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Šogad par siltu un skaistu laiku būtu 
grēks sūdzēties. Jau no maija laiks pie-
turējies saulains un silts, vien dažbrīd 
atnesot veldzējošu lietus šalti. Arī jūlijs, 
kad Pāvilostā svin vienus no gada gaidī-
tākajiem svētkiem – Zvejnieku svētkus, 
laiks bija patiesi silts un saulains.

 Jau agrā rītā Dzintaru ielas galā pie 
paša muzeja savas labākās vietas ieņēma 
tirgotāji, uz Pāvilostu atvedot gan neparas-
tas un interesantas lietas, gan jau tradicio-
nāli ierastās. Arī par vēdera un moža gara 
priekiem tirgotāji bija padomājuši, bet 
svētku mazākie apmeklētāji veidoja garas 
rindas pie saldējumu tirgotājiem.

Vēl garākas rindas kā pie saldējumu le-
tēm veidojās vien ostā pie zvejas laiviņām. 
Ik gadu izbraukt jūrā ar īstu zvejas kuģīti 
gribētāju ir daudz. Visas dienas garumā 
rindas uz izbraucienu jūrā nesamazinājās, 
tieši pretēji. Svētku rotā ietērptās laiviņas 
un zvejas kuģīši kursēja pa Sakas upi un 
jūru, jo laiks tam bija piemērots, bet pati 
jūra bija rāma un mierīga, it kā neviļus ai-
cinot uz izbraucienu.

Pāvilosta ir viena no retajām mazajām 
piejūras pilsētām, kurā tiek atzīmēti Jūras 
svētki. Vēl jo īpašāka pilsēta ir ar to, ka šeit 
atzīmē nevis Jūras svētkus, bet gan Zvejnie-
ku svētkus. Šiem svētkiem 2016. gadā apri-
tēja jau 80. gadskārta. Tikai Latvijas Trešās 
atmodas laikā pagājušā gadsimta 90. gados 
arodsvētkus nesvinēja, tā daudzās Latvijas 
piejūras pilsētās iedibinājās tradīcija jūli-
ja otrajā sestdienā atzīmēt Jūras svētkus. 
Bet Pāvilosta nekādi nevarēja pieņemt šo 
jauninājumu un tomēr atgriezās pie sen 
pazīstamajiem un iecienītajiem Zvejnieku 
svētkiem. Un nav jau nekāds brīnums, jo 
Pāvilostas vislielākais uzplaukums un pil-
sētas izaugsme bijusi, pateicoties zvejnieku 
sūrajam darbam un ienesīgajam arodam. 
Daudzi zvejnieki un pat zvejnieku paaudzes 
gājušas jūrā pēc vareniem lomiem šeit pat 
Pāvilostas apkaimē. Daudzi pārnāca krastā, 
bet bija arī tādi, kas nepārnāca. Tādi, kuru 
kaps jūras dzelmē. Tāpēc ik gadu kā neat-
ņemama svētku sastāvdaļa ir atceres brīdis 
Pāvilostas kapsētā pie piemiņas akmens 
“Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps jū-
ras dzelmē”. Ar domes priekšsēdētāja Ulda 
Kristapsona un Pāvilostas baptistu drau-
dzes mācītāja Denisa Doroņina uzrunu un 
aicinājumu pieminēt un neaizmirst piemi-
ņas akmens pakājē tiek guldīti ziedi.

Lai svētkus varētu baudīt visas dienas 
garumā kā liels, tā mazs, svētku organi-
zatori bija padomājuši par dažādām spor-
tiskām aktivitātēm, piedāvājot Zvejnieku 
svētku lielākās smilšu pils veidošanu, 
apslēpto dārgumu meklēšanu, lielā loma 
makšķerēšanu un puzles kuģa salikšanu.

Paralēli šīm sportiskajām aktivitātēm 
Pāvilostas jūrmalā notika arī ikgadējais 
Kurzemes pludmales futbola čempionāta 
2018. gada II posms, kurā par godalgotām 
vietām cīnījās piecas komandas.

Aizvadīti ikgadējie Zvejnieku svētki

Bet tie, kuri vēlējās mazliet noslēpties 
no spožajiem saules stariem, to varēja da-
rīt Pāvilostas novadpētniecības muzejā, 
apskatot nupat atvērto, jauno ekspozīci-
ju “Jūriņ’ prasa smalku tīklu”, kas stāsta 
par zvejniecību Pāvilostā un tās attīstību, 
kā arī vēl vienu muzeja jauno ekspozīci-
ju “Pāvilostas zelta smilšu graudi”, kuru 
atklāja maijā un kas stāsta par Pāvilostas 
nozīmīgākajiem 100 notikumiem laika 
posmā no 1918. līdz 2018. gadam.

Zvejnieku svētku kulminācijas brī-
dis ir jūras valdnieka Neptūna iznākša-
na krastā teiksmainu nāru pavadījumā. 
Brīdī, kad zvejas kuģīši, laivas un jahtas 
sastājās goda parādē jūrā, no pašas ho-
rizonta malas iznira laiva, kurā sēdināts 
pats jūras valdnieks, tam pie labās un 
kreisās rokas sēž daiļās nāras. Sajūsmi-
nāti par maģisko skatu, vērot notiekošo 
un sagaidīt Neptūnu ar nārām pludmalē 
sanākuši bija daudz ļaužu. Neptūns, nāru 
pavadīts, droši kāpa krastā un sasveicinā-
jās ar klātesošajiem, sveica tos svētkos un 
vēlēja ne tikai smagi strādāt un rūpēties 
par jūru, bet arī mācēt līksmi atpūsties 
un svinēt svētkus, tādējādi godinot viņu 
un plašo jūru. Savukārt domes priekš-
sēdētājs Uldis Kristapsons savā uzrunā 
svētku baudītājiem sacīja: “Es priecājos 
par skaisto laiku, kas dots mums šodien, 
lai varam baudīt svētkus. Es priecājos par 
to, ka mūsu ostā, lai gan pamazām, bet 
tomēr pieaug zvejas kuģīšu skaits. Es prie-
cājos, ka molu pagarināšanas darbi norit 
veiksmīgi, tādējādi radot nākotnē attīstī-
bas perspektīvas Pāvilostas ostai un uzņē-
mumiem, kas nodarbojas ar zvejniecību.”

Turpinājums 12. lpp.

Informējam, ka pasākuma laikā tiks uzņemtas fotogrāfijas, kas tiks publicētas 
www.pavilosta.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”

17. augusts
NAKTS TRASE. Reģistrācija plkst. 21.30. 
Komandā divi, abu dzimumu pārstāvji: 
vecuma grupas: 11–14 gadi, 15 gadi 
un vecāki, un ģimenes komandas ar 
lielāku dalībnieku skaitu.  Informācija 
un pieteikšanās pa tālruni: 
29199411 – Jānis Bethers.   

Visas dienas garumā pie pagasta 
iestādēm, uzņēmumiem un 
dzīvojamām mājām VEIDOSIM ZIEDU 
KOMPOZĪCIJAS “Daudz laimes, Vērgale!”

18. augusts
10.00–13.00 STRĪTBOLS.
10.00–18.00 BĒRNIEM IZKLAIDES AKTIVITĀTES ar “Priekatrakciju” komandu.
 Garšīgi našķi – cukurvate, popkorns, kartupeļu čipsi, saldējums…
 Hennas un glitera zīmējumi (maksas).
14.00–17.00 RADOŠĀ DARBNĪCA – ādas aksesuāru izgatavošana.
12.00–15.00 MUZIKĀLS SVEICIENS – Saldus akordeonistu ansamblis “Akords”.
 MAZO VĒRGALNIEKU SVEIKŠANA.
 SĀLSMAIZES SVĒTKI jaunajai Veselības mājai.
 VPDK “Vērgalīte” izrāda LMT atbalstītā projekta RUCAVAS TĒRPU UN 
 TAUTASTĒRPU KOLEKCIJU.
 IESPĒJA IERAKSTĪT VĒSTĪJUMU Tautas saimes grāmatā.
 Vērgalnieku spēks caur maizi, medu un pienu – DEGUSTĀCIJA.
 Aivars un draugi CIENĀ AR ZUPU.
14.30–17.00 KOMANDU SACENSĪBAS ar nopietnu un nenopietnu piesitienu. 
Komandā 4 cilvēki – vismaz viens pieaugušais, bērni no 10 gadu vecuma.  
Pieteikšanās un sīkāka informācija pie Dz. Semenkova pa tālruni 26166146 līdz 14. augustam.
 LOKU ŠAUŠANA 
 AKTIVITĀTES CENTRA DĪĶĪ (pretī katlu mājai)
17.00 Sakoptāko sētu SAIMNIEKU GODINĀŠANA.
 TEĀTRA IZRĀDE “LIELAIS LOMS” ar Rīgas aktieru piedalīšanos (muižas laukumā).
21.30–03.00 ZAĻUMBALLE kopā ar grupu “Sienāži”.

Vērgales kultūras namā FOTOIZSTĀDE.
Balles un svētku pasākumu laikā DARBOSIES KAFEJNĪCA. 
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â Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. 
Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Vita CIELA-
VA, Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbi-
nieki – izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
VITRUPS, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. Sēdē 
pamatdarba dēļ nepiedalījās deputāti Ralfs JENERTS, Mārtiņš DĒVICS un Gatis 
BRĒDIĶIS. Sēdi protokolēja Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE. 
Sēdē tika izskatīti 23 darba kārtības punkti. 

â Nolēma piešķirt projektam “Senlietu krātuves “Jūras māja” Ziemupē, apkārt-
nes labiekārtojums” līdzfinansējumu 10% no attiecināmām izmaksām un PVN 21% 
no kopējām izmaksām, kas sastāda 16 774,00 EUR. No LAD prasītā summa 90% no 
attiecināmā izmaksām 48 698,71 EUR (kopējā projekta summa, ar PVN 65 472,72 
EUR, attiecināmās izmaksas 54 109,68 EUR).

â Nolēma piedzīt no ZS “Liepājas rajona Vērgales p. Zikmaņu zemnieku saim-
niecība”, reģistrācijas Nr. 42101023842, parādu par nekustamo īpašumu “Nīgaļi”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64960050236, par kopējo summu 
15,32 apmērā, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieku naudas līdzek-
ļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Piedzenama arī soda nauda 
0,05% dienā no parāda summas, rēķinot no 26.07.2018.

â Nolēma bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu no 
31 parādnieka, iesniedzot lēmumu tiesu izpildītājam ar lūgumu veikt piespiedu 
izpildi, vēršot nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā uz nodokļu 
maksātāju mantu. Piedzenama arī soda nauda 0,05% dienā no parāda summas, rē-
ķinot no 26.07.2018. Atcēla Pāvilostas novada domes 31.08.2017. lēmuma (protokols 
Nr.4.,5§) 7., 10., 11., 17. punktu un pieņēma atkārtoti, jo nebija lēmumā norādīts, ka 
piedzenama arī soda nauda 0,05% dienā no parāda summas, rēķinot no 31.08.2017. 
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26. panta septīto daļu lēmums 
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, līdz ar to tas nav 
apstrīdams vai pārsūdzams.

â Nolēma atbalstīt 4. grupas atvēršanu Pāvilostas pilsētas PII “Dzintariņš”. 
Nolēma izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību 
štatu sarakstā un tarifikācijas sarakstā Pāvilostas pilsētas PII “Dzintariņš” sada-
ļā. Finansējums lēmuma izpildei tiks rasts Pāvilostas pilsētas PII “Dzintariņš” 
budžetā. 

