ir 15 248,00 EUR.
Projekta realizācijas rezultātā visas tūrisma se-

zonas garumā tiek uzturēta kārtībā Baltijas jūras 
piekrastes Pāvilostas novada teritorija. No 2018. 
gada 8. maija tika pieņemti darbā pieci sezonas 
strādnieki, kas  regulāri apstaigā jūras piekrastes 
posmu un savāc atkritumus, līdz ar to piekraste 
tiek uzturēta kārtībā, netiek piesārņota apkār-
tējā vide, tā ir arī vizuāli pievilcīga tūristiem un 
atpūtniekiem. Tiek savākti lielgabarīta atkritumi 
un auto  riepas, kā arī savākti un utilizēti beigtie 
dzīvnieki. Pāvilostas pilsētā jūras piekrastes lab-
iekārtojumu visā novada teritorijā plānots papildi-
nāt ar soliņiem, atkritumu urnām un informācijas 
zīmēm.

Vizma Ģēģere,  
projektu koordinatore 

Foto: M. Kurčanova

Foto: V. Ģēgere
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Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir organizāci-
ja, kura darbojas kopš 2006. gada un kuras biedri ir gan 
novadu pašvaldības, gan uzņēmēji, gan biedrības, gan 
privātpersonas.  2014. gadā partnerība ar novadu aktīvo 
iedzīvotāju līdzdalību izstrādāja vietējās attīstības stratēģi-
ju, tādējādi piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, lai 
veicinātu teritoriju, novadu attīstību, sekmētu un atbalstī-
tu uzņēmējdarbību. Stratēģijas vīzija ir: sakārtota, radoša 
un pievilcīga dzīves vide, sociāli aktīvas vietējās kopienas, 
ilgtspējīga uzņēmējdarbība. Kopš 2015. gada projektos ir 
apgūti aptuveni 3 miljoni eiro. “Liepājas rajona partnerī-
ba” administrē gan Lauku attīstības programmu LEADER, 
gan Eiropas Zivsaimniecības fonda Rīcības programmu 
pašvaldībās, kurām ir pieeja Baltijas jūrai.  

Kopš 2016. gada ir jau īstenoti 77 projekti visos asto-
ņos partnerības teritorijas novados. Tie ir gan pašvaldību 
īstenotie projekti, gan biedrību, gan uzņēmēju projekti. 

Lai iepazīstinātu iedzīvotājus par paveikto, “Liepājas 
rajona partnerība” sadarbībā ar novadu pašvaldībām jau 
trešo reizi organizēs PROJEKTU ATVĒRTO DURVJU 
DIENU. Šogad tās būs divas dienas, kuru moto “Esi lepns 
par savu novadu!”. 

Pirmā diena – 25. augusts. 
Pasākumi notiks Pāvilostas, Nīcas un Rucavas novadā. 
Otrā diena – 1. septembris. 
Pasākumi notiks Grobiņas, Aizputes, Durbes, Prieku-

les un Vaiņodes novadā. 
Šajās dienās būs iespēja iespazīties ar jau īsteno-

tajiem projektiem, uzzināt par plānotajiem projektu 
konkursiem, varēs iesaistīties dažādās aktivitātēs, 
konkursos un tikt arī pie pārsteiguma balvām. Pasā-
kumā aicināsim piedalīties arī vietējos uzņēmējus, 
mājražotājus. Abas dienas notiks radošā darbnīca “Ak-
mens spēks Latvijai”, kurā visi kopā gatavosim dāvanu 

Latvijai simtgadē, būs iespēja arī piedalīties novadu 
bagātību kartes izveidošanā. Tuvojoties jaunajam mā-
cību gadam, būsim padomājuši arī par atrakcijām bēr-
niem. 

Ieplāno dienu, apskati projektus, izmēģini projektu 
aktivitātes savā un kaimiņnovadā! Esi aktīvs! 

Ar plānotajiem pasākumiem, apskatāmajiem projek-
tiem  būs iespējams iepazīties afišās, nākamajā novada 
avīzītē, laikrakstā “Kurzemes Vārds”, partnerības mājas-
lapā www.lrpartneriba.lv, novadu mājaslapās. 

Uz tikšanos Atvērto durvju dienās! Leposimies un 
priecāsimies par paveiktajiem projektiem kopā! 

Inita Ate,  
biedrības “Liepājas rajona partnerība” 

izpilddirektore

LAIKS ATPŪTAI!
 Straujajā dzī-

ves ritmā, kad tik 
daudz jāpaveic, gluži 
neviļus paši savas 
vajadzības un vēl-
mes noliekam tālākā 
plauktā. Cik bieži nā-
cies dzirdēt – aiziešu 
atvaļinājumā, tad gan 
izgulēšos! Acīmre-
dzot ilgstošs nepietie-
kams miegs atstājis 
iespaidu uz pašsajū-
tu, un organisms pats 
pasaka priekšā – vajadzīga atpūta. 

Nelaime tā, ka itin bieži, plānojot atva-
ļinājumu, padodamies masu spiedienam 
– visi brauc uz siltajām zemēm, jābrauc 
arī man! Ja cilvēks nav ieklausījies sevī, ko 
īsti viņš vēlas gūt no atpūtas, var sanākt 
vilšanās. Iespējams, ka ceļojuma burzmas 
vietā daudz lielāku gandarījumu sniegtu 
palaiskošanās atpūtas krēslā ar grāmatu 
rokās, lai sakārtotu domas un atpūstos no 
kontaktēšanās ar citiem cilvēkiem. 

Kad aiz muguras ir pirmās četras pie-
cas atvaļinājuma dienas, kuru laikā orga-
nisms pārorientējies no darba uz atpūtas 
režīmu, var plānot nodarbes, kas ietver 
jaunu iespaidu un izjūtu gūšanu – ekskur-
sijas, ciemošanos pie radiem, kādu jaunu 
iemaņu apgūšanu. 

 Atvaļinājumā ieplānojiet lietas, kas 
sniedz pozitīvas izjūtas jums pašam, no-
darbes, kas patīk un uzlādē! Pat ja nav at-
bilstīgu iemaņu un prasmju, bet visu laiku 
ir kārojies, piemēram, uzgleznot ziedus 
vai ainavu, kāpēc lai to nepamēģinātu iz-
darīt tieši atvaļinājumā? Atliktu uz tālāku 
nākotni, šo ieceri nerealizēsiet nekad. 

Atvaļinājumā atvēliet laiku garākām 
sarunām ar bērniem un saviem vecākiem, 
piešķiriet krāsas attiecībām ar tuvu cilvē-
ku. 

Nesteidzīgas maltītes ir brīvdienu 
priekšrocība. Pagatavojiet garšīgus un 
veselīgus ēdienus, izmēģiniet jaunas re-
ceptes! Cik lien, ēdiet svaigus dārzeņus 
un augļus – tie ir veselīgāki par jebkurām 
uztura bagātinātāju kapsulām.   

Brīvdienās alkoholu nelietojiet.   
Plānojot brīvdienas, atvēliet laiku fizis-

kām aktivitātēm. Tam nav noteikti jābūt 
sporta zāles apmeklējumam. Ķermeni un 

garu lieliski veldzēs pastaigas brīvā dabā 
vai braukšana ar riteni, sēņošana vai bu-
rāšana. Negatīvas emocijas izlādējas dar-
bībā!  

Atvaļinājuma pēdējās dienās ieteicams 
lēnām noskaņoties darbam. Ja bijis pārāk 
daudz aktivitāšu, tās var izsmelt enerģijas 
rezerves. Beidzoties atvaļinājumam, nere-
ti rodas sajūta, ka jāatpūšas no atvaļināju-
ma, un darbā atgriežamies noguruši. 

Beidzamajās atvaļinājuma dienās at-
rodiet laiku, ko pavadīt vienatnē, lai ar 
svaigu un atpūtušos skatu palūkotos uz 
situāciju, ko, aizejot atpūtā, uztvērāt kā 
neatrisināmu problēmu.

 Varbūt šo problēmu var atrisināt, pa-
reizi plānojot laiku? Varbūt satraukumu 
par regulāri kavētu darbu var atrisināt, 
apņemoties celties pusstundu agrāk? 

Varbūt problēmu rada fakts, ka uzņe-
mamies pārāk daudz darbu un atbildības, 
nemākot pateikt “nē”? 

No attāluma izvērtējiet situācijas, kas 
ikdienā rada stresu, un mēģiniet izveidot 
rīcības plānu, kas palīdzēs izmainīt situā-
ciju. 

Izvērtējiet prioritātes savā dzīvē un 
atvēliet tām pienācīgu laiku, apņemoties 
neļauties pašpārmetumiem, ja mazāk bū-
tiskām lietām neatliek pietiekami laika. 

 Apņemieties daļiņu no patīkamajām 
baudām, ko piedzīvojāt atvaļinājumā, pār-
celt uz darba dienu. 

Apsoliet mīlēt sevi un sabalansēt laiku, 
ko veltāt darbam, ģimenei un sev pašam. 

Vēlams atvaļinājumā atgūt spēkus un 
možumu, jo pozitīvas emocijas ir absolū-
ti nepieciešamas, lai cilvēks būtu vesels, 
veidotu veiksmīgas attiecības un uzkrātu 
enerģijas rezerves!

Nūjošana ir ne tikai lielisks un patī-
kams līdzeklis pret stresu, bet arī uzlabo 
veselību, veicina veselīgu sirds un asinsri-
tes sistēmas darbību, kā arī ir sabiedrotais 
tiem, kas vēlas samazināt ķermeņa svaru. 
Nūjošana ir īpaši piemērota sēdoša darba 
darītājiem, jo plašie roku vēzieni izkusti-
na saspringušos plecus un sprandu. 

Nūjot ir iespējams visos gadalaikos, nūjo-
šana ir droša, tajā nav vecuma ierobežojumu. 

NŪJOŠANA: 
â ir nodarbe svaigā gaisā – tas nozīmē 

gan tuvību dabai un stresa mazinājumu, 
gan organisma imunitātes stiprināšanu 
visos gadalaikos; 

â kliedē sāpes, muskuļu sasprindzi-
nājumu plecu un skausta apvidū; 

â ir viens no ziemeļvalstu ģimenes 
ārstu visbiežāk ieteiktajiem sporta aktivi-
tāšu veidiem ķermeņa svara regulēšanai, 
sirds un asinsvadu sistēmas uzlabošanai, 
vispusīgai un efektīvai slodzes nodrošinā-
šanai visam ķermenim; 

â saudzē locītavas – tās tiek noslogo-
tas par 30% mazāk, nekā, piemēram, vien-
kārši soļojot; 

â veicina veselīgu miegu; 
â pamazām atvieglo muguras sāpes; 
â uzlabo organisma apgādi ar skābekli; 
â ir labas zāles pret galvassāpēm, ko 

izraisa ilgstoša sēdēšana; 
â vienmērīgi nodarbina gandrīz 600 

muskuļu, tas ir, 90% visas ķermeņa mus-
kulatūras; 

â ir efektīvs novājēšanas līdzeklis, jo 
nūjojot stundas laikā tiek sadedzināts ap-
tuveni 400 kaloriju, vienkārši soļojot tiek 
patērēts par 20% mazāk enerģijas; 

â saudzējoša iespēja tiem, kuri ilgāku 
laiku nav sportojuši un kuru ķermenis ie-
rūsējis mazkustīguma dēļ; 

â ir dabisks, patīkams, veselīgs lī-
dzeklis pret stresu; 

â veicina tā dēvētā laimes hormona 
oksitocīna veidošanos organismā, rada 
gan fizisku, gan emocionālu labsajūtu; 

â ir “zaļa”, videi un cilvēkam draudzī-
ga nodarbe, tai nav nepieciešamas īpašas 
iemaņas, turklāt nodarbības grupā var vai-
rot draugu pulku;

â ir pa spēkam ikvienam. 

