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Pērnā gada septembrī Pā-
vilostas novadā viesojās Lebas 
(Polija) pašvaldības delegācija. 
Poļu delegācijas viesošanās rei-
zē tika nolemts slēgt starp abām 
pašvaldībām sadarbības līgumu, 
kas veicinātu ne tikai ekonomis-
kos sakarus, bet arī sadarbību 
kultūras, sporta, izglītības un 
sociālajā jomā.

2018. gada februārī Pāvilostas 
novada pašvaldība saņēma vēstuli 
no Lebas pašvaldības ar uzaicinā-
jumu parakstīt Lebā sadarbības un 
sadraudzības līgumu.

Poļu delegācijai viesojoties 
Pāvilostā 2017. gada septembrī, 
savstarpējās diskusijās izskanēja 
ierosinājumi gan par sadarbību 
uzņēmējdarbībā, uzsvaru liekot uz 
zvejniecību, gan par kopīgu ES pro-
jektu īstenošanu abās pašvaldībās. 
Tā kā arī Leba ir maza ostas pilsēta 
un galvenās uzņēmējdarbības no-
zares tajā ir tūrisms un zvejniecī-
ba, pievienoties Pāvilostas novada 
pašvaldības delegācijai braucienā 
uz Lebu tika aicināti arī Pāvilostas 
komerczvejnieki no zv/s “Kaija”, 

Pāvilostas zvejnieki sadarbības un pieredzes 
apmaiņas nolūkos apmeklē Lebas pilsētu Polijā

SIA “AJA 3”, SIA “Lagūna L”, SIA 
“Santa VV” un SIA “Aisbergs JV”. 

No 12. līdz 15. martam Pāvilos-
tas novada delegāciju Lebā pārstā-

vēja domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons, pašvaldības projektu 
koordinatore Vizma Ģēģere, sa-
biedrisko attiecību speciāliste Ma-
rita Kurčanova un trīs Pāvilostas 
komerczvejnieki – Jānis Vīgants 
no SIA “Aisbergs JV”, Jānis Pēter-
manis no zv/s “Kaija” un Ēriks 
Freidenfelds no SIA “Santa VV”.

Pirmajā viesošanās dienā Le-
bas domē svinīgi tika parakstīts 
sadarbības un sadraudzības lī-
gums, kurā minēts, ka, ņemot vērā 
starptautiskos sakarus starp Balti-
jas jūras baseina valstīm un cen-
šoties paplašināt sadarbību starp 
Poliju un Latviju, Lebas pilsēta un 
Pāvilostas novada pašvaldība slēdz 
sadarbības līgumu, kas balstīts uz 
centieniem veidot savstarpēji drau-
dzīgas attiecības. Veidojot vienotas 
piejūras attīstības stratēģiju, abas 
puses centīsies veidot un stiprināt 
partnerattiecības galvenajās eko-
nomiskās attīstības jomās, īpašu 
uzmanību pievēršot uzņēmējdar-
bībai, tūrisma attīstības veicinā-
šanai, kultūrai, vides aizsardzībai, 
izglītībai un zinātnei.

Turpinājumā Pāvilostas nova-
da delegācija tika iepazīstināta ar 
Lebas pašvaldības administrāciju 
un tās darbu. Apskatot adminis-
trācijas darba vidi un iepazīstoties 
ar pašvaldības darbiniekiem, va-
rēja secināt, ka dažas pašvaldību 
funkcijas ir līdzīgas, bet citas at-
šķirīgas.

Turpinājums 11. lpp.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
un Lebas pilsētas mēra Andreja Strzečminska vietnieks 
Pjotrs Krupinskis pēc sadarbības līguma parakstīšanas. Vidū 
Lebas pilsētas domes priekšsēdētājs Zdzislavs Stasiaks.

Foto: M. Kurčanova
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalījās 
Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Ralfs 
JENERTS, Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki – 
izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales 
pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČA-
NOVA, Pāvilostas novada būvvaldes vadītājs Jānis GRUNDBERGS, SIA “Pāvilostas komunālais 
uzņēmums” direktors Oskars VĒRNIEKS un SIA “Vērgales komunālā saimniecība” direktors 
Ivars LAPIŅŠ. Sēdē pamatdarba dēļ nepiedalījās deputāts Mārtiņš DĒVICS. Sēdi protokolēja 
pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīts 31 darba kārtības punkts. 

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada 29. marta saistošo noteikumu 
Nr.2 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Pāvilos-
tas novadā” projektu, kuru nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijai atzinuma sniegšanai. 

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošo notei-
kumu Nr.12 “Par Pāvilostas novada sociālās palīdzības pabalstiem, neizvērtējot ienākumus” 
precizēto projektu, kuru nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
atzinuma sniegšanai. 

â Nolēma atcelt ar Pāvilostas novada domes 28.11.2013. sēdes protokolu Nr.8., 38.§ 
apstiprinātos un ar Pāvilostas novada domes 23.01.2014. sēdes protokolu Nr.2., 3.2.§ preci-
zētos Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada saistošos noteikumus Nr.14 “Par būvnodevām 
būvatļaujas saņemšanai Pāvilostas novadā”. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2018. 
gada 29. marta saistošos noteikumus Nr.3 “Par nodevām par būvniecības un teritorijas plāno-
šanas dokumentu saņemšanu” projektu, kuru nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. 

â Apstiprināja saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 
2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par Pāvilostas novada pašvaldības 
nodevām par oficiālu dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”” projektu, kuru nolēma 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

â Apstiprināja Pāvilostas novada Sociālā dienesta nolikumu jaunā redakcijā.
â Nolēma neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli Ziemupes evaņģēliski luteriskai drau-

dzei piederošo īpašumu “Zūnu Ķesteri”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, par 
2018. gadu, jo draudze tur neveic saimniecisko darbību. Noteica pienākumu nodrošināt terito-
rijas appļaušanu un kopšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

â Samazināja vienai personai ar otrās grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu Plocē, 
Vērgales pag., Pāvilostas novadā, NĪN summu par 50 procentiem (sākot ar 1.04.2018.), jo 
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 

â Atlika jautājuma “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” vienai 
personai izskatīšanu uz aprīļa sēdi. Pirms jautājuma atkārtotas izskatīšanas nolēma pieprasīt 
zemes lietu speciālistei informāciju par nodokļa nomaksu par iepriekšējiem periodiem. 

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, deputāte Vita Cielava lēmuma pieņemšanā nepiedalījās.  Dome nolēma nodrošināt 
lauku attīstības konsultanta organizēto braucienu uz izstādi “Pavasaris 2018” Rāmavā, brau-
cienam primāri izmantojot pašvaldības autobusu. Dome nolēma finansēt degvielas izmaksas 
atbilstoši maršruta lapā uzrādītajai kilometrāžai aptuveni 155,00 EUR apmērā. Finansējums 
tiks rasts no pašvaldības budžeta pozīcijas “Vairākmērķu projekti”. 

â Dome nolēma atbalstīt dežūrgrupas izveidošanu Vērgales pagasta PII “Kastanītis”, sā-
kot ar 2018. gada 1. septembri, nosakot darba laiku līdz plkst. 19.00. Jautājumu par finansēju-
mu atlikt līdz augusta sēdei.

â Uzdeva Pāvilostas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai sagatavot vienošanos par grozī-
jumiem 2016. gada 15. aprīļa sadarbības līgumā.

â Apstiprināja Pāvilostas novada kalendāra izcenojumu, sākot ar 1.04.2018., nosakot 
viena kalendāra pārdošanas cenu 3,25 EUR, pašvaldības iestādēm viena kalendāra cena 2,68 
EUR.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās.

Nolēma piešķirt Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu no 2018. gada 17. aprīļa līdz 5. maijam, neieskaitot 2018. gada 1. un 
4. maiju.

â Izsludināja Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu finansēšanas 
konkursu 2018. gadam un apstiprināja konkursa nolikuma projektu. Izveidoja projektu vēr-
tēšanas komisiju šādā sastāvā: pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja, 
pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone, Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis 
Aldis Barsukovs,  pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova. Par vērtēša-
nas komisijas priekšsēdētāju noteica Vērgales pamatskolas direktoru Gintu Juriku. Pašvaldības 
projektu koordinatorei Vizmai Ģēģerei uzdeva nodrošināt paziņojuma un nolikuma publicēšanu 
atbilstoši noteikumiem.

â Apstiprināja sadarbības līgumu starp Lebas pašvaldību Polijas Republikā un Pāvilostas 
novada pašvaldību Latvijas Republikā par sadarbības uzsākšanu no 13.03.2018.

â Nolēma septiņu dienu laikā slēgt pirkuma līgumu ar vienu personu pēc lēmuma saņem-
šanas.

â Nolēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu “Jonasi”, Vērgales pa-
gastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,29 ha platībā un dzīvojamās mājas. 
Noteica maksāšanas līdzekli: 100% EUR. Apstiprināja nekustamā īpašuma “Jonasi”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā, izsoles noteikumus un uzdeva Pāvilostas novada domes Privatizā-
cijas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt 
lēmuma 6.1. punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.

â Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ventas”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām 14,88 ha un 1,31 ha platībā. Nolēma pasūtīt 
sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva 
Pāvilostas novada Privatizācijas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” 
noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 3.1. punktā minēto īpašumu atsavināšanu.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, deputāts Andris Zaļkalns lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Nolēma ar 1.03.2018. pār-
traukt telpu nomas līgumu SIA “Reime” un veikt pārrēķinu par nomas maksu uz 1.03.2018.

â Nolēma pagarināt dzīvokļa Pāvilostā īres līgumu uz 5 gadiem. Nolēma piešķirt vienai 
personai īres tiesības divistabu dzīvoklim adresē Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
uz 5 gadiem.

â Nolēma ar 23.03.2018. izbeigt īres tiesības vienai personai par dzīvokļa Plocē, Vērgales 
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pagastā, Pāvilostas novadā, izīrēšanu. Uzdeva SIA “Vērgales komunālā saimniecība” slēgt vie-
nošanos ar personu par parādsaistību atmaksas grafiku. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes 
vadītājam J. Vitrupam veikt dzīvokļa Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, apsekošanu 
un sastādīt pieņemšanas-nodošanas aktu.

â Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem par pašvaldībai piekritīgo zemes vie-
nību Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 1,3 ha platībā. Noteica nomas maksu gadā 2% no 
kadastrālās vērtības, plus PVN.

â Pagarināja 4.12.2012. zemes nomas līgumu Nr.83, kas noslēgts starp Pāvilostas novada 
pašvaldību un vienu personu, termiņu noteica līdz 2023. gada 28. martam. Noteica nomas 
maksu 3% no kadastrālās vērtības, plus PVN.

â Pagarināja 11.04.2013. zemes nomas līgumus Nr.92 un Nr. 93, kas noslēgti starp Pā-
vilostas novada pašvaldību un vienu personu, līgumu termiņus noteica līdz 2023. gada 28. 
martam. Noteica nomas maksu 2% no kadastrālās vērtības, plus PVN.

â Pagarināja 8.05.2013. zemes nomas līgumus Nr.96, Nr.97 un Nr.97a, kas noslēgti starp 
Pāvilostas novada pašvaldību un vienu personu, līgumu termiņus noteica līdz 2023. gada 28. 
martam. Divām zemes vienībām noteica nomas maksu 2% no kadastrālās vērtības, plus PVN, 
vienai zemes vienībai nomas maksu noteica 3% no kadastrālās vērtības, plus PVN.

â Piekrita nekustamā īpašuma “Gunāri”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai, 
atdalot no tā zemes vienību 4,1 ha platībā, pievienojot to pie nekustamā īpašuma “Meža Gu-
nāri”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Atdalāmajai zemes vienībai 4,1 ha platībā saglabāja 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši pašreizējam zemes izmantošanas veidam – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Nekustamā 
īpašuma “Meža Gunāri”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā esošajai zemes vienībai 
7,29 ha platībā saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši pašreizējam zemes 
izmantošanas veidam – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM 
kods 0201. Nekustamā īpašuma “Gunāri”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā palieko-
šajai zemes vienībai 5,74 ha platībā saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši 
pašreizējam zemes izmantošanas veidam – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

â Dome piekrita nekustamā īpašuma Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sa-
dalīšanai, atdalot no tā zemes vienību 9,0 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu. Atdalāmajai 
zemes vienībai 9,0 ha platībā nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši 
pašreizējam zemes izmantošanas veidam – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Piekrita nekustamā īpašuma Vērgalē, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienības 0,72 ha un 1,12 ha platībā, pie-
šķirot jaunu nosaukumu. Atdalāmajām zemes vienībām 0,72 ha un 1,12 ha platībā saglabāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši pašreizējam zemes izmantošanas veidam – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101. Nekustamā 
īpašuma Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā paliekošajai zemes vienībai 
0,32 ha platībā saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši pašreizējam zemes 
izmantošanas veidam – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM 
kods 0101.

â Nolēma vienai personai atteikt kompensēt zaudējumus, kas saistīti ar zemes izmanto-
šanu īpašumā Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Nolēma atteikt personai samainīt zemi Pāvilostā 
pret citu zemi, kur plānotā izmantošana būtu saistīta ar apbūvi (mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija).

â Jautājumā “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu un noka-
vējuma naudas neaprēķināšanu”, atklāti balsojot “PAR” pieciem deputātiem (Aldis BARSU-
KOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS) un “PRET” trijiem 
deputātiem (Ralfs JENERTS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS), nolēma atbalstīt nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumu termiņu pagarināšanu, ar piebildi, ka turpmāk nodokļa maksā-
jumu termiņu pagarināšana var tikt atteikta. Dome nolēma pagarināt uz laiku līdz 15.11.2018. 
pirmā ceturkšņa, kura samaksas termiņš ir 3.04.2018., nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
jumu 516,46 EUR  apmērā par nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā, otrā ceturkšņa, 
kura samaksas termiņš ir 15.05.2018., nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 516,46 EUR 
apmērā par nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā un trešā ceturkšņa, kura samaksas 
termiņš ir 15.08.2018., nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 516,39 EUR  apmērā par 
nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā.

â Jautājumā “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu un noka-
vējuma naudas neaprēķināšanu”, atklāti balsojot “PAR” pieciem deputātiem (Aldis BARSU-
KOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS) un “PRET” trijiem 
deputātiem (Ralfs JENERTS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS), nolēma atbalstīt SIA “EZER-
NIEKI AGRO” šādiem nekustamiem īpašumiem “Meldrāji”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā,  
un “Priediene”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes lietojumam “Ķenča līkums”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņu pārcelšanu uz 
15.11.2018. Nolēma pagarināt uz laiku līdz 15.11.2018. pirmā ceturkšņa, kura samaksas ter-
miņš ir 3.04.2018., nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 1231,77 EUR  apmērā par nekus-
tamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā, otrā ceturkšņa, kura samaksas termiņš ir 15.05.2018., 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 1231,73 EUR  apmērā par nekustamajiem īpašumiem 
Pāvilostas novadā, trešā ceturkšņa, kura samaksas termiņš ir 15.08.2018., nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksājumu 1231,69 EUR  apmērā par nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas 
novadā. Norādīt, ka turpmāk nodokļa maksājumu termiņu pagarināšana var tikt atteikta.

â Dome apstiprināja Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu un veidlapu, skolas 
maksas pakalpojumu izcenojumus, nosakot telpu nomu nometnēm 4,00 EUR diennaktī no per-
sonas (t.sk. PVN) un telpu nomu semināriem, mūzikas ierakstu studijai un citiem pasākumiem 
2,00 EUR stundā (t.sk. PVN). Ar minēto izcenojumu apstiprināšanu spēku zaudē Pāvilostas 
novada domes 2014. gada 31. jūlija sēdes lēmumā (protokols Nr.13., 3.§) apstiprinātie izce-
nojumi.

â Dome nolēma ar 2018. gada 9. jūniju (pēdējā darba diena) atbrīvot no darba Vērgales 
pagasta PII “Kastanītis” vadītāju Gaidu Akerfeldi. Nolēma izmaksāt visas naudas summas, kas 
pienākas no darba devēja atlaišanas dienā, kā arī kompensāciju par neizmantoto ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu par laika periodu līdz 9.06.2018. Uzdeva kancelejas vadītājai Aritai 
Mūrniecei sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personu, kura beigusi pildīt ies-
tādes vadītāja amata pienākumus. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības metodiķei kultūras 
un izglītības jomā Silvijai Lejai sagatavot konkursa nolikumu amata kandidātu atlasei, elektro-
niski izsūtīt deputātiem saskaņošanai.

â Dome pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda MAGONES ziņojumu par administrāci-
jas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2018. gada 16. aprīlī Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2018. gada 26. aprīlī Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova
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PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS, VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDES 
UN VPVKAC DARBA LAIKS APRĪLĪ UN MAIJA SVĒTKOS

Saskaņā ar MK rīkojumu Nr.211 (25.04.2017.) “Par darbadienas pārcelšanu 
2018. gadā” pirmdiena, 30. aprīlis, tiek pārcelta uz sestdienu, 21. aprīli.

DARBA LAIKS 
Sestdien, 21. aprīlī:
pašvaldībai un VPVKAC no plkst. 8.00 līdz 14.00,
Vērgales pagasta pārvaldei no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30.

Ceturtdien, 3. maijā: 
pašvaldībai un VPVKAC no plkst. 8.00 līdz 13.00,
Vērgales pagasta pārvaldei no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 15.30.
30. aprīlī, 1. maijā un 4. maijā IESTĀDES SLĒGTAS!

PRIECĪGUS SVĒTKUS!

Pāvilostas novada pašvaldība aicina pieteikties uz vakancēm – 
SEZONAS STRĀDNIEKI (profesijas kods 9613 04) 

Pāvilostas novada Baltijas jūras pludmales 
un piegulošās teritorijas sakopšanai. 

Darbs veicams Saraiķu, Ziemupes, Akmensraga, 
Pāvilostas un Ulmales pludmalē no 2018. gada 1. maija līdz 31. augustam.
Darba laiks: nepilna laika darba nedēļa – 
20 stundas pie summētās darba laika uzskaites.
Darba alga: 215 eiro.

Pieteikties Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancelejas vadītājas personīgi 
vai nosūtīt pieteikumu uz e-pastu dome@pavilosta.lv.
Pieteikšanās termiņš – līdz 2018. gada 26. aprīlim.

Pāvilostas novada VPVKAC vērsušies vai-
rāki iedzīvotāji ar jautājumiem par piemaksu 
pie ģimenes valsts pabalsta, kas noteikti ir 
aktuāli arī citām ģimenēm.

No 2018. gada 1. marta par divu un vairāku 
bērnu audzināšanu no viena līdz 20 gadu vecu-
mam pabalsta saņēmējam pie ģimenes valsts 
pabalsta VSAA piešķirs piemaksu. 

Piemaksas apmērs ir atkarīgs no bērnu 
skaita, par kuriem ir piešķirts ģimenes valsts 
pabalsts konkrētam pabalsta saņēmējam:

l ja pabalsts piešķirts par 2 bērniem, pie-
maksa pie ģimenes valsts pabalsta būs 10 
eiro mēnesī,

l ja pabalsts piešķirts par 3 bērniem, pie-
maksa būs 66 eiro mēnesī.

Par katru nākamo bērnu piemaksas ap-
mērs būs par 50 eiro mēnesī lielāks nekā 
par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skai-
tu ģimenē:

l ja pabalsts piešķirts par 4 bērniem – 
116 eiro mēnesī,

l ja pabalsts piešķirts par 5 bērniem – 
166 eiro mēnesī utt.

Iesniegums piemaksas piešķiršanai 
nav nepieciešams, jo piemaksas apmēru 
VSAA noteiks atbilstoši tam, par cik bērniem 
attiecīgajam pabalsta saņēmējam ir piešķirts 
ģimenes valsts pabalsts.

Tiem pabalsta saņēmējiem, kuriem ģime-

nes valsts pabalsts jau ir piešķirts par diviem 
vai vairāk bērniem, piemaksas apmēru par 
periodu no 2018. gada 1. marta VSAA aprēķi-
nās un izmaksās ne vēlāk kā līdz 2018. gada 
30. aprīlim. Tas nozīmē, ka aprīlī piemaksa tiks 
izmaksāta par martu un aprīli, bet turpmāk, sā-
kot no maija, to izmaksās katru mēnesi kopā ar 
ģimenes valsts pabalstu.

Pāvilostas novada VPVKAC konsultantes 
Arita Mūrniece Pāvilostas novada pašvaldībā 
un Anita Sprudzāne Vērgales pagasta pārvaldē 
aicina iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt 
konsultāciju vai iesniegt iesniegumus valsts 
pārvaldes iestādēm Pāvilostas novada VPVKAC.

Pāvilostas novada VPVKAC darba laiks 
Pāvilostas novada pašvaldībā:
Pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.00 līdz 

17.00, pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 13.30;
Piektdiena – no plkst. 8.00 līdz 14.00.
Vērgales pagasta pārvaldē:
Pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.00 līdz 

17.00, pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00;
Piektdiena – no plkst 8.00 līdz 16.30, pār-

traukums no plkst. 12.00 līdz 12.30.
Tālrunis uzziņām 66954834.
Par citiem Pāvilostas novada VPVKAC pa-

kalpojumiem var lasīt www.pavilosta.lv, sadaļā 
“Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkal-
pošanas centrs”.

Informācija no www.vsaa.lv

Novada iedzīvotāj, ja tavā ģimenē 
aug divi vai vairāk bērniņu vecumā līdz 
20 gadu vecumam, IZLASI!

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība martā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
Dzintaru iela 16, Pāvilostā, 1049 m2 platībā;
“Ieviņas”, Sakas pagastā, 31,90 ha platībā;
“Skujas”, Sakas pagastā, 80,21 ha platībā;
“Mazmārsili”, Sakas pagastā, 10,40 ha platībā;
“Jaunkuplāji”, Vērgales pagastā, 10,35 ha platībā.

 
Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Pāvilostas novadā

Apdzīvota vieta Datums Laiks Norises vieta

Pāvilosta 16.05 11.00 Dzintaru iela 73, Pāvilostā

Vērgale 16.05. 10.30 Mehāniskajās darbnīcās Vērgalē

Ziemupe 16.05. 12.00 Pie Ziemupes tautas nama

Saraiķi 16.05. 13.00 Šķēdes ielā 1

Saka 16.05. 13.00 Pie Pagastmājas

Notiks traktortehnikas ikgadējā valsts 
tehniskā apskate Pāvilostas novadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 
atgādina, ka, lai piedalītos ceļu satiksmē, 
kā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, 
traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo 
un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apska-
tei. Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehni-
kas reģistrācijas apliecībai un jābūt derī-

gai OCTA polisei. Samaksa par apskati tiek 
veikta pie inspektora.

No 2017. gada 30. jūnija par Valsts teh-
niskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem 
pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar 
bezskaidras naudas maksājumu.

Uzziņas pa tālruni 29437351 un 
20000450 vai www.vtua.gov.lv.

No šā gada 11. aprīļa līdz 22. maijam 
lauksaimnieki var pieteikties platību 
maksājumiem, iesniedzot vienoto iesnie-
gumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksāju-
miem varēs pieteikties ar kavējuma sank-
ciju, ir 15. jūnijs, bet atbalsta apjomam 
tiks piemērots 1% samazinājums par katru 
nokavēto darba dienu. Pieteikties platību 
maksājumiem varēs elektroniski Lauku 
atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikša-
nās sistēmā.

Arī šogad LAD platību maksājumu 
iesniegumu pieņemšanas laikā organi-
zē klātienes konsultācijas daudzos pa-
gastu centros, lai palīdzētu klientiem 
aizpildīt pieteikumus elektroniski. 
Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja 
iesniegt pieteikumus gan minēto konsultā-
ciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klien-
tu apkalpošanas centrus. Informāciju par 
klātienes konsultāciju laikiem un norises 
vietām var lasīt LAD mājaslapā.

Iepriekšējie divi gadi ir pierādījuši, ka 
pieteikšanās platību maksājumiem elek-
troniski ļauj krietni ātrāk izmaksāt atbal-
sta maksājumus. Rekordliels skaits, proti, 
95%, lauksaimnieku 2017. gadā saņēma 
vienotā platību maksājuma un mazā lauk-

saimnieka shēmas gala maksājumus līdz 
gada beigām. Būtiski samazinās arī lauk-
saimnieku pieļauto kļūdu skaits iesnie-
gumos. Pēdējo divu gadu laikā, kopš pie-
teikšanās notiek elektroniski, kļūdu skaits 
samazinājies vairāk nekā septiņas reizes. 
“Brīdinām, lai neaizmirstu” – sistēmā ie-
strādātais algoritms, kas lauksaimniekiem 
pasaka priekšā atbalsta veidus, kuriem 
lauksaimnieks var pieteikties, darbosies 
arī šogad. 