â Nolēma nodot projekta “Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā at-
bilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilos-
tas novadā”, Nr. 3.3.1.0/17/1/003 laikā izveidoto infrastruktūru SIA “Pāvilostas 
komunālais uzņēmums”, ieguldot pamatkapitālā. Nolēma palielināt SIA “Pāvilos-
tas komunālais uzņēmums” pamatkapitālu par 520038,86 EUR, pretī saņemot 
520038.86 daļas. Uzdeva SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” kapitāldaļu turē-
tāja pārstāvim Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam līdz 
30.09.2018. veikt visas Latvijas Republikas “Komerclikumā” paredzētas darbības 
un pieņemt nepieciešamos lēmumus, lai pieteiktu komercreģistra iestādei SIA “Pā-
vilostas komunālais uzņēmums” statūtu grozījumus, nodrošinot šī lēmuma izpildi. 
Uzdeva SIA “Oza” juristēm sagatavot Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas no-
teikumus, Sabiedrības statūtu grozījumus un Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

â Atlika jautājuma “Par  finansējumu Latvijas Tautas frontes trīsdesmitgades 
pasākumam” izskatīšanu uz augusta sēdi.

â Nolēma nodot atsavināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai nekustamo īpa-
šumu “Novada Lauki”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vie-
nības 2,11 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 orga-
nizēt īpašumu atsavināšanu.

â Uzdeva pašvaldības privatizācijas komisijai veikt otro nekustamā īpašuma 
atsavināšanas izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Jonasi”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads. Nosacītā cena – 4 700 EUR, izsoles solis – 700 EUR. 
Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jonasi”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads otrās izsoles noteikumus.

â Nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 29.03.2018. lēmumu “Par nekustamā 
īpašuma atsavināšanu” (Protokols Nr.3.,16.§).

â Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Baltijas jūras tauvas 
josla”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienībai platībā 12,62 ha, no 
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu terito-
rijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifi-
kācijā norādītā lietošanas mērķa, NĪLM kods 0501 uz publiskie ūdeņi, NĪLM kods 
0301.

â Nolēma mainīt nekustamajam īpašumam “Bubieres”, Vērgales pagastā, Pāvil
ostas novadā, sastāvoša no viena zemesgabala 2,6 ha platībā un piecām ēkām uz 
tā, nosaukumu no “Bubieres”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, uz nosaukumu 
“Sniega”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Nolēma mainīt zemes vienībai un 
uz zemesgabala esošajām ēkām adresi no “Bubieres”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, uz adresi “Sniega”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.

â Nolēma mainīt nekustamajam īpašumam “Līduma Nieki”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, sastāvoša no viena zemesgabala 12,41 ha platībā, un pirtij – vie-
su mājai uz tā, nosaukumu no “Līduma Nieki”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 
uz nosaukumu “Miltiņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Nolēma mainīt zemes 
vienībai un uz zemesgabala esošajai ēkai adresi no “Līduma Nieki”, Vērgales pa-
gasts, Pāvilostas novads, uz adresi “Miltiņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.

â Nolēma ar 01.08.2018. samazināt zemes nomas platību no 0,7 ha uz 0,4 ha 
iznomājamam zemes gabalam “Stembrīte”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, un 
slēgt vienošanos Nr.172a pie zemes nomas līguma.

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Būvmeistari”, 
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KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE

Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Piešķīra 
nosaukumus/adreses un noteica nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadas-
tra apzīmējums

Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritori-

jas plānojumam 

64960010628

12,2
(vairāk vai 
mazāk)

saglabāt nosaukumu un adresi  
“Būvmeistari”, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

0101

zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība

64960010629
4,6
(vairāk vai mazāk)

piešķirt nosaukumu 
“Meža Būvmeistari”, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

0201

zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
mežsaimniecība

64960010627
6,2
(vairāk vai mazāk)

piešķirt nosaukumu 
“Meža Būvmeistari”, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

0201

zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir 
mežsaimniecība

â Dome ieteica priekšlikumu zemes vienību “Būvmeistari” un “Meža Būvmeis-
tari” īpašniekiem, pēc zemes ierīcības projekta īstenošanas, noslēgt vienošanos par 
ceļa servitūta tiesības nodibināšanu uz apvidū esošo ceļa teritoriju, lai zemes vie-
nībām “Būvmeistari” un “Meža Būvmeistari” nodrošinātu piekļuvi no pašvaldības 
autoceļa “Jūrnieki–Kuplie–Saldenieki–Zeltiņi” esošās nobrauktuves zemes vienībā 
“Būvmeistari”.

â Dome piekrita nekustamā īpašuma “Osvaldi”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pā-
vilostas novadā, sadalīšanai un atdalīt no tā zemes vienību 3,3 ha. Atdalāmajai 
zemes vienībai 3,3 ha platībā nolēma piešķirt nosaukumu “Lejas Bētiņi”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā, jauna īpašuma veidošanai, un saglabāt NĪLM atbilstoši 
pašreizējam zemes izmantošanas veidam – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. Nekustamā īpašuma “Osvaldi”, Vērga-
lē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā esošajai zemes vienībai 2,5 ha pla-
tībā, nolēma saglabāt NĪLM atbilstoši pašreizējam zemes izmantošanas veidam – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 
Savukārt zemes vienībai 4,9 ha platībā, nolēma mainīt NĪLM atbilstoši pašreizējam 
zemes izmantošanas veidam – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība. NĪLM kods 0201.

â Dome piekrita nekustamā īpašuma “Pērlītes”, Saraiķos, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, sadalīšanai un atdalīt no tā zemes vienību 2,27 ha. Atdalāma-
jai zemes vienībai 2,27 ha platībā piešķīra nosaukumu “Dilles”, Saraiķi, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā, jauna īpašuma veidošanai. Atdalāmajai zemes vienī-
bai 2,27 ha, saglabāja NĪLM atbilstoši pašreizējam zemes izmantošanas veidam – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 
Nekustamā īpašuma “Pērlītes”, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sa-
stāvā esošajai zemes vienībai 13,4 ha, saglabāja NĪLM atbilstoši pašreizējam zemes 
izmantošanas veidam – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība. NĪLM kods 0101.

â Dome noteica detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Liedadziņi”, 
Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā zemes vienības 10,4991 ha platībā sa-
dalīšanai. Nolēma uzsākt detālplānojuma izstrādi atbilstoši zemes sadalīšanu 
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un detālplānojuma izstrādātājam kopā 
ar detālplānojuma izstrādes vadītāju četru nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 
par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nosūtīt paziņojumus par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu, organizēt publisko apspriešanu, pieprasīt no darba uzde-
vumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma projektu, organizēt 
sanāksmi par saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, publicēt 
paziņojumus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un izstrādes gaitu pašval-
dības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”, ievietot paziņojumus 
pašvaldības mājaslapā internetā www.pavilosta.lv un teritorijas attīstības plāno-
šanas informācijas sistēmā. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja 
Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru Alfrēdu Magoni. Apstiprināja dar-
ba uzdevumu detālplānojuma izstrādei. Nolēma slēgt līgumu ar detālplānojuma 
ierosinātāju un detālplānojuma izstrādātāju – sertificētu arhitekti Inetu Butāni, 
sertifikāta Nr.1015, par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu par ierosinātāja 
līdzekļiem. 

â Nolēma piešķirt adresi “Jūrtāles”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas no-
vads, LV3463, zemes vienībai, dzīvojamai ēkai un nedzīvojamai ēkai, kuras atro-
das uz zemes vienības.

â Nolēma ar 01.09.2018. izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar vienu personu 
par dzīvokli Pāvilostā, Pāvilostas novadā, un nosūtīt personai rakstisku piedāvāju-
mu par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu citā dzīvoklī, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā.

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada 26. jūlija saistošos 
noteikumus Nr. 8 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos 
noteikumos Nr.15 “Par Pāvilostas novada pašvaldības nodevām par oficiālu doku-
mentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu””.

â Nolēma uz 5 gadiem piešķirt vienai personai dzīvokļa īres tiesības uz 2 ista-
bu  dzīvokli  Vērgales pagastā, Pāvilostas  novadā. 

â Nolēma uz 3 gadiem piešķirt vienai personai dzīvokļa īres tiesības Vērgales 
pagastā, Pāvilostas  novadā.

â Dome pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par ad-
ministrācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2018. gada 23. augustā Pāvilostas novada 
pašvaldībā.

Nākamā domes sēde plānota 2018. gada 30. augustā Pāvilostas novada paš-
valdībā.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova
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PAZIŅOJUMS
Pāvilostas novada pašvaldība paziņo, ka nodod atsavināšanai otrajā izsolē nekustamo īpa-

šumu “Jonasi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,29 ha 
platībā un dzīvojamās mājas, atklātā mutiskā izsolē 2018. gada 13. septembrī plkst. 10.00. 
Īpašuma nosacītā cena 4 700 EUR, nodrošinājums 470 EUR.

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100% eiro. Re-
ģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 
Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta vienu stundu pirms izsoles sākuma.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un reģistrācija darba dienās no pirmdie-
nas līdz ceturtdienai plkst. 8.00–13.00 un 13.30–17.00 un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00 
Pāvilostas novada pašvaldībā, Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, pie privatizācijas komisijas sekretāres, 
tālrunis 63484561.

Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību  
izmantošanu 1 mēneša  laikā pēc  šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, 
iesniedzot to Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73. 

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība jūlijā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
 “Blīgznas”, Sakas pagastā;
“Dzeldas”, Sakas pagastā, 18,9 ha platībā;
“Meža Mazmāskas”, Vērgales pagastā, 9,41 ha platībā;
“Tarbiņas”, Vērgales pagastā, 5,5 ha platībā;
“Lieknes”, Sakas pagastā, 1,2 ha platībā;
“Valdi”, Sakas pagastā, 2,9 ha platībā;
“Alksnāji”, Vērgales pagastā, 2,54 ha platībā.

INFORMĒ PĀVILOSTAS KOMUNĀLAIS 
UZŅĒMUMS

l Ar 2018. gada 26. jūlija sēdes Nr. 9, 5.§, Pāvilostas novada dome nodod SIA “Pāvil
ostas komunālais uzņēmums” projekta “Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā 
atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas no-
vadā” ietvaros jaunizbūvētos ūdensvada un kanalizācijas tīklus posmā no Krasta ielas 
(Pāvilostas jaunajā daļā).

l No 2018. gada 13. augusta līdz 2018. gada 24. augustam  tiks uzņemti Pāvilostas 
jaunās daļas nekustamo īpašumu iekšējie ūdens skaitītāju rādījumi vienlaicīgi ar āra 
komercuzskaites ūdensskaitītāju rādījumiem. Uzņēmums ar klientiem iespēju robežās 
sazināsies personīgi, lai vienotos par šo darbu veikšanas laiku. Lūdzam būt saprotošiem 
un atsaucīgiem!

l Turpmāk skaitītāju rādījumu uzņemšanu vienu reizi ceturksnī veiks SIA “Pāvilos-
tas komunālais uzņēmums”, par saņemto pakalpojumu sagatavojot rēķinu, kuru iedzī-
votāji saņems savā pasta kastītē vai ar epasta starpniecību. Pārdomājiet iespēju rēķinu 
saņemt ar epasta starpniecību, jo uzņēmums plāno noteikt maksas pakalpojumu par 
rēķina piegādāšanu papīra formātā (0,48 EUR apmērā, t.sk. PVN 21%). Maksas ievieša-
na saistīta ar ES Vispārīgo personas datu aizsardzības regulu, kas reglamentē personas 
datu apstrādi un ir piemērota, sākot ar 2018. gada 25. maiju. Rēķina piegādes veidu var 
mainīt, iesūtot brīvas formas iesniegumu  e-pastā pavilosta.ku@apollo.lv, kas parakstīts 
ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtot pieteikumu no e-pasta, kuru klients jau ir 
reģistrējis uzņēmumā, kā arī iesniegumu iesniedzot  personīgi.