PAREIZAIS NŪJU GARUMS: nūjot-
priekam un pastaigas efektivitātei svarīgi, 
lai tās ar jums saderētu kā cimds ar roku. 
Nūju garuma aprēķināšanai ir formula: 
jūsu auguma garums (centimetros) reizi-
nāts ar 0,68. Speciālisti piekodina: drīzāk 
lai nūjas ir mazliet par īsu, nekā par garu. 

Slēpju nūjas ir daudz garākas par nū-
jošanai nepieciešamajām, tāpēc tās nede-
rēs. Arī nūjošanas tehnika būtiski atšķiras 
no slēpošanas. Nūjas izgatavotas no iztu-

rīga materiāla, 
tām piestipri-
nāts “cimdiņš”, 
un arī nūju gali 
izgatavoti citā-
di: ir pieejami 
tādi, kas piemē-
roti nūjošanai 
pa asfaltu, kā 
arī tādi, kas der 
nūjošanai brīvā 
dabā. 

S p e c i ā l s 
apģērbs nav 
nepieciešams, 
taču jāraugās, 
lai tas būtu 
ērts un ne-
sviedrētu. Ļoti 
svarīgi, lai apa-
vi būtu ērti un 
sportiski.

Esi lepns par savu novadu! 

Atvaļinājums ir labākais laiks, lai atpūstos 
gan fiziski, gan garīgi. Labākā recepte – darīt tieši to, 
ko vēlies! 

Nūjot ir veselīgi! Uzzini, kāpēc!
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Ceļamaize turpmākajai dzīvei

9. jūnija vēlā pēcpusdienā 
Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā pulcējās vecāki, skolotāji, 
draugi un visi citi, kas vēlējās 
ar ziediem sveikt absolventus. 
Pedagogi un skolas direktore 
ieņēma savas goda vietas zālē, 
bet vecāki satraukti šaudīja 
skatienus apkārt, jo bija pienā-
cis brīdis svinīgajam12. klases 
izlaidumam. Atveroties skatuves 
aizkariem, visi ieraudzīja sēžam 
skaistus un smaidīgus 12. klases 
absolventus. Šogad viņi bija seši 
– Annija ANSONE, Made Jeta JAN-
CE, Kristiāna KUDUMA, Annija 
MUIŽNIECE, Kārlis RUDZĀJS un 
Diāna ŠLANGENA. Visus trīs ga-
dus jauniešiem juta līdzi un viņus 
atbalstīja klases audzinātāja Daiga 
JĒKABSONE.

Vidusskolas direktore Marita 
Rolmane klātesošajiem sacīja: “Ar 
prieku raugos absolventos, kuri 
gatavi savam nākamajam piedzī-
vojumam. Vēl nesenā pagātnē, 
veroties uz horizontu, jums likās, 
ka tur pasaule beidzas. Tik gadiem 
ejot, sapratāt, ka tā nav. Jūs esat 
savas dzīves sākumā, piepildiet sa-
vus sapņus un izvirzītos mērķus! 
Un, ja jums pietrūkst spēka doties 
tālāk, atgriezieties mājās. Lai kur 
jūs arī būtu, jūsu spēks ir jūsu mā-
jas un jūsu vecāki.”

Turpinājumā direktores viet-
niece mācību darbā Aina Jakovļeva 
svinīgi nolasīja Ministru preziden-
ta Māra Kučinska sveicienu vidus-

skolas kolektīvam un absolventēm 
Annijai Ansonei un Diānai Šlan-
genai, kuras  saņēma arī īpašos 
Ministru prezidenta pateicības 
rakstus par augstiem mācību sa-
sniegumiem. Vēl noslēgumā di-
rektores vietniece vēlēja: “Lai jums 
labi, lai jums ļoti labi! Lai jums brī-
nišķīgi iet. Lai jums visi labie put-
ni katru rītu logā dzied. Lai jums 
skaistas, debeszilas, košas, jaukas 
puķes zied. Un lai spožā, siltā saule 
nekad dzīvē nenoriet. Lai jūs savas 

dzīves grožus varat cieši turēt ciet. 
Lai jums labi, ļoti labi, lai jums brī-
nišķīgi iet!”

Savukārt Pāvilostas novada 
pašvaldības metodiķe izglītības un 
kultūras jomā Silvija Leja pateicās 
vecākiem, pedagogiem un klases 
audzinātājai par ieguldīto darbu 
un laiku. Svinīgajā brīdī metodiķe 
pasniedza “Cerību balvu” Diānai 
Šlangenai un Annijai Ansonei par 
augstiem mācību rezultātiem.

Izlaidums vienmēr ir laiks, 

kad laimīgi brīži mijas ar skumī-
giem, kad pār vaigiem norit ne 
viena vien asara. Īpaši emocionāls 
un mīļuma pilns bija absolventu 
sacītais paldies saviem vecākiem 
par rūpēm, mīlestību un atbalstu 
grūtā brīdī.

Savukārt, pasniedzot ziedus 
un sakot paldies saviem skolotā-
jiem par zināšanām un kopīgajām 
izaugsmes cīņām, 12. klases skolē-
ni atgādināja pedagogu “spārnotos 
teicienus” vai pateiktās “pērles”. 

Dažbrīd sanāca pavisam amizanti 
un smieklīgi! Arī klases audzinā-
tājai Daigai Jēkabsonei absolventi 
ar ciešu apskāvienu pateicās par 
neilgo, bet vērtīgo kopā būšanu. 
Bet kā atzina pati klases audzinā-
tāja Daiga, viņas klasē nekad nav 
iederējušās garas un žēlabainas 
runas. Tāpēc viņa absolventiem 
vēlēja veiksmi un jokojot vien no-
vēlēja, lai jaunieši apgūst tādas 
profesijas kā psihologs, plastiskais 
ķirurgs, automehāniķis un citas, jo 
pavisam drīz viņai šādi speciālisti 
būs vajadzīgi.

Pasākuma izskaņā absolventu 
vecāki pateicās skolai par izglīto-
tiem un zinātkāriem jauniešiem, 
par prasmēm, kas apgūtas skolā, 
un labajiem ceļa vārdiem.

Svinīgo sarīkojumu vadīja un 
muzikāli bagātināja Krista un El-
vis, melodisku ģitāras pavadījumu 
nodrošināja Artis Arājs.

Izlaidums ikvienam skolas bei-
dzējam ir īpašs – satraucošais eksā-
menu laiks ir veiksmīgi noslēdzies, 
un klāt viens no skaistākajiem noti-
kumiem skolas dzīvē. Ar daudziem 
labiem novēlējumiem un ziedu 
klēpjiem Pāvilostas vidusskolas 
jaunieši tika izvadīti plašajā dzīvē.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Plašāku fotoreportāžu skatieties 
mājaslapā www.pavilosta.lv,  
sadaļā “FOTOGALERIJAS”.

“16. jūnijs. Mākoņi ir tik bal-
ti, pīpenes tik smaidīgas, bet ma-
gones – sarkanas. Brīdis ir klāt. 
Tāds citādāks, kurš pāri dienām, 
pāri gadiem nāk. Veiksmes brī-
dis, uz ko deviņus gadus iets,” 
– ar šiem vārdiem svinīgi tika 
atklāts Pāvilostas vidusskolas 

9. klases izlaidums un zālē sagai-
dīti astoņi šī gada absolventi.

Pāvilostas vidusskolas direk-
tore Marita Rolmane absolven-
tiem sacīja: “Ja jūsu mērķis ir kāpt 
kalnā, tad kāpiet. Ne tāpēc, lai 
iespraustu karodziņu, bet gan lai 
piepildītu savus sapņus.” Savukārt 

Pāvilostas novada domes priekš-
sēdētājs Uldis Kristapsons vēlēja: 
“Zināšanām vienmēr visos laikos 
ir bijusi liela vērtība. Ejiet uz priek-
šu un piepildiet savus sapņus!” Vēl 
uzrunas izskaņā domes priekšsē-
dētājs izteica aicinājumu absolven-
tiem turpināt izglītoties Pāvilostas 

vidusskolas 10. klasē, kā arī pa-
sniedza pašvaldības apbalvojumu 
“Cerību balva” skolēniem ar augs-
tām sekmēm mācībās. To šogad 
saņēma Sanija Bērziņa un Antra 
Niedoliņa. Pāvilostas vidusskolas 
direktores vietniece mācību darbā 
Aina Jakovļeva pamatskolas bei-
dzējiem sacīja: “Jūs būvējat savu 
sapņu māju, pamats ir ielikts. Tā-
lākā mājas būvniecība tagad atka-
rīga vien no jums pašiem. Laimīgu 
ceļa vēju!”

Turpinājumā pienāca brīdis, 
kad vārds tika dots pašiem pasā-
kuma gaviļniekiem. Aizkustinošus 
vārdus un lielu paldies par rūpēm 
un atbalstu skolas gados absolven-
ti teica saviem vecākiem, pateicās 
skolotājiem, kuri viņus mācījuši 
šos deviņus gadus, īpašu paldies 
sakot sākumskolas audzinātājai 
Agritai Valkašai un pēdējai klases 
audzinātājai Dacei Bunkai.  Savu-
kārt 9. klases vecāki pateicās sko-
las kolektīvam par darbu un bēr-
niem dotajām zināšanām.

Pirms deviņiem gadiem apaļi 
kā pipari, mazi kā ķipari uz sko-
lu tipināja mazi bērneļi. Vēl tagad 
vecāku un skolotāju atmiņās ir 
nemitīgie “kāpēc”, drebošā rociņa 
plaukstā un lepni paceltais degun-
tiņš. Šodien viņi ir pārliecināti, 

lepni par paveikto, jo iegūst savu 
pirmo nopietno dokumentu.  Ap-
liecību par pamatizglītības apguvi 
svinīgajā izlaidumā saņēma Sanija 
BĒRZIŅA, Adīne GŪTMANE, Kris-
ters KĻAVIŅŠ, Antra NIEDOLIŅA, 
Samanta SĻESARENKO, Jolanta 
STIRNA, Keita ŠAKINA un Kitija 
TUZE.

Sveikt absolventus bija ieradu-
šies radi, draugi un citi tuvi cilvēki, 
kuri apbēra jauniešus ar ziediem 
un laba vēlējumiem. Kuplajam 
sveicēju pulkam pievienojās arī 
Pāvilostas vidusskolas popgrupas 
meitenes, sniedzot klātesošajiem 
jaukus muzikālas priekšnesumus.

Svētki izskanēja ar laimes sajū-
tu un smaidošām sejām. Izlaidums 
bija skaists, tā bija lieliskām emo-
cijām piepildīta diena. Pēc svinīgā 
pasākuma absolventi un skolas pe-
dagogi kopīgi fotografējās.

Novēlam pa vasaru uzkrāt spē-
kus jaunām skolas gaitām, snieg-
ties pēc jaunām virsotnēm! Lai vēl 
daudz citu izlaidumu!

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 

Plašāku fotoreportāžu skatieties 
mājaslapā www.pavilosta.lv, 
sadaļā “FOTOGALERIJAS”.