Nosacījumus katra konkrētā atbalsta 
veida saņemšanai 2018. gadā var lasīt LAD 
mājaslapā, izvēlnē “Rokasgrāmatas un 
veidlapas”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos 
lauksaimnieki var saņemt konsultācijas 
jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā 
klātienē, kā arī rakstot e-pastu klienti@lad.
gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 
67095000.

Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs.

 
Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību 

daļas vadītāja,
tālrunis 67027830, 67027384, e-pasts 

kristine.ilgaza@lad.gov.lv

NO 11. APRĪĻA VARĒS 
PIETEIKTIES PLATĪBU 
MAKSĀJUMU SAŅEMŠANAI

* BIS – Būvniecības informācijas sistēma.

BIS*                                                              lietas 
Nr.

Objekta nosaukums Adrese/Nosaukums

BIS-51951-
210

Dzīvojamās mājas, saimniecības 
ēkas un trīs vasaras māju 
būvniecība

Adrese, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novadā

Izsniegta būvatļauja

BIS-52812-
212

Divu mazēku – vasaras mājas un
palīgēkas novietošana

“Nosaukums”, Ziemupe, 
Vērgales pagastā Pāvilostas 
novads

Būvniecības ieceres 
akcepts

BIS-52536-
211

Dzīvojamās mājas būvniecība un
esošās dzīvojamās mājas 
nojaukšana

“Nosaukums”, Sakas 
pagastā, 
Pāvilostas novadā

Izsniegta būvatļauja

BIS-51573-
208

Žoga atjaunošana Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā

Būvniecības ieceres 
akcepta atteikums

BIS-51673-
209

Dzīvojamās mājas un palīgceltņu 
nojauk šana un dzīvojamās mājas 
pārbūve

Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā

Izziņa par jaunbūvi
Izziņa par būvju neesību

BIS-51479-
205

Vasaras mājas būvniecība “Nosaukums”, Ziemupe, 
Vērgales, Pāvilostas novadā

Atzinums par būves 
pārbaudi

BIS-51495-
206

Patvaļīgas pazīmes žoga 
būvniecībā
un ēku ekspluatācijā

“Nosaukums” un “Nosau-
kums”, Ziemupē, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā

Atzinums par būves 
pārbaudi

Uzsākta administratīvā lieta par
patvaļīgās būvniecības radīto 
seku novēršanu

“Nosaukums” un “Nosau-
kums”, Ziemupē, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā

Noteikts termiņš būv niecības 
ieceres dokumentācijas 
iesniegšanai

Uzsākta administratīvā lieta par 
patvaļīgās būvniecības radīto 
seku novēršanu

“Nosaukums”, Ziemupe, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā

Noteikts termiņš 
būvniecības iece-
res dokumentācijas 
iesniegšanai

Uzsākta administratīvā lieta par
patvaļīgās būvniecības radīto 
seku novēršanu

Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā

Noteikts termiņš būvniecības 
ieceres dokumentācijas 
iesniegšanai

BŪVVALDĒ 2018. GADA FEBRUĀRĪ LEMTAIS
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NOTIKUMI 
2018. gada martā

Martā pašvaldības policija veica šādus darbus:
â Pāvilostā pie veikala “Top” tika veikta pārbaude, lai konstatētu, ka saņem-

tā informācija par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā ir patiesa. Pārkāpumi netika 
konstatēti.

â Pāvilostā, kādā no Sakas ielas namu dzīvokļiem, notika alkohola lietošana, pēc 
kuras izcēlās kautiņš. Nācās cietušajam izsaukt ātro palīdzību, bet vainīgā persona 
aizturēta un nodota Valsts policijas darbiniekiem.  

â Pēc kopīgas alkohola lietošanas vēl kādā kompānijā Pāvilostā bija izcēlies kon-
flikts. Ierodoties notikuma vietā, policijas inspektoram domstarpības  izdevās atrisi-
nāt.

â Veikti trīs reidi sadarbībā ar Valsts policiju. Pārkāpumi nav konstatēti.
â Saņemta informācija par nesakoptu īpašumu Tirgus ielā Pāvilosatā. Pēc adre-

ses apsekošanas pārkāpumi netika konstatēti.
â Sakas pagasta Rīvas ciemā tika konstatēts, ka ir uzlauzts pagrabs, no kura 

pazuduši ievārījumi. Cietušais atteicās rakstīt iesniegumu.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Aleksandrs Urtāns

Tiklīdz sniega sega ir nokususi un 
laiks kļuvis nedaudz siltāks un sausāks, 
tā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nests (VUGD) ik dienu steidzas dzēst kūlas 
ugunsgrēkus. Šogad dzēsti jau 148 kūlas 
ugunsgrēki, kuros degšanas platība bijusi 
ap 200 hektāru liela. 

Kūlas degšanas platības un dedzinātāju 
aktivitāte, un ugunsgrēku skaits ir atkarīgi 
no laikapstākļiem un cilvēku attieksmes 
pret dabu. Ja ir mitrs un silts pavasaris, tad 
ātri izaug jaunā zāle un kūlas ugunsgrēku 
“sezona” nav ilga. Savukārt, ja ilgstoši nav 
lijis lietus, pērnā gada zāle kļūst sausāka 
un kūlas ugunsgrēku skaits un degšanas 
platības pieaug. 

Ik pavasari ir iedzīvotāji, kas, apkopjot 
savas apsaimniekojamās teritorijas, aiz-
dedzina pērno zāli ļaunprātīgi, kādu daļu 
platības nodedzina bērni vai pusaudži, 
spēlējoties vai apzināti dedzinot pērno zāli, 
bet daļa no kūlas ugunsgrēkiem izceļas no 
nepieskatītiem ugunskuriem vai nevērīgi 
izmestiem izsmēķiem. 

Izvērtējot kūlas ugunsgrēku gadījumus, 
var secināt, ka vieni no tipiskākajiem kūlas 
dedzinātājiem ir vidēja vecuma cilvēki un 
seniori, kas jau gadu desmitiem tādā veidā 
apkopj savus īpašumus. Šie iedzīvotāji ne-
apzinās, cik bīstama ir kūlas dedzināšana. 
Uguns ir nekontrolējama, jo liesmas var 
strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām, 
kā arī nodara būtisku kaitējumu dabai, jo 
iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus, sīkdzīv-
niekus un putnu ligzdas.

KO DARĪT, LAI NEPIEĻAUTU 
KŪLAS DEGŠANU?

Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa 
noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības notei-
kumi” 6. punktā noteikts, ka ikvienas per-
sonas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka 
izcelšanos vai darbības, kas var novest pie 
ugunsgrēka.

Lai pavasarī neveidotos kūla un tiktu 
samazināts kūlas ugunsgrēku skaits, iedzī-
votājiem un pašvaldībām ir jāsakopj savi 
īpašumi jau rudenī – jānopļauj zāle un jā-
novāc atkritumi. Teritorija jākopj sistemā-
tiski, tā regulāri jāattīra no sausās zāles un 
nenovākto kultūraugu atliekām. Sakoptā 
īpašumā pavasarī neveidosies sausā zāle 
un līdz ar to nebūs kam degt. 

Ir nepieciešama arī aktīvāka pašvaldību 
iesaistīšanās, gan sakopjot teritoriju, gan 
pašvaldības saistošajos noteikumos iekļau-
jot nosacījumus par teritoriju sakopšanu un 

kontrolējot šo nosacījumu izpildi. Ja visas 
pašvaldības noteiktu zemes apsaimnieko-
šanas un uzturēšanas prasības, kā arī kon-
trolētu to ievērošanu, tiktu novērsta kūlas 
veidošanās un ugunsgrēku izcelšanās.

KO DARĪT, JA DEG KŪLA?
Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas 

ugunsgrēku, nekavējoties jāzvana VUGD 
pa tālruni 112 un jānosauc precīza adrese 
vai pēc iespējas precīzāk jāapraksta vieta, 
kur izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc 
savs vārds, uzvārds un telefona numurs, jā-
atbild uz dispečera jautājumiem. 

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot 
ugunsdzēsējiem glābējiem par izcēlušos 
ugunsgrēku, lai viņi varētu ierasties noti-
kuma vietā, pirms liesmas izplatījušās un 
apdraud tuvumā esošās ēkas. 

VAI IEDZĪVOTĀJS PATS VAR 
DZĒST KŪLAS UGUNSGRĒKU?

Ja iedzīvotājs pats vēlas uzsākt kūlas 
dzēšanu pirms ugunsdzēsēju glābēju iera-
šanās, vispirms ieteicams objektīvi izvērtēt 
esošo situāciju un to, vai dzēšanas darbi ne-
apdraudēs veselību un dzīvību. 

Degošu pērno zāli jeb kūlu var mēģināt 
apdzēst ar ūdeni, smiltīm vai arī izmanto-
jot koku, piemēram, egļu, zarus. Nav ietei-
cams liesmas apdzēst, tām uzkāpjot virsū, 
jo apavu zole var neizturēt uguns radīto 
karstumu, kā arī no karstuma var aizdeg-
ties drēbes. Dzēšot liesmas vai glābjoties 
no tām, jāstāv izdegušajā pusē, aptuveni 
1 – 2 metru attālumā no liesmām, jo tad, 
ja liesmas pēkšņi mainītu virzienu, iedzī-
votājs būtu mazāk apdraudēts. Saprotot, ka 
kūlas ugunsgrēka dzēšana nav droša, iedzī-
votājam, lai neapdraudētu savu veselību un 
dzīvību, ir jāpārtrauc liesmu dzēšana un 
jāgaida ugunsdzēsēji drošā vietā. 

KĀDI SODI PAREDZĒTI  
PAR KŪLAS DEDZINĀŠANU?

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD 
kontrolē, vai tiek ievērotas “Ugunsdrošības 
noteikumu” prasības. Ja konstatēts pārkā-
pums, tiek uzsākta administratīvā lietvedī-
ba saskaņā ar Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksu.

Normatīvajos aktos ir paredzēti šādi 
sodi:

Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa (LAPK) 179. panta ceturtajā daļā 
ir noteikts, ka par kūlas dedzināšanu fi-
ziskām personām uzliek naudas sodu 280 

–700 eiro apmērā;
atbilstoši LAPK 51. panta otrajai daļai 

par zemes apsaimniekošanas pasākumu 
neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai no-
vērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas 
sodu fiziskām personām no 140 līdz 700 
eiro, bet juridiskām personām no 700 līdz 
2900 eiro; 

saskaņā ar Ministru kabineta 
2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 
“Ugunsdrošības noteikumi” 21. punktu, 
zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic ne-
pieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā 
nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs prasī-
bas pārkāpšanu, ievērojot LAPK 179. pan-
ta pirmo daļu, VUGD uzliek naudas sodu 
fiziskām personām no 30 līdz 280 eiro, bet 
juridiskām personām no 200 līdz 1400 eiro.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad 
VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta die-
nestu, kuram sniedz informāciju par kūlas 
degšanas vietām. Ja ir degusi kūla, zemes 
īpašniekiem tiek samazināts Eiropas Savie-
nības platību maksājums.

Ja iedzīvotājs pamana, ka kāda persona 
dedzina kūlu, nekavējoties jāzvana uguns-
dzēsējiem glābējiem pa tālruni 112, kā arī 
jāziņo Valsts policijai par pārkāpēju.

IZPLATĪTĀKIE MĪTI UN 
PATIESĪBA PAR KŪLAS 
DEDZINĀŠANU

Sabiedrībā ir izplatīti vairāki mīti par 
kūlas dedzināšanu, piemēram, ka, dedzinot 
pērno zāli, zeme paliek auglīgāka un kūlas 
dedzināšana ir senlatviešu tradīcija, ka tā-
dējādi iespējams sakopt neapsaimniekotās 
teritorijas, ka tas ir veids, kā cīnīties ar ēr-
cēm. VUGD norāda, ka visi pastāvošie mīti 
par kūlas dedzināšanas lietderīgumu ir ti-
kai mīti, kuri neatbilst patiesībai.

MĪTS. Kūlas dedzināšanu ir iespējams 
kontrolēt. 

PATIESĪBA. Vēja un citu apstākļu ie-
tekmē degšanas virziens var mainīties, lies-
mas var strauji izplatīties un pārmesties uz 
ēkām. Cilvēki neapzinās, ka jo garāka zāle, 
jo lielākas liesmas un līdz ar to arī nekon-
trolējamāks ugunsgrēks.

MĪTS. Kūlas dedzināšana nenodara 
kaitējumu dabai. 

PATIESĪBA. Kūlas dedzināšana nodara 
būtisku kaitējumu dabai un tās bioloģiska-
jai daudzveidībai, iznīcina vērtīgus augus, 
kukaiņus un sīkdzīvniekus, putnu ligzdas. 
Vislielākais ļaunums tiek nodarīts, dedzinot 
kūlu lielās platībās un vēlu pavasarī vai pat 

vasarā, kad ir pamodušies gandrīz visi dzīv-
nieki, izveidotas putnu ligzdas, sadētas olas. 
Turklāt dedzinātas tiek arī putniem nozīmī-
gās mitrās pļavas, ezeru un upju palienes.

MĪTS. Pēc kūlas dedzināšanas zeme 
paliek vērtīgāka un auglīgāka.

PATIESĪBA. Kūlas dedzināšana sama-
zina sugu daudzveidību, tā vienkāršojas. 
Pēc dedzināšanas virsroku gūst dažas bie-
ži sastopamas graudzāles ar stipru sakņu 
sistēmu, kas sāk dominēt agrākās sugu 
daudzveidības vietā. Izzūd retās vai tikai 
dabiskiem zālājiem raksturīgās sugas, tur-
klāt degšanas laikā sadeg organiskās vielas 
un dod mēslošanas efektu, kas dabiskai 
pļavai nav vajadzīgs. Kūlas dedzināšanas 
dēļ samazinās sugu daudzveidība, kas ma-
zina dabas estētiku – izzūd dažādas krāsas, 
smaržas un skaņas, ko rada floras un fau-
nas dažādība.

MĪTS. Dedzinot kūlu, ir iespējams cīnī-
ties ar ērcēm. 

PATIESĪBA. Lai gan daļa ērču sadeg, 
šis skaits nav liels, jo zāle vēl nav izaugusi 
un lielākā daļa ērču nav aktīvas.

MĪTS. Kūlas dedzināšana ir senlatviešu 
tradīcija. 

PATIESĪBA. Senajos ticējumos un lauk-
saimniecības aprakstos nav liecību, ka tā 
būtu pašmāju tradīcija. Turklāt bieži pie-
minēts, ka zāles pat trūcis. Latviešiem savs 
zemesgabals bija svēts, tas tika apkopts 
rūpīgi, līdz ar to pavasaros uz laukiem sau-
sās zāles nebija. Kūlas dedzināšana Latvijā 
sākās padomju laikā, to ieviesa iebraucēji. 

VUGD katru gadu informē un izglīto ie-
dzīvotājus par kūlas dedzināšanas bīstamī-
bu, bet ar to nepietiek, lai šādu ugunsgrēku 
skaitu samazinātu – joprojām ik gadu tiek 
reģistrēts ievērojams skaits kūlas uguns-
grēku, kuros nodeg vairākas ēkas un cieš 
cilvēki. Lai samazinātu kūlas ugunsgrēku 
skaitu, nepieciešama aktīvāka pašvaldību 
iesaistīšanās, kā arī iedzīvotāju domāšanas 
un uzvedības maiņa, savas rīcības iespēja-
mo traģisko seku apzināšanās.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināša-
na ir aizliegta, tā var apdraudēt cilvēku 
īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī 
radīt būtisku kaitējumu dabai! VUGD ai-
cina iedzīvotājus sakopt sev piederošās 
teritorijas bez kūlas dedzināšanas un ga-
dījumos, kad izcēlies kūlas ugunsgrēks, 
nekavējoties zvanīt VUGD pa tālruni 112.

Aleksandrs Urtāns, Pāvilostas novada 
pašvaldības policijas priekšnieks

VUGD brīdina: “NEDEDZINI SAVU ZEMI!”

Pāvilostas novada pašvaldība ir 
vairākkārt saņēmusi iedzīvotāju jau-
tājumus un sūdzības par Dzintaru ie-
las un reģionālā autoceļa P111 Vents-
pils (Leči) – Grobiņa slikto stāvokli.

Jau Pāvilostas novada pašvaldības in-
formatīvā izdevuma “Pāvilostas Novada 
Ziņas” marta numurā, stāstot par ikgadē-
jām iedzīvotāju sapulcēm, rakstījām par 
Dzintaru ielas (Pāvilostā) slikto stāvokli.

Vēlreiz informējam iedzīvotājus, ka 
jau pērnajā gadā panākta vienošanās ar 
valsts akciju sabiebrību “Latvijas Valsts 
ceļi”, ka pēc tam, kad pašvaldība īstenos 
ūdenssaimniecības projektu Pāvilostas 
Jaunajā ciemā un sakārtos kanalizāciju 
un ūdens sistēmu, VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” salabos viņiem piederošo Dzintaru 
ielas posmu, ielas segumam uzlejot as-
falta kārtu 4 cm biezumā, un nodos šo 
posmu pašvaldībai. Plānotie darbi pare-
dzēti pavasarī. Vienošanās neizpildes 
gadījumā pašvaldība ir gatava šosejas 

Liepāja–Ventspils malā pie pagrieziena 
uz Pāvilostu izlikt zīmi “Šī iela pieder 
VAS “Latvijas Valsts ceļi””, lai iedzīvotāji 
zinātu, kas ir patiesie ielas īpašnieki, un 
nevainotu pašvaldību par katastrofālo ie-
las stāvokli.

Savukārt saistībā ar reģionālā au-
toceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa 
slikto stāvokli VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
pārstāve informēja pašvaldību, ka iepir-
kums “Valsts reģionālā autoceļa P111 
Ventspils (Leči) – Grobiņa posma km 
43,20 – 63,00 pārbūve” ir noslēdzies, 
Iepirkuma komisijai lemjot par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu CBF SIA 
“Binders” par piedāvāto līguma cenu 
8 776 572,13 EUR (bez PVN). SIA “Bin-
ders” būvdarbu veikšanai piesaistīs 
apakšuzņēmējus – SIA “Aizputes ceļi-
nieks” (42%), SIA “Ceļu, tiltu būvnieks” 
(42%) un SIA “Rīgas tilti” (6,32%). Būv-
darbus plānots sākt šā gada pavasarī, 
iestājoties siltākam laikam.

PAR DZINTARU IELAS SLIKTO STĀVOKLI
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Pāvilostas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot rīku “JA REDZI, ZIŅO!”, 
lai ziņotu pašvaldībai par ievērotajām nekārtībām vai vietām, kas jāsalabo, jāsakārto 
vai jāuzlabo! Rīku “Ja redzi, ziņo!” meklējiet mājaslapas www.pavilosta.lv labajā augšējā 
stūrī.

Ikviens mājaslapas apmeklētājs, ar datorpeles kreiso taustiņu uzspiežot uz iezīmētā 
simbola, var izmantot šo rīku un sekot līdzi iedzīvotāju iesūtītajām ziņām, aktualitātēm 
un risinājumiem.

Iedzīvotāju iesūtītās ziņas tiks apstrādātas – sniegtas atbildes iesniedzējiem, ziņas 
novirzītas atbildīgajām personām risināšanai.

Pašlaik rīku “Ja redzi, ziņo!” administrē un visas iesūtītās ziņas apstrādā Pāvilostas 
novada mājaslapas administratore Marita Kurčanova, tāpēc lūgums iedzīvotājiem būt sa-
protošiem, ja uz iesūtīto ziņu nav atbildēts tajā paša dienā!

PĀVILOSTAS MĀJASLAPAI VEIKTI UZLABOJUMI
Pāvilostas novada mājaslapai ir izveidota mobilā versija, kas īpaši pielāgota viedierī-

cēm – mobilajiem telefoniem, plaukstdatoriem (planšetēm) utt.  
Par lietojumu:
1) savā mobilajā telefonā vai citā viedierīcē atveriet interneta pārlūkprogrammu 

“Google Chrome”, “Mozilla Firefox” vai “Internet Explorer”;
2) adreses ievadē ierakstiet www.pavilosta.lv;
3) atvērsies Pāvilostas mājaslapa, kas pielāgota viedierīcēm;
4) kreisās puses sadaļas ir augšējā kreisajā stūrī, savukārt labās puses sadaļas ir 

zem rubrikas “Īsceļi”. Tur arī paslēpts rīks “Ja redzi, ziņo!”, kas darbojas līdzīgi kā 
datorā un ar ko ērti no mobilā telefona ziņot pašvaldībai par konstatēto problēmsi-
tuāciju novadā.

JA REDZI, ZIŅO!
NOSLĒGUŠIES PROJEKTĀ 
IZSLUDINĀTIE KONKURSI

Ir noslēgušies divi izsludinātie konkursi, kurus rīkoja Pāvilostas novada pašvaldība sa-
darbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju Eiropas Savienības “Interreg V-A Latvija 
– Lietuva” programmas 2014. – 2020. gadam projektā “Palanga. Pavilosta: Maritime 
inspired history” (akronīms PPMIH, Nr. LLI-173). 

Viens no izsludinātajiem konkursiem bija fotokonkurss “Pie jūras dzīve mana”. Kon-
kursa mērķis bija veicināt kultūrvēstures popularizēšanu un tūrisma attīstību Pāvilostas 
novadā, kā arī kultūras mantojuma ilgtspēju, organizējot fotoizstādi “Pie jūras dzīve mana”. 
Fotoattēliem bija jāraksturo tēmas saistībā ar Pāvilostas novadu: jūras tēma, tai skaitā zvej-
niecība, vietējo iedzīvotāju sadzīve. 

Fotokonkursā piedalījās 22 dalībnieki, iesūtot 97 fotogrāfijas. Žūrija izvērtēja iesnieg-
tos darbus un izvirzīja 35 fotogrāfijas, kas tiks izgatavotas uz alumīnija kompozītmateriāla 
DIBON un izstādītas gan Pāvilostas novadpētniecības muzejā, gan Palangas kūrorta mu-
zejā. Minētās fotogrāfijas tiks ievietotas arī pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, kur 
iedzīvotājiem būs iespēja balstot par Pāvilostas jūras piekrasti raksturojošāko fotogrāfiju. 
Uzvarējušās fotogrāfijas autors saņems veicināšanas balvu.

Otrs izsludinātais konkurss bija priekšmetu konkurss “Piekrastes sadzīvi iedvesmo-
jošās liecības” Pāvilostas novadpētniecības muzeja izstādes “Jaunieguvumi. Piekrastes 
sadzīves liecības” organizēšanai. Aktivitātes mērķis: veicināt kultūrvēstures attīstību Pāvi-
lostas novadā un kultūras mantojuma ilgtspēju. 

Tika uzrunāti vietējie iedzīvotāji ar lūgumu uzticēt muzejam vēsturiskus priekšmetus 
izstādes organizēšanai, bet vērtīgākos eksponātus nodot pastāvīgā lietošanā. Pāvilostas 
novadpētniecības muzejs saņēma dāvinājumus no 10 personām, tai skaitā 26 priekšmetus, 
32 fotogrāfijas un dzintaru. Minētie priekšmeti tiks eksponēti muzeja rīkotajā izstādē. Vēr-
tīgākie no tiem tiks iekļauti muzeja krājumā.

Paldies visiem dalībniekiem, kas bija atsaucīgi un iesniedza savas fotogrāfijas un priekš-
metus Pāvilostas novadpētniecības muzejam!

Vizma Ģēģere, projektu koordinatore

Informējam iedzīvotājus, ka no 20. līdz 22. aprīlim Liepājas pilsētas Karostas ziemeļu 
daļā, Grobiņas novada mazdārziņos Šķēdes tuvumā un Pāvilostas novada Šķēdes poligo-
nā notiks Zemessardzes bataljonu izlūku vadu vingrinājumi un sacensības “Liepāja 
2018”. 

Plānots, ka vingrinājumos piedalīsies ap 180 zemessargu un profesionālā dienesta 
karavīru, bet vingrinājumu atbalstā un nodrošinājumā piedalīsies ap 50 zemessargu un 
profesionālā dienesta karavīru. Vingrinājumu dalībnieki būs bruņoti un pārvietosies (bez 
transporta) grupās, grupā būs vismaz viens karavīrs NBS formā ar atpazīšanas pazīmēm.  
Pāvilostas novadā ārpus Šķēdes poligona, izņemot taktisko pārvietošanos, citas darbības 
nav paredzētas.