l Ja pie īpašuma nav uzstādīta pasta kastīte, uzņēmums nevar garantēt rēķina sa-
ņemšanu!

l Aicinām iedzīvotājus, kuru nekustamie īpašumi vēl nav pieslēgti pie pilsētas kana-
lizācijas sistēmas, izmantot iespēju un to izdarīt savlaicīgi, jo tiek izstrādāti Pāvilostas no-
vada domes saistošie noteikumi, kuri noteiks, ka ir jāreģistrē nosēdakas, kurās mājsaim-
niecība novada kanalizācijas ūdeņus, ja nav pieslēguma centrālai kanalizācijas sistēmai. 
Atcerēsimies, ka tādējādi uzlabojas dzīves kvalitāte, tiek saudzēta apkārtējā vide, netiek 
piesārņota grunts un, kas nav mazsvarīgi, paaugstinās nekustamā īpašuma vērtība.

l Aicinām klientus kļūt atbildīgākiem un par saņemtajiem pakalpojumiem norēķi-
nāties noteiktajos termiņos un apmēros vai problēmu gadījumā izrādīt iniciatīvu un vēr-
sties uzņēmumā, lai noslēgtu vienošanos par pakāpenisku parādu nomaksu.

l Problēmu gadījumos, kad nav iespējas samaksāt visu summu, nevajag izlemt ne-
maksāt neko un turpināt lietot ūdeni, izmantot kanalizācijas un siltumapgādes pakalpo-
jumus. Tādējādi parāds tiek pieaudzēts līdz summai, kuras atmaksa kļūst par ļoti lielu 
apgrūtinājumu.

l Atgādinām un vēršam savu klientu uzmanību, ka apstiprinātais ūdensapgādes  ta-
rifs ir 0,74 EUR/m³ + 0,16 EUR (21% PVN), kanalizācijas tarifs ir 0,83 EUR/m3 + 0,17 EUR 
(21% PVN). Tādējādi, norēķinoties par saņemtajiem pakalpojumiem, vispirms jāreizina ar 
patērēto kubikmetru skaitu un tikai tad summai jāpieskaita PVN. Gadījumā, ja sākotnēji 
apstiprinātajam tarifam tiek pieskaitīts PVN un tikai pēc tam iegūtais skaitlis  tiek reizi-
nāts ar patērēto kubikmetru skaitu, klientam veidojas pāris centu parāds.

l Atgādinām iedzīvotājiem, ka jums nav tiesību patvaļīgi pieslēgties centralizētajai 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

l Ja potenciālais klients, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis komunā-
lā uzņēmuma pārstāvjus komercuzskaites mēraparātu (ūdensskaitītāju) rādījumu fik-
sēšanai vai nevar uzrādīt mēraparātu fiksēšanas dokumentu (piemēram, pieņemšanas 
– nodošanas aktu), norēķināties par pakalpojumu jāsāk ar uzņēmuma pēdējo fiksēto 
mēraparāta rādījumu.

Vēlreiz atgādinām – esiet atbildīgi un atcerieties, ka par saņemtajiem komu-
nālajiem pakalpojumiem, gluži tāpat kā par saņemto elektroenerģiju, jānorēķinās 
savlaicīgi!

(Neskaidrību gadījumā zvanīt 63498236; 26412942; 29725727)

PAZIŅOJUMS
PAR IZMAIŅĀM ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANAS MAKSĀ

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018. gada 26. jūlijā ir pieņēmusi 
lēmumu Nr. 88, apstiprinot SIA “Liepājas RAS” poligona “Ķīvītes” sadzīves atkritumu 
apglabāšanas tarifu ar dabas resursu nodokli (DRN):

l laika periodam no 2018. gada 1. septembra līdz 31. decembrim – 49,25 EUR/t, bez 
PVN, 

l laika periodam no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim –  52,29 EUR/t, bez 
PVN.

Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 
1. un 12. daļu, mainās maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.  

No  2018. gada 1. septembra  līdz 2018. gada 31. decembrim Pāvilostas novadā 
maksa par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 13,80 EUR/m3 bez PVN, 
tajā skaitā – apsaimniekotāja izmaksas 7,05 EUR/m3 bez PVN, poligona tarifs (ietverot 
DRN) – 6,75 EUR/m3 bez PVN. 

No  2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim Pāvilostas novadā mak-
sa par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 14,21 EUR/m3 bez PVN, tajā 
skaitā – apsaimniekotāja izmaksas 7,05 EUR/m3 bez PVN, poligona tarifs (ietverot DRN) 
– 7,16 EUR/m3 bez PVN. 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Eko Kurzeme”, rakstot epastu uz 
info@ekokurzeme.lv vai zvanot pa tālr. 63407315.

PAŠVALDĪBA AICINA UZ SAPULCI
PAR AKTIVITĀTĒM ZAĻKALNA MEŽĀ

Pāvilostas novada pašvaldība 20. septembrī plkst. 17.00 pašvaldības semināru un iz-
stāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā, Pāvilostā) aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā 
apspriešanā – sapulcē par iespējamajām aktivitātēm Zaļkalna mežā. 

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

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

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

Iedzīvotājiem, kuriem nebūs iespējams apmeklēt sapulci klātienē, lūgums līdz š. g. 
20. septembrim plkst. 14.00 savas idejas un ierosinājumus iesūtīt elektroniski uz e-pastu: 
info@pavilosta.lv.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ
â Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta brigāde ar šā gada 26. jūliju pār-

trauc savu darbību Pāvilostā, Veselības un sociālā centrā, Lejas ielā 10. Tuvākie NMP brigāžu 
punkti atrodas Aizputē un Alsungā.

â Pāvilostas novada pašvaldība no maija realizē Latvijas vides aizsardzības fonda nacionālas 
nozīmes projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, kā ietvaros tiek 
īstenotas šādas aktivitātes: Baltijas jūras piekrastes Pāvilostas novada teritorijas posma kārtības uz-
turēšana, regulāri savācot atkritumus, tai skaitā lielgabarīta no kāpām un pludmales; riepu un beigto 
dzīvnieku, kas regulāri tiek izskaloti jūras krastā, utilizēšana. Kā arī projekta ietvaros tika izgatavoti un 
uzstādīti soliņi, atkritumu urnas un informācijas stendi Pāvilostas pilsētas teritorijā. Kopējās projekta 
izmaksas sastāda 15 248,00 EUR. Projekta realizācijas rezultātā visas tūrisma sezonas garumā tiek 
uzturēta kārtība Baltijas jūras piekrastes Pāvilostas novada teritorijā. No 2018. gada 8. maija tika 
pieņemti darbā  pieci sezonas strādnieki, kas regulāri apstaigā savu jūras piekrastes posmu 
un savāc atkritumus, līdz ar to piekraste tiek uzturēta pastāvīgi kārtībā un netiek piesārņota ap-
kārtējā vide, tā ir arī vizuāli pievilcīga tūristiem un atpūtniekiem. Diemžēl pašvaldība ir spiesta atzīt, 
ka ievērojamais lielgabarītu un beigto dzīvnieku daudzums, kas ticis utilizēts, ir pārsniedzis projekta 
budžetā paredzēto finansējumu, tāpēc informējam iedzīvotājus, ka tik intensīvi kā līdz šim liel-
gabarīta atkritumi vairs netiks vākti.

BIS * lietas Nr. Objekta nosaukums Adrese/Nosaukums
BIS-60100-232 Elektroapgādes 

pieslēgums
Adrese, Vērgalē, 
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

– Atzinums par būves pārbaudi
– Būvniecības ieceres akcepts

BIS-60121-233 Vasaras kafejnīcas 
novietošana

Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novads

– Atzinums par būves pārbaudi
– Būvniecības ieceres akcepts
– Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde

BIS-60589-235 Jūras krasta nostip-
rinājuma posma 
pagarināšana

Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas
novadā

– Atzinums par būves pārbaudi
– Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
– Būvatļaujas izsniegšana

BIS-60590-236 Saimniecības ēkas 
būvniecība

Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

– Atzinums par būves pārbaudi
– Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

BIS-60678-237 Dzīvojamās mājas 
pārbūve

Adrese, Ziemupē, 
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

– Atzinums par būves pārbaudi
– Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
– Būvatļaujas izsniegšana

BIS-60681-238 Četru atpūtas māju 
būvniecība

Adrese, Ulmalē, 
Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā

– Atzinums par būves pārbaudi
– Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
– Būvatļaujas izsniegšana
– Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacīju-
mu izpildi
– Būvatļaujas pielikums Nr.1

BŪVVALDĒ  2018.GADA JŪNIJĀ LEMTAIS

BIS – Būvniecības informācijas sistēma
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NOTIKUMI 
2018. gada jūlijā

www.pavilosta.lv

Pāvilostas novada pašvaldības policija jūlijā veica šādus darbus:
â Pāvilostā, kādā viesu mājā tika konstatēts, ka ir nozagts telefons, kas vēlāk tika 

atrasts Upesmuižā, Pāvilostas pilsētā. Par notikumu paziņots Valsts policijai.
â Pāvilostā piedzēries vīrietis veikala pārdevējai traucēja darbu. Vainīgā persona 

izraidīta no veikala.
â Pāvilostā aizturēti divi autovadītāji un viens motorollera vadītājs, braucot alkohola 

reibumā. Vainīgās personas nodotas Valsts policijai.
â Mēneša laikā konstatēti četri nakts miera traucēšanas gadījumi. Vainīgām perso-

nām izteikti mutiski brīdinājumi.
â Diviem autovadītājiem sastādīts administratīvais protokols par iebraukšanu Bal-

tijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. Uzlikts naudas sods 70,00  un 50,00 EUR apmērā.
â Pludmalē pamanīts klaiņojošs suns. Suņa saimniekam izteikts mutisks aizrādī-

jums par saistošo noteikumu pārkāpšanu.
â Tika saņemta informācija, ka Pāvilostas centrā atrodas neadekvātas uzvedības sie-

viete. Pēc pārbaudes, personas noskaidrošanas un konsultācijas ar Valsts policiju sieviete 
atlaista mājās.

Aleksandrs Urtāns, Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 

Aicinām pieteikties jautrajam laivu braucienam

Sakas upes regate 
“PĀVILOSTAS ASAKA”

25. augustā
no Tebras un Durbes satekas vietas līdz Pāvilostas novadpētniecības muzejam.

Laivošanas maršrutā veiksim dažādus uzdevumus 
un piedalīsimies jautros piedzīvojumos.

Glābšanas vestes visiem dalībniekiem obligātas!

Dalībnieku komandas aicinātas parūpēties par komandas nosaukumu, 
noformējumu, apģērbu – tā, lai pašiem un citiem būtu jautri!

Dalībnieki aicināti pieteikties līdz š.g. 22. augustam pa tālr. 29121894 (TIC).

10.30 Pulcēšanās pie TIC
11.00 Laivotāju pulcēšanās satekas vietā

11.20 Iesildīšanās laivošanai, kopīgas sportiskās aktivitātes
12.00 Kārtības rullis, kopīgs STARTS

13.30 – 14.00 Noslēgums pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja
15.00 Apbalvošana/Putu ballīte

PAŠVALDĪBA AICINA UZ SABIEDRISKO 
APSPRIEŠANU

Pāvilostas novada pašvaldība šā gada 14. augustā plkst. 16.00 pašvaldības semināru 
un izstāžu zālē, Dzintaru ielā 73 (2. stāvā), Pāvilostā, aicina iedzīvotājus uz sabiedrisko 
apspriešanu par centra pulksteni un laukuma Dzintaru un Tirgus ielas krustojumā 
labiekārtošanu, kas paredzēta kā pašvaldības dāvana Latvijas valsts simtgadē. Savas 
skices un redzējumu par centra laukumu un pulksteni prezentēs pašvaldības ainavu 
arhitekte Anda Uzare.