Foto: M. Kurčanova

Absolventi saka: “Paldies visiem, 
kas mūs atbalstīja 12 gadus!”

Foto: M. Kurčanova
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Tad, kad ilgi gaidītais lietus 
vasaras saulgriežos bija svētīgi 
nolijis pār Pāvilostu, klāt bija 
arī Līgo diena. Kā katru gadu, 
arī šogad Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama amatierteātris 
bija sagatavojis Līgo dienas iz-
rādi.

Amatierteātra režisore Ma-
rita Horna pastāstīja, ka, tā kā 
šogad Rūdolfam Blaumanim at-

zīmējama 155. jubileja, šim no-
tikumam par godu izvēlēta tieši 
šī tautā tik ļoti zināmā un iemīļo-
tā, viegli satīriskā un joku pilnā 
luga “Trīnes grēki”, kas sarakstī-
ta 1896. gadā.

Luga iestudēta tradicionāli, 
Blaumaņa garā. Izrādē netrūka 
ne joku, ne komisku situāciju, 
ik pa brīdim uzjautrinot un sa-
smīdinot Pāvilostas Upesmuižas 
parka estrādē sanākušos skatī-
tājus. Savērptajās intrigās iepi-
nas ne viens vien lugas perso-
nāžs un mīlētāju pāris. Bet Trīne 
vēlas tikai vienu, būt mīlēta un 
precēties, jo mīlestībai taču ve-
cuma nav. Un tas ir tik cilvēcīgi! 
Izrādes finālā visas kļūmīgās 
situācijas tiek atrisinātas, vien 
Trīnei vēl jāgaida uz savu preci-
nieku.

Izrādē ik pa brīdim atskanēja 
Ivara Vīgnera dziesmas ar Jāņa 
Petera vārdiem, ko izpildīja paši 
amatierteātra aktieri, bet mu-
zikālo pavadījumu nodrošināja 
pašmāju grupa “Piemare” un 
vidusskolas popgrupas meiteņu 
ansamblis skolotājas Daces Bun-
kas vadībā. Uzveduma muzikālo 
apskaņošanu nodrošināja ilgga-
dējais amatierteātra sadarbības 
partneris – SIA “DTT Solutions” 
no Kuldīgas.

Kādam no Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama amatierteātra ak-
tieriem katru gadu Līgo izrāde ir 
arī kā debijas izrāde. Tā bija arī 

šogad. Savu pirmo tēlu, medicī-
nas studentu Ati, atveidoja Gints 
Vaškus, bet Markuss Lazukins, 
kas agrāk spēlēja Pāvilostas bēr-
nu dramatiskajā kolektīvā, ieju-
tās “Lielbērzu” kalpa Luda lomā.

Izrādē “Trīnes grēki” spēlēja: 
“Mazbērzu” tēvs – Gatis ŠTOK-
MANIS, “Mazbērzu” māte – Ru-
dīte JANCE, Juris (“Mazbērzu” 
saimnieku dēls) – Einārs VĀRS-
BERGS, Trīne (kalpone “Mazbēr-
zos”) – Silva VĀRSBERGA, Made 
(kalpone “Mazbērzos”) – Daiga 
CĀBELE, Brencis (kalps “Maz-
bērzos”) – Ģirts VAGOTIŅŠ-VA-
GULIS, Emīlija (“Lielbērzu” saim-
niece) – Andra LANKA, Annule 
(kalpone “Lielbērzos”) – Terēze 
CĀBELE, Jaņuks (kalps “Lielbēr-
zos”) – Markuss LAZUKINS, Atis 
(Emīlijas brālis, medicīnas stu-
dents) – Gints VAŠKUS, Ābrams 
(žīds) – Eduards BIELIS, Rem-
bēniete – Janeta KRISTAPSONE, 
Dāvis (viņas priekšpuisis) – Edijs 
ERMSONS, aizskatuves darbinie-
ces, suflieres – Anna KAŽE un 
Dzintra VĒRNIECE, izrādes reži-
sore – Marita HORNA.

Savukārt pulksten desmitos 
vakarā ikviens līgotājs tika aici-
nāts uz Upesmuižas parka estrā-
des lielā ugunskura iedegšanu 
un zaļumballi līdz rīta gaismai 
kopā ar grupu “Piemare”.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

PIE OSTAS 
no 9.00 Amatnieku, zemnieku, mājražotāju, pārtikas preču, 
uzkodu un dzērienu, zivju izstrādājumu SVĒTKU TIRGUS,
“ANNELS” piepūšamās un izklaides atrakcijas (par maksu).
OSTĀ
no 10.00 Vizināšanās ar laivām un zvejas kuģīšiem 
pa Sakas upi un jūru (par maksu).
11.00 Atceres brīdis pie piemiņas akmens “Jūrniekiem un 
zvejniekiem, kuru kaps jūras dzelmē” (Pāvilostas kapsētā).
PĀVILOSTAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJĀ 
no 12.00 līdz 16.00 apskatāma ekspozīcija 
“Jūriņ’ prasa smalku tīklu” .
PLUDMALĒ
11.00 Kurzemes pludmales futbola čempionāta 
2018. gada II posms.
no 12.00 Sportiskas aktivitātes lieliem un maziem:
 l Zvejnieku svētku Lielākās smilšu pils veidošana, 
 l Apslēpto dārgumu meklēšana,
 l Lielā loma makšķerēšana,
 l Puzles kuģa salikšana.
13.30 Akustiskās “SimplyCharm” grupas koncerts.
14.30 Kuģu un laivu parāde, jūras valdnieka Neptūna un 
teiksmaino nāru sagaidīšana jūras krastā.
15.00 Stiprāko komandu spēku pārbaude kopā ar jūras valdnieku 
– zābaku, riepu, glābšanas riņķa mešana; laivas, virves vilkšana.  
UPESMUIŽAS PARKA ESTRĀDĒ 
 20.00 Ekoloģiskās mūzikas grupas “Ducele” koncerts.
21.00 – 5.00 Zaļumballe kopā ar grupām “Ginc un Es” un 
“SimplyCharm”.
24.00 – 1.00 Grupa “Dzelzs vilks”.
Pusnaktī – SVĒTKU SALŪTS.
Upesmuižas parkā būs pieejamas “ANNELS” atrakcijas, 
izbraukuma bufetes ar uzkodām un dzērieniem.

Ieeja uz pasākumu Upesmuižas parka estrādē 8,00 EUR. 
Bērniem līdz 12 gadu vecumam un personām ar invaliditāti 
(uzrādot to apliecinošu dokumentu) ieeja bez maksas. 

Pāvilostas pilsētas stadionā bezmaksas autostāvvietas 
un vietas telšu pilsētiņai.

Organizē: Pāvilostas novada pašvaldība
Pasākumu atbalsta: Restorāns “Pilsētas elpa” (Jelgava) 

ZVEJNIEKU SVĒTKI 

PĀVILOSTĀ

2018. gada 14. jūlijā

 foto: A. Paipa

Līgo dienā spēlē “Trīnes grēkus”

Foto: M. Kurčanova
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30. jūnijā Pāvilostā notika 
nu jau ceturtais Piejūras se-
nioru festivāls “Pie jūras dzīve 
mana”. Pirmo reizi festivāls 
notika Carnikavā, nākamajos 
gados Kolkā un Jūrkalnē. Festi-
vāla mērķis ir dalīties pieredzē, 
apvienot piejūras novadu se-
niorus un veicināt senioru ne-
valstisko organizāciju līdzdalī-
bu sabiedriski svarīgu lēmumu 
pieņemšanā.

Pāvilostā šajā dienā ieradās 
seniori no daudziem Latvijas pie-
jūras nostūriem – no Carnikavas, 
Medzes, Vērgales, Lapmežciema, 
Engures, Salacgrīvas, Jūrmalas, 
Kolkas, Nidas Lietuvā un, pro-
tams, Pāvilostas. Plaši  pārstāvēts 
bija Ventspils novads. Festivāls 
kopumā pulcēja vairāk nekā 200 
dalībnieku.

Festivāls sākās ar sporta spē-
lēm Pāvilostas pilsētas stadionā, 
kur senioriem bija jāpievar pieci 
kontorlpunkti, kuros vajadzēja 
apliecināt gan fizisko veselību, 
gan demonstrēt veiklību, lokanī-
bu, izturību, pacietību, precizitāti 
utt. 

Vēlāk Piejūras senioru festivā-
la dalībnieki stājās krāšņam gājie-
nam, kas no stadiona aizvijās līdz 
Upesmuižas parka estrādei. 

Svinīgais pasākums sākās 
ar Pāvilostas pilsētas un festi-
vāla himnas atskaņošanu, un 

lepni virs pasākuma dalībnieku 
galvām pacēlās festivāla karogs. 
Turpinājumā svētku dalībniekus 
sveica Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: 
“Mēs vienmēr savus ciemiņus 
sagaidām ar labu laiku, tā ir arī 
šoreiz. Prieks par kuplo festivāla 
dalībnieku skaitu. Lai izdodas gūt 
prieku pašiem un dot to citiem!” 
Festivāla iniciatore un aizsācēja 
Gunita Dzene, pasniedzot katram 
novadam īpašu, šim festivālam iz-
gatavotu pulksteni, klātesošajiem 
teica: “Mūs visus vieno jūra, lai tā 
satur mūs kopā, lai esam kā viens 
veselums.” 

Tad svinīgi tika sveikti se-

nioru sporta spēļu laureāti. God-
pilno 1. vietu ieguva Carnikavas 
komanda, 2. vietā ierindojās Lie-
tuvas ciemiņi – Neringas koman-
da, bet ar 3. vietas iegūšanu tika 
sveikta apvienotā Ventspils nova-
da komanda. Komandas vispirms 
vērtēja pēc sporta elementu izpil-
des precizitātes, un tikai pēc tam 
tika skatīts finiša laiks.

Turpinājumā vairākas stun-
das notika piejūras novadu pār-
stāvju sveicieni un priekšnesumi. 
Seniori gan dziedāja, gan dejoja, 
gan lepojās ar citiem talantiem. 

Pērngad Jūrkalnē tika aizsāk-
ta vēl viena jauka tradīcija – ziedu 
paklāju veidošana jūrmalas smil-
tīs. Arī šogad Pāvilostā seniori šo 
tradīciju turpināja. Tā kā šogad 
atzīmējam savas valsts simtga-
di, tad ziedu klājiens Pāvilostas 

jūrmalas kāpā tika veidots tieši 
Latvijas kontūras formā, to pama-
zām piepildot ar līdzpaņemtajiem 
ziediem. 

Dodoties no Upesmuižas 
parka estrādes līdz jūrmalai, se-
nioriem nelielā ekskursijā tika 
izrādīta arī pati Pāvilostas pilsē-
ta, nedaudz ieskicējot pilsētas no-
zīmīgākos apskates objektus un 
aicinot vēl citreiz šeit atgriezties 
jau lielākā draugu un radu pulkā, 
lai nesteidzīgi baudītu Pāvilostas 
šarmu, mieru un klusumu.

Bet vakarā, kad visi cits citu 
jau bija labi iepazinuši, festivāls 
“Pie jūras dzīve mana” noslēdzās 
ar balli, kurā spēlēja grupa “Pie-
mare”.

Pati Māte Daba lutināja gan 
seniorus, gan organizatorus un 
dāvāja sauli un labu laiku, rūpē-

joties par festivāla dalībnieku lab-
sajūtu. 