V. Vecvagaris, pulkvežleitnants, komandieris, tālrunis 22022893

Notiks Zemessardzes izlūku vadu 
vingrinājumi “Liepāja 2018”

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS ATBALSTA PROJEKTU  
“PĀVILOSTAS MĀKSLAS SKOLAS  
MATERIĀLI TEHNISKĀS BĀZES UZLABOŠANA”

Pāvilostas novada pašvaldība Valsts kultūrkapitāla fondam ir iesniegusi projekta pieteikumu 
“Pāvilostas mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un saņēmusi finansiālu 
atbalstu. 

Projektā plānots iegādāties kokapstrādes darbgaldus par kopējo summu 600,00 EUR. Pro-
jekta realizācijas laiks ir no šā gada 15. maija līdz 15. septembrim. Projekta ietvaros uz jauno 
mācību gadu tiks iegādāti moderni kokapstrādes darbgaldi, sākumā veicot tirgus izpēti par atbil-
stošu darbgaldu piegādi. Projekta ilgtermiņa mērķis ir uzlabojot Pāvilostas mākslas skolas ma-
teriāli tehnisko bāzi, nodrošināt Pāvilostas mākslas skolas izglītības izcilību un konkurentspēju. 
Kokapstrādes apmācības mērķis ir izglītības procesā sniegt pamatzināšanas un profesionālās 
kompetences darbā ar koku, strādājot ar kokapstrādes iekārtām, ko arī nodrošinās minētā pro-
jekta realizācija.

LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS ATBALSTA PROJEKTU 
“JŪRAS KRASTA NOSTIPRINĀJUMA POSMU PAGARINĀŠANA 
PĀVILOSTAS PILSĒTĀ”

  Pāvilostas novada pašvaldība Latvijas vides aizsardzības fondam ir iesniegusi projekta 
pieteikumu “Jūras krasta nostiprinājuma posmu pagarināšana Pāvilostas pilsētā” un saņē-
musi finansiālu atbalstu jūras krasta stiprinājumu papildināšanai no Viļņu ielas virzienā uz Tirgus 
ielu. Kopējā projektā atbalstītā summa ir 30 790,00 EUR.  Projekta realizācijas laiks ir no šā gada 
1. aprīļa līdz 2019. gada 30. aprīlim. 

Pašreiz notiek topogrāfijas izstrāde minētajam objektam, tad tiks veikta tirgus izpēte par 
būvprojekta hidrotehnisko darbu izstrādi. Pēc izstrādātā būvprojekta notiks iepirkuma procedūra 
par būvdarbu veicēju un sāksies jūras krasta stiprināšanas darbi. 

Projekta mērķis ir turpināt stiprināt Baltijas jūras krastu Pāvilostas pilsētas teritorijā, izveido-
jot primāro aizsardzības sistēmu pret vētras postījumiem, kā arī, nepieļaujot jūras krasta (kāpu) 
tālāku eroziju, pasargāt iedzīvotāju mājas un pilsētu no ūdens postījumiem lielu vētru un plūdu 
gadījumā. Projektā plānots nostiprināt apmēram 66 metrus Baltijas jūras krasta Pāvilostas pil-
sētas teritorijā atbilstoši izstrādātam būvprojektam – hidrotehniskajiem risinājumiem. Gabionus 
paredzēts iegremdēt smiltīs 0,5 – 0,7 m dziļā būvbedrē. Aptuvenais konstrukcijas augstums un 
platums – ne mazāks kā 2 m.

Vizma Ģēģere, projektu koordinatore

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS PROJEKTU 

FINANSĒŠANAS KONKURSU 2018. GADĀ
Konkursā var iesniegt projektus, kuru realizācija notiek Pāvilostas novadā un 

kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam un tā iedzīvotājiem.
Projektu konkurss tiek izsludināts no 2018. gada 3. līdz 23. aprīlim plkst. 

12.00 (laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumus). Projektu pieteikumi 
iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā,  projektu koordinatorei Vizmai Ģēģerei. 

Projektu vērtēšana notiks līdz 2018. gada 26. aprīlim. Projektu konkursa re-
zultāti tiks paziņoti rakstiski pretendentiem un publiski pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas” un novada mājaslapā www.pavilosta.lv.

Pāvilostas novada domes piešķirtā finansējuma apmērs šai aktivitātei ir 
5000,00 EUR. Maksimālā summa vienam projektam – 700,00 EUR.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas mājaslapā 
www.pavilosta.lv, sadaļā “Aktuāli Pāvilostas novadā” un “Domes paziņojumi”, kā 
arī tās varēs saņemt Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā pie 
projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres. Vairāk informācijas pa tālruni 63484561.

 
Vizma Ģēģere, projektu koordinatore 

Martā 11 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 2 ģimenēm maznodrošinātās 
ģimenes statuss, 3 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 7 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 
1 personai piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 3 personām piešķirti asistenta pakal-
pojumi, 4 ģimenēm piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts, 1 personai – pakalpojumi 
pansionātā, 1 personai piešķirts apbedīšanas pabalsts.

Pāvilostas novada Sociālais dienests aicina pieteikties darbā 
uz brīvo darba vietu 

SOCIĀLAIS DARBINIEKS DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM.

Prasības kandidātiem: izglītība, kas nav zemāka par otrā līmeņa augstāko izglī-
tību sociālajā darbā. Ar amata aprakstu var iepazīties Pāvilostas novada mājaslapā 
www.pavilosta.lv.

Darba slodze: 32 darba stundu nedēļa. Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu 
laiku, nosakot trīs mēnešus pārbaudes termiņu.

Pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu (CV) un izglītību aplieci-
nošus dokumentus lūgums iesniegt Pāvilostas novada Sociālajā dienestā vai nosūtīt 
elektroniski uz e-pastu ildze.balode@pavilosta.lv līdz 27. aprīlim plkst. 14.00.

Ildze Balode, Sociālā dienesta vadītāja

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA
Pāvilostas novada pašvaldības Administratīvās komisijas 2018. gada  15. marta sēdē 

izskatīja vienu administratīvā pārkāpuma lietu. Vainīgo personu sodīja ar naudas sodu 
70 eiro. 

Administratīvās komisijas nākamā sēde plānota 2018. gada 19. aprīlī plkst. 14.00.

Liene Volenberga, Pāvilostas novada pašvaldības lietvede
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Vērgalē
23. martā Vērgales kapos pie 

pieminekļa latvju tautas mocek-
ļiem pulcējās tie, kuri pieminēja 
represijās cietušos. Atceres pasā-
kums iesākās ar Vērgales kultūras 
nama vadītājas Velgas Freimanes 
lasītajām dzejas rindām, ziedu 
nolikšanu un klusuma brīdi, go-
dinot represijās cietušos. Pēc tam 
Vērgales muzeja vadītāja Mirdza 

Sīpola pastāstīja par traģiskajiem 
1949. gada notikumiem. Kā katru 
gadu, arī šoreiz atceres pasākumu 
apmeklēja Vērgales pamatskolas 
9. klases skolēni ar audzinātāju. 
Piemiņas pasākumā 9. klases skol-
niece Ieva Jēce norunāja Māras 
Zālītes dzejoli “Teiksma par Rīgu” 
un fragmentu no Sabīnes Košeļe-
vas darba “Rīga – Maskava”. 9. 
klases skolnieces, Jaunsardzes da-

lībnieces Kate Pelnēna un Solvei-
ga Pāvila stāvēja goda sardzē, bet 
Andris Jēcis nesa Latvijas karogu.  
Turpinājumā visi klātesošie kopīgi 
nodziedāja “Dzimtenes dziesmu”. 
Tradicionāli šajā dienā devītklas-
nieki nolika ziedus arī pie mīlētāju 
kapa  Vērgales kapsētā un klau-
sījās Vērgales muzeja vadītājas 
Mirdzas Sīpolas seno stāstu par 
jauniešu mīlestību.

Pāvilostas novadā piemin represijās cietušos

Ziemupē
25. martā Ziemupes centrā pie 

piemiņas zīmes represētajiem Zie-
mupes ciema iedzīvotājiem notika 
piemiņas pasākums. Arī šogad pie 
baltā skumju akmens pulcējās visi 
tie, kuri vēlējās godināt izsūtītos. Vi-
sus klātesošos uzrunāja Ziemupes 

bibliotekāre Skaidrīte Blūma, bet 
pēc Latvijas himnas nodziedāšanas 
pie piemiņas zīmes sagūla atnestie 
pavasara ziedi un iedegās sveces. 
Ar klusuma brīdi tika godināts ne-
sen aizsaulē aizgājušais piemiņas 
zīmes idejas autors Arvīds Alberts 
un visi represijās cietušie. Kopā tika 

dziedāta “Dzimtenes dziesma” jeb 
labi zināmā “Ak, teci jel, saulīt…”. 4. 
klases skolniece Madara Brēdiķe uz 
vijoles nospēlēja R. Paula dziesmu 
“Mežrozīte”. Pēc piemiņas pasāku-
ma visi devās uz Ziemupes tautas 
namu, lai aplūkotu sveču un sveč-
turu izstādi.

Pāvilostā
Lai gan šogad 25. marta rīts 

visā Latvijā bija arī Pūpolsvētdie-
nas rīts, tomēr nevaram aizmirst, 
ka šis datums iezīmē drūmu un 
sāpīgu laiku Latvijas vēsturē. 25. 
martā Pāvilostas Simtgades parkā 
pie piemiņas akmens notika atmi-
ņu brīdis represijās cietušo piemi-
ņai. Pasākumu iesāka Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja vadītāja 
Irina Kurčanova, minot vēstures 
faktus par tā laika notikumiem, 

bet turpināja domes priekšsēdē-
tājs Uldis Kristapsons, aicinot 
klātesošos padomāt, vai arī šobrīd 
nav saskatāma sava veida deportā-
cija no valdības puses, proti, eko-
nomiskā deportācija, kad daudzi 
mūsu valsts iedzīvotāji ir spiesti 
emigrēt uz Angliju, Īriju, Vāciju un 
citām valstīm. Savukārt Pāvilostas 
baptistu draudzes mācītājs Deniss 
Doroņins savā runā uzsvēra, ka, 
lai nekad kas līdzīgs neatkārto-
tos, mums jābūt redzīgiem un jā-
pamana līdzcilvēku sāpes un citu 

tautu ciešanas. Pāvilostas baptistu 
draudzes mācītājs, piekrītot domes 
priekšēdētāja teiktajam par ekono-
misko deprotāciju, arī vēlēja, lai sa-
vai valdībai esam vajadzīgi arī ik-
dienā, ne tikai vēlēšanu laikā, tad 
Latvijā dzīvos laimīga tauta un val-
dīs godprātīga valdība. Pasākuma 
izskaņā klātesošie aizdedza sveces 
un piemiņas akmens pakājē nolika 
ziedus.

Korespondente Vita Braže
un sabiedrisko attiecību spe-

ciāliste Marita Kurčanova

Aizvadītais 2017. gads tūrisma nozarē bijis aktīvs visa gada garumā. Pā-
vilostas novads joprojām ir iecienīts galamērķis tūristiem, to apliecina ap-
kopotie statistikas dati. Kopumā informācija pagājušajā gadā tika sniegta 
10 070 tūristiem. Personīgi Pāvilostas novada TIC bija ienākuši 9384 ap-
meklētāji, pa telefonu apkalpots 581 interesents, ar e-pasta starpniecību 
apkalpoti 105 interesenti.

1. attēls. Pāvilostas novada TIC apmeklētāju skaits pa gadiem.

2017. gadā bijis neliels tūristu skaita sarukums, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu (skatīt 1. att.). To varētu skaidrot ar faktu, ka visa nepieciešamā infor-
mācija ir pieejama arī Pāvilostas novada mājaslapā, līdz ar to tūristiem nav 
nepieciešamības vērsties Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrā pēc 
uzziņām. 

Visaktīvākais laiks tūrisma sezonā, protams, ir vasara. Jūlijā Pāvilostas 
novads bijis visvairāk apciemots – šeit iegriezušies 2525 tūristi. Tas skaid-
rojams ar novadā notiekošajiem pasākumiem, kas bijuši plaši apmeklēti. Tie 
ir mākslas un mūzikas festivāls “Zaļais stars” (~ 5000 apmeklētāju) un Zvej-
nieksvētki (~800 apmeklētāju).

Arī augustā mūsu novads ir aktīvi apmeklēts, pulcējot 2358 viesus, kuri 
steiguši izbaudīt pēdējās vasaras dienas tieši pie mums. Lai gan mazāk, bet 
aktīvs bijis arī jūnijs, 816 apmeklētāji. 

Par Pāvilostas novadu visvairāk interesējušies pašmāju ceļotāji no dažā-
dām Latvijas vietām – 4439 viesi. Arī Pāvilostas novada iedzīvotāji labprāt 
apmeklējuši TIC (2992 apmeklētāji).

Novadu aktīvi apmeklējuši arī ārzemju viesi. Visvairāk ārzemju tūristu 
bijis no Vācijas – 854. Tāpat mūsu novadu joprojām iecienījuši tūristi no 
Lietuvas – kopskaitā 577. Pie mums viesojušies arī 163 tūristi no Krievijas, 
77 no Polijas un 35 no Šveices u.c. 

Pāvilostas novada TIC apmeklētājus interesējusi dažāda informācija, bet 
pati aktuālākā pagājušajā gadā bija suvenīru apskate un iegāde. Par tiem 
interesējās 1907 apmeklētāji. Tāpat tūristi interesējās par Pāvilostu (1521 
apmeklētājs) un novadā notiekošajiem pasākumiem (662 apmeklētāji). Ap-
meklētājus interesē arī cita informācija, kas bieži nav saistīta ar tūrisma no-
zari (1088 apmeklētāji). 

Liela interese bijusi par Pāvilostas novada avīzi (816 apmeklētāji), auto-
busiem (570 apmeklētāji), Kurzemi (501 apmeklētājs) un ēdināšanas iespē-
jām Pāvilostas novadā (403 apmeklētāji) (skatīt 4. att.).

Visapmeklētākais objekts pērn novadā bijusi Akmeņraga bāka (aptuveni 
4500 apmeklētāju), otrs apmeklētākais objekts bijis Pāvilostas novadpētnie-
cības muzejs ar 3021 apmeklētāju, bet Vērgales pagasta muzejā un muižas 
kompleksā viesojušies 1847 apmeklētāji. 

Pāvilostas novada naktsmītnēs pavisam nakšņojuši 9574 viesi, pavadot 
25 143 naktis. Visvairāk nakšņotāju bijis no Latvijas – 6452 viesi ar 16 785 
pavadītām naktīm. Savukārt no Lietuvas bijuši 2197 viesi, kas pavadījuši 
6572 naktis, bet no Vācijas 553 viesi ar 997 pavadītām naktīm. 

Pāvilostas ostā pagājušajā gadā ienākušas 267 jahtas, kas ir ievērojami 
vairāk nekā 2016. gadā (skatīt 7. att.)

7. attēls. Pāvilostas ostā ienākošo jahtu skaits pa gadiem.

Lielu paldies vēlamies teikt visiem, kuri iesniedza informāciju statisti-
kas apkopošanai, – Pāvilostas novada tūrisma uzņēmējiem, Pāvilostas ostas 
pārvaldei, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītājai Irinai Kurčanovai, 
Vērgales pagasta muzeja vadītājai Mirdzai Sīpolai, Pāvilostas pilsētas kultū-
ras nama vadītājai Silvai Vārsbergai, Vērgales kultūras nama vadītājai Velgai 
Freimanei, Akmeņraga bākas pārvaldniecei Tatjanai Vešņakovai un Vērga-
les/Ziemupes Tūrisma informācijas centra vadītājai Dainai Vītolai.

Ar detalizētāku atskaiti par 2017. gadu un statistiku par iepriekšējiem 
gadiem iespējams iepazīties Pāvilostas novada mājaslapā www.pavilosta.lv, 
sadaļā “Tūrisms”.

Anta Lībiete, Pāvilostas novada TIC vadītājas pienākumu izpildītāja

Pāvilostas novada 
Tūrisma informācijas centra 
statistika par 2017. gadu

Foto: M. Kurčanova

Foto: V. Braže

Foto: V. Braže
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Kurzemes plānošanas reģio-
na (KPR) pašvaldību vadītāji no 
4. līdz 7. martam labās prakses 
apgūšanas brauciena ietvaros 
devās oficiālā vizītē uz Vitebs-
kas apgabalu Baltkrievijā. Kur-
zemes delegācijai līdzi brauca 
arī Saeimas deputāte N. Klein-
berga. Delegācijas vizīti palīdzē-
ja organizēt Latvijas konsulāta 
Vitebskā konsuls Uģis Skuja, 
kurš delegātus pavadīja visas vi-
zītes laikā.

Vizītes sākumā Latvijas dele-
gācija devās uz Oršas rajona iz-
pildkomiteju. Tās priekšsēdētājs 
A. Pozņaks neslēpa gandarījumu 
par Latvijas delegācijas vizīti, kas 
bija pirmā šāda mēroga mūsu 
valsts pārstāvju viesošanās Or-
šas rajona izpildkomitejā. Tā bija 
pirmā vizīte Baltkrievijā arī lielai 
daļai Latvija delegācijas pārstāv-
ju. Oršas rajonā ir 15 ciemi, kopā 
dzīvo 156 tūkstoši iedzīvotāju, ir 
liels skaits dažādu rūpniecības 
un lauksaimniecības uzņēmumu. 
Latvijas delegācijas pārstāvjiem 
bija daudz jautājumu par rajonu 
pašpārvaldi, uzņēmējdarbību un 
tūrismu, lai izprastu iespējamos 
saskarsmes punktus un sadarbī-
bas virzienus. KPR Attīstības pa-
domes priekšsēdētāja I. Bērziņa 
iepazīstināja baltkrievus ar Latvi-
jas teritoriāli administratīvo ieda-
lījumu un pārvaldi valstī, aicinot 
Oršas izpildkomitejas pārstāvjus 
atbildes vizītē uz Latviju, lai tuvāk 
iepazītu un rastu iespējamus kai-
miņvalstu sadarbības virzienus 

KURZEMES PAŠVALDĪBU VADĪTĀJI 
IEPAZĪST KAIMIŅVALSTI BALTKRIEVIJU

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija,
tālr. 67331492, e-pasts pasts@kurzemesregions.lv, 

mājaslapa www.kurzemesregions.lv

uzņēmējdarbībā vai tūrismā nā-
kotnē. 

Pēc vizītes Oršas rajona izpild-
komitejā Latvijas delegācijai bija 
iespēja iepazīt Oršas lepnumu – 
linu fabriku, kuras aizsākums ir 
1930. gadā.

Vizītes otrajā dienā Latvijas 
delegācija apmeklēja Vitebskas 
pilsētas izpildkomiteju. Tās priekš-
sēdētāja vietniece Z. Koroļova, kas 
ir atbildīga arī par ārējiem ekono-
miskajiem sakariem, izteica prie-
ku par Kurzemes delegācijas vizīti. 
Vitebskas pilsētas izpildkomitejai 
jau kopš 1995. gada esot cieša sa-
darbība ar Daugavpili un Rēzekni. 
Pagājušajā gadā, kad Vitebskā no-
tika Starptautiskais ekonomikas 
forums, ar šīm divām Latvijas pil-
sētām tika parakstīta vienošanās 
par sadarbību uzņēmējdarbības, 
kultūras, izglītības un tūrisma 
jomā. Vitebskā dzīvo 377 000 ie-
dzīvotāju, un iedzīvotāju skaita 
ziņā šis ir otrs lielākais apgabals 
aiz Gomeļas apgabala. Vitebskā 
šobrīd darbojas vairāk nekā 200 
veiksmīgu uzņēmumu ar ārvalstu 
kapitālu, t.sk. 14 uzņēmumi ar Lat-
vijas kapitālu.

Vizītes turpinājumā Latvijas 
delegācija apmeklēja Vitebskas 
Speciālo ekonomisko zonu (Vi-
tebskas SEZ), kuras teritorijā tiek 
realizēti 39 investīciju projekti ar 
kapitālieguldījumiem no 13 pa-

saules valstīm. Šobrīd SEZ terito-
rijas uzņēmumos kopā nodarbināti 
vairāk nekā 10 000 darbinieku. 
Vitebskas SEZ pārstāvis D. Čepeļ-
ņikovs iepazīstināja delegāciju ar 
ekonomiskās zonas uzņēmējdar-
bības attīstības tendencēm un jau-
tājumiem, kas saistīti ar uzņēmēju 
iespējām uzsākt uzņēmējdarbību 
Baltkrievijā.

Vizītes noslēgumā Latvijas 
konsuls U. Skuja informēja, ka Vi-
tebskā šā gada 5. un 6. septembrī 
sadarbībā ar Baltkrievijas Tirdz-
niecības un rūpniecības palātas 
Vitebskas nodaļu tiek organizētas 
Latvijas uzņēmēju un kultūras die-
nas, kuru moto “Parādi Latviju, ie-
pazīsti Baltkrieviju!”. U. Skuja aici-
nāja delegācijas pārstāvjus izskatīt 
iespēju piedalīties Latvijas uzņē-
mēju un kultūras dienās Vitebskā, 
lai meklētu sadarbības iespējas 
starp Latviju un Baltkrieviju, kā 
arī iepazīstinātu Baltkrievijas uz-
ņēmējus ar sadarbības iespējām 
no Latvijas uzņēmēju puses. Tika 
panākta vienošanās, ka Latvijas 
konsuls Vitebskā U. Skuja ieradī-
sies uz kādu no Attīstības padomes 
sēdēm, lai pārrunātu jautājumus 
par Latvijas uzņēmēju piedalīša-
nos Uzņēmēju un kultūras dienās 
Vitebskā un iespējami precīzi iz-
zinātu, kādas ir vēlmes potenciālo 
sadarbības partneru piesaistei no 
Baltkrievijas puses.

Eiropas Savienības Latvijas–Lietuvas programmas pārrobežu 
projekta “Pavilosta. Maritime inspired history” ietvaros Palangā 7. 
un 8. martā notika kārtējā projektā iesaistīto pušu tikšanās.

Palangas Kūrorta muzejā 7. martā notika apmācības “Komerci-
āla mantojuma izmantošana” projektā “Palanga. Pavilosta: Mari-
time inspired  history” jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmo-
ta vēsture” (akronīms PPMIH, Nr.LLI-173), ko īsteno “Interreg” 
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma un ko finansē 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Apmācības vadīja lektori no Lie-
tuvas: dr. Eduards Spiriajevs, Laurencija Budrīte-Ausiejiene un dr. 
Donats Joniks.

Dr. Eduards Spiriajevs iepazīstināja ar kultūras tūrisma jēdzie-
nu dažādās nozīmēs un galvenajām kultūras tūrisma tendencēm. 
Pasniedzējs sniedza dažādu kultūras tūrisma maršrutu piemērus, 
paskaidroja, kā kultūras tūrisms ietekmē teritoriju un reģionu.

Lektore Laurencija Budrīte-Ausiejiene pastāstīja par tradicio-
nālo kultūras mantojumu, tā nozarēm un interpretāciju. Lektore 
atbildēja uz jautājumiem par ilgtspējīga un komerciāla mantojuma 
izmantošanu: kā palielināt auditoriju, kā saglabāt esošos patērētā-
jus un kā izveidot klientu ieinteresējošas ziņas. Dalībnieki veica 
interesantus praktiskus uzdevumus, kuros ikviens varēja izjust, 
cik atšķirīgi dalībnieki dzird, lasa un redz vienu un to pašu infor-
māciju.

Dr. Donats Joniks stāstīja, cik svarīga ir tūrisma tēla veidošana, 
ar dažādiem piemēriem parādīja, kā domāt ārpus esošajiem stan-
dartiem, kā ar reklāmas vēstījumu uzmundrināt klientu izmantot 
virtuālo pasauli un meklēt partnerus. Pasniedzējs uzsvēra, ka viss 
sākas ar efektīvu pozicionēšanu, tādēļ ir svarīgi noteikt muzeja mēr-
ķa segmentu un atbildēt uz jautājumu – kāpēc ir vērts ierasties šajā 
muzejā? Lektors arī pastāstīja, kā vienā lapā izveidot mārketinga 
plānu un kāpēc tas ir tik vērtīgi. Bija arī praktisks uzdevums, kurā 
tika apspriests īpašais Palangas Kūrorta muzeja un Pāvilostas no-
vadpētniecības muzeja apmeklētāja profils, atbildot uz motivācijas 
jautājumiem un ieskicējot muzeju apmeklētājus.