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Jūlijā 15 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 1 ģimenei maznodrošinātās ģimenes 

statuss, 2 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 8 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 5 ģimenēm pie-
šķirts pabalsts bērna piedzimšanai, 1 personai piešķirts asistenta pakalpojums, 1 personai pie-
šķirts apbedīšanas pabalsts.

Atvaļinājumā
Vērgalē – V. Alseika no 13. augusta līdz 26. augustam;
Sakas saieta namā – I. Vīdnere no 27. augusta līdz 2. septembrim, 
 I. Jaunskunga no 22. augusta līdz 28. augustam;
Rīvas pakalpojuma punktā – I. Jaunskunga no 22. augusta līdz 28. augustam;
Pāvilostā – I. A. Balode no 13. augusta līdz 19. augustam.

Ildze Balode, Sociālā dienesta vadītāja

2018.  gada 6.oktobrī Latvijā notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Tiesības piedalīties Saeimas 
vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. 

 Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārval-
stīs, bet par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē izdara īpašu atzīmi – spiedogu. Savukārt 
vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas Latvijas pilsoņa pases, 
no 2018. gada 24. septembra līdz 2018. gada 5. oktobrim tajā Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta vēlētāja personas apliecība, jāizņem 
vēlētāja apliecība. Vēlētāja apliecības izsniedz bez maksas.

Lai piedalītos balsošanas procesā, nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai 
derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID) kopā ar vēlētāja apliecību.

MŪSU NOVADĀ IR 2 VĒLĒŠANU IECIRKŅI:
l iecirknis Nr. 577, Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilos-

tas novads;
l iecirknis Nr. 601, Vērgales kultūras nams, “Pagastmāja”, Vērgales pagasts, Pāvilos-

tas novads.
IECIRKŅA KOMISIJAS DARBA LAIKS:
l piektajā dienā (pirmdienā) pirms vēlēšanu dienas – no plkst. 17.00 līdz 20.00,
l ceturtajā dienā (otrdienā) pirms vēlēšanu dienas – no plkst. 8.00 līdz 11.00,
l trešajā dienā (trešdienā) pirms vēlēšanu dienas – no plkst. 17.00 līdz 20.00,
l otrajā dienā (ceturtdienā) pirms vēlēšanu dienas – no plkst. 9.00 līdz 12.00,
l dienā pirms vēlēšanu dienas (piektdienā) – no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprū-

pētāji un slimojošu personu aprūpētāji var balsot savā atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja 
atrašanās vietā jāpiesaka no 1. oktobra līdz 6. oktobrim plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās 
vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta, pa-
matojoties uz šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu. 

Savukārt vēlētājiem, kuru apdzīvoto vietu tuvumā nekursē sabiedriskais transports, tiks 
nodrošināts pašvaldības transports nokļūšanai vēlēšanu iecirknī un atpakaļ. Transports kur-
sēs pēc noteikta grafika, kuru publicēsim “Pāvilostas Novada Ziņu” septembra izdevumā.

Gunita Vērniece, Pāvilostas novada 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, tālr. 29725727

VĒLĒŠANU KOMISIJA INFORMĒ

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS JURIDISKĀS 
KONSULTĀCIJAS SNIEGS 2018. GADA 11. SEPTEMBRĪ:

n plkst. 15.00 Pāvilostas novada pašvaldībā,
n plkst. 16.00 Vērgales pagasta pārvaldē. 

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

UZMANĪBU!!!
 
Sakarā ar ieilgušo sausumu, mežos ir izveidojusies ļoti augsta 

ugunsbīstamība. Valstī izdeguši simtiem hektāru meža. Arī mūsu novadā bijuši 
vairāki ugunsgrēki, tāpēc iedzīvotāji, atrodoties mežā tiek aicināti ievērot 
VISLIELĀKO PIESARDZĪBU!

Atgādinām, ka no š.g. 27. aprīļa visā valstī ir izsludināts ugunsbīstamais 
periods. Šajā periodā mežā aizliegts:

l kurināt ugunskurus mežā un purvos (izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas 
nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas);

l atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns 
nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;

l nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus 
sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;

l veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas 
nodarbības (izņemot atbilstoši ierīkotas vietas);

l medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, 
deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;

l braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus 
ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības 
sniegšanai nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai un inženiertīklu 
uzturēšanai vai to avāriju novēršanai;

l ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus 
un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;

l bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo 
struktūrvienību veikt jebkāda veida dedzināšanu (tai skaitā ciršanas atlieku 
dedzināšanu).
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JŪRTAKAS PĀRGĀJIENU MARŠRUTS 
PĀVILOSTAS NOVADĀ NOMARĶĒTS!

Īsumā par Jūrtaku tiem, kuri šo vārdu dzird pirmo reizi. Jūrtaka ir pārgājiena maršruts vairāk nekā 
1200 km garumā gar jūru. Maršruts sākas Nidā (Lietuvas/Latvijas robeža) un beidzas Tallinā, Igaunijā. 
Jūrtaka ir arī daļa no Eiropas garas distances pārgājienu maršruta E9, kas sākas pie Sv. Vincenta raga 
(Portugāle), beidzas NarvaJõesuu (Igaunija). 50 km no šī visa garā maršruta iestiepjas arī Pāvilostas 
novada piekrastes teritorijā.

Marķēšana ir maršruta iezīmēšana dabā ar uzlīmju un krāsojuma palīdzību. Jūrtakas gadījumā ticis 
izvēlēts krāsojums “balts zils balts” un uz uzlīmēm attēlots Jūrtakas logo uz zila fona. Tas tiek darīts, lai 
pārgājiena dalībnieks, kurš nav vietējais iedzīvotājs un nezina katru taciņu, neapmaldītos.

3 veida uzlīmes – ar bultām pa labi un pa kreisi, kuras norāda virzienu pagrieziena gadījumā.  Uzlī-
me bez bultas apliecina, ka atrodaties uz pareizā ceļa un maršruts turpināms, dodoties taisni. Uzlīmes 
tiek līmētas ciemu un pilsētu teritorijās, bet krāsojums dabas teritorijās.

 

Marķēšana Latvijas gadīju-
mā tika izmantota tādos Jūrtakas 
posmos, kuros pārgājiena dalīb-
nieka ceļu aizšķērsoja upe, osta, 
necaurbrienamas, aizaugušas 
pludmales, kā arī īpaši aizsargā-
jamas dabas lieguma teritorijas.

Lielu paldies sakām visiem 
marķēšanas dalībniekiem – Pā-
vilostas Tūrisma informācijas 
centram, Jūrtakas patriotiem un 
ārvalstu brīvprātīgajām. 

Plašāku informāciju par 
šo maršrutu varat skatīt www.
jurtaka.lv vai arī sociālajā vietnē 
www.facebook.com/jurtaka/.

AICINĀM NOIET JŪRTAKAS POSMU PĀVILOSTAS NOVADĀ, 
LAI APJAUSTU, CIK SKAISTA IR TĀ PIEKRASTE!

Informāciju sagatavoja:
Kurzemes plānošanas reģiona Jūrtakas projekta koordinatore Aija Neilande 

Tālrunis: 26147139, aija.neilande@kurzemesregions.lv

Projekts “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” tiek īstenots 
Igaunijas – Latvijas programmas ietvaros.

Minētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas – Latvijas programmas vadošā iestāde 
neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

“Mēs esam nemirstīgi. Kamēr vien uz zemes mīt mūsu labie darbi – 
ierakstīti cilvēku, zemes un tautas likteņos. Viena Latvijas paaudze reiz 
apvienoja gribu un dāvāja mums Brīvības pieminekli – brīvības gaismas 
un spēka simbolu. Nu ir mūsu kārta. Koknesē, Daugavas upes vidū, ar 
Latvijas tautas atbalstu top Likteņdārzs.”

Arī Pāvilostas un Sakas pensionāri 2011. gada 24. augustā iestādīja 
priedīti ar novēlējumu “Pāvilostas un Sakas pagasta izvestajiem, kuri 
Dzimteni vairs neredzēja”. Tajā pašā reizē katrs no savām dzimtajām 
mājām vedām akmeni ar vēlējumu kādam mums mīļam tuviniekam.

Šis ir pārdomu, mīlestības un cerību dārzs. Vieta, kur just cieņu 
pret mūsu vēsturi un mīlestību pret mūsu zemi. Vieta, kur auklēt 
ticību, ka viss izdosies nākotnē.

Likteņdārzs neuzstāj un neprasa. Likteņdārzs tikai aicina: “Nāc, pie-
liec savu artavu! Nav svarīgi, cik tā būs liela. Nāc un saņem iespēju – pēc 
laika atskatīties pagātnē un zināt: “Jā. Es esmu daļa. Es dzīvoju šeit un 
dzīvošu arī tad, kad manis jau sen vairs nebūs”.”

Šogad 18. jūlijā pēc septiņiem gadiem Pāvilostas un Sakas 
pensionāri atkal apmeklēja Likteņdārzu un arī šogad daži pāvilostnieki 
dāvāja bruģakmeņus ar savu vai tuvu cilvēku vārdiem.    

   “Mēs esam kā koki – ar saknēm pagātnē, ar stumbru tagadnē, ar 
ziediem un sēklu nākotnē.”

Velta Citskovska

Pensionāri apmeklē Likteņdārzu
Foto no dalībnieku personīgā arhīva

Informēju, ka Latvijas Republikas likums, 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka naudas sodus par 

pārkāpumiem būvniecības procesā.
Īpaši vēršu uzmanību tiem būvētājiem, kuri nav nodevuši savas 

būves ekspluatācijā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

Saskaņā ar iepriekš minētā likuma 152. pantu – 
Būvniecības noteikumu pārkāpšana – tiek noteikts, ka:
PAR BŪVES IZMANTOŠANU PIRMS TĀS NODOŠANAS 
EKSPLUATĀCIJĀ – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņ-
desmit līdz tūkstoš četrsimt eiro, bet juridiskajām personām – no sep-
tiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt eiro.
 
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS, LATVIJAS ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU 

KODEKSS 152. PANTS. BŪVNIECĪBAS NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

l Par būves renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju bez akceptēta pro-
jekta vai būvatļaujas (izņemot gadījumus, kas noteikti Vispārīgajos būvno-
teikumos) vai vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas 
noteikumu pārkāpšanu –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņ-
simt euro, bet juridiskajām personām – no divsimt astoņdesmit līdz 
četrtūkstoš trīssimt euro.

l Par būves patvaļīgu būvniecību –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz tūk-
stoš četrsimt euro, bet juridiskajām personām – no septiņsimt līdz 
septiņtūkstoš simt euro.

l Par būves izmantošanu pirms tās nodošanas ekspluatācijā –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz tūkstoš 
četrsimt euro, bet juridiskajām personām – no septiņdesmit līdz sep-
tiņtūkstoš simt euro.

l Par tādu būvniecību un būves ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu 
pārkāpšanu, kuru neievērošana var negatīvi ietekmēt būves konstrukciju 
nestspēju vai noturību, ietaišu, iekārtu un inženierkomunikāciju drošību, –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no sep-
tiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības 
ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

l Par uzbūvēto konstrukciju konservācijas vai norobežošanas neveikšanu, 
ja rezultātā tiek samazināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai no-
turība, –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz piec-
simt septiņdesmit euro, amatpersonām – no septiņdesmit līdz septiņ-
simt euro, bet juridiskajām personām – no septiņdesmit līdz tūkstoš 
četrsimt euro.

l Par aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā noteiktā atlikto būvdarbu 
izpildes termiņa neievērošanu –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz četrsimt 
trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām – no divsimt astoņdesmit 
līdz tūkstoš četrsimt euro.

l Par būvdarbu, kuriem nepieciešama būvatļauja un civiltiesiskās atbildības 
obligātā apdrošināšana, veikšanu bez būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošināšanas pret nodarīto kaitējumu trešās personas 
dzīvībai un veselībai un zaudējumiem trešās personas mantai –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no septiņ-
desmit līdz septiņsimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt 
noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

l Par atbilstības novērtēšanai pakļauto reglamentētās sfēras būvizstrādāju-
mu pielietošanu būvniecības procesā bez atbilstības apliecinājumiem –
uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņ-
simt euro, bet juridiskajām personām – no simt četrdesmit līdz tūkstoš 
četrsimt euro.