Ceturto Piejūras senioru fes-
tivālu “Pie jūras dzīve mana” or-
ganizēja Pāvilostas pensionāru 
apvienība “Varavīksne”, kas lie-
lu paldies saka Vizmai Ģēģerei, 
Uldim Kristapsonam, Alfrēdam 
Magonem, Veltai Citskovskai, Sil-
vai Vārsbergai un kultūras nama 
kolektīvam, Maritai Kurčanovai, 
Ģirtam Vagotiņam-Vagulim, Al-
dim Barsukovam ar komandu, 
Terēzei Cābelei un jauniešiem, 
Irinai Kurčanovai un ekskursiju 
gidiem, Mairai Briedei, Vairai 
Kārkliņai, Birutai Jembergai, 
Mairitai Vītolai, Dacei Bunkai un 
dziedošajām meitenēm, Dainim 
Vinklerim un grupai “Piemare” 
un visiem citiem, kas palīdzēja 
un atbalstīja.

Savukārt Pāvilostas novada 
pašvaldība saka lielu paldies Pā-
vilostas pensionāru apvienības 
“Varavīksne” vadītājai Guntai 
Raibartei par ieguldīto darbu, kā 
arī vēlreiz sveic skaistajā dzīves 
jubilejā!

Marita Kurčanova, 
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Plašāku fotoreportāžu skatieties 
mājaslapā www.pavilosta.lv, 
sadaļā “FOTOGALERIJAS”.

Piejūras senioru festivālā 
“Pie jūras dzīve mana”
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1. jūnijā Pāvilostas 
bibliotēkā tika atklāta 
Kristīnes un Mārtiņa 

Cukuru personālizstāde 
“101 prieka mirklis”. 

Izstādē apskatāmi kerami-
kas darbi, karikatūras un 

fotomirkļi. 

Mairita Vītola

Gatavojoties Latvijas 
simtgades Dziesmu un deju 
svētkiem, biedrība “Mārsils” 
startēja Pāvilostas novada 
pašvaldības izsludinātajā 
kultūras un izglītības projek-
tu konkursā ar projektu “Pā-
vilostu redz”.

Biedrība “Mārsils” ir deju 
kolektīvs, kurš vienmēr tiecies 
uzlabot ne tikai māksliniecisko 
sniegumu un dejas meistarību, 
bet arī pilnveidot savu vizuālo 
tēlu. 

Tā dalībnieki apzinās, ka 
dejotājiem ir svarīgi ne tikai 
skatuves, bet arī mēģinājumu 
tērpi. Tieši mēģinājumu tērpi 

nereti ir tie, kas rada pirmo 
priekšstatu par kolektīvu.

“Mārsila” mērķis, piedalo-
ties projektā, bija sagādāt ko-
lektīvam tādus mēģinājumu 
kreklus, kuri būtu kas vairāk 
nekā tikai parasts apģērba ga-
bals. Komandas darba rezultātā 
tika izstrādāts unikāls krekla 
dizains, kurš iekļauj informā-
ciju par latvisko identitāti, par 
Pāvilostu un par mums pašiem 
– “Mārsila” dalībniekiem.

Esam gandarīti, ka mūsu 
ideja spēja ieinteresēt un pār-
liecināt konkursa komisiju un 
biedrība ieguva pašvaldības fi-
nansējumu ieceres īstenošanai. 

Par piešķirtajiem līdzekļiem 
tika iegādāti 24 unikāla dizaina 
mēģinājumu krekli dejotājiem 
un koncertmeistarei.

Jaunos mēģinājumu kreklus 
pirmo reizi biedrība izmantos 
Dziesmu un deju svētku laikā, 
bet vēlāk jau ikdienas mēģinā-
jumos, kopmēģinājumos un ci-
tos pasākumos. Ceram, ka mēs, 
tautas deju dejotāji no mazās 
piejūras pilsētiņas Pāvilostas, 
kļūsim redzami un atpazīsta-
mi vairāk nekā 18 000 dejotāju 
pulkā arī uz lielā Deju svētku 
laukuma.

 Ligita Eihvalde,  
kolektīva dalībniece

Pāvilostas bibliotēkas dar-
binieces 13. jūnijā ciemos aici-
nāja mazos bibliotēkas apmek-
lētājus. Par satikšanās vietu 
bija norādīta bibliotēka, bet 
mūsu ceļojums un piedzīvoju-
mi vedināja doties laukā.

Lai tikšanās reizes būtu inte-
resantākas, katrai no tām ir bēr-
nu izvēlēta tēma, šoreiz – troļļi. 
Troļļi mums bija atstājuši vēstuli, 
kurā bija norādīti uzdevumi, kas 
jādara, kur jānokļūst. Laiks mūs 

lutināja, un, aktīvi darbojoties, 
nonācām galapunktā.

Pateicoties aktīvajām mam-
mām Sanitai, Kristīnei, Zanei, 
Rotai un omītei Sandrai, bērniem 
bija arī cienasts. Paldies par at-
saucību!

Nākamā tikšanās reize būs 
24. augustā plkst. 16.00 Pāvilos-
tas bibliotēkā, tēma – roboti. Ai-
cinām pievienoties bērnus no 3 
līdz 6 gadiem.

Mairita Vītola

3. augustā 
Sakas “Pagasta mājas” pagalmā

SAKAS PAGASTA SVĒTKI

Plkst. 20.00 Durbes kultūras nama 
TMA “Neparasts gadījums” koncerts.

Pēc koncerta balle kopā ar grupu “PIEMARE”.

Ieeja uz pasākumu 
BEZ MAKSAS.

Visi laipni gaidīti!

Grafiku autors: A. Paipa

Latvijas Muzeju biedrība 
aicina apceļot Latvijas muzejus

Latvijas Muzeju biedrība 
un Latvijas muzeji aicina no 
5. jūnija līdz 31. augustam pie-
dalīties vasaras akcijā “Apceļo 
Latvijas muzejus”.      

Akcijā piedalās visi Latvijas 
muzeji, tai skaitā Pāvilostas no-
vadpētniecības muzejs, un aici-
na ikvienu apmeklēt muzejus, 
ieraudzīt tajos ko sev saistošu 
un pastāstīt par to arī citiem – 
draugiem, paziņām, sociālo tīklu 
sekotājiem. Akcijas mērķis ir po-
pularizēt kultūras mantojumu, 
kas glabājas Latvijas muzejos kā 
Rīgā, tā ārpus tās, Latvijas piero-
bežā, kā arī vidienē, veicināt to 
atpazīstamību, rosināt interesi 
par piedāvājumu un parādīt to 
šarmu.

Aicinām akcijā iesaistīties 
ikvienu Latvijas iedzīvotāju un 
viesus, kam ir interese  iepazīt 
muzeju stāstus, izzināt kul-
tūras mantojumu un vēsturi. 
Lai piedalītos konkursā, dalīb-
niekam nepieciešams profils 
sociālajā tīklā “Facebook” vai 
“Instagram”.  Akcijas galvenā 
platforma ir sociālā tīkla “Face-
book” lapa  www.facebook.com/

apcelolatvijasmuzejus, bet šajā 
gadā savus stāstus var publicēt 
arī “Instagram” kontā.  Apmek-
lējot kādu no muzejiem, dalīb-
niekam savā “Facebook” profilā 
laika līnijā jāievieto foto no ap-
meklētā muzeja un jākomentē 
piedzīvotais, redzētais un uzzi-
nātais. Tāpat jāpievieno norā-
de “@Apceļo Latvijas muzejus” 
un jāatzīmē atrašanās vieta, 
izmantojot sociālā tīkla “Face-
book” rīku ar vietas atzīmēšanu 
vai arī ierakstot konkrētu mu-
zeju, piemēram, @Limbažu mu-
zejs. “Instagram” kontā visiem 
stāstiem noteikti jāpievieno 
mirkļbirka #apcelolatvijasmu-
zejus, kā arī konkrētā muzeja 
mirkļbirka, piemēram, #lnmm 
vai #madonasmuzejs. Ar akcijas 
nolikumu un uzdevumiem var 
iepazīties Latvijas Muzeju bied-
rības mājaslapā www.muzeji.lv.

Lai būtu vieglāk izvēlēties, 
uz kurieni doties, ir iespēja iz-
mantot Latvijas Muzeju biedrī-
bas izveidoto karti http://ej.uz/
apcelomuzejus.

To, ka muzejs piedalās akci-
jā, norādīs tajā izvietota akcijas 

“Apceļo Latvijas muzejus” pazī-
šanas zīme jeb logo.

Uzvarētāji tiks noteikti, 
izvērtējot to dalībnieku atrak-
tivitāti un aktivitāti, kuri būs 
apmeklējuši muzejus un ievie-
tojuši ierakstus par vismaz pie-
ciem no tiem.

Šogad balvu fondā ir brīv-
biļetes no dažādiem Latvijas 
muzejiem, piemēram, no Lat-
vijas Nacionālā mākslas muze-
ja, Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja, Daugavpils M. Rotko 
mākslas centra, I. Ziedoņa 
muzeja, radošās nodarbības 
grupai līdz 10 cilvēkiem tādos 
muzejos kā Memoriālo muze-
ju apvienības muzeji, Latvijas 
Nacionālais vēstures muzejs, 
Oskara Kalpaka muzejs “Airī-
tes”, Talsu novada muzejs, kā 
arī muzeju izdevumi un katalo-
gi, specbalvas no Latvijas Mu-
zeju biedrības.

Iepazīsim Latvijas muzejus, 
to izstādes un ekspozīcijas, izzi-
nāsim vietējo vēsturi, tradīcijas 
un kultūru, aplūkosim arī sezo-
nālos muzejus, kuri atvērti tikai 
vasarā!  

Biedrībai “Mārsils”  
jauni mēģinājumu krekli

Foto no dalībnieku personīgā arhīva

Mazo lasītāju piedzīvojumi

Foto: E. Horna

101 prieka 
MIRKLIS
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Jau iesācies skolēnu vasaras 
brīvlaiks, un ansambļa “Burbu-
līši” meitenes Laila Anna Horna, 
Sofija Anna Rudzāja, Samanta 
Zveja, Alise Ozola, Alise Prie-
doliņa un Gabriela Vagotiņa-Va-
gule devās uz kaimiņvalsti Lie-
tuvu, lai ar koncertprogrammu 
piedalītos Starptautiskās bērnu 
dienas pasākumā Nidā.

Pirmā diena Neringas pašval-
dībā mūs sagaidīja ar milzīgu kar-
stumu, bet vietējie iedzīvotāji – ar 
neizmērojamu sirsnību un labvē-
lību.

Mūsu koncertprogramma bija 
daudzveidīga, lai klausītājus pēc 
iespējas plašāk iepazīstinātu ar lat-
viešu tautas kultūru – dziedājām 
gan latviešu tautas dziesmas, gan 

tādu Latvijā pazīstamu komponis-
tu kā M. Freimaņa, R. Paula, Z. Lie-
piņa un G. Rača dziesmas.

Pēc labi padarīta darba iepa-
zināmies ar Nidas pilsētu un vēs-
tures muzeju, bet pašā pievakarē, 
nedaudz atguvušas spēkus, devā-
mies apskatīt unikālo Kuršu kāpu, 
saules pulksteni un Krievijas pie-
robežu.

Pirmā diena kaimiņvalstī pa-
skrēja nemanot, un vakarā noguru-
šas un laimīgas devāmies nakšņot 
uz Nidas vidusskolu. Iespaidu bija 
tik daudz, ka miegs nemaz nenāca.