     8. martā notika pieredzes apmaiņas izbraukums, kas ļāva pir-
majā dienā iegūtās teorētiskās zināšanas ieraudzīt praksē jau eso-
šajos Palangas apkaimes muzejos – Žemaišu mākslas muzejā, Že-
maites piemiņas muzejā un Aukstā kara muzejā. Žemaišu mākslas 
muzeja gide pastāstīja par vēsturisko ēku un tās īpašnieku Oginsku 
vēsturi. Muzejā bija aplūkojama arī Žemaitijas tautas mākslas iz-
stāde – kokgriezumu un metāla izstrādājumu ekspozīcija, dažādas 
mākslas izstādes. Turpinājumā dalībnieki apmeklēja Žemaites pie-
miņas muzeju – lietuviešu literatūras klasiķes Jūlijas Beņuševičū-
tes-Žīmantienes (1845–1921) dzimtas mājas.

Nodarbību otrā diena noslēdzās ar Aukstā kara muzeja apmeklē-
jumu, kas ir vienīgā šāda veida ekspozīcija Eiropā. Tā atrodas vienā 
no bijušās Padomju Savienības pazemes ballistisko raķešu palaiša-
nas kompleksiem. Apmācību dalībnieki tika iepazīstināti ar muzeja 
vēsturisko ekspozīciju, kurā aprakstīta piecdesmit gadu ilgā Aukstā 
kara vēsture, kas ir viens no slavenākajiem un bīstamākajiem mili-
tārajiem konfliktiem vēsturē.

Mācību izskaņā dalībnieki veica muzeju lietu analīzi, apspriežot 
visu apmeklēto muzeju līdzības un atšķirības, kā arī diskutēja par 
to, kādus piemērus un labās lietas vajadzētu aizgūt no šiem muze-
jiem, bet no kādām lietām labāk izvairīties.

 
Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Projekta ietvaros 
notiek apmācības

Foto: M. Kurčanova

Pāvilostas novada pašvaldība aicina
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJUS 

PIETEIKT GODINĀŠANAI APAĻĀS DARBA JUBILEJĀS 
Pāvilostas pilsētas svētkos, 19. maijā, savu iestāžu darbiniekus, 

kuri jūsu iestādē nostrādājuši 20, 30, 40 un 50 gadus!
Kandidātus lūdzam pieteikt līdz 20. aprīlim!
Pašvaldības iestāžu darbiniekus apaļās darba jubilejās 
Sakas pagastā sveiksim 3. augustā Sakas pagasta svētkos, 
bet Vērgales pagastā 18. augustā Vērgales pagasta svētkos!
Skatīt nolikumu “Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojums apaļajās darba jubilejās” www.pavilosta.lv. 
Papildu informācija, zvanot pa tālruni 28624644, 28254898, 63484563 vai rakstot e-pastu info@pavilosta.lv.

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM 
BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS 

SNIEGS 2018. GADA 25. APRĪLĪ:

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

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
63498261 (Pāvilostā) un 63490836 (Vērgalē).
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2018. gada 18. marts tika 
iezīmēts kā Liepājas deju ap-
riņķa deju kolektīvu skates 
diena. Skate norisinājās Lie-
pājas Olimpiskajā centrā. Lai 
gan deju skate dejotājiem un 
kolektīvu vadītājiem vienmēr ir 
bijusi kā sava veida eksāmens, 
tomēr šis gads bija īpašs, jo ik-
viens deju kolektīvs vēlējās pa-
rādīt sevi no vislabākās puses 
un ar izcilu dejas sniegumu at-
rādīties žūrijai, kas lemj par ko-
lektīva dalību Dziesmu un deju 
svētkos šī gada jūlijā Rīgā.

Liepājas deju apriņķa skatē 
kopumā piedalījās 640 dejotāji no 
27 kolektīviem, pārstāvot Liepājas 
pilsētu, Durbes, Aizputes, Grobi-
ņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules 
un Vaiņodes novadu.

Liela izturība un pacietība vi-
sas dienas garumā bija nepiecie-
šama kā žūrijai, tā arī dejotājiem, 
jo skates dienā no pulksten vie-
niem līdz deviņiem vakarā, kad 
tika paziņoti deju skates rezultāti, 
notika gan neskaitāmi mēģināju-
mi, gan tika izdejotas turpat 60 
dejas.

Liepājas deju apriņķa ska-
tē Pāvilostas novadu pārstāvēja 
Vērgales pagasta kultūras nama 
VPDK “Vērgalīte” un Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama VPDK 
“Mārsils”. Deju skates žūrijai 
katrs kolektīvs atrādīja divas de-
jas – vienu izlozes un vienu izvē-
les deju.

Vērgales pagasta kultūras 
nama VPDK “Vērgalīte” deju ska-
tē dejoja izlozes deju “Dievs, sargi 
dzimteni!” (J. Ērgļa horeogrāfija) 
un izvēles deju “Pa sauli, pret 
sauli pādīti dīdu” (A. Daņiļeviča 
horeogrāfija). Savukārt Pāvilos-
tas pilsētas kultūras nama VPDK 
“Mārsils” dejotāji dejoja izlozes 
deju “Es mācēju danci vest” (U. 
Žagatas, H. Sūnas un V. Ozola ho-
reogrāfija, J. Purviņa iestudējums) 
un izvēles deju “Es meitiņa kā ro-
zīte” (T. Ludboržas horeogrāfija).

Skati vērtēja septiņi dejas 
eksperti. Žūrijas priekšsēdētāja 
bija horeogrāfe, Dejas nozares 
konsultatīvās padomes vadītāja, 
Deju svētku virsvadītāja Zanda 
Mūrniece. Žūrijas locekļi – Lat-
vijas Nacionālā kultūras centra 
dejas mākslas eksperte Maruta 
Alpa, Kultūras akadēmijas asociē-
tā profesore Gunta Bāliņa, horeo-
grāfe, Deju svētku virsvadītāja, 
Siguldas deju apriņķa virsvadītā-

Pāvilostas novada dejotāji dosies 
uz Dziesmu un deju svētkiem Rīgā

Foto: M. Kurčanova

ja Gunta Skuja, horeogrāfe, Dejas 
konsultatīvās padomes locekle, 
Saldus deju apriņķa virsvadītāja 
Santa Laurinoviča, horeogrāfs, 
deju lieluzveduma “Māras zeme” 
mākslinieciskais vadītājs, Deju 
svētku virsvadītājs Jānis Ērglis un 
horeogrāfs, Deju svētku virsvadī-
tājs, Rēzeknes deju apriņķa virs-
vadītājs Ilmārs Dreļs.

Jau vēlā vakarpusē, gaidot 
skates žūriju ar rezultātiem, deju 
kolektīvu dalībnieki un vadītā-
ji par godu Liepājas dzimšanas 
dienai kopīgi nodziedāja Liepājas 
himnu.

Latvijas Nacionālā kultūras 
centra dejas mākslas eksperte 
un skates žūrijas locekle Maruta 
Alpa un Rēzeknes deju apriņķa 
virsvadītājs Ilmārs Dreļs klāteso-
šajiem paziņoja skates rezultātus.

Liels bija Pāvilostas pilsētas 

kultūras nama VPDK “Mārsils” 
dejotāju un kolektīva vadītājas 
Zanes Mežavilkas prieks par žūri-
jas augsto novērtējumu, (45 pun-
kti no maks. 50 punktiem) piešķi-
rot kolektīvam augstāko pakāpi. 
Tādējādi kolektīvs savā grupā (E 
grupa), apsteidzot 6 kolektīvus, 
ierindojās pirmajā vietā. Savukārt 
Vērgales VPDK “Vērgalīte” D gru-
pā ar 50,7 punktiem ieguva I pa-
kāpes diplomu.

Līdz ar to gan deju kolektīvs 
“Mārsils”, gan deju kolektīvs 
“Vērgalīte” ir iekļuvuši to  deju 
kolektīvu sarakstā, kas pieda-
līsies Dziesmu un deju svētkos 
Rīgā un ar savu dejotprasmi prie-
cēs daudzos skatītājus Daugavas 
stadionā.

 
Marita Kurčanova, sabied-

risko attiecību speciāliste

27. martā Liepājā, Bērnu 
un jaunatnes centra filiālē 
“Vaduguns”, notika Kurzemes 
novadu izglītības iestāžu ska-
tuves runas konkurss.

Konkursā piedalījās dalīb-
nieki no Aizputes, Brocēnu, Dur-
bes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilos-
tas, Priekules, Rucavas, Saldus, 
Skrundas un Vaiņodes novada 
un Liepāja pilsētas, kopā 48 sko-
lēni. Katrs dalībnieks runāja di-
vus darbus – dzeju un prozu.

Skolēnu sniegumu vērtēja re-
žisores un pedagoģes Anna Jan-

sone un Dace Liepeniece, Valsts 
izglītības satura centra vecākā 
referente un režisore Dace Jur-
ka. Žūrija slavēja konkursa da-
lībniekus un bija apmierināta 
ar Kurzemes reģiona bērnu un 
jauniešu sniegumu, jo dalībnie-
ki ieguva tikai 1. un 2. pakāpes 
diplomus, netika pasniegts ne-
viens 3. pakāpes diploms.

Pāvilostas novadu konkursā 
pārstāvēja Pāvilostas vidussko-
las 1. klases skolniece Monta 
TUMPELE un 5. klases skolnie-
ce Gabriela VAGOTIŅA-VAGU-

LE, kā arī Vērgales pamatskolas 
9. klases skolniece Ieva JĒCE. 
Visas trīs Pāvilostas novada pār-
stāves ieguva 1. pakāpes diplo-
mus. 

Apsveicam meitenes un sa-
kām paldies skolotājām Agritai 
Valkašai un Andai Blūmanei, 
kuras sagatavoja skolēnus kon-
kursam.

Silvija Leja, Pāvilostas 
novada pašvaldības 

metodiķe izglītības un 
kultūras jomā

KURZEMES REĢIONA SKATUVES RUNAS KONKURSS

VĒRGALES PAMATSKOLAS ZIŅAS
Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē 7. klases skolnieks Emīls SĪPOLS ie-

guva 1. vietu un Miks KALĒJS 2. vietu, skolotāja Sigita Freimane. 
8. klases skolniece Eva VĪTOLIŅA piedalījās valsts olimpiādē latviešu 

valodā.

TOLERANCES DIENAS SKOLĀ
Jau otro gadu Vērgales pamatskola īsteno “Erasmus+” projektu “Heal-

thy living and Equal Opportunities Through Sport”. Tā tēma ir “Invaliditāte 
un iekļaušana”. Mums bija dots uzdevums tikties ar bērniem, kam ir īpašas 
vajadzības. Tā mēs pirms kāda laika ciemojāmies Lažas Speciālajā internātpa-
matskolā. Tikšanās ar bērniem, kam ir īpašas vajadzības, bija emocionāli grūta. 
Izrādās, ka tepat mums blakus ir slimi bērni, kuri vēlas, lai savstarpējās attiecī-
bās valdītu labestība, izpalīdzība, iecietība. Izrādās, ka bērni ar īpašām vajadzī-
bām gan mācās valodas un matemātiku, gan gatavo Ziemassvētku un Lieldienu 
dekorējumus, gan ilgojas pēc skolas,  bet mēs par to maz zinām.

Sanākot kopā 5.–9. klašu skolēniem un skolotājām, “Erasmus+” dalībnieku 
vadībā pārrunājām šobrīd aktuālu tēmu par toleranci. Mēs, kuri bijām sagatavo-
juši prezentācijas, pastāstījām pārējiem, kas ir tolerance. Skolēni uzmanīgi klau-
sījās, un cerams, arī aizdomājās par savu ikdienas komunikāciju ar apkārtējiem 
cilvēkiem. Turpinājumā mēs parādījām sagatavotās prezentācijas par invaliditāti, 
jeb precīzāk, stāstījām par drosmīgo puisi ratiņkrēslā un rādījām filmu par viņa 
dzīvi “Sarauj, Just!”. Stāstījām arī par mūsu skolas absolventi Lindu Silu, kura 
piedalījās Pekinas paralimpiskajās spēlēs. Galvenā doma, runājot par šiem cilvē-
kiem, bija, cik viņi ir stipri un iedvesmojoši. Tālāk ķērāmies klāt dienas pēdējam 
uzdevumam – izveidot tolerances māju. Katrai klasei izdalījām lapas ar vārdiem, 
kuras pēc tam klases kolektīvos izkrāsojām. Pēc tam devāmies uz foajē, lai tur 
sāktu mājas “būvdarbus”. Gāja interesanti, mums pievienojās arī brīvprātīgie, 
kuri vēlējās palīdzēt. Māja tika uzcelta, tā ar savu krāšņumu un dziļo domu vār-
dos priecēs mūs vēl kādu laiku.

Šī diena bija ļoti interesanta un pamācoša, tāpat kā viss projekts, bet visā 
ir jāiegulda darbs.

Skolēni ar lielāko prieku piedalījās, tajā skaitā arī es. Ar nepacietību nespēju 
sagaidīt, ko mums, četriem skolēniem, nesīs brauciens uz Spāniju aprīļa beigās.

Karīna Balode, 7. klases skolniece

Vēl šajā nedēļā mēs veicām dažādas aktivitātes un uzdevumus, ļaujot skolē-
niem saprast, kā tas ir – būt invalīdam, kurš nespēj darīt to, ko citi cilvēki, kam 
nav nepieciešama speciāla palīdzība. Nodarbībā skolēni iepazinās ar Haralda un 
Mika izveidotajām prezentācijām par invaliditātes likumu LR, skatījās īsfilmiņas 
par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, iejutās gan neredzīga un nedzirdīga cilvēka 
lomā, gan tāda cilvēka lomā, kam no dzimšanas nav roku. Vienā no uzdevumiem 
bija jāiziet cauri krēslu rindām tikai ar spieķa palīdzību. Vairāki skolēni pēc uzde-
vuma izpildes atzina, ka esot bijušas grūtības orientēties. Arī uzdevums, kur sko-
lēniem bija jāsaprot cilvēka teiktais pēc mutes kustībām un mīmikas, bija grūts. 
Vairāki bērni izmēģināja uzdevumus, kur bija jāzīmē vai jāraksta ar muti vai roku, 
ar kuru nedarbojas ikdienā. Skolas biedri ar interesi piedalījās, sakot, ka cilvēki, 
kuri ikdienas dzīvi pavada šādi, ar ierobežotām kustībām un maņām, bet kuriem 
ir liels gribasspēks, spēj paveikt pat vairāk nekā vesels cilvēks. Manuprāt, šie 
uzdevumi ļāva skolēniem saprast, kāda ir šo cilvēku ikdiena, un mūsu atzinums 
pēc nodarbības – cilvēki ir jāpieņem tādi, kādi viņi ir. 

Eva Vītoliņa, 8. klases skolniece
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Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā 10. martā jau otro gadu 
notika bērnu sadziedāšanās 
festivāls “Marta vējos”. Šogad 
tas noritēja ar Latvijas simtga-
des moto “Latvija, tu skani ar 
mani!”.

Pasākums iesākās ar vadītāju 
Kristas Karlsones un Aleksandra 
Protopoviča deju skaistas mū-
zikas ritmos. Pēc tam tika dots 
vārds festivāla idejas autorei Ai-
jai Gertsonei, kura klātesošajiem 
veltīja dzejas rindas.

Tu tikai dziedi!
Tu tikai dziedi. Nedomā neko,
Jo tevī dziesma tagad gaiši domās.
Tu tikai dziedi. Vairāk neko.
Un aizmirsti tās 
savas tūkstoš lomas.
Tu tikai dziedi. Vairāk neko.
Jo dziema pati visu, visu zina.
Tu dziedi, uzticies, tik ļauj
Lai dziesma tevi vēlreiz izdziedina.

Bet turpinājumā, lai mazliet 
iesildītos pirms uzstāšanās, festi-

vāla autore Aija Gertosne nospē-
lēja tautas dziesmas fragmentu, 
kas zālē sēdošajiem bija ne tikai 
jāuzmin, bet arī kopīgi jānodzied.

Uzstāšanās kārtas numurus 
dalībnieki izlozēja, izvēloties 
sev tuvāko simbolu no uzzīmē-
tā koka zara un pastāstot, kāpēc 
izvēlējies tieši šo simbolu. Kāds 
izvēlējās rupjmaizi, jo tās, ceļojot 
ārzemēs, visvairāk pietrūkstot, 
kādam skaista likās saktiņa, jo 
ir ļoti latviska un vienmēr pieder 
pie tautastērpa, vēl kādam patika 
Jāņu vainags, stārķis un kokle.

Dziedātāju sniegumu vērtēja 
žūrija, kurā darbojās Laila Kraf-
ta, Marita Horna, Liene Šķila un 
Samanta Barsukova.

Kamēr pirmie dalībnieki ga-
tavojās savam uznācienam, Pāvil-
ostas pilsētas kultūras nama jau-
niešu ansambļa “Stella amare” 
meitenes klausītājus iepriecināja 
ar Latvijas populārā dziedātāja 
Justa izpildīto dziesmu “Latvijai”, 

kurai vārdu autore ir Justīna Da-
niela Petkus un mūzikas autors 
Dominiks Jarmakovičs.

Pirmie uzstājās Pāvilostas vi-
dusskolas popgrupa “K.R.A.M.S” 
ar Leonarda Koena sarakstīto 
dziesmu “Halleluja” un G. Rača 
dziesmu “Klauns”. Nākamie bija 
Priekules pilsētas kultūras nama 
popgrupa “Pipari” ar R. Paula 
dziesmu “Labāk nevar būt” un G. 
Rača dziesmu “Mieru, tikai mie-
ru”. Pēc tam vokālā grupa “Ūbe-
lītes” no Vaiņodes kultūras nama 
dziedāja R. Paula dziesmu “Lido-
jums ar gaisa balonu” un G. Rača 
dziesmu “Kāpsim kalnā”. Turpi-
nājumā uzstājās Pāvilostas vidus-
skolas sākumskolas popgrupa ar 
G. Rača dziesmām “Kas notiek” 
un “Kur dzīvo laime”. Ar piekto 
kārtas numuru uzstājās Vērgales 
pamatskolas ansamblis ar latvie-
šu tautasdziesmu “Noriet saule 
vakarā” un G. Rača dziesmu “Kur 
dzīvo laime”. Koncertu noslē-

dza Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama bērnu vokālā ansambļa 
“Burbulīši” jaunākā grupa ar Zig-
māra Liepiņa dziesmu “Es atnācu 
uguntiņu” un R. Paula dziesmu 
“Mēs neapstāsimies”.

Kamēr žūrija apspriedās, 
festivāla vadītāja Krista Karl-
sone klātesošajiem nodziedāja 
grupas “Prāta vētra” dziesmu 
“Mazā bilžu rāmītī”, Artim Arā-
jam piespēlējot skaistu ģitāras 
pavadījumu.

Pēc apspriešanās žūrija da-
lībniekiem pasniedza Pateicības 
rakstus un mazas piemiņas vel-
tes no festivāla.

Pāvilostas vidusskolas sākum-
skolas popgrupai – Pateicības 
raksts kā atraktīvākajai grupai.

Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama bērnu vokālā ansambļa 
“Burbulīši” jaunākai grupai – Pa-
teicības raksts kā aizraujošākajai 
grupai.

Vaiņodes kultūras nama vo-

kālai grupai “Ūbelītes” un skolo-
tājai Leldei Saulītei – Pateicības 
raksts kā skanīgākajai grupai.

Vērgales pamatskolas ansam-
blim – Pateicības raksts kā rado-
šākajai grupai.

Pāvilostas vidusskolas pop-
grupai “K.R.A.M.S”  – Pateicības 
raksts kā stilīgākajai grupai.

Priekules pilsētas kultūras 
nama popgrupai “Pipari” un 
skolotājai Intai Gruntmanei – 
Pateicības raksts kā krāšņākajai 
grupai.

Sadziedāšanās festivālā iz-
skanēja vēl daudzi “paldies” un 
tika pasniegti skaisti ziedi tiem, 
kas iesaistījās un palīdzēja, lai 
pasākums varētu notikt un būt 
tik skanīgs.

Noslēgumā festivāla dalībnie-
ki vienojās kopīgā dziesmā, un tā 
bija G. Rača “Krāsaini sapņi”.

 
Marita Kurčanova, sabied-

risko attiecību speciāliste

Bērni sadzied festivālā “Marta vējos”

Foto: M. Kurčanova

VĒRGALES PIRMSSKOLĀ 
“KASTANĪTIS” NOTIKUŠIE PASĀKUMI

Vecvecāku rīts “Pavasaris tavā sirdī!”

Vecmāmiņ, par tavām siltām rokām
Šodien skan lai sirsnīgs, mīļš paldies.
Par tām pasakām, par zeķītēm un cimdiem,
Un par dziesmām tevis mācītām.

Vectētiņ, šodien paldies gribam sacīt,
Ka mācīji saprast, kas labs un kas ļauns,
Pa darba tikuma ceļu prati mūs vadīt,
Lai, dzīvi veidojot, nebūtu kauns.
 
8. martā Vērgales bērnudārzā “Kastanītis” valdīja liela rosība. Visi gaidīja 

ciemos savas mīļās vecmāmiņas un vectētiņus.
Mākslas pulciņa dalībnieku darbi rotāja zāli un kāpņu telpu. Ar jaukām 

dejām, skanīgām dziesmām un dzejoļiem bērni modināja vecvecāku sirdīs 
pavasari. Kaut arī jaunākās un vidējās grupiņas bērni bija sabijušies no lielā 
skatītāju pulka, apsveikums vecvecākiem bija mīļš un no sirds. Pēc koncerta 
vecvecāki ciemojās savu mazbērnu grupiņās.

Paldies visiem, kas atnāca! Lai jums veselība! Uz tikšanos nākamajā 
gadā!

VĒRGALES BĒRNUDĀRZA AUDZĒKŅI SKATĀS IZRĀDI
“Burvju stabulīte” – ar šādu leļļu izrādi Vērgales bērnudārzā “Kastanītis” 

20. martā ciemojās Liepājas ceļojošais Leļļu teātris “Maska”. Tā bija intere-
santa pasaka par nerātnu zēnu, kas izrādes gaitā labojās, un burvju stabulīte 
sāka skanēt, jo zēns saprata, ka jādzīvo draudzīgi, ka nedrīkst darīt nevienam 
pāri, ka nedrīkst piegružot apkārtni. Paldies Liepājas māksliniekiem!

G. Akerfelde, iestādes vadītāja 

Jau agrās pavasara stundās
Sniega pārslas pārvēršas
sniegputeņu ziedos
Un jaukus sapņus nes sev līdz!

23. marta pievakarē Vērgales 
kultūras namā uz gadskārtējo, 
nu jau 24. dziesmu vakaru “Vēr-
gales sniegpulkstenītis” pulcē-
jās dažāda vecuma dziedātāji, lai 
priecētu skatītājus ar skanīgām 
dziesmām.

Pasākumu atklāja un visus 
mīļi sveica “Vērgales sniegpulk-
stenīša” krustmāte Mirdza Sīpo-
la, tradicionāli vēlot: “Lai skan!” 
Viņai pievienojās un ar pirmo 
priekšnesumu pasākumu ieskan-
dināja Vērgales pamatskolas vo-
kālais ansamblis. Vakaru vadīja 
Vērgales pamatskolas skolēni 
Laura Kurme, Ieva Jēce, Amanda 
Trofimova, Sindija Rusiņa, Dāvis 
Helmšteins un Harijs Vītols. Kā 
allaž, pasākumu kuplināja ne 
vien pašmāju dziedātāji, bet arī 
ciemiņi no Pāvilostas, Liepājas 
un Tārgales. Pāvilostu pārstāvēja 
trīs kolektīvi – Pāvilostas vidus-

“Vērgales sniegpulkstenītis” izskanējis!

skolas sākumskolas audzēkņu 
popgrupa, Pāvilostas vidusskolas 
popgrupa “K.R.A.M.S” un Pāvil-
ostas kultūras nama ansamblis 
“Burbulīši”. Savukārt Vērgales 
pamatskolas skolēni uzstājās gan 

individuāli, gan ar priekšnesumu, 
ko sagatavojusi visa klase. Visin-
teresantāko sniegumu parādīja 
un skaļākos aplausus izpelnījās 
5. klase ar dziesmu “Jel dod man 
bučiņu!”. Bet vērgalniece Nora 
Kurme izpildīja dziesmu “Manai 
dzimtai zemei”, to veltot Latvijas 
simtgadei. Viņa ar ģitāru spēlē-
ja pavadījumu Vērgales senioru 
ansamblim “Vakarvējš”, kad tas 
izpildīja dziesmu “Raudi, meitiņ!”.

Tā kā pavisam tuvu bija aprīlis, 
tad koncerta noslēgumā Vērga-
les pamatskolas 4. klases skolēni, 
tērpušies lietusmēteļos, izpildīja 
populāro dziesmu “Aprīļa pilieni”.