Jānis Grundbergs, Pāvilostas novada būvvaldes vadītājs
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Otto Butlers nodzīvoja sa-
vam laikam garu mūžu – no 
1845. līdz 1932. gadam. Miris 
87 gadu vecumā.

Ģimenē bija meita Elizabete, 
kura apprecējās ar vēlāko 
Pāvilostas ostas priekšnieku 
un glābšanas laivas komandieri 
Jāni Freimani.

Par laika periodu līdz 
1891. gadam pagaidām ziņu nav. 
Kad 1879. gada 23. jūnijā atklā-
ja Pāvilostas pirmo koka molu 
un lika pamatakmeni loču ēkai, 
O. Butleram bija 34 gadi.

Zvejnieki Butlers un Donis 
bija pirmie vīri, kuri uzcēla sa-
vas mājas Vītolu ielā – pirmajā 
Pāvilostas ielā. 1890. gadā kopā 
bija ne vairāk kā 10 māju, tad sā-
kās Liepājas ostas būve, kas bija 
spēcīgs impulss arī Pāvilostas 
attīstībai.

Tolaik kuģi nenāca iekšā 
ostā, bet tos ievilka velkonītis. 
Vēlāk, kad velkonim uz akme-
ņiem nolauza stūri, kuģiem 
pretī izbrauca locis – ostas 
kapteinis vai kāds pieredzējis 
jūrnieks, kurš palīdzēja ienākt 
ostā, bet vilcējspēks bija zirgi, 
kas gar krastu pievilka kuģus 
līdz kravas uzņemšanas vie-
tai. Laikrakstā “Jūrnieks” Nr.1 
1933. gada janvārī minēts, ka 
O. Butlers  bijis arī loču koman-
dieris.

Zināms, ka 1891. gadā 
O. Butlers vadīja Pāvilostas 
ostas darbu, būdams ostas 
priekšnieks. Par Pāvilostas 
ostas priekšnieka darbību 
19. gadsimta beigās un 
20. gadsimta sākumā ziņu 
ārkārtīgi maz. Esmu lūgusi 
Liepājas muzeja darbinieci, kura 
nodarbojas ar jūrniecības lietām, 
pievērst uzmanību O. Butlera 
uzvārdam. Iespējams, ka kādas 
ziņas vēl iegūsim.

Kurzemes piekrastē šajā lai-
kā nebija nevienas glābšanas 
laivas, kas palīdzētu briesmās 
nonākušajiem jūrniekiem un 
zvejniekiem. 1891. gadā piepil-
dījās sen iecerētā ideja par glāb-
šanas komandas izveidi. No Lie-
pājas atvilka pirmo glābšanas 
laivu, kas bija pirkta Hamburgā 
un nebija vairs jauna, un par 
laivas kapteini iecēla O. Butle-
ru. Viņš bija pakļauts Liepājas 
ostas Glābšanas nodaļas priekš-
niekam. Sākumā laivu novieto-
ja koka šķūnītī, bet viss laivas 
aprīkojums glabājās pie Butlera 
mājās. Pēc gada valdība iedeva 
līdzekļus pamatīgākai laivas 
novietnes būvei. Katru gadu no 
Liepājas brauca laivu revidēt, 
lika arī nolaist to ūdenī.

O. Butlera vadītā glābšanas 
komanda pirmo avarējušo kuģi 
izglāba 1892. gada 7. decembrī, 
tieši gadu pēc glābšanas stacijas 
izveidošanas. Tā bija divmastu 
briga “Vest”, kas piederēja Lie-
pājas rēderejai un nāca no Lībe-
kas uz Ventspili.

Glābšanas darbi turpinājās 
arī turpmākajos gados, kopā 
O. Butlera vadītā komanda iz-
glāba 117 slīkstošus jūrniekus 

Sakopj Otto Butlera kapavietu

Butlera piemiņas vietas atklāšanas brīdis Pāvilostas kapsētā. Foto: M. Kurčanova

un zvejniekus, par ko O. Butlers 
saņēma 15 lielas un mazas zelta 
un sudraba medaļas no Vācijas, 
Francijas, Krievijas un Dānijas 
valdībām. Viņš apbalvots arī ar 
11 atzinības rakstiem un diplo-
miem. Visas piešķirtās goda zī-
mes Butlers nepaspēja saņemt 
Pirmā pasaules kara dēļ. No 
Krievijas viņam pienācās pensi-
ja, kuru nesaņēma, jo valsts pēc 
kara beidza pastāvēt.

Izglābtos viņš nogādāja savā 
mājā Pāvilostā, Vītolu ielā 9 (ta-
gad 11), kur sasildīja, deva sau-
sas drēbes, ļāva atgūt spēkus. Ar 
savu labdarību un varonību bija 
labi pazīstams visā Kurzemes 
jūrmalā.

1911. gadā O. Butlers uzbū-
vēja pirmo zvejas motorlaivu 
Pāvilostā. 1914. gadā, karam sā-
koties, tādas bija jau 25.

Par O. Butleru zināms arī, 
ka viņš pirmais Pāvilostā sācis 
zvejot lašus pēc prūšu parauga 
ar makšķerēm. Viņš prata iz-
gatavot arī lašu makšķeres. Ga-
tavoja tās gan sev, gan citiem. 
Āķus vajadzēja ap 500 gabalu. 
Ar lašu zveju nodarbojās arī citi 
Pāvilostas zvejnieki. Butleram 
bija pagrabs, kur zivis uzglabāja 
līdz promsūtīšanai. Sākumā la-
šus pārdeva tikai Liepājā, vēlāk 
no Liepājas pa dzelzceļu veda uz 
Rīgu. Tur maksāja vairāk. Par 1 
mārciņu cenu starpība bija 10 
kapeikas.

Sākoties Pirmajam pasaules 
karam, O. Butlers kopā ar sievu 
un meitas ģimeni devās bēgļu 
gaitās uz Krieviju. Radinieki at-
cerējās, ka Butleri kopā ar znota 
Freimaņa ģimeni sākumā dzīvo-
juši Narvā, vēlāk – Arhangeļskā.

Tā kā vācu karaspēks 
1915. gada vasarā tuvojās ne-
gaidīti ātri, bēgšana no Pāvilos-
tas notika ļoti strauji, aizbrauca 
pavisam 14 laivas. Zvejnieki pa 
jūru devās uz Ventspili, tad uz 
Roju, tālāk uz Ainažiem, tad uz 
Pērnavu. Tur sanāca liktenīgs 
pārpratums, zvejnieki nepa-
spēja laikus doties uz Narvu, 
ostas vadībai likās, ka viņi grib 

sagaidīt vāciešus, un Pērnavas 
ostas komandieris lika visas lai-
vas atņemt un uzspridzināt. Tā 
gāja bojā puse Pāvilostas zvejas 
flotiles. O. Butlers devās uz Pē-
terburgu pie Valsts Domes depu-
tāta Goldmaņa meklēt palīdzību. 
Goldmanis iepazīstināja viņu 
ar pulkvedi Rodzjanko, Valsts 
Domes priekšsēdētāja brāli, un, 
pateicoties O. Butlera valodas 
prasmei un enerģijai, viņam iz-
devās panākt, ka Krievijas valsts 
izmaksāja zvejniekiem kompen-
sāciju par zaudētajām zvejas lai-
vām. To saņēma 1916. gada mai-
jā. Pirms tam zvejniekiem lika 
nodot zvērestu Narvas baznīcā, 
ka nav bijuši ļaunprātīgi nolūki 
pret valsti.

Arhangeļskā bēgļu dzīves 
apstākļi bija smagi. Butlera maz-
dēliem Otto un Ludim vecāmāte 
uzšuva auduma tarbas un lika 
iet uz staciju lasīt no vagoniem 
ogļu atliekas, lai būtu, ar ko ap-
kurināt dzīvokli. Mazie bērni 
bieži slimoja.

Bēgļu laikā Krievijā nomira 
O. Butlera meita Elizabete un 
divi mazbērni – Valija un Ed-
gars. J. Freimaņa ģimenē palika 
trīs bērni. Pēc kara visi kopā 

atgriezās Pāvilostā, Vītolu ielas 
mājā. Te atklājās liels zaudē-
jums – bija pazudušas hronikas 
un dienasgrāmatas, kuras visu 
darba mūžu pedantiski O. But-
lers bija rakstījis par Pāvilostu, 
ostu, glābšanas staciju. Dodoties 
bēgļu gaitās, pierakstus līdzi ne-
paņēma un nebija arī laika tos 
noslēpt drošā vietā. Visticamāk, 
tas arī ir iemesls, kāpēc par 
O. Butleru līdz šim ir bijusi tik 
skopa informācija un viņa lielais 
ieguldījums Pāvilostas ostas at-
tīstībā nav pienācīgi novērtēts.

O. Butlers miris 1932. gada 
25. decembrī 87 gadu vecumā. 
Par to liecina laikrakstā “Jūr-
nieks” 1933. gada janvārī pub-
licētā informācija. Viņa darbu 
ostā un glābšanas laivas stacijā 
turpināja znots Jānis Freimanis. 
Butlera mazbērni Otto un Elvīra 
pēc atgriešanās Latvijā ieguva 
tam laikam labas komercizglī-
tības. Ludvigs devās pasaulē, 
pēc nostāstiem – viņš gāja bojā 
Tuvajos Austrumos trīsdesmito 
gadu vidū. Elvīra Otrā pasaules 
kara beigās devās uz ASV, bēr-
nu viņas ģimenē nebija. Par Otto 
informācijas nav. Otrajam pa-
saules karam sākoties, kopā ar 

sievu Hermīni esot dzīvojis Lie-
pājā. Pilnīgi iespējams, ka ir dzī-
vi kādi Otto Freimaņa radinieki, 
kuri par šo publikāciju uzzinās 
un varēs sniegt papildu ziņas 
par O. Butleru.

Informācija iegūta no dažā-
diem avotiem, fiksējot visu, ko 
vien līdz šim izdevās uzzināt, 
un tagad pamazām no šiem 
fragmentiem veidojas kopaina. 
Viens no avotiem – skolotāja 
Šneidera Pāvilostas hronika, ar 
kuru atļāva iepazīties Pāvilos-
tas novadpētniecības muzejs. 
Dažas personiskas detaļas atce-
rējās J. Freimaņa meita no otrās 
laulības – Melānija Veinberga 
(dzimusi Freimane), kura agrā 
bērnībā bija pazinusi O. Butle-
ru. Tuvinieki mājās Butlera tēva 
vārdu pieminējuši bieži.