Nākamās dienas rītā modā-
mies pulksten  7. Paēdām gardas 
jo gardas brokastis, mīļi atvadījā-
mies no mūsu gides Medunes un 
sēdāmies autobusā, lai turpinātu 

piedzīvojumu. Mājupceļā apskatī-
jām zivju gārņu apmešanās vietu, 
kur mežs pārvērties līdz nepazīša-
nai – uz mirkli sajutāmies kā citā 
pasaulē. Pēc tam apmeklējām Klai-
pēdas Jūras muzeju, akvāriju un 
delfināriju.

Meiteņu patiesais prieks un sa-
jūsma divu dienu garumā liecināja 
par to, ka šis brauciens ir izdevies.

Tāpēc lielu paldies sakām 
mūsu koncertmeistarei un palīgam 
Gunai Vagotiņai-Vagulei, mūsu 
koordinatorei Pāvilostā Maritai 
Kurčanovai, gidei Nidā Medunei, 
šoferim Egonam. Bet vislielākais 
paldies Neringas un Pāvilostas no-
vada pašvaldībām!

 Aija Gertsone,  
ansambļa “Burbulīši” skolotāja

Latvijas nu jau gandrīz 100 
gadu ilgajā vēstures nogrieznī 
vēl nav bijis grāmatas, kura 
rakstīta tikai ar roku, kuru 
būtu rakstījusi pati tauta un 
kurā ikvienam iedzīvotājam 
būtu bijusi iespēja to darīt. Pēc 
Rīgas aktīvo senioru alianses 
RASA iniciatīvas ir izveidota Lat-
vijas valsts simtgadei veltīta Tau-
tas saimes grāmata, kas ceļo pa 
Latviju un kur katram iedzīvotā-
jam ir iespēja ļoti personiski uzru-
nāt valsti, uzticēt savus spožākos 
mirkļus un savas emocijas, savu 
piedzīvoto un pārdzīvoto, paska-
toties uz savu dzīvi Latvijas valsts 
100 gadu pastāvēšanas kontekstā.

Tautas saimes grāmata savu 
ceļu uzsāka 2017. gada 20. aprīlī 
ar iedziedāšanu Rīgā un turpina 
to pa Latvijas novadiem. Novēlē-
jumus raksta gan seniori un sko-
lēni, gan ģimenes un individuāli 
cilvēki, gan iestāžu kolektīvi un 
biedrības. Novēlējumi izteikti arī 
dzejā, zīmējumos un papildināti 
ar fotogrāfijām.

Grāmata jau pabijusi Rucavā, 
Liepājā, Grobiņā, Alsungā, Jūrkal-
nē, Gudeniekos, Staicelē, Balvos, 
Baldonē, Ādažos, Kuldīgā, Rogov-
kā un nu tā ir Pāvilostas novadā. 
21. jūnijā Pāvilostas novadpētnie-
cības muzeja pagalmā grāmata 
svinīgi tika nodota Pāvilostai, un 
no šīs dienas līdz pat septembra 
vidum tā ceļos pa Pāvilostas nova-
du, lai ikvienam būtu iespēja ie-
rakstīt kādas vēsturei paliekošas 
dzejas rindas, stāstu, vēlējumu 
vai zīmējumu.

Svinīgajā brīdī Pāvilostas sie-
viešu koris “Sīga” klātesošajiem 
nodziedāja dziesmu “Ģērbies, 
saule, sudrabota!”, kas ir gluži kā 
grāmatas himna un tiek dziedāta 
visos tās atklāšanas svētkos.

Pāvilostas pašvaldības izpild-
direktors Alfrēds Magone, kuram 
Tautas saimes grāmatas projekta 
koordinators Guntis Rolis svinīgi 
pasniedza vērtīgo dāvanu, sacīja: 
“Esam patiesi lepni un gandarī-
ti, ka mums ir šī unikālā iespēja 
savā novadā saņemt Tautas sai-
mes grāmatu un veikt tajā vēstu-
rei paliekošus ierakstus. Domāju, 
ka šo ierakstu grāmatā būs daudz, 
jo mūsu novadā lielākā vērtība ir 
cilvēki, kas šeit gadsimtiem dzīvo-
juši un veidojuši šo Dieva sargāto 
zemes stūri pašā Baltijas jūras 
krastā, kur zilie jūras ūdeņi mi-
jas ar plašiem priežu mežiem un 

skaistiem, sakoptiem laukiem.”
Tautas saimes grāmatas ko-

ordinatore Pāvilostas novadā bib-
liotēkas vadītāja Mairita Vītola 
neslēpa gandarījumu, ka beidzot 
grāmatu esam saņēmuši arī mēs, 
Pāvilostas novada iedzīvotāji. 
Viņa nedaudz pastāstīja par pašu 
grāmatu un aicināja izdarīt pir-
mos ierakstus. Šo iespēju labprāt 
izmantoja gan pāvilostnieki, gan 
pilsētas viesi.

Pāvilostas bibliotēkas vadītā-
ja ar vārdiem, ka “viens jau nav 
karotājs, tik komandas darbā 
ir spēks”, pateicās visiem, kas 
iesaistījās, lai pasākums notik-
tu, – Pāvilostas pilsētas kultūras 

nama vadītājai Silvai Vārsbergai 
ar darbiniekiem – Ēriku un Gitu, 
Pāvilostas senioru apvienībai par 
gardās spēka zupas vārīšanu un 
pasniegšanu, Pāvilostas novad-
pētniecības muzeja vadītājai Iri-
nai Kurčanovai un darbiniecēm 
Sandrai un Larisai par viesmīlīgo 
uzņemšanu iestādē, Pāvilostas 
sieviešu kora “Sīga” dalībniecēm 
un diriģentei Lienei Brečai par 
skaisto dziedājumu, Maritai Kalē-
jai par skanīgo akordeona spēli un 
Gunai Vagotiņai-Vagulei par jauko 
vijoļspēli. Kā arī liels paldies pro-
jekta “Tautas saimes grāmata” 
kuratoram Guntim Rolim par ie-
spēju veikt ierakstus grāmatā un 
palikt vēsturē.

Noslēgumā visi pasākuma ap-
meklētāji cienājās ar gardo spēka 
zupu.

Tautas saimes grāmata sākot-
nēji bija pieejama Pāvilostas no-
vadpētniecības muzejā, pēc tam tā 
atradās Pāvilostas novada TIC tel-
pās. Grāmatas tālākā ceļa grafiks 
tiks publicēts www.pavilosta.lv, 
sadaļā “Aktuāli Pāvilostas novadā”.

Katrā reģionā būs piecas grā-
matas, katrā grāmatā 500 lapu, 
grāmatas iesietas linaudekla vā-
kos (Latvijas lina krāsā), burti 
– tumši sarkani (Latvijas karoga 
krāsā), katras grāmatas svars 3 
kg. 2018. gada septembrī visas 
grāmatas tiks svinīgi nodotas 
Valsts prezidentam, savukārt viņš 
grāmatas nodos Latvijas valsts 
Nacionālās bibliotēkas arhīvā, kur 
tās glabāsies nākamos 100 gadus.

Grāmatas ceļam var sekot lī-
dzi mājaslapā https://www.biedri-
barasa.lv/latvijai-100/projekts-tau-
tas-saimes-gramata/.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pāvilostas sieviešu koris 
iedzied garāko līgodziesmu

Pāvilostas kultūras nama bērnu 
ansamblis “Burbulīši” dzied Nidā

Foto no dalībnieku personīgā arhīva

Foto: M. Kurčanova
21. jūnijā, gada garākajā die-

nā, vasaras saulgriežos, Latvijas 
Radio 2 jau otro gadu pēc kārtas 
realizēja unikālu projektu – 
“Gadsimta garākā līgodziesma”, 
kas ir kā dāvana Latvijai simtga-
dē un vienlaikus gan mūsu kopī-
bas apzināšanās, gan vēstījums 
pārējai pasaulei par mūsu sena-
jām un spēcīgajām  dziedāšanas 
tradīcijām.

Jau otro reizi akcijā piedalījās 
arī Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama sieviešu koris “Sīga”, radio 
klausītājiem tiešraidē un  turpat 
Pāvilostas novadpētniecības mu-
zeja pagalmā sanākušajiem skatī-
jājiem nodziedot skaisto dziesmu 

“Es meitiņa kā rozīte”. Tie, kas šo 
kora dziedājumu dzirdēja pa radio, 
vēlāk atzina, ka skanējis ļoti vare-
ni un bijis patiess prieks starp dau-
dziem, daudziem Latvijas koriem, 
folkloras kopām un ansambļiem 
dzirdēt arī savējos.

21. jūnijā līgodziesma no sau-
les lēkta plkst. 4.29 līdz saules rie-
tam plkst. 22.22 ar LR2 ētera starp-
niecību izvijās cauri visai Latvijai, 
kopīgā dziedāšanā pulcējot dažādu 
novadu muzikālos kolektīvus. Pā-
vilostas sieviešu koris “Sīga” savu 
dziesmu izdziedāja plkst. 16.15.

Sieviešu kora “Sīga” diriģente 
Liene Breča un kora dalībnieces at-
klāja, ka katru gadu ir liels satrau-

kums un atbildība, piedaloties šajā 
akcijā un tiešraidē dziedot daudziem 
tūkstošiem radio klausītāju. Šogad 
tas bijis labs treniņš un neparasts 
mēģinājums pirms gaidāmajiem 
Dziesmu un deju svētkiem Rīgā, 
kur gluži tāpat uz lielo kopkori rau-
dzīsies un tā skanējumu klausīsies 
daudzi tūkstoši svētku baudītāju. 
Diriģente atzīst, ka piedaloties šāda 
veida akcijās, mēs tikai pierādām, 
ka mēs to varam! Arī nakamgad, ja 
LR2 akcijas rīkotāji atkal uzaicinās 
sieviešu kori “Sīga” piedalīties gad-
simta garākās līgodziesmas iedzie-
dāšanā, tas noteikti teiks “jā”.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pāvilostā svinīgi uzņem 
Tautas saimes grāmatu

Foto: A. Zaļkalns
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Vērgalē izdejo 100 dejas Latvijai
Turpinājums no 1. lpp.

Kuplākais dejotāju pulks bija programmas pēdējā 
koncertā. Simto deju “Cūkas driķos” dejoja visi kopā, 
nosēdēt nespēja un dejā laidās arī skatītāji. “Esam 
tā kārtīgi apsveikuši Latviju dzimšanas dienā,” pēc 
koncerta atzina K. Jaunbrūna. Viņa izsaka pateicību 
visiem kolektīviem, kuri ieradās un piedalījās idejas 
īstenošanā. Paldies Pāvilostas novada domei un Vēr-

gales pagasta pārvaldei par finansiālu atbalstu diž-
koncerta rīkošanā. Kopā mēs varam daudz!   

Ieva Skābarde,  
VPDK “Vērgalīte” dalībniece

 
Plašāku fotoreportāžu skatieties mājaslapā  
www.pavilosta.lv, sadaļā “FOTOGALERIJAS”.