Paldies visiem, kuri piedalī-
jās pasākumā, bet īpašs paldies 
skolotājām Dacei Bunkai, Aijai 
Gertsonei, Maritai Kalējai, Margi-
tai Kronbergai, Norai Kurmei un 
Andrai Šeidlerei, kuras sagatavoja 
dalībniekus un spēlēja muzikālos 
pavadījumus!

Uz tikšanos nākamgad, kad 
“Vērgales sniegpulkstenītim” būs 
25!

Vita Braže

Foto: V. Braže
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BIEDRĪBA “VPDK MĀRSILS”, ĪSTENOJOT PROJEKTU, VĒLAS IZGLĪTOT SABIEDRĪBU

Biedrība “VPDK Mārsils” 2017. gada vasarā uzsāka projektu “Alsungas tautastērpa izgatavošana Pā-
vilostas vidējās paaudzes deju kolektīvam “Mārsils””. Projekta finansējums tika rasts no Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 19 868,20 EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 17 881,38 EUR jeb 90%, Pāvilos-
tas novada domes līdzfinansējums ir 1 986,82 EUR jeb 10% no kopējām attiecināmām izmaksām.

Rakstot projektu un iesniedzot pieteikumu ELFLA Leader programmā, biedrība “VPDK Mārsils” vēlējās 
izgatavot autentiskus Alsungas novada tautastērpus deju kolektīvam “Mārsils”, tomēr akcents tika likts arī 
uz sabiedrības izglītošanu par autentisko tautastērpu, tā nozīmi un valkāšanu, radot interesi par latviska-
jām vērtībām.

Pāvilostas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Mārsils” dalībniece Anta Zamarīte 
par Alsungas tautastērpu stāsta: “Man ļoti patīk Alsungas tautastērps. Tas ir košās krāsās, un tajā ir ērti de-
jot. It īpaši skaistas ir raibās zeķes. Pirmo reizi ir iespēja uzvilkt svārkus, kas ir kā sarafāns, bet vienlaikus 
ļoti ērts un praktisks. Kā jau ikviens tautastērps, arī Alsungas tērps liek sajust sevī latviskumu un lepnu-
mu par to, ka esi latvietis. Tas ceļ latvisko pašapziņu.” Savukārt ilggadējā Pāvilostas vidējās paaudzes deju 
kolektīva dejotāja Rudīte Jance, kas pati nāk no Alsungas puses, atklāj, ka Alsungas tautastērps viņai ir ļoti 
īpašs. Tas atgriezis pie dzimtas saknēm un dzimtajām mājām un licis vēlreiz domās izstaigāt dzimto pusi. 
Rudīte stāsta, ka ikviens tautastērps liek lepnumā iztaisnot plecus un muguru, taču vēl īpašākas sajūtas 
un vēl lielāks lepnums ir tieši par Alsungas tautastērpu.  Bet VPDK “Mārsils” dejotājs Valērijs Kurčanovs 
par Alsungas tautastērpu saka šādi: “Līdz šim deju pārī skaistākās bija meitenes – gan ar brunču rakstiem 
un krāsu, gan ar košu lakatu galvā. Taču ar Alsungas tautastērpu ir otrādi – tie skaistākie ir vīri ar melno 
cepuri un bruslaku, kam ap vidu aplikta misiņa sleņģene. Lai gan varētu likties, ka ir grūti dejot mētelī, 
tā nemaz nav. Melnais vīru svārks ar divrindu pogām jeb bruslaks pieprasa lepnu valkātāju. To uzvelkot, 
gribējās iztaisnot muguru un izriest krūtis uz priekšu. Alsungas tautastērps ir īsts latviešu vīrieša tērps, 
kas tautās nesams un valkājams ar lepnumu un godu.”

Projektā “Alsungas tautastērpa izgatavošana Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvam “Mār-
sils”” izgatavoti 10 sieviešu tērpu un 10 vīriešu tērpu komplekti.

 Sievu tautastērpa komplekts sastāv no:
- svārkiem, ka šūti no melanžēta vilnas auduma tumši violetā krāsā;
- jakas – melna, oderēta vadmalas jeb blīva vilnas auduma jaka ar rotājumiem izšūtu priekšpusi;
- tautiskā krekla ar apkakli – tunikas veida tautiskais krekls ar izšūtu stāvapkakli un garām, krāsaini 

izšūtām, pieguļošām aprocēm;
- krekla apkakles – atsevišķi noņemama, ar krāsainiem vilnas diegiem un smeldzēm (pērlēm) izšūta;
- tautiskām zeķēm – rakstaini adītas vilnas zeķes, kas atbilst etnogrāfiskajam Alsungas novada tautas-

tērpam;
- galvassegas – kokvilnas auduma Jūrkalnes apakšcepure ar tamborētu kokvilnas mežģīni un zīda la-

kats (ragu lakats) ar ieaustu lakata zīmējumu;
- jostas – austa Suitu tautastērpa josta;
- saktas – krekla sakta ar 4 zīlēm;
- deju kurpēm – melnas ādas sieviešu tautas deju kurpes ar papēdi un lenci;
- villaines – austa Suitu tautastērpa villaine, rūtaina, sarkani-dzelteni-melnā krāsu salikumā;
- villaines saktas – villaines sakta ar vismaz 16 zīlēm, dzeltenā metāla.
Savukārt vīru tautastērpa komplekts sastāv no:
- biksēm – baltas, Alsungas novadam atbilstošas bikses;
- mēteļa (bruslaka) – melni pusgarie vīru svārki ar divrindu perlamutra pogām, stāvapkakli un sīkām 

krokām mugurpusē;
- sleņģenes – metāla sleņģene (misiņa) ar liektu, divdaļīģu sprādzi;
- cepures – melna vīriešu cepure ar kranci, raksturīga Alsungas novada tautastērpam;
- tautiskā krekla – balts, tunikas veida tautiskais krekls ar uzšūtiem uzplečiem;
- lakata – zīda vai smalkas kokvilnas lakats, atbilstošs Alsungas tautastērpam.
Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārsils” jaunos Alsungas tautastērpus Pāvilostas novada 

iedzīvotājiem un citiem interesentiem prezentēs 2018. gada 1. maijā Pāvilostas pilsētas kultūras nama 70. 
jubilejas pasākumā.

 Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa 
vietnē.

Biedrība “Liepājas 
rajona partnerība” 

 Marita Kurčanova, 
biedrības “VPDK Mārsils” valdes locekle

Pāvilostai – 139
19. maijā

SVĒTKU DIENA Pāvilostas pilsētā 
9.00 Pāvilosta mostas! Pāvilostas pilsētas iedzīvotāju un viesu 
muzikālā modināšana kopā ar grupas “Piemare” muzikantiem.
No 10.00 Audēju darbnīcā (Stadiona ielā 6,  PII “Dzintariņš” 
ēkas 2. stāvā) iepazīšanās ar stellēm, aušanas iemaņu apgūšana, 
pie darbnīcas – audēju sarūpēto darbu izstāde.
No 10.00 Pāvilostas stadionā
Amatnieku, mājražotāju, pārtikas un rūpniecības preču  tirdziņš.
Minifutbola ceļojošais kauss, strītbola turnīrs.
Pāvilostas Mākslas skolas darbnīcas – 
māla virpošana, akmeņu apgleznošana. 
Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu muzikālie priekšnesumi.
Zivju zupas pāvilostnieku gaumē vārīšana un degustēšana.
10.00 Minimaratons bērniem līdz 10 gadu vecumam.
10.00 – 14.00 “Redrift” profesionālo radio vadāmo mašīnu 
trase – iespēja iejusties profesionāla driftētāja lomā, 
apgūt kontrolētas sānslīdes pamatprincipus un iegūt adrenalīnu 
(par maksu: 10 min. – 3 eiro).
10.00 – 12.00 Darbnīca: koka rotaslietas – auskari.
11.30 Ugunsdzēsēju ekipējuma paraugdemonstrējumi.
12.00 Velo–moto–auto parāde no ostas līdz pilsētas stadionam 
(pulcēšanās pie ostas no plkst. 11.30).
13.30 Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona 
apsveikums svētkos. Koncerts “Esi man tā”, piedalās mūziķi Iveta 
Baumane, Roberts Pētersons un perkusionists Viesturs Samts.
14.30 Orientēšanās piedzīvojums “Iepazīsti Pāvilostu!” 
(starts stadionā).
No 12.00 līdz 18.00 Pāvilostas novadpētniecības muzejā 
apskatāma interaktīva ekspozīcija 
“Pāvilostas zelta smilšu graudi”.
Kafejnīcas “Laiva” sētā
21.00 Brīvdabas muzikālais kino vakars. Muzicē Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama vokālais ansamblis “Stella amare” 
un ģitārists Artis Arājs. Spēlfilma “Paradīze ‘89” 
(līdzi ņemt segu siltumam, mazu krēsliņu labsajūtai).
Upesmuižas parka estrādē 
22.00 Balle kopā ar grupu “Piemare”. 
Vizināšanās ar kuģiem un laivām. 
20. maijā
13.00 Pāvilostas pilsētas svētku ekumēniskais aizlūguma 
dievkalpojums Pāvilostas baptistu baznīcā. 

INFORMĀCIJA PAR TALKĀM
Sestdien, 21. aprīlī

n Ziemupes centrā pie tautas nama no plkst. 9.00, 
atbildīgā persona Daina Vītola (tālr. 29437166). 
n Saraiķos plkst. 9.00 pie Saraiķu bibliotēkas. 
Līdzi jāņem darbarīki – lāpsta, grābeklis vai kaplis. 
Atbildīgā persona Ingūna Kopštāle (tālr. 26829626).
n Pāvilostā no plkst. 9.00. Par talkas vietām lūgums sazināties 
ar atbildīgo personu Alfrēdu Magoni pa tālr. 26405900.
n Vērgalē plkst. 9.00 pulcēsimies pie Vērgales pagasta pārvaldes. 
Atbildīgā persona Ivars Lapiņš (tālr. 29220987).

Sestdien, 28. aprīlī
n Pāvilostā plkst. 9.00 pulcēsimies pie Pāvilostas novada TIC, 
Dzintaru ielā 2. Atbildīgā persona Alfrēds Magone (tālr. 26405900).
n Vērgalē plkst. 9.00 pulcēsimies pie Vērgales pagasta pārvaldes. 
Atbildīgā persona Ivars Lapiņš (tālr. 29220987).

TALCINIEKI TIKS NODROŠINĀTI AR ATKRITUMU MAISIEM!

Ja jums ir zināms kāds piesārņots dabas stūrītis, kuru, jūsuprāt, va-
jadzētu sakopt, vai rodas neskaidrības par talku, sazinieties ar talkas at-
bildīgajiem: Pāvilostā – Alfrēds Magone (tālr. 26405900), Vērgalē – Ivars 
Lapiņš (tālr. 29220987).

Nāciet paši un aiciniet līdzi citus!

PĀVILOSTAS NOVADA 
SAKOPŠANAS TALKA

Lai gan visā Latvijā Lielā talka notiks 28. aprīlī, Pāvil-
ostas novada pašvaldība aicina visus, kuri vēlas aktīvi 

iesaistīties un paveikt ko labu apkārtējās vides, sava novada un Latvijas labā, 
piedalīties tradicionālajā pavasara talkā jau 21. aprīlī! Šī gada talkā turpinā-
sim vākt atkritumus un pievērsīsimies vides sakopšanas darbiem, lai turpinā-
tu mūsu novadu veidot sakoptāku un skaistāku.
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Pāvilostas zvejnieki sadarbības un pieredzes 
apmaiņas nolūkos apmeklē Lebas pilsētu Polijā
Turpinājums. 
Sākums 1. lpp.

Pēc viesošanās administrā-
cijas ēkā delegācija tika aicinā-
ta apskatīt vairākus zivju pār-
strādes uzņēmumus – “ASAR”, 
“DOS” un “Art Fish”. Uzņēmumi 
pārstrādā gan vietējās jūras zi-
vis – brētliņas, reņģes, lašus, 
mencas u.c., gan arī iepērk zi-
vis no citiem uzņēmumiem un 
citām valstīm. Zivju pārstrādes 
uzņēmumu gatavotā produkcija 
ir ļoti kvalitatīva un garda, kā 
arī izceļas ar interesantu apstrā-
des metodiku un īpašu pieeju 
produkcijas pasniegšanā.

Vizītes laikā Pāvilostas nova-
da delegācijai bija iespēja tikties 
ar Lebas Zvejnieku apvienības 
vadītāju, kurš izrādīja nesen 
rekonstruēto zivju apstrādes, 
uzglabāšanas un tirgošanas ēku, 
kas par ES fondu naudu pārbū-
vēta zvejnieku apvienības vaja-
dzībām un pielāgota visām zvej-
nieku prasībām. Šis ir piemērs, 
ka, zvejniekiem apvienojoties 
lielākā apvienībā vai organizā-
cijā, ir iespējams piesaistīt Eiro-
pas Savienības fondu līdzekļus 
pilnā apmērā un veiksmīgi attīs-
tīt kā uzņēmumu, tā zvejniecī-
bas nozari pilsētā.

Turpinājumā delegācijai tika 
izrādīta viena no modernākajām 
glābšanas stacijām Polijā, kas 
specializējas tieši glābšanai un 
palīdzības sniegšanai uz ūdens. 
Visā Polijā ir 14 šādas stacijas, 
bet tikai deviņām stacijām, tai 
skaitā Lebas glābšanas stacijai, 
ir moderns un mūsdienu pra-
sībām atbilstošs aprīkojums. 
Lebas glābšanas stacijas koman-
da viesiem no Pāvilostas node-
monstrēja, cik jaudīga tehnika ir 
glābēju rīcībā.

Pirmās viesošanās dienas iz-
skaņā Lebas pārstāvji bija noor-
ganizējuši tikšanos ar vietējiem 
zvejniekiem un citiem pašvaldī-
bas darbiniekiem pieredzes un 
ideju apmaiņai.

Nākamajā dienā pāvilost-
nieki Lebas pārstāvju pavadībā 
devās uz vēl divām netālu esoša-
jām zvejniecības ostām – Vladis-
lavovu un Helu.

Vladislavovā bija tikšanās 
ar Jūras zvejnieku asociācijas 
vadītāju, kurš izrādīja šīs ostas 
zvejniekiem izbūvētās telpas un 
iegādāto aprīkojumu zivju uz-
glabāšanai un pārstrādei, kā arī 
pastāstīja par valsts noteiktajām 
atbalsta programmām zvejnie-
kiem un sadarbību ar zvejnie-
kiem gan zivju uzpirkšanā, gan 
realizācijā. Klausoties Vladisla-
vovas Jūras zvejnieku asociāci-
jas vadītāja stāstītajā un redzot 
šo zvejnieku sadarbības modeli, 
jāsecina, ka arī šajā zvejniecības 
ostā, tikai kooperējoties lielākā 
organizācijā, bijis iespējams Po-
lijas valdībā un Eiropas Savienī-
bā panākt sev labvēlīgākus nosa-
cījumus, kā arī izdevies vieglāk 
piesaistīt ES fondu līdzekļus.

Turpinājumā delegācija ap-

meklēja ostas pilsētu Helu, kas 
ir gan zvejniecības, gan tūrisma 
pilsēta. Arī šeit zvejnieki apvie-
nojušies organizācijā un zivju 
produkcijas pārstrādei un uzgla-

bāšanai piesaistījuši ES fondu 
līdzekļus, līdz ar to varējuši ie-
kārtot modernu zivju šķirošanas 
cehu un uzglabāšanas telpas.

Polijas mazajā ostas pilsē-

tā Helā ne tikai uzņem tūristus 
vasaras sezonā un veiksmīgi 
attīsta zvejniecību, bet šeit uz-
būvēts arī moderns pētniecības 
institūts, kurā tiek veikti dažādi 

pētījumi. Taču galvenokārt šeit 
rūpējas par Baltijas jūras roņu 
izpēti, tiem piestiprinot īpašus 
raidītājus brīdī, kad tie tiek pa-
laisti atpakaļ atklātā jūrā. Tas 
tiek darīts, lai izpētītu roņu 
migrācijas ceļus un uzturēšanās 
vietas, kā arī noteiktu to baroša-
nās vietas jūrā. Pētnieki cer, ka 
ar laiku izdosies izprast roņu 
uzvedību un dzīvesveidu, kas 
savukārt varētu sniegt zvejnie-
kiem plašāku informāciju par 
šiem dzīvniekiem un palīdzētu 
izvairīties no zvejošanas tajos 
apgabalos, kur roņi uzturas vis-
biežāk.

Otrās dienas vizīte Polijā bei-
dzās vēlā pēcpusdienā. Pāvilos-
tas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons delegācijas 
vārdā pateicās Lebas pārstāv-
jiem par jauko uzņemšanu un 
aicināja atbildes vizītē uz Pāvil-
ostu.

Tā kā lielākais uzsvars vizītē 
Lebā bija likts tieši uz Pāvilos-
tas zvejnieku pieredzes gūšanu, 
lai iegūtu un pārņemtu dažādas 
inovatīvas idejas, ko realizēt sa-
vos uzņēmumos Pāvilostā, tad 
svarīga bija Pāvilostas zvejnieku 
atziņa, ka redzētais un dzirdē-
tais ir bijis vērtīgs, ka ir gūtas 
gan zināšanas, gan idejas, ko 
varētu ieviest savā uzņēmējdar-
bībā.

Pāvilostnieki arī secināja, ka 
Polijas zvejnieki ar savām iespē-
jām un attīstības tempu zvejnie-
cībā ir krietnu gabalu priekšā 
Latvijas un Pāvilostas zvejnie-
kiem. Bet galvenā atziņa, kas 
radās viesošanās laikā gan Lebā, 
gan citās Polijas zvejas ostās, 
bija tā, ka jādomā par zvejnieku 
apvienošanos ne tikai Pāvilostas 
novada robežās, bet plašākā mē-
rogā, iespējams, pat bijušā Lie-
pājas rajona mērogā.

 
Marita Kurčanova, sabied-

risko attiecību speciāliste

Zivju produkcijas degustācija pārstrādes uzņēmumā “DOS”.

Jūras zvejnieku asociācijas vadītājs (otrais no labās) izrādīja Vladislavovas ostas zvejnie-
kiem izbūvētās telpas un iegādāto aprīkojumu.

Lebas zvejas flotes aplūkošana. Foto: M. Kurčanova
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9. martā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolā 
jau piekto gadu pēc kārtas notika Kurzemes re-
ģiona mākslas skolu audzēkņu veidošanas kon-
kurss.

Šogad konkursa tēma bija “Pasaka – pasaciņa”, 
un dalībniekiem no māla bija jāizveido savas izvēlē-
tās pasakas tēli. Konkursa mērķis ir rosināt mākslas 
skolu audzēkņus Latvijas simtgades pasākumos iz-
zināt latviešu pasaku tēlus, radoši tos atveidot, aplie-
cinot savu individualitāti vizuāli plastiskajā mākslā.

Pāvilostas Mākslas skolu šoreiz pārstāvēja Līva 
Zamarīte, Paula Strīķe, Liene Pāvila un Ieva Šlangena. 
Kamēr žūrija vērtēja gatavos darbus, konkursa dalīb-
niekiem un viņu skolotājiem bija iespēja redzēt Gro-
biņas novada Skolēnu interešu centra teātra pulciņa 
uzvedumu un folkloras kopas “Dzērvīte” uzstāšanos. 
      Žūrijas vērtējumā mūsu audzēknei Līvai 8 – 9 
gadus veco bērnu grupā 2. vieta, Ievai 14 – 15 gadu 
vecuma grupā 1. vieta, bet Paula un Liene saņēma 
Pateicības rakstus. Ieva saņēma arī balvu par to, ka 
jau ceturto reizi piedalās šajā konkursā.

23. martā Mākslas skolas audzēkņi devās uz 
Liepāju, lai parādītu savu varēšanu profesionālās 
ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu 
audzēkņu valsts konkursā. Šogad skolu pārstāvēja 
Līva Zamarīte, Edvards Akerfelds, Gundega Mati-
sone, Elvita Uzare, Inga Šlangena, Marta Zamarīte. 
Paldies audzēkņiem par nopietnu darbu! Gaidīsim 
rezultātus.

Inita Zingnika, Mākslas skolas skolotāja

Mākslas skolas audzēkņi 
veido pasaku tēlus

27. martā Vērgales un Pāvil-
ostas pirmsskolu piecus un se-
šus gadus vecie bērni piedalījās 
ikgadējā starpnovadu sadziedā-
šanās pasākumā, kurš šogad no-
tika Cīravā. Pasākuma tēma par 
godu Latvijas valsts simtgadei – 

“Skaista mana tēvu zeme”.
Sadziedāšanās svētkos bērni 

no Cīravas, Alsungas, Vērgales 
un Pāvilostas dziedāja skanīgas 
dziesmas par savu novadu un 
valsti, kā arī gāja jautrās un drau-
dzīgās rotaļās. Viņiem palīdzēja 

Sprīdītis un Lienīte.
Laiks paskrēja ļoti ātri, un 

atvadoties gribējās teikt: “Nekur 
nav tik labi kā mājās!”

Nākamajā gadā tiksimies visi 
Vērgalē!

Aija Gertsone, metodiķe

SADZIEDAM CĪRAVĀ

Pāvilostas PII audzēkņi.

Vērgales PII bērni.

Foto no organizatoru arhīva

13. aprīlī Pāvilostas bibliotēka sadarbībā ar Pāvilostas vidusskolas latviešu 
valodas skolotāju un skolēniem pārstāvēs SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBU 
REĢIONĀLO FINĀLU Liepājā.

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU SASNIEGUMI 
OLIMPIĀDĒS UN KONKURSOS:

l 15. martā Nīcas novada atklātajā kombinētajā olimpiādē 2. klases skolnie-
ce Laila Anna Horna ieguva atzinību, bet Arians Jaunzems (skolotāja Gaida 
Benete) – 3. vietu.

l 19. martā Marta Zamarīte  piedalījās valsts latviešu valodas un literatū-
ras olimpiādē Rīgā (skolotāja Anna Kaže).

Aina Jakovļeva, direktores vietniece

DABASZINĪBU PĒCPUSDIENA PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ
Pāvilostas vidusskolas eksakto zinātņu metodiskā komisija otro gadu pirms 

Lieldienu brīvdienām 7.–9. klašu skolēniem mācību procesu organizē citādāk, 
izmantojot interaktīvas mācību metodes un pētniecību.

Iepriekšējā gadā skolēniem pasākums ļoti patika, tāpēc nolēmām arī šogad 
to organizēt, pieaicinot vēl Vērgales pamatskolas 7.–9. klašu skolēnus.

Skolēni startēja jauktās komandās, tām bija jāizpilda trīs uzdevumi. Pirmais 
uzdevums bija viktorīna, kurā bija jāatbild uz jautājumiem, otrais bija pētniecis-
kais uzdevums, trešais – radošais, kad vajadzēja uzrakstīt pasaku no dotajiem 
vārdiem. Noslēgumā skolēni prezentēja pētnieciskajā uzdevumā gūtās atziņas 
un atraktīvi lasīja pasakas. Skolēnu domas par pasākumu: jaunas zināšanas, sa-
liedētība, draudzība, veidojās prasmes strādāt komandā, bet varēja būt vieglāki 
daži pētnieciskie uzdevumi. 

Solveiga Ansone, eksakto zinātņu metodiskās komisijas vadītāja 

â 21. martā Eiropas naudas nedēļas laikā 8. klase piedalījās viktorīnā 
“EUROPEAN MONEY QUIZ”, kuru organizēja Latvijas Komercbanku asociācija, 
“Junior Achievement Latvija” un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arod-
biedrība. Mūsu skolēni ieguva 4. vietu 46 komandu konkurencē. Skolēnus kon-
kursam gatavoja Ā. Paipa.

â 27. martā skolas aktu zālē notika VECĀKU KOPSAPULCE. Pirms sa-
pulces vecākiem bija iespējas tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, uzdot 
viņiem jautājumus.

Sapulce tika atklāta ar jautru dzejolīti un dziesmu. Vecāki tika iepazīstināti 
ar notikušajām un vēl plānotajām aktivitātēm 2017./2018. mācību gadā mācību 
un ārpusstundu darbā. 