Valda Kurzemniece (dzimusi 
Kristapsone, tagad 82 gadi) at-
cerējās, ka 1945. vai 1946. gadā, 
kad viņa gāja skolā, skolotājs Er-
nests Šneiders centās bērnus ie-
pazīstināt ar visu, kas Pāvilostā 
un tās apkārtnē nozīmīgs, veda 
pastaigās, izrādīja dažādus ob-
jektus. Vienā no tādām reizēm 
skolotājs Šneiders kapos rādījis 
arī Otto Butlera kapu un teicis, 
ka tur guļ viens Pāvilostai ļoti 
svarīgs vīrs.

Kopā ar savu mammu Me-
lāniju Veinbergu kopjot kapus, 
pamazām biju iepazinusies arī 
ar maģisko “Vecā Butlera” kapa 
kopiņu bez uzraksta, jo man 
vienmēr atgādināja, lai neaiz-
mirstu to apliet un ielikt vāzē 
puķes. Pamazām sarunās šis tēls 
ieguva konkrēta cilvēka aprises 
un arvien lielāka auga pārlie-
cība, ka nepieciešams izcelt no 
aizmirstības cilvēku, kurš visu 
savu dzīvi veltījis Pāvilostas os-
tas izaugsmei, zvejnieku dzīves 
uzlabošanai un nelaimē nonāku-
šu jūrnieku glābšanai.

Kad 2018. gada aprīlī Pāvil
ostas novada pašvaldība izslu-
dināja kultūras un izglītības 
projektu konkursu, novadpēt-
niecības muzeja vadītājas Iri-
nas Kurčanovas pamudināta un 
atbalstīta, uzrakstīju projekta 
pieteikumu O. Butlera piemiņas 
vietas izveidošanai.

Lielu atbalstu projekta reali-
zācijas laikā saņēmu no Pāvilos-
tas ostas pārvaldnieka Ronalda 
Griškēviča, akmeņkaļa Voldemā-
ra Kandēvica, no mākslinieku 
Kurzemnieku ģimenes un arī no 
savas ģimenes jauniešiem Dai-
ņa Ozola un Māra Plēpja, kuri 
beigās paveica visus smagos 
piemiņas vietas labiekārtošanas 
darbus. Paldies mācītājam Deni-
sam Doroņinam par ļoti cilvēcis-
ko un sirsnīgo uzrunu O. Butlera 
piemiņas vietas atklāšanas brīdī 
Zvejnieku svētkos 14. jūlijā.

Iedzīvotāji aicināti dalīties ar 
kādiem citiem materiāliem, in-
formāciju vai foto par Otto Butle-
ru, materiālus nododot Pāvilos-
tas novadpētniecības muzejam.

Projekta vadītāja 
Indra Plēpe
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Jau pagājis gads, un atkal 
Pāvilostā pulcējās tie, kuri divu 
dienu garumā nedēļas nogalē 
vēlējās baudīt skaistu mūziku 
un mākslu. 20. un 21. jūlijā nu 
jau piekto reizi notika Pāvilostas 
mūzikas un mākslas festivāls 
“Zaļais stars”.

Klusā un siltā vasaras vakarā 
daudzi pulcējās Sakaslejas baz-
nīcas dārzā, lai baudītu festivāla 
nakts koncertu, kuru 2008. gadā 
Sakaslejas baznīcas ērģeļu un 
mūzikas attīstības fonds rīkoja ar 
mērķi restaurēt Sakaslejas baz-
nīcas skaistās ērģeles. Kā atzina 
baznīcas ērģeļu fonda vadītāja 

Kristīne Grasmane, sākotnēji vei-
dotais baznīcas fonda labdarības 
koncerts pēdējos piecus gadus ir 
daļa arī no festivāla “Zaļais stars” 
koncerta programmas, par ko ir 
liels prieks. Vadītāja vēl noslē-
gumā noteica: “Paldies par kuplo 
koncertu apmeklējumu un par zie-
dojumiem! Tad ir jēga šo turpināt. 
Lai skaists vakars!”

Koncerts iesākās ar skaistu 
dziesminieces Sintijas Gravas 
dziedājumu, bet turpinājumā mu-
zicēja Liepājas zvanu ansamblis 
“Campanella” un tā vadītāja Astra 
Ziemele.

Savukārt Sakaslejas draudzes 

Zaļais stars Pāvilostā iemirdzas piekto reizi

mācītājs Atis Grīnbergs klāteso-
šajiem sacīja: “Mūzika ir unikāla 
Dieva dāvana, jo tā aizrauj ikvienu 
un vieno visus. Mūzika visos laikos 
darījusi labas lietas, tā dziedē dvē-
seli un garu. Mūzika uzrunā gan 
ticīgus, gan neticīgus. Ticīgie uzru-
nā Dievu ar mūziku. Neticīgs caur 
sāpēm un caur mūziku sauc pēc 
Dieva. Šovakar tieši mūzika visus 
jūs atvedusi pie šī dievnama, lai tad 
mūzika ieved arī baznīcā. Novēlu, 
lai mūzika pieved tuvāk Dievam!” 

Koncertu turpināja un burvīgu 
noskaņu sniedza ērģelnieks Jānis 
Pelše ar virtuozi izpildītiem ērģeļu 
skaņdarbiem. Vēl uzstājās Kuldī-
gas koris “Rāte” un tās vadītājs An-
dis Goza, ģitārspēles virtuozi Ai
vars Hermanis un Ēriks Upenieks, 
talantīgā vijolniece Elza Siliņa, 
dziesminieks un skaistu dziesmu 
autors Valdis Indrišonoks, Pāvil
ostas Mūzikas un mākslas skolas 
ģitārspēles audzēkņi Reinis un 

Eva Vītoliņi un taustiņinstrument-
spēles audzēknis Valts Entonijs 
Drišļjuks, kā arī, aicinot līdzi dzie-
dāt gan korim, gan koncerta klau-
sītājiem, ar populārām un tautā ie-
mīļotām dziesmām uzstājās Kārlis 
Būmeisters jeb Kaža, bet pie kla-
vierēm sēdās un muzikālo pava-
dījumu piespēlēja pats Uldis Mar-
hilēvičs. Pasākumu vadīja Krista 
Karlsone, kura koncertā sniedza 
arī savu dziedājumu.

Pacilātā un pozitīvisma pielā-
dētā gaisotnē jau vēlā nakts stundā 
noslēdzās festivāla pirmā diena.

Sestdiena, festivāla otrā diena, 
iesākās vēlā pēcpusdienā ar Dzin-
taru ielas tirdziņu, kurā ikviens 
tā apmeklētājs varēja iegādāties 
ar jūras tematiku un karsto laiku 
saistītas lietas gan skaistumam, 
gan vēdera priekiem un veldzei, 
gan saimniecībā labi pielietoja-
mus priekšmetus. Daudzi, iegā-
dājušies saldējuma kokteili vai ko 

citu atspirdzinošu, zvilnēja turpat 
pludmales smiltīs un gaidīja fes-
tivāla kulminācijas brīdi – plud-
males koncertu ar daudzu Latvijā 
populāru mūziķu piedalīšanos.

Šogad lielkoncertā Pāvilostas 
pludmalē uzstājās – Fēlikss Ķi-
ģelis, Žoržs Siksna, Ivo Fomins, 
Antra Stafecka, Ainars Virga, gru-
pa “Montana”, vējdēlistu grupa 
“Bezvējš”, Roberts Zīle un grupa 
“Kaža Blues Band”, Pāvilostas 
jaunieši un citi. Pasākumu vadīja 
aktieris Gints Grāvelis un visiem 
līdzi dziedāja Uldis Marhilēvičs. 
Skaists brīdis un neatņemama 
koncerta sastāvdaļa ir Pāvilostas 
himnas atskaņošana un krāsainais 
salūts naksnīgajās debesīs. Arī šo-
gad šis brīdis bija emociju pilns un 
nelika vilties.

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Foto: M. Kurčanova
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Dejotājiem un dziedātājiem 
nav lielāka prieka un ganda-
rījuma kā dalība Dziesmu un 
deju svētkos, kas norisinās ik 
pa 5 gadiem un kam īpaši ga-
tavojas ik gadu, apgūstot dejot 
un dziedāt prasmi un atrādot to 
skates žūrijai.

Latvijas valsts simtgades zīmē 
notiekošie XXVI Vispārējie latvie-
šu dziesmu un XVI Deju svētki 
norisinājās nedēļas garumā Rīgā 
no 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Arī 
Pāvilostas novada pārstāvji – vi-
dējās paaudzes deju kolektīvi 
“Mārsils” un “Vērgalīte” un sievie-
šu koris “Sīga” ar svētku gājienu 
uzsāka dalību Latvijas simtgades 
Dziesmu un deju svētkos.

Agrais rīts, lai dotos uz svēt-
kiem Rīgā, gan dejotājiem, gan 
koristiem iesākās ar smago somu 
un tautastērpu nogādāšanu uz 
autobusiem, kuri, kā ierasts, īpa-
ši svētkiem  tiek rotāti ar ozolla-
pu un ziedu vītnēm. Gatavojoties 
šiem Dziesmu un deju svētkiem, 
sieviešu koris “Sīga” un deju ko-
lektīvs “Mārsils” bija darinājuši 
arī savu kolektīvu karogus – vim-
peļus. Vidējās paaudzes deju ko-
lektīva vadītāja Zane Mežavilka 
īsi pirms iekāpšanas svētku auto-
busā kolektīva dalībniekiem pir-
mo reizi atrādīja skaisto vimpeli, 
kam savu roku pielikuši arī katrs 
no kolektīva dejotājiem, vimpeļa 
jostai noaužot nelielu fragmen-
tu. Savukārt kā skaista tradīcija 
šajā reizē tika iesākta vimpeļa 
koka kātā piestiprināt metālisku 
plāksnīti, kas apliecina kolektīva 
dalību Dziesmu un deju svētkos. 
Tā kā Pāvilostā vidējās paaudzes 
deju kolektīvs pastāv jau daudzus 
gadus un to ilgus gadus vadījuši 
Daiga Cābele un Einārs Vārsbergs, 
tad pašreizējā kolektīva vadītāja 
aicināja abus iepriekšējos vadītā-
jus pievienoties viņai un pie koka 
kāta piestiprināt metālisko zīmi. 
Turpinājumā sekoja dalībnieku 
sveikšana un svinīga ID kartes 
un svētku somiņas pasniegšana. 
Šādas svētku somas saņēma visi 
svētku dalībnieki.

Ilgais ceļš uz Rīgu nepagāja 
mierā un klusumā, bet gan jautri 
čalojot un dziedot, kā arī atcero-
ties smieklīgus atgadījumus no 
iepriekšējiem Dziesmu un deju 
svētkiem.

Šogad svētki bija īpaši ar to, 
ka tradicionālais svētku gājiens 
noritēja svētku nedēļas pirmajā 
dienā, proti, svētdienā, 1. jūlijā, 
nevis kā citus gadus – svētku 
no slēguma dienā. Spītējot milzī-
gajam vējam un pelēkajiem mā-
koņiem, kora “Sīga” dalībnieces, 
VPDK “Mārsils” un “Vērgalīte” 
dejotāji devās krāšņajā svētku gā-
jienā, pieskandinot un piedejojot 
Rīgas ielas, kā arī saņemot mīļus 
un skaļus uzsaukumus no gājiena 
vērotājiem. Gājiens ilga gandrīz 
astoņas stundas, un kopumā tajā 
piedalījās vairāk nekā 45 tūkstoši 
dziedātāju un dejotāju.