Vasaras saulgrieži Ziemupē

21. jūnijā Ziemupes jūr-
malā tradicionāli tika svinēti 
vasaras saulgrieži jeb Jāņi. Lai 
arī laikapstākļi bija pārbaudī-
jums kā lielākiem tā mazākiem 
līgotājiem, vakars un nakts tika 
pavadīta ļoti pozitīvā gaisotnē, 
ar spēcīgiem vārdiem kopā da-
rot un radot. Saulgriežu svinībās 
piedalījās ap 60 līgotāju, sākot no 
pavisam maziņiem, vēl ratiņos 
gulošiem, līdz lieliem – dejot un 
dziedāt protošiem. Kopā tika gan 
kurta uguns, gan dzīts skauģa 

prāts, gan līgots līdz saules lēk-
tam. Drosmīgākie pirms saullēk-
ta devās jūrā peldēt.

Šis gads bija īpašs ar to, ka 
tika kurti divi ugunskuri – pir-
mais jūrmalā akcijas “Izgaismo 
Latviju” laikā, uz ko aicināja 
fonds “1836”, otrs bija saulgriežu 
ugunskurs. Saulgriežu uguns-
kurs tika iekurts ar liesmu no 
akcijas ugunskura, ap kur līgotā-
ji bija savijuši enerģijas virtenes, 
kas ļāva ugunij iedegties īpaši 
spoži, lai gan pirms tam bija 

krietni nolijis. Pie ugunskura 
pulcējās sirds kilometra gājēji no 
Ziemupes posma un saujiņa no 
Liepājas posma. Uguns dega trej-
deviņām dzirkstelītēm, ar kurām 
kopā izkūpēja visas raizes.

Par ugunskuru jūrmalā liels 
paldies Nikolajam Pavlovskim!                  

Liels paldies visiem līgotā-
jiem, atbalstītājiem, silto vārdu 
teicējiem, gaišo domu sūtītājiem!

 
Daina Vanaga, 

biedrība “Ziemupīte”

Foto: D. Vītola

Vasaras sagaidīšanas 
pasākums Vērgalē

Foto: V. Braže

20. jūnija pievakarē Vērga-
les kultūras namā notika vasa-
ras sagaidīšanas jeb Jāņu ielī-
gošanas pasākums.

Pēc iedzīvotāju lūguma Vēr-
gales kultūras nama amatier-
teātris atkārtoti izrādīja reži-
sores Ineses Ceriņas iestudēto 
lugu “Klases salidojums”. No-
skatīties šo lugu bija sanākuši 
gan tie, kas nevarēja to izdarīt 
pavasarī, gan tie, kas to jau bija 
redzējuši – skatītāju pilnajā zālē 
viņi ar prieku to skatījās vēlreiz. 
Lugas beigās aktieri saņēma 
ziedus, ar ozolu vainagiem tika 
sveikti abi amatierteātrī spēlē-
jošie Jāņi – Jānis Aizstrauts un 
Jons Kalējs, un, protams, ziedu 

pušķi saņēma klases audzinātā-
ja Inese Ceriņa.

Pēc izrādes ikviens tika aici-
nāts pie bagātīgi klātā svētku gal-
da, kuru bija  sarūpējuši skatītāji 
un aktieri, un varēja sākties sier-
maizīšu vakars pirms Jāņiem. 
Par muzikālu svētku noskaņu 
šajā vakarā rūpējās Nora un 
Ojārs. Ikviens varēja kārtīgi iz-
dancoties un arī padziedāt līdzi.  
Paldies visiem, kuri atrada laiku 
un iespēju pabūt kopā!

Bet pašā Līgo vakarā, 23. jū-
nijā, Vērgales muižas laukumā 
ikviens varēja izlustēties jautros 
danču ritmos Līgo zaļumballē 
kopā ar Vērgales muzikantiem.

Vita Braže
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16. jūnija pēcpusdienā Vēr-
gales kultūras namā notika 
Vērgales pamatskolas 9. klases 
izlaidums.

Skanot mūzikai, zālē svinīgi 
ienāca absolventi un skolotāji. Pēc 
himnas nodziedāšanas Vērgales 
pamatskolas direktors Gints Juriks 
teica uzrunu, kurā viņš vispirms 
klātesošajiem atsauca atmiņā 
1. septembra rītu pirms deviņiem 
gadiem, kad šie desmit jaunieši, 
kas šodien saņem apliecību par 
pamatizglītības iegūšanu, nedroši 
stāvēja uz skolas kāpnēm, lai uz-
sāktu skolas gaitas. Laiks aizritējis 
nemanot, un nu jau no savas pir-
mās skolas jāatvadās, atskatoties 
gan uz skumjiem, gan priecīgiem 
mirkļiem, kuri piedzīvoti šeit, Vēr-
gales pamatskolā.

Šogad apliecību par pamatiz-
glītības iegūšanu saņēma Kristers 
APLOKS, Maira BRAŽE, Henrijs 
Adrians GĒGERSONS, Ieva JĒCE, 
Andris JĒCIS, Laura KURME, Ha-
ralds MUCENIEKS, Solveiga PĀ-
VILA, Kate PELNĒNA un Paula 
PELNĒNA. Izsniedzot apliecību, 

Vērgales pamatskolā 
noslēdzas projekts

Atmiņu stariņš pagātnē

Foto: V. Braže

Foto: Marta Kalēja

9. klases izlaidums Vērgalē
klases audzinātāja Daina Magone 
īsi raksturoja katru absolventu, pa-
stāstot par sasniegto skolas gados. 
Savukārt uz lielā ekrāna tika rādī-
tas fotogrāfijas, kurās atainoti aiz-
vadīto gadu notikumi. Absolventus 
sveica sākumskolas skolotāja un 
pirmā audzinātāja Iveta Vanaga un 
audzinātāja Daina Magone, arī Pā-
vilostas novada metodiķe izglītības 
un kultūras jomā Silvija Leja.

Ar dziesmām “Kopā!”, “Kur 
dzīvo laime?” un “Mīļākās lietas” 
klātesošos priecēja Vērgales pa-
matskolas meiteņu ansamblis.

Taču pats sirsnīgākais brīdis 
pasākuma laikā bija tas, kad, ska-
not dziesmai par mammu, audzi-
nātāja aicināja absolventus sveikt 
savus vecākus ar ziediem un vēl-
reiz kā bērnībā iesēsties mammai 
klēpī un samīļot viņu.

Noslēgumā absolventi nodzie-
dāja Raimonda Paula dziesmu 
“Jaukā vasara”. Svētki turpinājās 
Vērgales pamatskolas atjaunotajā 
aktu zālē, kur absolventi nodejoja 
skolas valsi!

Vita Braže

31. maijā ar pasākumu noslē-
dzās programmas “ERASMUS +” 
starpskolu stratēģiskā projekta 
“Healthy Living and Equal Oppor-
tunities Through Sport” otrais dar-
ba gads. Vārds tika dots projekta 
vadītājai, skolotājai Ivitai Meļķei, 
kura pastāstīja par “ERASMUS+” 
projektu un tā norisi. Projekta 
dalībnieki prezentēja gada laikā 
paveikto. Otrā gada tēma bija “Ie-
kļaušana un invaliditāte”. 

Šajā gadā:
â skolēni izpētīja arhitektūras 

robežas gan vietējās sabiedriska-
jās ēkās un veikalos, gan arī tuvā-
kajās pilsētās, fotografēja un pētīja, 
vai invalīdiem tās ir pieejamas;

â projekta dalībnieki ciemo-
jās Lažas speciālajā internātpa-
matskolā, kur tika iepazīstināti ar 
skolu, kurā mācās bērni ar speciā-
lām vajadzībām, kopā koncertēja, 
sportoja un veidoja Ziemassvētku 
dekorus;

â zīmēja mandalas par vien-
līdzīgām tiesībām, un labākās trīs 
no katras dalībvalsts piedalījās 
izvērtēšanā Spānijas aktivitātes 
laikā;

â izpētīja un izveidoja prezen-

tācijas par Latvijas un starptau-
tiskajiem likumiem attiecībā uz 
invaliditāti;

â izpētīja un izveidoja prezen-
tācijas par Latvijas sportistiem un 
viņu sasniegumiem paralimpiska-
jās spēlēs;

â noorganizēja skolā pasāku-
mu “Solis uz priekšu”, kura tēma 
bija tolerance un iejušanās cilvēku 
ar īpašām vajadzībām ikdienas 
dzīvē;

â izveidoja “Tolerances māju”.
Šī diena bija nozīmīga četriem 

skolēniem – Evai Vītoliņai, Karī-
nai Balodei, Mikam Kalējam un 
Haraldam Muceniekam, kuri šī 
gada aprīlī projekta laikā devās uz 
Spāniju. Viņiem tika pasniegti ser-
tifikāti. Sertifikāti arī skolotājiem – 
Ivitai Meļķei un Eināram Vārsber-
gam. Katrs skolēns pastāstīja par 
braucienu uz Spāniju, lielajā ek-
rānā rādot fotogrāfijas. Prezentāci-
jas noslēgumā Eva, Karīna, Miks, 
Haralds un sporta skolotājs Einārs 
aicināja visus iesaistīties un kopīgi 
nodejot portugāļu deju, kuru viņi 
bija iemācījušies Spānijā.

Ivita Meļķe,  
Vērgales pamatskolas skolotāja

Pēdējās skolas dienas pa-
rasti velkas kā vēzis. Atzīmes 
jau izliktas, grāmatas nodotas, 
bet uz skolu jāiet. Tad tiek prā-
tots, ko var darīt, kā dienu satu-
rīgi pavadīt. 

Šogad 30. maijs izdevās pat la-
bāks, nekā plānots. Ierastās sporta 
dienas vietā notika mācību stun-
das. Bet ne jau šādas tādas.

Lai taptu saprotamāks, jā-
atgriežas nesenā pagātnē, kad 
2017. gada 12. aprīlī Pāvilostas 
novada pašvaldības izsludinātajā 
projektu konkursā finansējumu 
ieguva Terēzes Cābeles iesniegtais 
projekts “Manai skolai 55”. Pro-
jekta īstenošanā aktīvi iesaistījās 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
kultūrvēstures izpētes pulciņš Ma-
ritas Hornas vadībā. Un tieši šajā 
projektā M. Horna izveidoja aiz-
raujošu mācību stundu par mūsu 
skolas vēsturi. 1.–4. klašu skolēni 
stundu apmeklēja 18. aprīlī. Saplā-
not laiku pārējām klasēm nevedās 
tik raiti. Tika pieņemts lēmums šo 
stundu aizvadīt 30. maijā. Un kaut 
kā neviļus sarunā tika pieminēts, 
ka varbūt pulciņš un jauniešu 
centrs šajā dienā var novadīt kādu 
viktorīnu, kādu spēli vai ko citu. Tā 
arī palika.

Bet visiem zināms, kā mūsdie-
nās skrien laiks. Un pienāca diena, 
kad 30. maijs bija teju ar roku aiz-
sniedzams. 

Tikāmies ar Maritu bibliotēkā. 
Vēstures stunda plānota kā pirmā 
mācību stunda – tas ir skaidrs. Ko 
tālāk? Pulciņa meitenes izbrauku-
šas, Terēze studē… Liktenīgi uzro-
das Guna Grimsta. Top ideja par 
vācu valodas stundu. Vēl vajadzē-
tu palūgt mūzikas skolotāju Daci 
Bunku iemācīt visiem dziesmu 
“Lai vienmēr būtu saule”. Un vēl 
kaut ko sportisku. 