Inovācija skolas darbā – iesaistīšanās Biznesa izglītības biedrības “Junior 
Achievement Latvija” programmā un mācību metodē “Skolēnu mācību uzņē-
mums”, kuru atzinusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, re-
komendējot kā uzņēmējspējas attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi. Iein-
teresētām skolēnu grupiņām vai skolēnam individuāli būs iespēja veidot savu 
uzņēmumu, strādāt pie savas biznesa idejas, rakstīt biznesa plānu, izprast un 
kārtot vienkāršotu uzņēmuma dokumentāciju, piedalīties gadatirgos vietējā mē-
rogā, skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgos u.c. Šo skolēnu aktivitāti, teorē-
tisko zināšanu gūšanu un prasmi kārtot dokumentāciju nodarbībās koordinēs 
skolotājs konsultants. 1.–4. klašu grupa jau iesaistījusies konkursā “Mana vārd-
nīciņa”, kur skolēniem, iesaistot arī vecākus un vecvecākus, bija jāskaidro no-
teikts skaits ekonomisko jēdzienu, piemēram, kas ir nauda, ienākumi, alga u.c. 
5.–9. klašu posmā tika rakstīta “Biznesa pasaka” ar laimīgām beigām.

Skolēniem, kas iesaistīsies šajā aktivitātē, vecāku līdzdalība un atbalsts 
praktiskajā darbībā būs ļoti noderīgi. Tikai savstarpēji sadarbojoties varēsim no-
nākt pie rezultāta.

Direktora vietniece izglītības jomā A. Jakovļeva klātesošos iepazīstināja ar 
mācību darbu, aktualitātēm tajā – iesaistīšanos Eiropas Sociālā fonda projek-
tos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un “Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, ieskicējot arī valsts plānotās 
izmaiņas jaunā mācību satura ieviešanā.

Sociālā pedagoģe B. Arāja vecāku uzmanību vērsa uz vienaudžu vardarbību 
virtuālajā vidē, uz pazīmēm, kas liecina, ka bērns varētu no tās ciest, arī soda ap-
mēriem, kas varētu tikt piemēroti, ja sociālā vidē tiek pārkāpti ētiskās saskarsmes 
noteikumi.

Paldies vecākiem, ka atradāt laiku būt kopā ar mums, kā arī par uzdotajiem 
jautājumiem!

Marita Rolmane, Pāvilostas vidusskolas direktore 

KAS NOTIKA SKOLĀ MARTĀ
l Skolas popgrupas piedalījās Pāvilostas pilsētas kultūras nama organi-

zētajā popgrupu sadziedāšanās festivālā “Marta vējos” un konkursā “Vērgales 
sniegpulkstenītis”. 

l 5. klases komanda “Piecradži” veiksmīgi noslēdza pirmo kārtu konkursā 
“Ko tu zini par drošību” un aprīlī dodas uz finālu Liepājā.

l Sākumskolas skolēni 26. martā apmeklēja Leļļu teātra izrādi Pāvilostas 
pirmsskolas izglītības iestādē.

l 26. martā 1. un 2. klase devās uz Lieldienu pasākumu Pāvilostas bibliotē-
kā, 29. martā šo pasākumu apmeklēja 3. un 4. klase.

l 27. martā Liepājā notika Kurzemes novada skolēnu skatuves runas konkurss, 
kur lielā konkurencē (1.–3. klašu grupā 16 dalībnieki, 5.–8. klašu grupā 17 dalībnieki) 
mūsu skolas 1. klases un 5. klases skolnieces saņēma I pakāpes diplomus.    

l 1.–4. klašu skolēni 28. martā strādāja radošajās darbnīcās “Raibo olu 
krāsošana”, ko organizēja sākumskolas metodiskā komisija. 

l 28. martā 8.–12. klašu skolēniem interesantu tikšanos ar Latvijas, Ameri-
kas un Kanādas karavīriem un stāstu par to, kas ir atturēšanās politika un kā mēs 
visi kopā sargājam Latviju, sagādāja Aizsardzības ministrijas koordinētais lekciju 
cikls “#sargajamlatviju”.

l 28. un 29. martā notika akcija “Meklē cāļus”. Uzvarēja visi, kuri prata 
atrast gaiteņos paslēptus 13 cālīšus. 

l Kā katru pavasari, arī šogad skolā notiek dažādu izglītības iestāžu prezen-
tācijas pasākumi.

Daiga Jēkabsone, Pāvilostas vidusskolas skolotāja 

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS ZIŅAS
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Dienu pirms Pirmajām Liel-
dienām, 31. martā, Pāvilostas 
sporta zālē notika “Pāvilostas 
izaicinājuma kauss zāles fut-
bolā 2018”.

Turnīrā piedalījās piecas ko-
mandas: “Depo 14” (Ventspils), 
“Alsunga”, “Lejaskurzemes ve-
terāni”, “Liepājas papīra” vete-
rāni un “Pāvilosta”. Turnīrā tika 
izspēlēts riņķis katrai komandai 
ar katru. 

Rezultāti: “Pāvilosta” – “Depo 
14”, ar rezultātu 0:4 uzvarēja 
“Depo 14”; “Alsunga” – “Lejas-
kurzeme”, ar rezultātu 4:1 uzva-
rēja “Alsunga”; “Liepājas papīrs” 
– “Depo14”, ar rezultātu 2:3 uz-
varēja “Depo 14”; “Lejaskurze-
me” – “Pāvilosta”, spēle beidzās 
ar neizšķirtu rezultātu 1:1; “Lie-
pājas papīrs” –”Alsunga”, ar re-
zultātu 6:2 uzvarēja “Alsunga”; 
“Depo 14” – “Alsunga”, ar rezul-
tātu 3:0 uzvarēja “Depo 14”; “Pā-
vilosta” – “Liepājas papīrs”, ar re-
zultātu 5:0 uzvarēja “Pāvilosta”; 

“Depo 14” – “Lejaskurzeme”, ar 
rezultātu 5:2 uzvarēja “Depo 14”; 
“Alsunga” – “Pāvilosta”, ar rezul-
tātu 5:0 uzvarēja “Alsunga”; “Lie-
pājas papīrs” – “Lejaskurzeme”, 
ar rezultātu 0:3 uzvarēja “Lejas-
kurzeme”.

Turnīram noslēdzoties, 1. 
vietā ierindojās komanda “Depo 
14” ar 12 punktiem, 2. vietā  pa-
lika “Alsungas” komanda ar 9 
punktiem, bet 3. vietā “Lejaskur-
zemes” veterānu komanda ar 4  
punktiem, 4. vietā “Pāvilostas” 
komanda ar 4 punktiem, 5. vietā 
“Liepājas papīra” komanda ar 0 
punktiem.

Par turnīra labākajiem spēlē-
tājiem tika atzīti Artūrs Morozs 
(Ventspils), Einārs Jonelis (“Al-
sunga”), Jānis Grundmanis (“Pā-
vilosta”), Mareks Božis (“Lejas-
kurzemes veterāni”) un Ervīns 
Jurkovskis (“Liepājas papīrs”).

Aldis Barsukovs, sporta 
organizators Pāvilostā

“Pāvilostas izaicinājuma 
kauss zāles futbolā – 2018”

Priekules pilsētas sporta 
centrā pulcējās bijušā Liepājas 
rajona teritorijā esošo skolu no-
vusa spēlētāji, lai noskaidrotu 
spēcīgākos šā sporta veida pār-
stāvjus divās vecuma grupās – 
jauniešiem un jaunietēm (8.–12. 
klašu skolēni) un zēniem un 
meitenēm (4.–7. klašu skolēni). 

Sacensībās startēja septiņi 
Pāvilostas vidusskolas jaunie 
novusa spēlētāji. Divi no viņiem 
mājup atgriezās ar bronzas god-
algām. Trešo vietu jaunietēm 
izcīnīja 11. klases skolniece 

Liene ŠĶILA, bet meiteņu sa-
censībās līdzīgs sasniegums 
Elizabetei KIRIČENKO no 7. 
klases. Vēl divi mūsu skolas 
komandas dalībnieki turnīra no-
slēgumā ieņēma vietas tūlīt aiz 
uzvarētāju goda pjedestāla. Ce-
turtā vieta Robertam VAŠKUM 
(5. kl.) zēnu konkurencē un 4. 
vieta Kristiānai ŠEIKO (11. kl.) 
jauniešu konkurencē.

Zintis Vīgulis, 
Pāvilostas vidusskolas 

sporta skolotājs

NOVUSĀ DIVAS BRONZAS MEDAĻAS

ROZENTĀLA SKRIEŠANAS SVĒTKOS  
PIEDALĀS ARĪ VĒRGALNIEKI

17. martā Saldū sākās asfalta skrējienu sacensību sezona ar kuldīdz-
nieka Kristapa Bērziņa un tukumnieces Karīnas Helmanes-Soročenovas uz-
varām 10 kilometru distancē. Kristaps Bērziņš uzvarēja ar rezultātu 32:19, 
Karīna Helmane-Soročenova ar rezultātu 37:05.

Piecu kilometru tautas skrējienā uzvaras izcīnīja Liepājas puses skrējēji 
Kalvis Alseika (0:16:20) no Vērgales un Izabella Bogdanova (0:19:58) no Aiz-
putes. Otrajā vietā finišēja Jānis Vītiņš (0:17:16), kurš otro vietu izcīnījis arī 
daudzkārt garākā skrējienā Rīga–Valmiera. Saldeniekiem otro vietu atnesa 
Signe Birkenberga (0:20:31). No Vērgales piedalījās Gundars Miltiņš, kurš 
startēja 5 km distancē, kopvērtējumā iegūstot 57. vietu un 9. vietu savā ve-
cuma grupā. 

Kopumā sacensībās piedalījās vairāk kā 1000 dalībnieku. 10 kilometru 
distancē piedalījās 156 dalībnieki, 5 kilometru distancē – 210, pārējie da-
lībnieki bija dažāda vecuma bērni un jaunieši, kuri mēroja savam vecumam 
atbilstošas distances.

Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā 3. martā viesojās Vārmes 
amatierteātris “Es un tu” ar 
Anitas Birbeles komēdiju “Ka-
pusvētku PR”. Izrādes režisore 
un amatierteātra vadītāja ir 
Lida Čevere.

Kultūras nama zālē sanāku-
šie skatītāji turpat divu stundu 
garumā varēja gan izsmieties par 
asprātīgiem jokiem un atraktīvu 
aktierspēli, gan paskatīties katrs 
uz sevi no malas, jo kapu tēma un 
viss par un ap kapiem ir saistošs 
kā Pāvilostā, tā citviet Latvijā.

Izrādes centrā ir gatavošanās 

kapusvētkiem un ap tiem saistīti 
notikumi, jeb ko trīs dullas ve-
cenes var izdarīt, lai spodrinātu 
ciema slavu un kapsētas godu. 
Bet patiesībā tas ir stāsts par 
mūžseno, bet šobrīd īpaši aktuā-
lo problēmu – ko cilvēkam iesākt 
ar savu dzīvi, kā dzīvot savu, ne 
citu personu dzīvi. Stāsts aizved 
uz Latvijas laukiem Kurzemes 
pusē, kur kapusvētku laikā sasto-
pas ne tikai tuvi radi, bet arī jau-
nības draugi. Īsi pirms svētkiem 
ar nesmuku uzrakstu apskādēts 
kādas vietējās ģimenes kapavie-
tas soliņš. Viedās ciema sievas 

domā, ka vainīga jaunības dienu 
mīlestība un iesaista izmeklēšanā 
vietējo policistu, kurš pirms gada 
atmetis dzeršanu. Šī incidenta dēļ 
dienas gaismā atkal tiek vilkti 
seni mīlestības noslēpumi, kas 
ļauj ieraudzīt latviskā tempera-
menta visdažādākās šķautnes. 
Izrādē “Kapusvētku PR” netrūka 
ne tradicionālās mācītāja runas, 
ne visas lielās rosības un bieži 
vien pat sāncensības, kas Latvijas 
kapos valda ap kapusvētku laiku.

 
Marita Kurčanova, sabied-

risko attiecību speciāliste

Pāvilostā viesojas Vārmes amatierteātris
Foto: M. Kurčanova

Jau iepriekš rakstījām, ka 16. 
februārī Vērgales pamatskolas 
zālē norisinājās Pāvilostas novada 
skatuves runas un vokālo ansam-
bļu konkursa “Balsis 2018” pirmā 
atlases kārta. Pēc žūrijas apsprie-
šanās startam Kurzemes reģionā 
tika izvirzīts Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama 2.–5. klašu vokālais 
ansamblis “Burbulīši” un skatuves 
runas konkursa dalībnieki – Mon-
ta Tumpele, Gabriela Vagotiņa-Va-
gule un Ieva Jēce.

Saktuves runas konkursa da-

lībnieki savu varējumu žūrijai rā-
dīja 27. martā Liepājā, bet vokālais 
ansamblis “Burbulīši” jau 1. martā 
Ventspils Jaunrades namā piedalījās 
Kurzemes reģiona vokālās mūzikas 
konkursa “Balsis 2018” 2. kārtā.

Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama bērnu vokālais ansamblis 
“Burbulīši” Aijas Gertsones vadī-
bā startēja jaunākajā grupā devi-
ņu vokālo ansambļu konkurencē.  
Valsts izglītības satura centra žūri-
jai rādot skaistu skanējumu, Pāvil-
ostas vokālais ansamblis ieguva II 

pakāpes diplomu.
Valsts izglītības satura centrs 

sadarbībā ar pašvaldībām, izglītī-
bas un kultūras iestādēm ik gadu 
rīko šādu konkursu, lai stiprinātu 
bērnu un jauniešu nacionālo iden-
titāti, veicinātu vokālo ansambļu 
radošo darbību un izaugsmi, kā arī 
pilnveidotu dalībnieku skatuvisko 
pieredzi, radošās spējas un akus-
tiskās muzicēšanas prasmi.

Marita Kurčanova, sabiedris-
ko attiecību speciāliste

Pāvilostas “Burbulīši” dzied 
Kurzemes reģiona vokālās 

mūzikas konkursā “Balsis 2018”

Foto: S. Leja

AR LABIEM REZULTĀTIEM VĒRGALNIEKI STARTĒ LIETUVAS 
NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS DIENAS SKRĒJIENOS

11. martā Kalvis Alseika un Una Alseika piedalījās Lietuvas neatkarības 
atjaunošanas dienas skrējienā. Skrējiens notika Gargždai pilsētā netālu no 
Klaipēdas, tajā piedalījās 120 skrējēji. 14,3 kilometru garajā distancē Kalvis 
Alseika izcīnīja pirmo vietu ar rezultātu 49:35, kā arī uzstādīja trases rekor-
du. Otro vietu izcīnīja Agnis Čjaps ar rezultātu 53:57. Uzvaru 3,9 kilometru 
garajā distancē izcīnīja lietuvietis Nerijus Ruzvelts ar rezultātu 13:01.

13. janvārī “Brīvības cīnītāju skrējienā” Klaipēdā Nerijus uzvarēja arī 
8 kilometru skrējienā ar rezultātu 26:28, kur Kalvis Alseika finiša sprintā 
piekāpās Nerijum un ieguva otro vietu ar rezultātu 26:29. 3 kilometru skrē-
jienā piedalījās arī Gita Gausmane no Vērgales. Sacensībās startēja 252 
dalībnieki, no kuriem 169 skrēja 8 kilometrus.

Nākamās sacensības notika 7. aprīlī Liepājā, kur piecu kilometru dis-
tancē Kalvis Alseika sacentās ar labākajiem Latvijas garo distanču skrē-
jējiem. Liepājas pusmaratons bija skriešanas seriāla “Skrien Latvija” at-
klāšanas posms. Seriālā dalībnieki septiņos posmos cīnīsies par uzvaru 
kopvērtējumā 5 kilometru, 10 kilometru un pusmaratona, proti, 21 kilo-
metra, distancē.

Dzintars Semenkovs, Vērgales sporta nama vadītājs
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9. martā uz gadskārtējiem 
svētkiem, veltītiem mīlestī-
bai, tika aicinātas ģimenes ar 
saviem mīļajiem, radiem un 
draugiem. Šogad pasākumu va-
dīja Raivis Bružis. Viņš vakaru 
iesāka ar dziesmotu sveicienu 
sievietēm 8. martā, bet Velga 
pievienojās sveicieniem ar mī-
lestības vārsmām.

Tradicionāli arī šogad tika 
sveiktas tās ģimenes, kuras lau-
lībā aizvadījušas daudzus skais-
tus gadus. Lielajā Goda grāmatā 
šogad atkal četri jauni ieraksti. 
Vispirms tika sveikts pāris, kurš 
kopā ir visilgāk, jau 40 gadus, – 
Diāna un Imans APLOKI! Viņiem 
seko pāris, kurš kopā ir jau 35 
gadus, – Sigita un Jānis VITRUPI. 
Savukārt kopdzīve 15 gadu ga-
rumā ir Ivetai un Edijam APLO-
KIEM, bet 10 gadus kopā aizva-
dījuši Agneta un Gatis ŠLANKI! 
Pēc parakstīšanas Goda grāmatā 
pāriem tika dāvāti viņu mīļo sa-
gādātie ziedi. Raivis jubilāru pā-
riem un visiem vakara dalībnie-
kiem veltīja dziesmu. Saviesīgo 
daļu viņš iesāka ar iepazīšanās 
spēli, kā arī visa vakara gaitā gā-
dāja par jauku atmosfēru un in-
teresantām atrakcijām. Ikvienam 
pārim bija iespēja nofotografēties 
kultūras nama vestibilā ierīkota-
jā fotostūrītī. Ballē spēlēja un uz 
dejām visus aicināja muzikālā 
apvienība “Duets” no Liepājas – 
Sanita un Inese.  Pēc pusnakts 
jubilāru pāri dalīja svētku kūku 
visiem pasākuma dalībniekiem.

Paldies Vērgales pamatskolas 
saimniecei un viņas palīgiem par 
bagātīgajiem galdiem, Ingai Čipā-
nei par zāles un galda noformēju-
mu, skolotājai Ārijai Poriņai par 
Goda grāmatas noformējumu un 
Ivetai un Edijam Aplokiem par 
saldo pārsteigumu!

Vita Braže

Ģimeņu vakars Vērgalē

Diāna un Imans APLOKI. Sigita un Jānis VITRUPI.

Iveta un Edijs APLOKI. Agneta un Gatis ŠLANKI.  Foto: V. Braže

Pāvilostas adītājas Bunkā izrāda savus rokdarbus

3. martā Pāvilostas novada 
rokdarbu pulciņš “Spundiņš” tika 
uzaicināts piedalīties Lejaskurze-
mes rokdarbnieču izstādē Bun-
kā, kas bija veltīta Latvijas valsts 
simtgadei.

Rokdarbnieces uz Bunku aiz-
veda savus pēdējos izstrādāju-
mus. Izstāde bija ļoti piepildīta. 
Rokdarbu pulciņa “Spundiņš” 
dalībnieces izstādē guva daudz ie-
spaidu un emocionālu baudījumu.

“Spundiņa” dalībnieces saka 
lielu paldies Pāvilostas novada 
domei par transporta nodrošinā-
jumu.

Biruta Jemberga, 
pulciņa vadītāja

Foto no dalībnieču personīgā arhīva

21. martā Vērgales pamatskolas bibliotēkā par godu Pasaules 
dzejas dienai visas dienas garumā bija iespēja samainīt dzejoli pret 
konfekti. Tas ir, skaļi klausītājiem norunājot vai nolasot dzejoli, varē-
ja dabūt našķi. Atsaucība bija necerēti liela – apmaiņai bija nepiecie-
šami 2 kg konfekšu, un tad vēl mazliet pietrūka.

Visnopietnāk pasākumam bija gatavojies Artūrs Akerfelds, jo viņš iera-
dās ar 11 izdrukātiem dzejoļiem. Jāatzīst gan, ka tik daudz izlasīt nemaz ne-
bija iespējams. Tuvu dienas beigām, kad našķu krājumi jau bija beigušies, 
atskanēja visjaukākais lūgums: “Skolotāj, vai drīkstu lasīt tāpat? Man neko 
pretī nevajag!” Pieļauju, ka šādi lasījumi kļūs tradicionāli.

 Iveta Vanaga, skolotāja

Pasaules dzejas diena

PĀVILOSTAS NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS 
VIENOTĀ KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA 

pakalpojumus Sakā, “Pagasta mājā”, 
varēs saņemt 11. APRĪLĪ. 

Lai pieteiktos konsultācijai sev vēlamā laikā un noskaidrotu 
detalizētāku informāciju, lūgums zvanīt darba dienās Pāvilostas 
novada VPVKAC konsultantei pa tālruni 66954834.

Pāvilostas novada VPVKAC konsultante palīdzēs jums klātienē 
iesniegt deklarāciju, saņemt konsultācijas par dažādiem jautāju-
miem saistībā ar pensiju, slimības lapām, dzīvnieku reģistrēšanu, 
uzņēmuma vai biedrības reģistrēšanu u. c.

SVARĪGI! Lai saņemtu pakalpojumu Pāvilostas novada VPVKAC, 
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas 
karte. Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar 
savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.
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10. martā Ziemupes tautas 
namā jau 36. reizi uz atpūtas 
pasākumu “Pie ģimenes pa-
varda” pulcējās ģimenes ar 
dažādu kopā nodzīvotu gadu 
skaitu.

Gadi iet, bet šī ģimeņu atpū-
tas pasākuma tradīcijas ir ne-
mainīgas. Viena no tām ir jubi-
lāru pāru sveču iedegšana lielajā 
svečturī. Pirmo sveci šogad bija 
gods iedegt Lienei un Ērikam 
BRILJONOKIEM, kuri kopā no-
dzīvojuši jau 30 gadus. Viņiem 
dāvanā tika foto rāmītis, kurā ie-
vietot savu vai savu mīļo cilvēku 
fotogrāfiju. Pārējās jubilejas sve-
ces iededza IEVA un IVARS un 
DAINA un NIKOLAJS. Abu pāru 
kopdzīve mērāma piecu gadu ga-
rumā. Katram pārim šajā vakarā 
tika nolasīts skaists dzejolis un 
pasniegti pavasara ziedi. Vairā-
kām ģimenēm šis pasākums ir kā 
nemainīga tradīcija daudzu gadu 
garumā, tāds tas ir Kristīnei un 
Mārim BLŪMIEM, Aksanai un 
Andim BLŪMIEM, Lienei un Ēri-
kam BRILJONOKIEM. Arī Guntai 
un Jānim LIMBERGIEM, kuri nu 
jau vairākus gadus šo sarīkoju-
mu apmeklē kopā ar meitas un 
dēla ģimenēm. Balli atklāja pāris 

DAINA un NIKOLAJS.  Foto: V. Braže

IEVA un IVARS. Foto: V. Braže 

Liene un Ēriks BRILJONOKI. Foto: K. Pelnēna

Gunta un Jānis LIMBERGI (vidū) ar bērniem. Foto: K. Pelnēna 

Pie ģimenes pavarda Ziemupē

23. un 24. martā Pāvilostas pil-
sētas kultūras nama jauniešu dra-
matiskais kolektīvs viesojās Siguldā 
un ar literāri muzikālo uzvedumu 
“Uz ceļa ir vislabāk…” piedalījās te-
ātra mākslas festivālā “Laimes lācis 
2018”.  Festivālā 21 kolektīvu no 
Smiltenes, Madonas, Auces, Ama-
tas, Pāvilostas, Medumiem, Daugav-
pils, Rēzeknes, Rīgas, Limbažiem un 
Ludzas pārstāvēja 250 dalībnieki. 
Divu dienu laikā bija iespēja vērot 
leļļu, marionešu, dramatisko teātru 
iestudējumus un literāros uzvedu-
mus. 

Atklājot festivālu, tā galvenā 
organizatore, režisore Ārija Liepiņa-
Stūrniece teica: “Mūs vieno spēles 

prieks, kopā būšanas prieks, savējo 
satikšanās prieks, kas uz mūsu festi-
vālu velk kā magnēts. Mēs spēlējam 
ar prieku un skatāmies ar prieku.”

Piektdienas vakarā organizatori 
bija sarūpējuši pārsteigumu – Val-
mieras Drāmas teātra viesizrādi, 
tā bija Valda “Staburaga bērni”, 
kas sagādāja patīkamas izjūtas un 
bija neatsverama aktiermeistarī-
bas skola jaunajiem teātra spēles 
cienītājiem. Mājās atgriezāmies ar 
spilgtiem iespaidiem par redzēto un 
dzirdēto, kas dos ierosmi tālākam 
darbam pie jauniem iestudējumiem.

Marita Horna, 
kolektīva vadītāja un režisore

Ciemos pie “Laimes lāča 
2018” Siguldā

Foto no dalībnieku personīgā arhīva

ar vislielāko kopā nodzīvoto gadu 
skaitu – Liene un Ēriks, dejojot 
valsi saksofonista Arta pavadīju-
mā. Vēlāk viņam pievienojās ko-
lēģis Ojārs, kurš bija mērojis tālu 
ceļu no Ogres.