Svētku nedēļa pagāja garos 
mēģinājumos. Dejotājiem tie ie-

sākās otrdienā, garas stundas 
pavadot “Daugavas” stadionā, bet 
koristiem ceturtdienā Mežaparka 
Lielajā estrādē. Pāvilostas deju ko-
lektīva “Mārsils” dalībnieki deju 
lieluzvedumā izdejoja četras de-
jas – “Kristī mazus, kristī lielus”, 
“Es meitiņa kā rozīte”, “Meitenes 
pielūgsme”, “Es mācēju danci 
vest” un izskaņas deju “Gaismu 
saucu, gaisma ausa”, kur vienā 
laukumā  apvienojās visi dejotāji. 
Savukārt Vērgales pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Vērgalī-
te” dejoja “Pa sauli, pret sauli pā-
dīti dīdu”, “Lielais rits”, “Pats par 
savu naudu dzēru”, “Dievs, sargi 
dzimteni!”, “Ciemā teku meitas 
celt” un noslēguma deju.

Lieluzvedumā “Māras zeme” 
piedalījās 18 174 dejotāji no 739 
kolektīviem, izdejojot 28 dejas un 
saviem skatītājiem sniedzot trīs 
koncertus – ģenerālmēģinājuma 
koncertu ceturtdienā, vienu kon-
certu piektdienā un noslēguma 
koncertu sestdienā, ko ikviens ska-
tītājs varēja vērot arī TV ekrānos.

Savukārt noslēguma koncertā 
“Zvaigžņu ceļā”, ko skatītāji svēt-
dienā varēja vērot gan klātienē 
Mežaparkā, gan televīzijā, izska-
nēja 46 skaņdarbi, ko izpildīja 
16 500 dziedātāju no 429 koriem. 
Svētdienas noslēguma koncertā 
Pāvilostas sieviešu koris “Sīga” 
apvienotajā, lielajā svētku korī 
Mežaparkā skatītājiem izpildīja 
vairāk nekā 18 skaņdarbus, po-
pulārākie no tiem: “Lec, Saulīte!”, 
“Manai dzimtenei”, “Virs galvas 
mūžīgs Piena ceļš”, “Saule, Pēr-
kons, Daugava”, “Pūt, vējiņi!”, 
“Gaismas pils” un fragmenti no 
rok operas “Lāčplēsis”.

Ieguldītais lielais darbs, virs-
vadītāju aizrautība un profesiona-
litāte, dejotāju un koristu degsme 
bija faktori, kas deju lieluzvedu-
mam “Māras zeme” un koru no
slēguma koncertam “Zvaigžņu 
ceļā” ļāva būt tik grandioziem, 
emocionāli pacilātiem un atmiņā 
paliekošiem.

Svētku nedēļā Rīgā piedalījās 
43 000 dalībnieku no 118 Latvi-
jas pašvaldībām un 21 pasaules 
valsts, kur latvieši uztur un attīsta 
Dziesmu un deju svētku tradīciju. 
Septiņās dienās viņi piedalījās 
vairāk nekā 65 pasākumos – 
koru, deju, pūtēju orķestru, kokļu, 
tautas mūzikas, vokālo ansambļu, 
folkloras kopu u.c. koncertprog-
rammās, latviešu tautastērpu ska-
tē, tautas lietišķās mākslas izstā-
dē un amatierteātru izrādēs.

Pāvilostas novada dejotāji un 
koristes ar pacilātības, gandarīju-
ma un piepildījuma sajūtu agrā 
pirmdienas rītā atgriezās mājās, 
lai vēl mazliet baudītu vasaru, bet 
jau rudenī ar jaunu enerģiju un 
sparu atkal apgūtu jaunas dejas 
un mācītos jaunas dziesmas, kas 
izskanēs jau nākamajos Dziesmu 
un deju svētkos 2023. gadā Rīgā.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Pāvilostas novada dejotāji un dziedātāji 
piedalās Dziesmu un deju svētkos Rīgā

Plašāku fotoreportāžu skatieties mājaslapas www.pavilosta.lv sadaļā FOTOGALERIJAS.

Sieviešu koris “Sīga”

VPDK “Vērgalīte”

VPDK “Mārsils”

Foto no dalībnieku personīgā arhīva
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Melanoma ir nopietna ļaun-
dabīga ādas saslimšana. Agrīni 
atklājot un savlaicīgi ārstējot, 
ir ļoti laba prognoze, taču tā ir 
ādas onkoloģiska saslimšana, 
kas visbiežāk metastazē un 
kļūst par iemeslu cilvēka bojā-
ejai.

Melanomas attīstībā ļoti liela 
nozīme ir indivīda ģenētiskiem 
faktoriem un apkārtējās vides 
apstākļiem (pakļautība UV sta-
riem). Īpaši aktuāla ir cilvēka 
pakļautība UV stariem tieši bēr-
nu vecumā.

CIK AKTUĀLA 
MELANOMA IR LATVIJĀ?

Pēdējos gados melanomas 
gadījumu skaits pieaug visās pa-
saules valstīs, tai skaitā arī Lat-
vijā, kur pamatiedzīvotāji ir gaiš
ādainie cilvēki. Daudzās valstīs 
novēro arī ievērojamu mirstības 
pieaugumu no šī audzēja, bet 
daudzās valstīs, pateicoties labi 
attīstītai agrīnai diagnostikai, 
novēro gadījumu skaitu pieau-
gumu un mirstības samazināša-
nos. Laika posmā no 1985. gada 
līdz 2015. gadam melanomas 
gadījumu skaits ir dubultojies. 
Mūsdienās Latvijā katru gadu 
diagnosticē nedaudz vairāk par 
200 melanomām, diemžēl katru 
gadu mēs zaudējam ap 90 cilvē-
ku, kuri nomirst no melanomas 
izraisītām sekām.

KĀ RODAS MELANOMA?
Melanoma attīstās no īpašām 

pigmentu sintezējošām šūnām 
– melanocītiem. Agrīni atklājot 
un savlaicīgi ārstējot, ir ļoti laba 
prognoze, taču tā ir ādas onkolo-
ģiska saslimšana, kas bieži meta-
stāzē un kļūst par iemeslu cilvē-
ka bojāejai.

KĀDĀ VECUMĀ?
Melanoma ir audzējs, kas pa-

matā novērojams vecumā pēc 50 
gadiem. Bet pēdējos gados mela-
noma tiek diagnosticēta gados ar-
vien jaunākiem cilvēkiem. Vecu-
ma grupā starp 20 un 30 gadiem 

MELANOMA

melanoma ir biežākais ļaundabī-
gais audzējs starp visiem audzē-
jiem šajā vecuma grupā.

VAI MELANOMA IR TIKAI 
ĀDAS AUDZĒJS?

Vairums (> 90%) melanomu 
attīstās ādā un ievērojami retāk 
– acī, gļotādās, centrālā nervu 
sistēmā vai apzarnī. Visās minē-
tās vietās atrodami melanocīti, 
šūnas no kurām spēj attīstīties 
melanoma. Primāra melanoma 
līdz 80% gadījumu var attīstīties 
kā jauns veidojums pilnīgi veselā 
ādā vai 20% gadījumu uz iepriek-
šēja pigmentēta veidojuma fona, 
saulei atklātās un saulei neatklā-
tās ķermeņa daļās.

Pastāv ievērojamas atšķirības 
un arī slimības gaitas prognoze 
starp agrīnu melanomu un ad-
vancētu (metastazējošu) melano-
mu.

MELANOMAS PAZĪMES – 
SŪDZĪBAS UN SIMPTOMI

Melanoma savas attīstības sā-
kumā ir pilnīgi bez simptomiem. 
Attīstīta melanoma uzrāda ādas 
izmaiņas un dažādas sajūtas.

Nepieciešams pievērst uz-
manību šādām ādas veidojuma 
izmaiņām:

l forma – simetriska vai asi-
metriska (vienai veidojuma ma-
lai ir jābūt vienādai ar otru),

l sajūtas – nieze, sāpes, sūr-
stoša sajūta, 

l svarīga pazīme ir veidoju-
ma pastāvēšanas laiks,

l “neglītā pīlēna pazīme” 
– vai veidojums ir atšķirīgs no 
citiem uz ādas redzamiem veido-
jumiem.

KĀDI PIESARDZĪBAS 
PASĀKUMI JĀIEVĒRO,
UZTUROTIES SAULĒ?

Ļoti svarīgi zināt, kā tu sauli 
vari baudīt droši, nekaitējot sev. 
Labākais veids, kā pasargāt sevi 
no saules nelabvēlīgās iedarbī-
bas, ir izvairīties no pārmērīgas 
atrašanās saulē. Lai pasargātu 
sevi un savus ģimenes locekļus 

no UV starojuma kaitīgās ietek-
mes, ievēro šādus ieteikumus: 
pavasarī un vasarā izvairies no 
uzturēšanās saulē laika periodā 
no plkst. 11.00 līdz plkst. 15.00. 
Šajā laika periodā ir visspēcīgā-
kā saules intensitāte. Šajā laikā 
ieteicams uzturēties ēnā. Īpašu 
piesardzību ievēro, uzturoties 
sniega tuvumā, pie ūdens un 
smiltīs, jo tie atstaro UV starus 
un līdz ar to pieaug apdeguma 
risks. Pēc iespējas aizsedz ķer-
meni, atrodoties saulē. Izvēlies 
piemērotu apģērbu. Kad vien tas 
ir iespējams, izvēlies vieglu, da-
bīga materiāla apģērbu ar garām 
piedurknēm, tas var pasargāt tevi 
no UV starojuma. Galvassega.

Labākai aizsardzībai izvēlies 
cepuri ar malām, kas apēno seju, 
ausis un sprandu.

Saulesbrilles pasargā tavas 
acis no UV starojuma un samazi-
na kataraktas risku.

Iegādājoties saulesbrilles, 
pievērs uzmanību, lai tās būtu 
pārklātas ar UV filtru. Latvijas 

apstākļiem piemērotākās saules-
brilles ir ar 50 – 70% UV filtru, 
atpūšoties sniegotos kalnos un 
pie ūdeņiem, izvēlies saulesbril-
les ar 80 – 100% UV filtru.

Apskatot saulesbrilles, nav ie-
spējams pateikt, vai tās ir pārklā-
tas ar UV filtru. Tāpēc ieteicams 
saulesbrilles iegādāties speciali-
zētos optikas veikalos, kur tiek 
garantēta briļļu kvalitāte. Ja bril-
lēm nav UV filtra, acīm tiek noda-
rīts daudz lielāks ļaunums, nekā 
nelietojot tās. Labāk izvēlies kvali-
tatīvas saulesbrilles vai nelieto tās 
vispār. Uzturoties saulē, vienmēr 
lieto aizsarglīdzekļus (krēmu, 
losjonu, izsmidzināmu aizsarglī-
dzekli) pret UV starojumu.

ĪPAŠI PIESARDZĪBAS 
PASĀKUMI SAUĻOJOTIES

Sauļoties nedrīkst cilvēki, ku-
riem bijusi onkoloģiska saslimša-
na, jo  īpaši ādas vēzis. Cilvēkiem 
ar lielu dzimumzīmju skaitu saulē 
jābūt piesardzīgiem. Pirms doša-
nās saulē ieteicams konsultēties 

ar ārstu un veikt izmeklējumus. 
Svarīgi pievērst uzmanību tām 
dzimumzīmēm, kas uz ādas parā-
dījušās nesen. Sauļoties nav ietei-
cams arī grūtniecēm un cilvēkiem 
ar sirds – asinsvadu sistēmas sli-
mībām (īpaši, ja ir bijis infarkts 
un/vai insults), kā arī cilvēkiem 
antibiotiku lietošanas laikā un ne-
dēļu pēc zāļu lietošanas pārtrauk-
šanas. Lietojot medikamentus, 
uzmanīgi izlasi zāļu lietošanas 
instrukciju, kurā ir norādīts, ja 
sauļošanās nav ieteicama.  Dodo-
ties atpūsties uz dienvidu zemēm, 
atceries, ka tur UV staru iedarbība 
ir spēcīgāka. Sauļojoties lieto spē-
cīgāku aizsardzības  līdzekli un 
saulē uzturies īsāku laiku. Atce-
ries, ūdens virsma UV starojuma 
daudzumu dubulto. UV starojums  
nāk gan no saules, gan atstarojas 
no ūdens virsmas. Tāpēc, atpūšo-
ties  pie vai uz ūdeņiem, izvēlies 
aizsargkrēmu ar lielāku aizsardzī-
bas indeksu. Peldoties atceries, ka 
UV starojums iekļūst ūdenī 40 cm 
dziļumā.