Un tā turpmākās dienas Guna 
Grimsta cītīgi prātoja labākās me-

todes un gādāja uzskates līdzek-
ļus, Marita Horna lika lietā savas 
zināšanas par Pāvilostas vēsturi, 
veidojot aizraujošu stāstījumu un 
prezentāciju, mūzikas skolotāja 
Dace meklēja informāciju, kopēja 
tekstus, spēlēja un dziedāja, spor-
ta skolotājs Zintis Vīgulis plānoja 
dažādas sportiskas nodarbes, kas 
atbilstu nesportiski ģērbtu skolēnu 
prasībām. Skolēniem un skolotā-
jiem tika lūgts ievērot dreskodu.

Dienas mērķis bija radīt nelie-
lu priekšstatu par mūsu skolas dzī-
vi tajos laikos, kad skolēniem bija 
jāvalkā formas, jāapgūst vācu va-
loda, jābrauc strādāt uz kolhoziem 
un jāpriecājas, kā visiem bērniem 
visos laikos. 

Pēc mācību stundām notika 
pārbaudes darbi (10 vārdi vācu va-
lodā, krustvārdu mīkla par Pāvilos-
tu un kopīgi nodziedāta dziesma). 
Katra grupa saņēma liecību un “Pi-

parmētru” karameles. Diplomus 
par apģērbu saņēma skolotājas 
A. Kaže un S. Ansone, īpašu ievē-
rību izpelnījās 3. klases skolniece 
Jūlija. Pārsteigumu G. Grimstai 
sagādāja 10. klases skolnieka Mi-
haēla vārdu krājums vācu valodā. 

Dzirdētās atsauksmes par šo 
dienu radīja labi padarīta darba 
sajūtu. Bērni mājās un autobusā 
dziedājuši un skaitījuši – eins, 
zwei, drei…

Paldies visiem iesaistītajiem 
par mīlestību pret darbu. Paldies 
Maritai Hornai par degsmi, aiz-
rautību un enerģiju. Paldies Gunai 
Grimstai par laiku, apņēmību un 
izturību (un labajām atsauksmēm 
par mūsu skolēniem). Paldies 
skolotājiem Dacei un Zintim par 
atsaucību un sapratni. Darbīgu un 
priecīgu vasaru!

Daiga Jēkabsone,  
Pāvilostas vidusskolas skolotāja

Foto: D. Jēkabsone
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PIETEIKŠANĀS  TIRDZNIECĪBAI 

PIRMDIENA LĪDZ CETURTDIENA               8 - 17 

PIEKTDIENA                                                     8 - 14 

Kontaktpersona   Mudīte Zamarīte tālr. Nr.  634 84562,  e-pasts: mudite.zamarite@pavilosta.lv 

1. Lielajiem tirgotājiem (sabiedriskā ēdināšana, alkohols) nodevas samaksa veicama   pēc pašvaldības izrakstīta rēķina ar pārskaitījumu vai 
pašvaldības kasē nedēļu pirms pasākuma 

2. Sazinoties ar minēto kontaktpersonu un saskaņojot tirdzniecības platību un izcenojumu, jebkurš tirgotājs var maksāt ar pārskaitījumu 

REKVIZĪTI  MAKSĀJUMA VEIKŠANAI 

Pāvilostas novada pašvaldība,  

Nodokļu maksātāja reģistra  Nr. 90000059438 

 BANKA:  a/s  Swedbank,  KODS:  HABALV22             

 KONTS:  LV32HABA000140203706 

3. Amatnieki, mājražotāji un citi tirgotāji samaksu varēs veikt arī pasākuma dienā Pāvilostas novada  pašvaldības kasē  

                Dzintaru ielā 73,  no plkst. 7:00 līdz plkst. 10:00 

4. Vietu ierādīšana  notiks  14. jūlijā no   plkst. 7:00 uzrādot  maksājuma apliecinošu dokumentu!!!   

                                     Kontaktpersona   Silvija Leja, tālr. Nr. 28254898  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sākot ar šā gada 28. jūniju, 
ikviens VID elektroniskās dekla-
rēšanas sistēmas (EDS) lietotājs 
tiešsaistē var iegūt vēl vairāk no-
derīgas informācijas par saviem 
ienākumiem, nomaksātajiem 
nodokļiem un darba devējiem, 
turklāt par izdrukāto izziņu 
autentiskumu var ērti pārlie-
cināties, jo katrai ir pievienots 
individuāls QR kods un saite uz 
oriģinālu. Jaunums ir arī iespēja 
tiešsaistē veikt nodokļu maksā-
jumus par citu personu.

VID EDS ir e-pakalpojumu 
platforma, kuru lietderīgi izmantot 
ikvienam Latvijas iedzīvotājam ne-
atkarīgi no tā, vai viņš ir uzņēmējs 
vai privātpersona. VID ģenerāl-
direktora vietniece, Informātikas 
pārvaldes direktore Vita Narnic-
ka atzīmē: “Ērtie un mūsdienīgie 
elektroniskie pakalpojumi sama-
zina administratīvo slogu mūsu 
klientiem, nodokļu maksātajiem, 
un efektivizē nodokļu administrā-
cijas darbu.”

Dati, kurus piedāvājam, ir vēr-
tīgs papildu informācijas avots da-
žādās ikdienas un darba situācijās, 
piemēram, piedaloties publiskajā 
iepirkumā, noformējot bankā kre-
dītu, uzsākot jaunas darba attiecī-
bas vai sekojot līdzi esošā darba 
devēja nomaksātajiem nodokļiem. 

Jaunas izziņas  
ar iespēju pārbaudīt to 
autentiskumu

Sākot ar šā gada 28. jūniju, gan 
privātpersonas, gan uzņēmumi 

reizi dienā tiešsaistē var pieprasīt 
un izdrukāt šādas izziņas:

• izziņa par fiziskās perso-
nas ienākumiem;

• izziņa par vidējām valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām un darbinieku skai-
tu;

• izziņa par vidējām darba 
algām;

• izziņa par stāšanos no-
dokļu maksātāju uzskaitē un no-
maksātajiem nodokļiem un nodok-
ļu parādiem;

• izziņa, ka persona nav 
PVN maksātājs;

• izziņa par nereģistrētu 
saimniecisko darbību, kurā norā-
dītas visas fiziskās un juridiskās 
personas, ar ko izziņas pieprasītājs 
ir noslēdzis līgumu.

Katra sagatavotā izziņa būs 
aprīkota ar QR kodu, aktīvo saiti 
un izziņas kodu, kas nodrošinās 
iespēju ikvienam, ielogojoties EDS, 
aplūkot izziņu un pārbaudīt tās 
autentiskumu. Īpaši izcelt var iz-
ziņu par nereģistrētu saimniecisko 
darbību, kurā būs informācija par 
visām fiziskajām un juridiskajām 
personām, ar ko izziņas pieprasī-
tājs ir noslēdzis līgumu. Minētās 
izziņas pēc nepieciešamības var ie-
sniegt, piemēram, kredītiestādēm, 
publisko iepirkumu konkursu iz-
sludinātājiem un citiem finanšu 
pakalpojumu sniedzējiem.

Nodokļu maksājumi  
par citu personu

Kopš 2016. gada rudens VID 

EDS ir iespējams tiešsaistē veikt 
visus VID administrēto nodokļu 
un nodevu maksājumus. Taču, ja 
līdz šim privātpersonas un uzņē-
mumi to varēja darīt tikai savā 
vārdā, tad ar šā gada 28. jūniju 
nodokļu maksājumus var veikt 
arī par citu fizisku vai juridisku 
personu, to izvēloties no piedā-
vātā meklētāja. EDS lietotājs var 
arī sekot līdzi veiktā maksājuma 
izpildei, lai pārliecinātos, vai tas 
ir nonācis bankas tīklā un gaida 
nosūtīšanu, vai tas ir sasniedzis 
Valsts kases datubāzi, vai tas ir 
akceptēts un saņemts VID.

Atgādinām, ka ikviens var kļūt 
par EDS lietotāju, izmantojot savas 
internetbankas lietotājvārdu un 
paroli, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes izsniegto eID vied-
karti, VAS “Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs” izsniegto droša 
elektroniskā paraksta viedkarti 
(e-parakstu) vai autentifikācijas lī-
dzekli “eParaksts Mobile”.

Jautājumu un neskaidrību 
gadījumā ar VID var sazināties, 
zvanot uz VID konsultatīvo tālruni 
67120000 vai uzdodot savu jautā-
jumu rakstiski VID mājaslapā vai 
arī VID EDS. 

Kristīne  
Augstkalne-Jaunbērziņa,

VID Sabiedrisko attiecību daļas 
speciāliste,

tālr. 67122670, 67122668;
e-pasts komunikacija@vid.gov.lv; 

adrese: Talejas ielā 1, Rīgā,  
LV-1978;

www.vid.gov.lv

26. jūnijā Krīzes vadības 
padome nolēma, ka saskaņā 
ar “Civilās aizsardzības un 
katastrofas pārvaldīšanas 
likumu” pavasara ilgstošā 
sausuma izraisītās sekas 
lauksaimniecībā visā Latvijas 
teritorijā ir definējamas kā 
valsts mēroga dabas katas-
trofa.

 Ņemot vērā apstākļus, ka 
Latvijā ilgstoši nav bijis lietus, 
ir apgrūtināta un vietām pat 
neiespējama augu veģetācija. 
No sausuma cietušas lopkopī-
bas, graudkopības, augļkopības 
un dārzeņkopības saimnie-
cības. Nedaudz labvēlīgāka 
situācija ir tajās graudkopības 
saimniecībās, kurās 2017. gada 
rudenī izdevās iesēt ziemājus 
un tie neizslīka. 

Ārkārtējo situāciju lūgu-
šas izsludināt 33 pašvaldības: 
Ventspils novada pašvaldība, 
Kuldīgas novada pašvaldība, 
Madonas novada pašvaldī-
ba, Cesvaines novada dome, 
Aknīstes novada pašvaldība, 
Kandavas novada dome, Ērgļu 
novada pašvaldība, Talsu 
novada pašvaldība, Varakļānu 
novada pašvaldība,  Gulbenes 
novada pašvaldība, Pāvilostas 
novada dome, Neretas novada 
pašvaldība,  Tukuma novada 
dome, Nīcas novada dome, Rē-

zeknes novada dome, Aizputes 
novada dome, Viesītes novada 
pašvaldība, Alsungas novada 
dome, Rundāles novada dome, 
Tērvetes novada dome, Balvu 
novada dome, Salas novada 
pašvaldība, Baltinavas novada 
dome, Engures novada dome, 
Jaunjelgavas novada dome, Do-
beles novada pašvaldība, Alojas 
novada dome, Sējas novada 
dome, Jelgavas novada paš-
valdība, Rugāju novada dome, 
Jēkabpils novada pašvaldība, 
Skrundas novada dome un 
Durbes novada dome. 

 Krīzes vadības padomes lē-
mums lauksaimniekiem, kuru 
sadarbības līgumos būs pare-
dzētas atkāpes saistību izpildē 
sakarā ar nepārvaramas varas 
vai force majeure apstākļiem, 
atvieglos šīs nepārvaramās va-
ras vai force majeure apstākļu 
iestāšanos pamatošanu. 

Tāpat arī iestādes, kuras ad-
ministrē un kontrolē, kā lauk-
saimnieki ievieš valsts un ES 
atbalsta pasākumus, ņems vērā 
situāciju un lauksaimniekiem 
nepiemēros soda sankcijas. 

Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību  

speciāliste,
tālrunis 67027498,

e-pasts ruta.rudzite@zm.gov.lv, 
tīmekļvietne www.zm.gov.lv

VID aicina izmantot jaunus e-pakalpojumus Krīzes vadības padome atzīst 
ilgstošo sausumu par valsts 
mēroga dabas katastrofu 



Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) 
un korespondente Vita Braže (tālr. 29393866).
Raksti 2018. gada augusta izdevumam jāiesniedz līdz 29. jūlijam.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2.stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža 1400 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

JAUNDZIMUŠIE
1 meitenīte Vērgales pagastā.

LAULĪBAS
5 laulību reģistrācijas.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ
l  Pāvilostas semināru un izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) līdz 
31. jūlijam skatāma Kristīnes un Mārtiņa CUKURU personālizstā-
de “101 PRIEKA MIRKLIS”.
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 13. jūlijam aplūkojama 
Palangas Kūrorta muzeja fotogrāfiju izstāde “PALANGA. JŪRAS 
IEDVESMOTA VĒSTURE”.
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 14. jūlija apskatāma 
jauna ekspozīcija “JŪRIŅ’ PRASA SMALKU TĪKLU”.
l 4. jūlijā ZVEJNIEKU SVĒTKI Pāvilostā. Programmu skatīt 9. lpp.
l 20. un 21. jūlijā Pāvilostas mūzikas un mākslas festivāls “ZA-
ĻAIS STARS”. Vairāk informācijas 1. lpp.

SAKĀ
l 3. augustā plkst. 20.00 “Pagasta mājas” pagalmā SAKAS 
PAGASTA SVĒTKI. Vairāk par pasākumu lasiet 11. lpp.

VĒRGALĒ
l SATIKŠANĀS BEBĒ 21. jūlijā. Jau desmito reizi mīļi aicinām uz 
svētkiem bijušos, esošos un topošos Bebes ciema iedzīvotājus – 
lielus un mazus, jaunus un ar dzīves pieredzi! 21. jūlijā plkst. 14.00 
kopīgā ekskursijā uz Ulmali un Rīvām iepazīsim mūsu lielo Pāvilostas 
novada teritoriju (šis brauciens bija ieplānots pagājušajā gadā, bet 
nenotika). Plkst. 18.00 svētki turpināsies pie Vijas pļaviņā, kur būs 
groziņballe un neliels koncerts, bērniem piepūšamā atrakcija. Priecā-
simies un dejosim, atcerēsimies un lustēsim.  Pasākuma atbalstam 
krājkasītē lūgums ielikt savu artavu. Sekojiet līdzi informācijai afišās 
un Pāvilostas novada mājaslapā. Uz tikšanos Bebē!
l VĒRGALES PAGASTA SVĒTKI – 18. augustā. Ar nakts trases pār-
steigumiem 17. augusta vēlā vakarā un visas dienas garumā 18. au-
gustā svinēsim svētkus “Vērgalei 765 gadi”. Svētku moto: “Skaties 
ar pateicību atpakaļ, ar drosmi uz priekšu, ar mīlestību sev apkārt un 
ar ticību uz augšu!” Svētkos sportiskie cilvēki varēs spēlēt strītbolu 
un piedalīties dažādās  sporta aktivitātēs. Bērniem visu dienu būs 
piepūšamās atrakcijas, dažādas izklaides un radošās darbnīcas. Būs 
arī dažādi našķi – cukurvate, popkorns, kartupeļu čipsi (par maksu). 
Ar sālsmaizi iesim uz jauno Veselības māju, bet VPDK “Vērgalīte” pa-
leposies ar savu visjaunāko tērpu kolekciju, kurai finansējumu piešķī-
ra LMT projektā, un arī jūs palīdzējāt ar savu balsojumu. Pagājušajā 
gadā mēs cienājāmies ar vietējo ražotāju kūkām, šogad uz degustā-
ciju aicināsim maizes, medus un piena ražotājus. Vēl piedalīsimies 
aktivitātēs pie centra dīķa vai vērosim tās. Sveiksim visjaunākos 
vērgalniekus un sumināsim sakoptāko sētu saimniekus. Vakarpusē 
muižas laukumā būs izrāde “Lielais loms” ar jums zināmiem aktie-
riem Arti Drozdovu, Romānu Bargo, Eviju Skulti, Indru Burkovsku, 
Raimondu Vazdiku, Anci Kukuli, Daci Makovsku, Juri Kalniņu vai Jāni 
Kirmušku, Aīdu Ozoliņu un mūsējo – Voldemāru Šoriņu.  Zaļumballē 
spēlēs grupa “Sienāži”. Šogad veidosim ziedu dekorācijas pie savām 
iestādēm un mājām, vēlot: “Daudz laimes dzimšanas dienā, Vērga-
le!” Svētku programma būs lasāma Pāvilostas novada mājaslapā un 
afišās. Sekojiet informācijai! 

ZIEMUPĒ

l ZIEMUPNIEKU SAIETS un VISLATIVJAS 
ZAĻUMBALLE – 11. augustā Ziemupē. 
2018. gada 11. augustā Latvijā un pasaulē 
notiks kopā sanākšana un svinēšana, jo 
atzīmēsim 100 dienas pirms Latvijas valsts 
dzimšanas dienas. Ziemupē jau 15 gadus 
augusta otrās nedēļas nogalē notiek 
ZIEMUPNIEKU SAIETS. Plkst. 12.00 
kapusvētki. Pēc kapu apmeklējuma un 
dievkalpojuma visi aicināti uz Ziemupes tautas namu, kur ap plkst. 
13.00 notiks fotoizstādes “90 + 100” atklāšana. Latvijai šogad 100, 
bet mūsu ciema cienījamai un godājamai iedzīvotājai Hermīnei 
Krūtmanei janvāra sākumā atzīmējām 90 gadu jubileju. Pēc tās 
viņa sāka rakstīt vienkāršas četrrindes par savu dzīves ritumu. 
Par to arī izstāde stāsta. Ap plkst.13.15 sāksies koncertdanči, 
spēlēs lauku kapela “Luste” no Tadaiķiem. Lustīgākie aicināti 
dejot. No plkst. 21.00 līdz rīta gaismai Ziemupes tautas nama 
sētā visi aicināti uz SIMTGADES ZAĻUMBALLI, kurā spēlēs grupa 
“Arvis&Co”. Ieeja brīva. Visi mīļi gaidīti! Nāciet kopā ar radiem un 
draugiem!

SARAIĶOS

l TREŠAIS SARAIĶNIEKU SAIETS – 4. augustā viesu mājas “Zariņi” 
teritorijā (saimnieki – Ilma un Ignats Ruduši). Paredzētas dažādas 
aktivitātes lieliem un maziem visas dienas garumā, bet vakarā 
plkst. 21.00 groziņvakars. Piedalīties aicināti esošie un bijušie 
saraiķnieki, kaimiņi, radi un draugi. 
Sīkāka informācija pie Ainas, zvanot pa tālruni 26532661.

ZINĀŠANAI
â  Informējam, ka PĀVILOSTAS APTIEKĀ 
(Lejas ielā 10) tagad ir iespējams norēķi-
nāties arī ar bankas kartēm.

â  Mežzinis Arturs BRIKMANIS pieņems 
apmeklētājus Vērgales pagasta pārvaldē 
17. jūlijā no plkst. 9 līdz 12.

â  Pāvilostas mūzikas un mākslas festi-
vāla “Zaļais stars 2018” laikā no 20. jūlija 
pulksten 18 līdz 21. jūlijam pulksten 24 
Dzintaru iela posmā no Vītolu ielas līdz 
muzejam būs slēgta!

â  Sakarā ar pieredzes apmaiņas braucie-
nu “Bibliotēkas Ziemeļlietuvā” 1. un 2. 
augustā Vērgales bibliotēka būs slēgta.

 UZMANĪBU 

Ziemupes un Saraiķu iedzīvotājiem TRANS-
PORTU nokļūšanai pie ģimenes ārsta 
Vērgalē pieteikt bibliotēkās pie Dainas (tālr. 
29437166) un Ingunas (tālr. 26829626) vai 
Vērgales pagasta pārvaldē (tālr. 29363898) 
līdz katras nedēļas pirmdienai! 

 INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS
Pāvilostas aptiekas (Lejas ielā 10, Pāvilos-
tā) darba laiks līdz  31. augustam: 
Pirmdienās 9.00 – 16.00; 
Otrdienās 9.00 – 16.00; 
Trešdienās 9.00 – 16.00; 
Ceturtdienās 12.00 – 18.00; 
Piektdienās 9.00 – 16.00; 
Sestdienās 9.00 – 15.00.

 ATVAĻINĀJUMI
â  Vērgales pagasta pārvaldes lietvede 
Anita SRUDZĀNE būs atvaļinājumā  
no 2. līdz 15. jūlijam. 
â  Pašvaldības zemes lietu speciāliste 
Anna BRŪKLE būs atvaļinājumā  
no 16. līdz 31. jūlijam.
â  Ģimenes ārsts JURIS KRAĢIS no 16. 
jūlija līdz 11. augustam būs atvaļinājumā.
â  No 23. jūlija līdz 14. augustam  
kasiere Mudīte ZAMARĪTE būs atvaļināju-
mā. Maksājumus varēs veikt pie galvenās 
grāmatvedes Ingunas Blaubārdes.

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM 
BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS 

SNIEGS 2018. GADA 20. JŪLIJĀ:

n plkst. 11.00 Vērgales pagasta pārvaldē, 
n plkst. 12.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
63498261 (Pāvilostā) un 63490836 (Vērgalē).

 LĪDZJŪTĪBA
Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī 
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.

(Z. Vijupe)
Klasesbiedri un audzinātāja 
izsaka visdziļāko līdzjūtību  

Rihardam BUNCIM,  
tēti Mūžības ceļā pavadot!

SVEIKSIM JAUNDZIMUŠOS NOVADNIEKUS!
Pāvilostas novada pašvaldība Sakas pagasta svētku svinīgajā 

pasākumā, kas notiks 3. augustā pulksten 20 Sakas “Pagasta 
mājas” pagalmā, sveiks Sakas pagasta jaundzimušos bērnus – 

Annu Kseniju PĒTERSONI, Stefanu RAČI, Lūkasu ROZENBERGU, 
Viesturu ŠTRĀLU un Evelīnu ZAICEVU.

2018. gada jūlijs16  www.pavilosta.lv

MŪŽĪBĀ 
Sakas pagastā

Jānis BUNCIS
(29.08.1959.–17.06.2018.)

Pāvilostā 

Viktors EMBREKTS
(10.11.1943.–20.06.2018.)

KAPUSVĒTKI NOVADA KAPSĒTĀS
VĒRGALES PAGASTĀ

29. jūlijā plkst. 11.00 Saraiķu kapos. 
11. augustā plkst. 12.00 Ziemupes kapos. 
18. augustā plkst. 12.00 Vērgales kapos. 

           PĀVILOSTAS KAPOS: 

SAKAS PAGASTĀ
4. augustā:

plkst. 11.00 Ulmales kapos; 
plkst. 12.00 Labraga kapos; 
plkst. 13.00 Pievikas kapos.

19. augustā plkst. 16.00 Akmensraga kapos. 
26. augustā plkst. 13.00 Stembres kapos. 

SAKASLEJAS BAZNĪCĀ dievkalpojumi notiek katra mēneša  
otrajā svētdienā plkst. 14.00 un ceturtajā svētdienā plkst. 11.00. 

12. augustā plkst. 13.00.