Vakars aizritēja sirsnīgā un 
ģimeniskā gaisotnē. Tā gaitā tika 
noskaidrots rūpīgākais jaunais 
tētis, čaklākā pelnrušķīte un 

ašākie ģenerāltīrītāji. Savukārt 
ilggadējie ģimeņu vakara apmek-
lētāji par šo vakaru saka, ka tas ir 
mīlestības pilns, jauks un skaists 
pasākums ar dažādām tradīci-
jām, kuru nedrīkst atcelt un ku-
ram jāturpinās vēl daudzus, dau-
dzus gadus!   

Vita Braže
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LIELDIENAS SVIN VISĀ NOVADĀ
Lieldienu nedēļā Pāvilostas 

bibliotēkā aktīvi darbojās gan 
skolas bērni, gan mazie “Grāma-
tu starta” dalībnieki. 

Pirmdien, 26. martā, un ce-
turtdien, 29. martā, bibliotēkā 
viesojās Pāvilostas vidusskolas 
1.–4. klašu skolēni ar savām 
audzinātājām. Bērni radoši dar-
bojās un, protams, rīkoja arī olu 
kaujas, noskaidrojot stiprākās 
olas īpašnieku. Īpašs paldies 
1. un 2. klases skolēniem, kuri 
savus darinātos cālēnus atstāja 
bibliotēkā, radot īpašu svētku no-
skaņu. 

Trešdien, 28. aprīlī, Pāvilos-
tas bibliotēkā notika Lieldienu 
pasākums pašiem mazākajiem 
lasītājiem, kas ir vecumā no 3 
līdz 6 gadiem. Bērni kopā ar 
vecākiem iesaistījās radošajās 
nodarbībās, pildot ar svētkiem 
saistītus uzdevumus un gatavojot 
savām līdzi paņemtajām oliņām 
košus un krāsainus “groziņus”. 

Protams, neiztika arī bez olu kau-
jām! Pasākuma noslēgumā bērni 
devās pa pēdām Lieldienu zaķim, 
kurš bija lēkājis starp bibliotēkas 
grāmatu plauktiem. Pa ceļam 
risinot dažādus mazus uzdevu-
mus, bērni nonāca līdz saldajam 

olu groziņam. 
Liels paldies Blaubāržu ģime-

nei par skaistajām un interesan-
tajām vistiņām, kuras viņi atveda 
parādīt bērniem un ļāva tās arī 
paglaudīt! 

Elīna Horna

Foto: E. Horna

Lieldienas Vērgales bērnudārzā “Kastanītis”
Vērgales bērnudārzā Lieldienas ieskandinājām jau 29. martā, kad 

pie mums viesojās Lieldienu zaķis, kas bērniem mācīja dažādas rota-
ļas, kopā ar viņiem dziedāja dziesmas, minēja mīklas un lasīja  ticēju-
mus. Un kur  tad vēl jautrā olu meklēšana!

G. Akerfelde, iestādes vadītāja

Lieldienas atzīmē arī Pāvilostas pirmsskolā
Lieldienas ir pavasara saulgrieži, ko svinam par godu pavasara un 

saules atnākšanai. Ar lielu prieku bērni gaidīja šos svētkus – gatavoja 
rotājumus grupai, krāsoja olas, iepazinās ar Lieldienu tradīcijām.

28. martā Pāvilostas PII “Dzintariņš” svinēja Lieldienas. Šogad 
mūs jau no paša rīta sagaidīja skaista saulīte ar “maziem zobiņiem”, 
tāpēc varējām bērnudārza laukumā priecāties par sagaidīto pavasari 
un Lieldienām. Ar saviem stāstiem priecēja Lieldienu zaķis (skolotā-
ja Dace). Bērni kopā ar skolotājām stāstīja dažādus Lieldienu ticēju-
mus, skaitīja tautasdziesmas, kā arī kopā ar mūzikas skolotāju un zaķi 
dziedāja dziesmu un gāja rotaļās. Kad Lieldienu zaķis savu stāstu bija 
izstāstījis, viņš visus aicināja turpināt darboties dažādās aktivitātēs 
– olu meklēšanā, olu ripināšanā, sacensties veiklībā un attapībā, dar-
boties komandā, nesot olu koka karotē, mieloties ar dzērvenēm. Un 
kā jau īstā Lieldienu svinēšanā bija arī olu kaujas. Nobeigumā oliņas 
gardi notiesājām, neaizmirstot tām uzbērt šķipsniņu sāls, jo – kas Liel-
dienu olas ēd bez sāls, tas visu vasaru melo.

 Dace Vīgante, PII “Dzintariņš” skolotāja 

Šogad 1. aprīlī atzīmējām 
gan Starptautisko joku dienu, 
gan Lieldienas, kurās kā liels 
pārsteigums uzniga balts sniegs. 
Bet tas netraucēja atzīmēt svēt-
kus un priecāties par pavasara 
atnākšanu. Arī Pāvilostas pil-
sētas kultūras namā Lieldienas 
tika svinētas 1. aprīlī, mazliet pa 
jokam, bet ar Lieldienu noskaņu.

Pasākumu iesāka namamāte 
Silva un divi zaķi, zālē sanākuša-
jiem uzdodot āķīgus jautājumus 
par Lieldienām: kas ir Lieldienas, 
kāpēc jāsvin Lieldienas, kur dzīvo 
zaķis un kā tas izskatās. Par katru 
atbildi zaķi deva šokolādes oliņas 
un citus saldumus.

Teātra maratonu iesāka Pāvil-
ostas pilsētas kultūras nama bērnu 
dramatiskais kolektīvs ar uzvedu-
mu “Gudru ņēmu padomiņu”, pie-
daloties arī kultūras nama bērnu 
vokālajam ansamblim “Burbulīši”. 
Pirms uzveduma režisore Mari-

ta Horna klātesošajiem nedaudz 
atklāja, par ko būs uzvedums un 
kāpēc tieši šāds tas ticis veidots. 
Izrādē bērni, jau paši iemācījušies 
latviešu tautas ticējumus, parunas, 
tautas dziesmas, pasakas un tei-
kas, mācīja citiem dažādas mūsu 
tautas gudrības.

Pauzē pirms otrās izrādes ska-
tītāji minēja mīklas par Lieldie-
nām, kā arī viņiem bija jāparāda, 
cik labi zina dažādus ticējumus. 
Turpinājumā uzstājās kultūras 
nama jauniešu dramatiskais kolek-
tīvs ar skeču “Klačiņa”, kas stāsta 
par aktuālām problēmām skolas 
jauniešu dzīvē – par randiņiem un 
bučošanos, par klačošanos un ten-
kām, kas izrādās nepatiesas, par 
patiesības noskaidrošanu un ap-
mulsumu, kad esi pieķerts melos.

Savukārt Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama amatierteātris ska-
tītājiem atrādīja Ādolfa Alunāna 
joku izrādi “Pašu audzināts”, ko 

februāra beigās gatavoja amatier-
teātru iestudējumu skatei “Gada 
izrāde 2017”. Izrāde ir par dzīvi 
kādās lauku mājās. Pārskatīšanās 
un pārteikšanās, cerēšanās un 
dabūšanās, bet vienlaikus caur jo-
kiem tiek ļoti nopietni runāts par 
izglītības un gara gaismas nozīmi.

Teātra maratona ietvaros Pā-
vilostas pilsētas kultūras namā 
pasākuma apmeklētāji tika aici-
nāti līdzi ņemt krāsotas olas, lai 
piedalītos skaistāko, krāsaināko, 
interesantāko olu konkursā. Vai-
rāk nekā 20 olu konkurencē, ska-
tītājiem balsojot ar konfektēm, par 
skaistāko oliņu tika atzīta Marsela 
Vasiļčika krāsotā ola. Turpināju-
mā kultūras nama zālē namamāte 
Silva un viņas palīgi zaķi aicināja 
ikvienu piedalīties olu kaujās, lai 
noskaidrotu stiprāko olu.

Marita Kurčanova, sabiedris-
ko attiecību speciāliste

Šogad Vērgales centru jau 
pirms Lieldienām rotāja Vērga-
les pagasta pārvaldes sarūpētās 
lielās, krāsainās olas un Ingas 
Čipānes dekori. Lieldienu rīts 
atnāca vēss un nemīlīgs, taču to 
priecīgāku darīja viena stārķa 
atgriešanās ligzdā. Lielākā daļa 
pasākumu norisinājās kultū-
ras namā. Foajē varēja aplūkot 
Vērgales pamatskolas skolēnu 
zīmējumus un nofotografēties ar 
Lieldienu zaķi.

Vispirms kopā ar Vērgales 
kultūras nama bērnu dramatisko 
kolektīvu tika noskaidrots, kur pa-
licis Lieldienu zaķis. Zaķi atrada, 
un viņa palīgi skatītājus pacienāja 
ar šokolādes oliņām. Tika skandē-
tas arī Lieldienu tautas dziesmas 
un minētas dažādas mīklas. Bet 
Vērgales pamatskolas folkloras 

kopa “Čabraki” ar skolotāju Mari-
tu Kalēju ieskandināja Lieldienas 
un pavasari. Tika minētas mīklas, 
atpazīti putni un stāstīti smieklīgi 
atgadījumi, jo galu galā bija taču 
arī 1. aprīlis. Tad visi tika aicināti 
jautrās rotaļās. Pēc tam folkloras 
kopas dalībnieki ikvienu iesaistīja 
olu ripināšanā, virpināšanā un mē-
tāšanā, kā arī aicināja savdabīgā 
veidā izspēlēt spēli “Desas”. Visi 
uzvarētāji balvā saņēma Lieldienu 
konfektes. Aukstais laiks izdarīja 
korekcijas pasākuma norisē, tādēļ 
suņu parāde notika telpās. Tajā sa-
vus suņus izrādīja seši to saimnie-
ki – Dace Gričele, Ēriks Erleckis, 
Māris Dimants, Liene Beķere ar 
draugu, bet Sintija Freidenfelde-
Vītoliņa savu mīluli bija uzticējusi 
Gintai Vītoliņai. Tie bija dažāda 
lieluma un dažādu šķirņu suņi. 

Kultūras nama vadītāja savdabī-
gā veidā uzrunāja tieši suņus, tad 
katrs suņa saimnieks klātesošos 
iepazīstināja ar savu mīluli, nosau-
cot tā vārdu un šķirni. Bet pēc tam 
ikvienam bija iespēja katru sunīti 
nopaijāt, samīļot un kopā nofoto-
grafēties. Tālāk jau Lieldienu ak-
tivitātes norisinājās laukā. Bērni 
varēja pārbaudīt savu veiklību da-
žādās stafetēs, viņi meklēja zaķu 
atstātās lielās un mazās šokolādes 
oliņas, bet teju vai katrs svētku da-
lībnieks vēlējās noskaidrot, kura 
ola noripos vistālāk lejā no kalna! 
Arī šogad ikviens varēja izšūpoties 
lielajās šūpolēs, nofotografēties 
kopā ar Zaķu ģimeni vai lielajām, 
krāsainajām olām un samīļot Liel-
dienu zaķa tuvākos radiniekus – 
Raizeru ģimenes trušus. 

Vita Braže

Pāvilostā Lieldienas 
tiek aizvadītas teātra zīmē

LIELDIENU PRIEKI VĒRGALĒ

Ar pavasarim un Lieldienām neraksturīgiem laika apstākļiem 
šogad tika sagaidītas un svinētas Lieldienas Saraiķos.

Tā kā lielāko dienas daļu sniga sniegs un pūta brāzmains vējš, tad 
pasākums nenotika laukā, bet kafejnīcas “ER–AR–MI” telpās, par ko 
īpašs paldies Ilmai Rudušai. Lieldienu zaķis Saraiķu bibliotekārēm 
bija atstājis vēstījumu, ka, neskatoties uz auksto laiku un nosalušajām 
ķepām, olas tomēr ir atnestas un gan lieli, gan mazi tās var droši mek-
lēt viesu nama pagalmā. Katram tika pat pa vairākām šokolādes olām, 
ar kurām nu varēja piedalīties tradicionālajā olu ripināšanā. Bet pa to 
laiku bibliotekāres Inguna un Ligita jau bija sagatavojušas un kamīnā 
izcepušas pantāgu. Katram bija jānobauda kaut vai mazs, mazs gaba-
liņš no tā, lai visu gadu nebūtu jāstrīdas! Savukārt Aina bija sagatavo-
jusi atrakcijas bērniem, bet pieaugušie par katru nosaukto Lieldienu 
ticējumu saņēma konfekti.

Vita Braže

Lieldienas Saraiķos

Foto: V. Braže
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17. marta rītā Pāvilostas 
Bērnu un jauniešu centra da-
lībnieki pulcējās, lai, pozitīvas 
enerģijas uzlādēti, dotos uz Tal-
siem, kur divpadsmito reizi no-
risinājās jauniešu diena “Kom-
pass uz 100”.

Piesakoties jauniešu dienai 
par godu Latvijas valsts simt-
gadei, katrai organizācijai bija 
jāizlozē kāda latviešu filma vai 
multfilma. Pāvilostas jaunieši 
izlozēja filmu “Kapteiņa Enriko 
pulkstenis”. Atbilstoši izlozētajai 
tēmai komandai bija jāsagatavo 
mājasdarbs – tērpjoties kā filmas 
varoņiem, jāsagatavojas parādei, 
kā arī jāsagatavo laukums, kur 
pastāstīt par sevi un vēlāk uzņemt 
citas komandas, kā arī vadīt pašu 
sagatavoto spēli. Bija arī jāizveido 
plakāts Latvijas valsts simtajai 
dzimšanas dienai.

Pasākuma programmā pirmā 
bija komandu parāde jeb ceļotāju 
sasveicināšanās, pēc kuras se-
koja komandu aktivitāte “Filmu 
drudzis”, kad katra komanda pil-
dīja citu organizāciju sagatavotos 
uzdevumus, kurus vienoja tēma 
– Latvija. Bija jāzina daudz – ģeo-
grāfija, tautasdziesmas, filmas, 
mūzika, vēsture un daudz kas cits 

par mūsu valsti. Šie uzdevumi 
deva iespēju iepazīties ar citiem 
jauniešiem, kļūt saliedētākiem 
savā komandā un arī vairāk uzzi-
nāt par Latviju.

Turpinājumā sekoja sadar-
bības aktivitātes. Dienas akti-
vitātē “Spēka zīmju saplūšana” 
jauniešiem vajadzēja iekļauties 
komandā ar citu organizāciju da-
lībniekiem. Ar savu jauno koman-
du aktivitātē “Radio aptauja” bija 
jāveido priekšnesums atbilstoši 
piešķirtajai latviešu dziesmai. Šī 
dienas daļa ļāva iepazīties un mā-
cīties komunicēt ar citiem jaunie-
šiem, kas bija ļoti interesanti.

Visu pasākumu vadīja atrak-
tīvais Ingus Stauģis, kurš pēc 
visām izdarībām dalībniekus un 
viņu konsultantus iegrieza raitā 
deju virpulī, pasniedzot zumbas 
stundu.

Dienas noslēgumā dalībnieki 
tika aicināti uz konkursa “Citāds 
pipars” laureātu koncertu, pēc 
kura sekoja pasākuma satrauco-
šākā daļa – apbalvošana. Katrs 
mājasdarbs un katra uzdevuma 
izpilde tika vērtēta. UN, SUM-
MĒJOT VISU KOPĀ, PĀVILOS-
TAS BĒRNU UN JAUNIEŠU 
CENTRS starp 23 komandām 

Pāvilostnieki iegūst trešo vietu Talsu jauniešu dienā

Foto no dalībnieku personīgā arhīva

bija IEGUVIS 3. VIETU!
Jauniešu diena noslēdzās ar 

mūziķu “The Ludvig” un “Edavār-
di” uzstāšanos, bet pēc tam bija 
diskotēka ar DJ Tomu Grēviņu.

Pāvilostas Bērnu un jaunie-

šu centra komanda saka paldies 
mūsu vadītājai Terēzei Cābelei 
par atbalstu! Paldies sakām arī vi-
siem, kas palīdzēja pilnvērtīgi sa-
gatavoties šai dienai!  Un paldies 
arī jauniešu apvienībai “TAS.ES” 

par sarīkoto pasākumu! Gaidiet 
mūs nākamgad!

 
Kristiāna Šeiko, 

Pāvilostas bērnu un jauniešu 
centra dalībniece

Ziemupes jūrmalas stāv-
laukumā ar Lieldienu rituālu 
saule šogad  sveikta jau astoto 
pavasari. Kopā sanāk tie, kuri 
jūt šo nepieciešamību pēc sen-
ču vērtībām, kuriem ir svarīgi 
pateikt paldies par saņemto un 
gūt spēku jaunam ritējumam, 
jo ir sācies jauns gads – mostas 
zeme, sēklas, dzīvās radības un 
arī cilvēki.

Lieldienas Latvijā šogad svi-
nēja no 18. līdz 20. martam, Zie-
mupē – 20. martā. Pavasara sā-
kums šajā dienā ir plkst. 18.15, 
bet sanākušie gadskārtas svinē-
tāji ar dziesmām sveic sauli, tai 
uzaustot plkst. 6.26. “Lec, saulīte, 
rītā agri, spīdi mūsu sētiņā...”. Tā 
krāso debess pamali skaisti oran-
žīgu, un rīts ir tik dzīves brīnuma 
pilns, ka sirds pielīst ar prieku 
– ir klusums un bezgalīgs miers, 
mazliet šalc priedes un aiz meža 
jūra. Mēs esam nozīmīga daļa no 
Visuma. “Pacel skatu uz austo-
šo sauli, lai dārd tavu skrienošo 
sirdspukstu auļi un lai dzīvo viss, 
kas tev svēts...” Pār mūsu galvām 
aizlido putnu kāsis, katru pavasa-
ri šī Dieviņa zīme debesīs – jau-
nam sākumam, drosmei, spēkam, 
rituma kārtībai. Tad noteikti ir jā-
dzen putni – viss sliktais, kas bi-
jis, jāraida prom. “Gana bija laba 
dzīve jūras kāpu malīnā...” Pēc 
tam tekošā ūdenī jāmazgā seja 
un jāiesmeļ krūzē ūdens – mūsu 
tekošais ūdens ir jūra, tā tek turp 
un atpakaļ nerimstošā tecējumā. 
“Es ar sauli saderēju...” – noslē-
dzot apli ap rituāla ūdens krūzi, 
izdziedam rīta agruma vibrāci-
jas, savijam, sagriežam tās, saņe-
mam spēku un sajūtu. Un tad ir 
jāsavieno visas enerģijas – gaiss, 
ūdens, uguns, zeme, aizdedzot 
rituāla uguni, ļaujot tai attīrīt un 

radīt. Tā ir gaisma un siltums, ko 
saņemam, tā ir domu skaidrība 
un rituma noteiktība, tā ir savas 
zemes, savas vietas apzināšanās.  
Mēs varam pateikties ar dziesmu, 
ar ziedojumu. Un katru reizi no 
jauna zināt, uzzināt un izprast 
pašu svarīgāko – “Lai bij vārdi, 
kam bij vārdi, mums pašiem stipri 
vārdi… ar Dieviņa palīdzību visam 
varam cauri iet...” 

P. S. 
Zemes ciklā ir sakrālie punkti, 

konkrēti datumi gadā, kad veido-
jas ārkārtīgi liela enerģētika no 
Zemes un Saules mijiedarbības. 
Agrāk cilvēki svinēja rituālos 
svētkus, vasaras un ziemas saul-
stāvjus, rudens un pavasara saul-
griežus, konkrētajos punktos ar 
nodomu uzņemt šo enerģiju un 
gūt spēku un harmoniju no tās. 
Tas viņiem garantēja citu attiek-
smi pret realitāti un arī laiku. 
Laiks ir enerģija, kurā ir kritu-
mi un kāpumi, un pilnvērtīgākai 
dzīvei vajadzētu izmantot šos 
vērtīgos brīžus. Kad Roma kļuva 
kristīga, pašā sākumā tās vadītāji 
pārvirzīja uz šiem punktiem baz-
nīcas svētkus, lai izskaustu “nevē-
lamos pagāniskos” rituālus. Taču 
vēlāk redzot, ka tautā tradīciju 
glabātāji izmanto šos datumus, lai 
uzņemtu zemes enerģiju, baznīca 
savus jaunizdomātos svētkus pa-
bīdīja tālāk uz priekšu kalendārā. 
Taču arī tas neko daudz viņiem 
nav līdzējis – senču gudrība nav 
iznīdēta, tā kā stīdziņa, kā maza 
urdziņa izvijusies cauri nolie-
gumiem un gadsimtiem līdz pat 
mūsdienām un turpina sakņoties, 
skanēt un vīties. Lai top!

Lieldienu svinētāju vārdā 
Daiga

SAULGRIEŽI ZIEMUPĒ

17. martā Vērgales kultūras 
namā uz pirmizrādi – Ineses 
Ceriņas komēdiju divos cēlienos 
“Klases salidojums” – aicināja 
nesen darbību uzsākušais Vēr-
gales amatierteātris.

Skatītājiem bija iespēja noska-
tīties un novērtēt piecu mēnešu 
darba rezultātu, jo dalībnieki jaunā 
sastāvā darbu uzsāka pērnā gada 
rudenī. Izrāde pulcēja pilnu zāli ar 
skatītājiem, bija gan vietējie iedzī-
votāji, gan no Pāvilostas, Liepājas, 
Grobiņas un Priekules, Kapsēdes 
un Medzes. Uz pirmizrādi bija ie-
radušies vērgalnieki, kuri spēlē-
juši teātri pirms 10 un vairāk ga-
diem. Pirmizrādē piedalījās Sanita 
un Normunds Dunkeri, Jānis un 
Agnis Aizstrauti, Inga Čipāne, Dita 
Rudzāja, Dace Gričele, Zane Drei-
mane, Igors Kravecs, Jons Kalējs 
un Agnis Ignāts. Režisore un lugas 
autore ir Inese Ceriņa no Durbes, 
scenogrāfe un kostīmu mākslinie-
ce – Dace Lanka. Viņa veidoja arī 

afišu un izrādes programmiņas, 
bet uz skatuves aizkadrā darbojās 
Velga Freimane.

Pusotras stundas garumā ska-
tītāji vēroja humoristisko, komis-
kām situācijām un dažādiem pār-
pratumiem piepildīto izrādi, kurā 
notikumi risinās parastā ciemā. 
Ar sajūsmu pēc daudziem gadiem 
tiek rīkots klases salidojums, uz 
kuru ierodas arī bijušie klases-
biedri no ārzemēm, un lugas lai-
kā atklājas ne viens vien rūpīgi 
slēpts pagātnes notikums. Izrādē 
visi notikumi un tēli ir izdomāti 
un jebkura sakritība ir tikai ne-
jaušība.

Pēc izrādes, skanot skaļiem 
aplausiem, tika sumināta teātra 
režisore Inese Ceriņa, aktieri un 
visi tie, kas palīdzēja uzvedumam 
tapt. Lielu darbu paveica no Rīgas 
atbraukušais Matīss Dunkers, 
kurš bija skaņas un gaismas ope-
rators. Aktieru rokās sagūla radu, 
draugu un citu skatītāju līdzpa-

ņemtie ziedi.
Pēc izrādes kultūras namā vēl 

pulcējās tie, kuri Vērgalē teātri 
spēlēja tālajā 1968. gadā, kad tika 
uzvesta luga “Brīnumzālīte”, jo 
pagājuši tieši 50 gadi kopš šī uz-
veduma. Astra Mizēna, kas agrāk 
bija aktīva amatierteātra dalīb-
niece, jau iepriekš bija aicinājusi 
uz tikšanos visus tos, kuri toreiz 
spēlēja teātri Vērgalē. Tikšanās 
reizē tika aplūkotas līdzpaņemtās 
melnbaltās fotogrāfijas, atnākušie 
tajās mēģināja atpazīt redzamos 
cilvēkus un kavējās atmiņās.

Tā kā visi nevarēja izrādi no-
skatīties, tad ar prieku paziņojam, 
ka to atkārtoti varēs redzēt Vērgalē 
20. jūnijā pulksten 19.00! Vērgal-
nieki ir paspējuši iepriecināt ar iz-
rādi arī Dunalkas un Vecpils skatī-
tājus, bet Pāvilostas kultūras namā 
iestudējums būs redzams 14. aprīlī 
pulksten 17.00.

 
Vita Braže

Vērgalē atdzimst amatierteātris

Foto: V. Braže
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24. MARTĀ 
VISĀ PASAULĒ 
JAU 36. GADU 
TIKA ATZĪMĒTA 
PASAULES 
TUBERKULOZES 
DIENA. 

Tuberkuloze ir sena, tomēr 
joprojām aktuāla un izārstēja-
ma infekcijas slimība, ko izrai-
sa tuberkulozes nūjiņa Myco-
bacterium tuberculosis.

Visizplatītākā ir plaušu tu-
berkuloze, tomēr tuberkuloze 
var attīstīties arī citās ķermeņa 
daļās, piemēram, kaulos, limf-
mezglos, nierēs.

Neregulāri lietojot zāles, ne-
pabeidzot ārstēšanās kursu, var 
attīstīties tuberkulozes baciļu 
nejutība pret zālēm, tādējādi 
slimība progresē un kļūst grū-
ti ārstējama vai neārstējama. 
Šādu, pret diviem visefektīvāka-
jiem prettuberkulozes medika-
mentiem nejūtīgu tuberkulozes 
formu sauc par multirezistento 
tuberkulozi.

Inficēšanās
Tuberkulozes nūjiņa ap-

kārtējā vidē izplatās pa gaisu, 
infekciozam, neārstētam plau-
šu tuberkulozes slimniekam 
klepojot, šķaudot un pat runā-
jot vai elpojot. Tuberkulozes 
izraisītājs apkārtējā vidē ir ļoti 
noturīgs, un nevēdinātu telpu 
gaisā tas saglabājas pat vairā-
kas stundas. Ja vesels cilvēks 
ieiet telpā, kur pirms tam uztu-
rējies tuberkulozes slimnieks, 
viņš ieelpo slimnieka izdalītos 
tuberkulozes baciļus. Atcerie-
ties, ka saskarties ar tuberkulo-
zes baktēriju iespējams viesos, 
sabiedriskajā transportā, teātrī 
u.c. sabiedriskās vietās. Tuber-
kulozi tālāk izplata tikai tie 
slimnieki, kuri slimo ar plaušu 
tuberkulozi. Taču ne katrs, kurš 
ieelpojis tuberkulozes bacili, 
inficējas, jo cilvēka organisms 
ir spējīgs aizsargāties. Lielākās 
ieelpotās gaisa daļiņas tiek aiz-
turētas augšējos elpceļos (rīklē, 
elpvadā) un pēc tam izklepotas. 
Pilieniņi, kas nosēžas uz bron-
hu sieniņām, arī tiek izvadīti 
ārā, un tikai ļoti neliela daļa tu-
berkulozes baciļu nokļūst plau-
šās, kur speciālas aizsargšūnas 
satver bacili un to “sagremo”. 
Tikai tad, ja kāds bacilis tomēr 
izdzīvojis pēc visām organisma 
aizsargreakcijām, tas var izrai-

KAS JĀZINA PAR TUBERKULOZI?

sīt inficēšanos ar tuberkulozi. 
Inficētie cilvēki, kuri nav sasli-
muši, nevar inficēt apkārtējos, 
jo tuberkulozes baciļi ir iekap-
sulēti plaušās un tāpēc nav spē-
jīgi vairoties. Šo stāvokli sauc 
par latentu tuberkulozes infek-
ciju. Šajā gadījumā cilvēku imū-
nā sistēma ir pietiekami spē-
cīga, lai pasargātu inficēto no 
saslimšanas. Tomēr apmēram 
katrs desmitais inficētais savas 
dzīves laikā saslimst ar tuber-
kulozi. Visbiežāk tas notiek, ja 
cilvēkam ir novājināta imuni-
tāte. Vislielākais risks saslimt 
ir tiem cilvēkiem, kuri ilgstoši 
bijuši ciešā kontaktā ar kādu 
plaušu tuberkulozes slimnieku. 
Visbiežāk tie ir slimo cilvēku 
ģimenes locekļi, darbabiedri 
vai draugi.

Inficēšanās
Ar tuberkulozi nav iespē-

jams inficēties:
l pārlejot asinis;
l sarokojoties;
l no kukaiņu un dzīvnieku 

kodumiem;
l kopīgi lietojot virtuves 

piederumus, apģērbu un citus 
sadzīves priekšmetus.

Simptomi
Visbiežāk tuberkulozes 

simptomi sāk izpausties pa-
kāpeniski. Raksturīgākās tu-
berkulozes saslimšanas pazī-
mes ir:

l klepus ar vai bez krēpām, 
kas ilgst vairākas nedēļas;

l paaugstināta ķermeņa 
temperatūra;

l novērojams svara zudums;
l pastiprināta svīšana nak-

tīs.
Retāk tuberkulozes saslim-

šanas gadījumos novērojams:
l asiņu piejaukums krēpām;
l elpas trūkums;
l sāpes krūtīs.
Par saslimšanu ar tuberku-

lozi var liecināt arī tādi vispārē-
ji simptomi kā:

l slikta apetīte;
l nespēks;
l nogurums.
Tomēr jāatceras, ka pat tu-

berkulozes nēsātājam jeb in-
fekciozam plaušu tuberkulozes 
pacientam izteiktus slimības 
simptomus var nenovērot.

Tuberkuloze bērnam
Ja bērns ieelpojis tuberkulo-

zes bacili, tas visbiežāk nonāk 
limfmezglos, kas atrodas ap tra-
heju un bronhiem. Daļa bērnu 
tādā veidā tikai inficējas, vēl 
mazāka daļa saslimst.

Saslimšanu veicinošie fak-
tori ir:

l pazeminātas organisma 
pretestības spējas; 

l kontakts ar tuberkulozes 
slimnieku, visbiežāk pieaugušu 
cilvēku;

l nevakcinēšanās pret tu-
berkulozi (vakcinācija pasargā 
no smagām tuberkulozes for-
mām).

Bērniem saslimšana ar tu-
berkulozi var izpausties kā:

l saaukstēšanās;
l gripa, pēc kuras bērns ne-

atlabst;
l ieildzis bronhīts, pneimo-

nija, kas nepadodas ārstēšanai;
l zīdaiņi slikti pieņemas 

svarā, ir saguruši, raudulīgi;
l lielāki bērni sūdzas par 

galvassāpēm, nogurumu, var būt 
nedaudz paaugstināta ķermeņa 
temperatūra (37,1 – 37,5 C).

Veicot Tuberkulīna ādas 
testu (Mantū reakciju), ir iespē-
jams noteikt, vai bērns ir inficē-
jies ar tuberkulozi. Par šo pār-
baudi jautājiet ģimenes ārstam!

Ar tuberkulozi  
var saslimt

Tomēr lielākā daļa (~90%) 
cilvēku, kuri ir inficējušies, ar 

tuberkulozi nekad nesaslimst. 
Tikai aptuveni 10% inficēto sa-
slimst.

Lai arī saslimt ar tuber-
kulozi var jebkurš, ir cilvēki, 
kuri pakļauti lielākam ris-
kam. Tie ir cilvēki:

l kuri atrodas pastāvīgā 
kontaktā ar tuberkulozes slim-
nieku;

l kuri slimo ar HIV infekci-
ju;

l kuri slimo ar hroniskām 
plaušu slimībām;

l kuri slimo ar alkoholismu, 
narkomāniju, toksikomāniju;

l kuri slimo ar cukura dia-
bētu;

l kuri ir pārslimojuši tuber-
kulozi;

l ar novājinātu imunitāti;
l kuri lieto imunitāti paze-

minošu ārstēšanu (specifiska 
ārstēšana, ko izmanto smagu 
veselības problēmu gadījumos, 
piemēram, pēc orgānu trans-
plantācijas);

l veselības aprūpes iestāžu, 
ieslodzījuma vietu, patversmju 
un sociālās aprūpes iestāžu 

darbinieki.
Lielākam riskam saslimt 

ir pakļauti arī tie cilvēki:
l kuri grūti panes stresu;
l kuri nepietiekoši atpūšas;
l kuri smēķē, tai skaitā ūdens 

pīpi un “zālīti”;
l kuri lieto nepilnvērtīgu 

uzturu un kuriem ir slikti sa-
dzīves apstākļi.

Tuberkulozes 
profilakse

Bērnus no smagām tuber-
kulozes formām pasargā BCG 
vakcīna, ko visiem jaundzimu-
šajiem veic dzemdību nodaļā 2. 
– 5. dzīves dienā. BCG ir pret-
tuberkulozes vakcīna, kas sa-
tur novājinātas Mycobacterium 
bovis nūjiņas, kas nevar izraisīt 
slimību. Tās stimulē imūno sis-
tēmu un paaugstina organisma 
spēju pretoties tuberkulozes 
infekcijai, tādējādi pasargājot 
mazus bērnus no saslimšanas 
ar smagām ārpus plaušu tuber-
kulozes formām. BCG vakcīna 
ir iekļauta vakcinācijas kalen-
dārā un ir bez maksas. >>
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<< Bērniem, kuri inficējušies 
ar tuberkulozi, bet nav saslimu-
ši, nepieciešamības gadījumā 
tiek nodrošināta profilaktiska 
tuberkulozes ārstēšana.

Lai mazinātu iespēju sa-
slimt ar tuberkulozi:

Regulāri vēdiniet telpas! In-
ficēties ar tuberkulozi var tikai 
pietiekoši ilgu laiku atrodoties 
nevēdinātā telpā, kur uzturas 
vai iepriekš ir uzturējies infek-
ciozs tuberkulozes slimnieks, 
kurš ir klepojis un nav ievēro-
jis klepošanas higiēnu (klepojot 
nav cieši aizsedzis muti).

Stipriniet imunitāti! Tā kā 
imūnsistēma var tikt galā ar 
ieelpotiem tuberkulozes baci-
ļiem, ja tā ir pietiekoši spēcīga, 
liela nozīme tuberkulozes profi-
laksē ir imunitātes stiprināša-
nai. Imunitāti stiprina veselīgs 
dzīvesveids, sabalansēts darba 
un atpūtas režīms, pareizs ēša-
nas režīms, kurā ēdienreizēs 
organisms saņem gan olbaltum-
vielas, gan ogļhidrātus, taukus 
un vitamīnus.

Cilvēki, kam ir vairāk nekā 
par 10% pazemināts svars, ie-
tilpst tuberkulozes riska grupā.

Ja radušās aizdomas 
par saslimšanu 
ar tuberkulozi

Ja jums ir aizdomas, ka esat 
saslimis ar tuberkulozi, noteik-
ti jāapmeklē ģimenes ārsts vai 
plaušu speciālists (ftiziopnei-
monologs). Ārsts nozīmēs iz-
meklējumus, tai skaitā plaušu 
rentgenoloģisku izmeklēšanu 
un krēpu analīzes.

Cilvēkam, kuram ir bijis 
tuvs kontakts ar tuberkulozes 
slimnieku, noteikti jāvēršas pie 
plaušu speciālista (ftiziopnei-
monologs), kurš sniegs konsul-
tāciju, kā arī nozīmēs izmeklē-
jumus.

Tuvs kontakts ir:
l ģimenes locekļi, draugi, 

radinieki un citas personas, kas 
bieži apmeklē pacienta mājvie-
tu un kontaktējas ar viņu;

l pacienta “skūpstu partne-
ri” un dzimumpartneri;

l cilvēki, kuri strādā ar pa-
cientu vienā telpā;

l cilvēki, kuri mācās vienā 
klasē, apmeklē vienu grupu 
pirmsskolas izglītības iestādē 
vai vienā telpā ar pacientu at-
rodas ārstniecības vai sociālās 
aprūpes iestādē.

Noteikti vērsieties pie ārs-
ta, ja jums jau 3 – 4 nedēļas 
ir vismaz viena no šīm pazī-
mēm:

l ilgstošs klepus;
l svīšana naktīs;
l elpas trūkums;
l asins piejaukums krēpām;
l nogurums, nespēks;
l neizskaidrojams svara zu-

dums;
l ilgstoši paaugstināta ķer-

meņa temperatūra.

Ārstēšana
Ja tuberkuloze netiek ārstē-

ta, tā var būt nāvējoša slimība, 
tomēr, regulāri lietojot medika-
mentus, no tuberkulozes ir ie-
spējams izārstēties.

Parasti tuberkulozes ār-
stēšana ilgst vidēji 6 mēnešus 
– sākotnēji pacients ārstējas 
slimnīcā, bet pēc tam ambulato-
ri. Lai pēc iespējas veiksmīgāk 
izārstētos un neriskētu iegūt 
rezistentu tuberkulozi, ārstēša-
nās laikā medikamenti jālieto 
regulāri un precīzi jāievēro ārs-
ta norādījumi.

Rezistentu tuberkulozi izār-
stēt ir sarežģītāk, tās ārstēšana 
notiek ievērojami ilgāk – 18 
līdz 24 mēnešus. Pēc ārstēšanas 
kursa beigšanas un izveseļoša-
nās vēl aptuveni divus gadus ir 
nepieciešamas veselības pār-
baudes, lai izvairītos no atkār-
totas saslimšanas.

Ja slimojat ar tuberkulozi, 
ievērojiet!

Regulāri dodieties pie ārsta, 
precīzi ievērojiet ārsta dotos no-
rādījumus un regulāri lietojiet 
zāles.

Dariet visu iespējamo, lai 
neinficētu citus cilvēkus! Atce-
rieties, tuberkuloze ir ļoti lipīga 
slimība!

Ievērojiet klepus higiēnu: 

klepojot, atklepojot, šķaudot vai 
smejoties, vienmēr aizklājiet 
muti ar roku vai vienreiz lieto-
jamo salveti.

Lietojiet veselīgu pārtiku 
– olbaltumvielas (olas, gaļa, 
pākšaugi) un vitamīnus. Tas pa-
augstinās vispārējās organisma 
aizsargspējas un palīdzēs jums 
izveseļoties.

Veltiet pietiekami daudz lai-
ka atpūtai un miegam (vismaz 
7 – 8 stundas diennaktī).

Regulāri pastaigājieties 
svaigā gaisā!

Vēdiniet telpas, kurās uztu-
raties!

Nesmēķējiet un atturieties 
no alkohola vai narkotiku lieto-
šanas!

Pirmos 1,5 – 2 gadus pēc 
ārstēšanās pabeigšanas vērojiet 
savu veselības stāvokli, nereti 
tuberkulozes skartajos orgānos 
paliek rētaudi, sīki perēklīši, 
kuros saglabājas “snaudoši” tu-
berkulozes baciļi. Nelabvēlīgos 
apstākļos (hroniskas slimības, 
ilgstošs stress, alkoholisms, in-
ficēšanās ar HIV u.c.) infekcija 
var “atdzīvoties”.

Ja mājās ir tuberkulo-
zes slimnieks

Latvijā tuberkulozes slim-
niekus iesaka hospitalizēt līdz 
brīdim, kad slimnieks vairs nav 
bīstams apkārtējiem, t.i., neiz-

plata tuberkulozes ierosinātāju 
apkārtējā vidē jeb nav bacilārs.

Tomēr var būt situācija, kad 
slimniekam ir jāārstējas mājās. 
Šādos gadījumos jāievēro pie-
sardzības pasākumi: 

l klepus brīdī slimniekam 
pēc iespējas ciešāk jāaizsedz 
mute, lietojot salveti vai audu-
ma drānu, tādējādi viņš neļaus 
izklepotajiem tuberkulozes 
baciļiem izplatīties apkārtējā 
vidē, kur tos var ieelpot apkār-
tējie;

l naktī slimniekam jāguļ 
atsevišķā istabā ar aizvērtām 
durvīm;

l no rīta, kā arī dienas laikā 
slimnieka istaba kārtīgi jāizvē-
dina, plaši atverot logu uz vis-
maz 5 – 10 minūtēm;

l telpas regulāri jāuzkopj ar 
mitru lupatu;

l nav pieļaujama bērnu uz-
turēšanās kopā ar tuberkulozes 
slimnieku, kurš ir bacilārs.

Cilvēkiem, kuri dzīvo kopā 
ar tuberkulozes slimnieku, jā-
stiprina imunitāte (ar fiziskām 
aktivitātēm un veselīgu, sa-
balansētu, vitamīniem bagātu 
uzturu), jāievēro personīgā hi-
giēna (svarīgi arī nepieļaut, ka 
slimnieks jums klepo virsū).
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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 maija izdevumam jāiesniedz 
līdz 25. aprīlim.
Rakstus var iesūtīt e-pastā 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 – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

www.pavilosta.lv

ATVAĻINĀJUMI
No šā gada 17. līdz 25. aprīlim Pāvilostas novada pašvaldības kancele-

jas vadītāja, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja un VPVKAC konsultante Arita 
MŪRNIECE būs atvaļinājumā. Atvaļinājuma laikā darbinieci aizvietos paš-
valdības lietvede Liene Volenberga (arī Dzimtsarakstu nodaļā un VPVKAC).

Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS būs atvaļinājumā 
no 16. līdz 29. aprīlim.

Zināšanai

â Mežzinis Arturs  BRIK-
MANIS pieņems apmeklētājus 
Vērgales pagasta pārvaldē 17. 
aprīlī no plkst. 9.00 līdz 12.00.

â Ekspluatācijā ir nodota 
Vērgales kapliča. Informējam 
Vērgales pagasta iedzīvotājus, ka 
turpmāk nepieciešamības gadīju-
mā tuviniekus (arī no Ziemupes, 
Saraiķiem u.c.) iespējams izvadīt 
no Vērgales kapličas, iepriekš to 
saskaņojot ar Vērgales pagasta 
pārvaldes vadītāju Jāni Vitrupu 
pa tālruni 29183648.

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā apskatāma muzeja krājuma 

fotogrāfiju kolekcijas izstāde “DOD, JŪRIŅA, SUDRABIŅU!”.
l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 14. aprīlī plkst. 17 Vērgales 

kultūras nama amatierteātra izrāde “KLASES SALIDOJUMS”. Ieeja 
pieaugušajiem 1 eiro, skolēniem 0,60 eiro.

l Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā 15. aprīlī Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama sieviešu koris “SĪGA” piedalīsies Liepājas koru apriņķa sieviešu, 
vīru un jaukto koru skatē. 

l 20. aprīlī plkst. 16 Pāvilostas bibliotēkā notiks KRUSTVĀRDU 
MĪKLU PĒCPUSDIENA. Aicināti visi, kam patīk asināt prātu!

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 22. aprīlī plkst. 17 Nīcas ama-
tierteātra izrāde – Žans Anuijs “ORĶESTRIS”. Pārdomu vērts stāsts 
par to, ka cēlai un nozīmīgai mūzikai līdzās notiek sīka savstarpējo at-
tiecību kārtošana. Sievietes cīnās par savu mīlestību, bet katra to dara 
citādāk. Režisore Daina Kandēvica. Ieeja pieaugušajiem 1 eiro, skolē-
niem 0,60 eiro.

l 25. aprīlī plkst. 16 Pāvilostas bibliotēkas darbinieces aicina cie-
mos “GRĀMATU STARTA” dalībniekus.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 1. maijā plkst. 16 kultūras 
nama 70 gadu jubilejas pasākums “REDZĒT PASAULI KRĀSĀS”. 

l Pāvilostas bibliotēkā 3. maijā plkst. 14 Pāvilostas pilsētas kultū-
ras nama jauniešu dramatiskā kolektīva literāri muzikāls uzvedums 
“UZ CEĻA IR VISLABĀK”.

l Pāvilostas bibliotēkā 11. maijā plkst. 13 viesosies GUNTARS 
RAČS UN DRAUGI! Pasākumā paredzēta grāmatas “365” 2. daļas pre-
zentācija, dzejas lasījumi un muzikāli priekšnesumi. Būs iespēja iegādā-
ties autora grāmatas par īpašu cenu – 8 eiro. 

l 19. maijā PĀVILOSTAS PILSĒTAS SVĒTKI. Programmu skatīt 
10. lpp.

VĒRGALĒ
l 21. aprīlī Vērgales kultūras namā MUZIKANTU SAIETS. Nu jau 

par tradīciju kļuvis muzikantu pasākums, kad ierodas vairākas muzikan-
tu grupas, lai piedāvātu ko jaunu un paklausītos citos, satiktu savus mū-
zikas draugus un atpūstos. Un muzikantus parasti priecē viņu atbalstītāji 
– pasākuma apmeklētāji, jo kam tad viņi spēlē! Šogad Muzikantu saiets 
notiks 21. aprīlī plkst. 21, un Vērgales grupa “Temperaments” pie sevis 
ir uzaicinājusi grupu “Piemare” no Pāvilostas, “Sporta ielas muzikantus” 
un “5 kilovati plus” no Aizputes, kā arī “Vētras putnus” no Liepājas. Ie-
ejas maksa 4 eiro. Galdiņus rezervēt līdz 16. aprīlim, zvanot Velgai pa 
tālruni 29189223. 

l 29. aprīlī Vērgalē TIRGUS, muzikāls sveiciens un teātris! Vēr-
gales pagasta centrā 29. aprīlī no plkst. 9 līdz 12 tradicionālais tirgus, 
kas pēdējos gados pulcē kuplu skaitu tirgotāju un pircēju. Uz tirgoša-
nos aicināti gan amatnieki, gan zemnieki un mājražotāji, uzņēmēji un 
veikalnieki, visi, kam ir ko pārdot, un pircēji, kas kaut ko grib nopirkt. 
Tirgotājiem lūgums pieteikties līdz 27. aprīlim, zvanot Velgai pa tālruni 
29189223. Par muzikālo noformējumu no plkst. 10 līdz 12 rūpēsies Lie-
ģu kultūras nama lauku kapela “Luste”, bet plkst. 12.15 visi mīļi aicināti 
uz Vērgales kultūras namu, lai noskatītos komēdiju pēc A. Gaļina lugas 
motīviem “Sauc, es nākšu…”. Lomās: Gunta Virkava, Aīda Ozoliņa un 
Jakovs Rafalsons. Muzikālais noformējums – Valdis Zilveris. Izrādē divas 
sievietes, viena ar angļu gramatiku somā, otra ar skotu viskiju uz galda, 
ļaujas piedzīvojumam satikt noslēpumaino svešinieku, kas sola piepildīt 
visas slēptākās vēlēšanās. Biļetes cena pieaugušajiem 3 eiro, bērniem 
ieeja bez maksas. 

l Tikšanās ar dziedātāju un dziesmu autori ANITU OZOLU. 
Vērgales kultūras namā 12. maijā plkst. 14 literāri muzikāla pēc-
pusdiena. Būs iespēja iegādāties dziesmu ierakstus un notis. Ieejas 
maksa 3 eiro.

ZIEMUPĒ
l Ziemupes tautas namā līdz 12. aprīlim apskatāma izstāde“SVECES 

UN SVEČTURI” un fotoizstāde “MANA KARALISTE IR TE”.
l No 13. aprīļa Ziemupes tautas namā aplūkojama izstāde “KAT-

RAM SAVI PUTNI” – zīmējumi, fotogrāfijas, veidojumi, izšuvumi un 
daudz kas cits par putnu tēmu. 

l 28. aprīlī plkst. 21 “PAVASARĪGA BALLĪTE”, spēlēs ĒRIKS. Ie-
ejas maksa 4 eiro.

 l Ziemupē 4. maijā notiks pavasarīgs pasākums “KATRAM SAVI 
PUTNI”: 

– Plkst. 10.30 sveiksim simtgades ozoliņu pirmajā dzimšanas dienā!
– Izstādes “Karam savi putni” atklāšana.
– Plkst. 11 lekcija “Katram savi putni”, lektors ornitologs Ritvars 

Rekmanis, ieeja bez maksas.
– Pārgājieni gida Ritvara Rekmaņa vadībā. Grupā 10 cilvēki. Pārgā-

jieni notiks divos laikos: no plkst.12 līdz 15 un no plkst.15.30 līdz 18.30 
Ziemupes apkārtnē. Maksa 5 eiro (bērniem līdz 12 gadu vecumam bez 
maksas). Maksā iekļauti gida pakalpojumi (3 stundas), binokļi, teles-
kops, putnu noteicēji, maršruta un sugu saraksti.

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, zvanot pa tālruni 28256131 vai 
rakstot e-pastu kurzemesputni@gmail.com. Lūgums nodrošināties ar 
pārgājienam piemērotu apģērbu un apaviem. Var ņemt līdzi arī savu bi-
nokli un fotoaparātu.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN SPORTA IESTĀDĒS

Mums paliek tavi vārdi,
Mums paliek tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
Dziļās skumjās noliecam galvu 

sakarā ar mīļās draudzenes, labās 
kaimiņienes 

ILONAS 
aiziešanu Mūžībā.

Ausma, Rita

LĪDZJŪTĪBAS

MŪŽĪBĀ 
Sakas pagastā 

Dagnija BUMBULE 
(28.03.1940.–13.03.2018.) 

Pāvilostā

Ilona NEIMANE
(24.02.1929.–29.03.2018.)

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU 

NODAĻA ZIŅO
JAUNDZIMUŠIE: 3 meitenes, 
pa vienai Pāvilostā, Sakas 
pagastā un Vērgales pagastā.