Faktori, kuri attiecas uz pašu cilvēku:

l Cilvēki ar I, II un III ādas fototipu 
l Cilvēki ar gēniem, kuri nosaka gaišu un rudu matu krāsu, gaišas acis
l Cilvēki, kuriem no dzimšanas ir lieli iedzimtie nevusi
l Ne-melanomas ādas audzēji dzīves laikā 
 (bazalioma, plakanšūnu karcinoma) pašam cilvēkam
l Pirmsvēža ādas veidojumi (aktīniskās keratozes un Bouena slimība)
l Ja uz ādas ir vairāk par 50 pigmentētiem veidojumiem
l Melanoma paša cilvēka dzīves laikā
l Melanoma asins radiniekiem (vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas, onkuļi,
 tantes). Jo tuvāka radniecības pakāpe, jo augstāks risks. 
 Sieva un vīrs nav asinsradinieki!
l Imūnsupresīvie stāvokļi (autoimūnās saslimšanas, 
 onkoloģiskās saslimšanas, medikamentu lietošana, HIV)
l Ģenētiskie stāvokļi

Faktori, kuri attiecas uz apkārtējo vidi 
(šos faktorus dzīves laikā ir iespējams pilnīgi novērst)

l Pakļautība UV starojumam – darbs, hobijs, dažu slimību ārstēšana
l Saules apdegumi bērnībā un jaunībā
l Solārija apmeklēšana

MELANOMAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI
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7. jūlija diena Plocē aizritē-
ja jautrā un sportiskā gaisotnē, 
jo vietējie iedzīvotāji un ciemi-
ņi piedalījās sporta un atpūtas 
dienas pasākumā.

Tas iesākās ar Vērgales kul-
tūras nama vadītājas uzrunu, 
kurā viņa pauda prieku par ska-
tītājiem, kas bija ieradušies jo 
īpaši kuplā pulkā. Bērnu drama-
tiskais kolektīvs spēlēja  izrādi 
“Vecmāmiņas dzimšanas diena”, 
kurā piedalījās tikai Ploces ciema 
bērni – Ilze Dārzniece, Dagnija 
Tomaševska, Anete Tomaševs-
ka, Matīss Tomaševskis, Nikola 
Krauk le, Viktorija Edija Vihma-
ne, Liene Pāvila un Dana Done. 
Jaunajiem aktieriem par veiksmī-
go uzstāšanos pulciņa vadītāja 
Velga pasniedza pa rozes ziedam 
un dāvāja rozi arī pasākuma or-

Atpūtas un sporta diena Plocē

ganizatoram Jonam Kalējam, 
kurš aicināja bērnus reģistrēties 
sporta aktivitātēm.

Pavisam šajā dienā sportoja 
32 bērni, kuri startēja gan indivi-
duāli, gan komandās! Pēc nostā-
šanās ierindā un nelielas iesildī-
šanās dalībnieki tika sadalīti pa 
vecuma grupām, lai varētu doties 
izpildīt pirmo disciplīnu – krosu. 
Savukārt pieaugušie ar interesi 
vēroja sacensības un skaļi uz-
mundrināja jaunos sportistus!
Individuālajos sporta veidos 
uzvaru izcīnīja –

1. vieta Gabriēla KALĒJA
2. vieta Ralfs ŠĪMANIS
3. vieta Filips Alberts KALĒJS

Komandu uzvarētāji –
1. vieta “VIKINGI”
2. vieta “ZVAIGZNE”
3. vieta “MAZIŅIE”
 

Par sasniegumiem sacensībās 
uzvarētāji saņēma kausus, meda-
ļas un diplomus. Visi dalībnieki 
tika cienāti ar svētku kliņģeri.

Bērnu priekam darbojās arī 
piepūšamās atrakcijas, bet die-
nas noslēgumā Ploces klubā ik-
viens tika aicināts uz groziņballi 
kopā ar Ēriku Briljonoku. 

Paldies Jonam Kalējam par 
visa pasākuma organizēšanu 
un viņa čaklajiem palīgiem, SIA 
“Pindstrup  Latvia” Ploces iecir-
knim, par finansiālu atbalstu, 
Vērgales sporta nama vadītājam 
Dzintaram Semenkovam un Vēr-
gales kultūras nama vadītājai Vel-
gai Freimanei par palīdzību svēt-
ku organizēšanā un Pāvilostas 
novada pašvaldībai par atbalstu!

 
Vita Braže

Latvijas Muzeju biedrība un Lat-
vijas muzeji no 5. jūnija līdz 31. au-
gustam aicina piedalīties vasaras 
akcijā “Apceļo Latvijas muzejus”.

Akcijā piedalās visi Latvijas 
muzeji, arī Pāvilostas novadpēt-
niecības muzejs, lai ikvienu aici-
nātu apmeklēt muzejus, ieraudzīt 
sev saistošo un pastāstīt par to arī 
citiem – draugiem, paziņām, soci-
ālo tīklu sekotājiem. Akcijas mērķis 
ir popularizēt kultūras mantojumu, 
kas glabājas Latvijas muzejos kā 
Rīgā, tā ārpus tās, Latvijas pierobe-
žā, kā arī vidienē, veicināt to atpa-
zīstamību, rosināt interesi par pie-
dāvājumu un parādīt to “šarmu”.

Aicinām akcijā iesaistīties 
ikvienu Latvijas iedzīvotāju un 
viesus, kam ir interese  iepazīt 
muzeju stāstus, izzināt kultūras 
mantojumu un novada vēsturi. Lai 
piedalītos konkursā, dalībniekam 
nepieciešams profils sociālajā tīklā 
“Facebook” vai “Instagram”. Ak-
cijas galvenā platforma ir sociālā 
tīkla “Facebook” lapa www.face-
book.com/apcelolatvijasmuzejus, 
bet šajā gadā savus stāstus var 
publicēt arī “Instagram” kontā. 
Apmeklējot kādu no muzejiem, da-
lībniekam savā “Facebook” profilā, 
laika līnijā, jāievieto foto no ap-
meklētā muzeja un jākomentē pie-
dzīvotais, redzētais un uzzinātais. 
Tāpat jāpievieno norāde @Apceļo 
Latvijas muzejus un jāatzīmē at-
rašanās vieta, izmantojot sociālā 
tīkla “Facebook” rīku ar vietas at-
zīmēšanu vai arī ierakstot konkrē-
tu muzeju, piemēram, @Limbažu 
muzejs. “Instagram” kontā visiem 
stāstiem noteikti jāpievieno mir-
kļbirka #apcelolatvijasmuzejus, 
kā arī konkrētā muzeja mirkļbirka, 
piemēram, #lnmm vai #madonas-

Latvijas Muzeju biedrība 
aicina apceļot Latvijas muzejus

muzejs. Ar akcijas nolikumu un 
uzdevumiem var iepazīties Latvijas 
Muzeju biedrības mājaslapā www.
muzeji.lv .

Lai būtu vieglāk izvēlēties, uz 
kurieni doties, ir iespēja izmantot 
Latvijas Muzeju biedrības izveidoto 
karti: http://ej.uz/apcelomuzejus.

Kā norāde par dalību akcijā mu-
zejos būs izvietota akcijas “Apceļo 
Latvijas muzejus!” pazīšanas zīme 
jeb logo.

Uzvarētāji tiks noteikti, izvēr-
tējot dalībnieka atraktivitāti un 
aktivitāti, apmeklējot muzejus un 
ievietojot ierakstus vismaz par 5 
apmeklētiem muzejiem.

Šajā gadā balvu fondā ir brīvbiļe-
tes no dažādiem Latvijas muzejiem, 
piemēram, Latvijas Nacionālā māks-
las muzeja, Latvijas Nacionālā vēs-
tures muzeja, Daugavpils M. Rotko 
mākslas centra, I. Ziedoņa muzeja, 
radošās nodarbības grupai līdz 10 
cilvēkiem tādos muzejos kā Memo-
riālo muzeju apvienības muzeji, Lat-
vijas Nacionālais vēstures muzejs, 
Oskara Kalpaka muzejs “Airītes”, 
Talsu novada muzejs, muzeju izde-
vumi un katalogi, kā arī specbalvas 
no Latvijas Muzeju biedrības.

Iepazīsim Latvijas muzejus, to 
izstādes un ekspozīcijas, izzināsim 
vietējo vēsturi, tradīcijas un kultū-
ru, aplūkosim arī sezonālos muze-
jus, kuri atvērti tikai vasarā!

Bebes svētkiem – 10!
Foto no dalībnieku personīgā arhīva

Ir atkal jūlijs, un Bebes iedzī-
votājiem kopā sanākšanas svētki 
– nu jau 10. reizi.

21. jūlija pašā dienas viducī Be-
bes centrā pie Vijas mājām dekorā-
cijas un košā piepūšamā atrakcija 
visus sāka vilināt uz svētkiem, bet 
plkst. 14.00 interesenti devās brau-
cienā uz Pāvilostu, lai muzejā ap-
lūkotu jaunāko digitālo ekspozīciju 
“Pāvilostas zelta smilšu graudi” un 
citus muzeja jaunumus,  apmeklē-
tu muzeja visjaunāko celtni – tīklu 
māju.

Ulmalē ciemojāmies bibliotē-
kā, kur mūs laipni sagaidīja va-
dītāja Lita Šildere. Viņa pastāstīja 
par mūsu novada vienu daļu, un 
kopā ar viņu apmeklējām arī Ul-
males upurakmeni un redzējām 
izveidoto treniņu moto trasi. Lai 
nokļūtu mūsu novada attālākajā 
vietā, mums piebiedrojās Rīvas 
bibliotekāre Vizma Ināra Ansone. 
Jau braucot autobusā, mēs uzzinā-
jām, kas tik reiz nav bijis Rīvās – 
grants fabrika un daudzas mājas, 
klubs un bērnudārzs, veikals… 
un daudz cilvēku. Stabili cauri 
visiem laikiem turas bibliotēka, 
mēs arī tur bijām, un mums pati-
ka. Daudzi tiešām pirmo reizi bija 
Rīvās.

Protams, mājup braucot, pa-

mām. Jauku koncertu divās daļās 
dāvāja arī Sarmīte Priede, kas 
vēlāk spēlēja ballītē. Daudz jaunu 
vēsturisku ziņu par Bebi ieguvām 
no Vērgales muzeja krājuma gla-
bātājas Dainas Vagules, kura bija 
izveidojusi izstādi ar senajām foto-
grāfijām, bet Bebes kartē vajadzē-
ja atcerēties vietu nosaukumus. 
Daina aicināja visus bebeniekus 
iesaistīties Bebes atmiņu grāma-
tas veidošanā, jo ir svarīgi nodot 
vēsturisko mantojumu nākošajām 

paaudzēm. Lielā atmiņu “klade” 
vispirms dosies pie Emīlijas Vī-
toliņas un viņas kuplās ģimenes. 
Pēc gada varēsim lasīt šo grāmatu 
visi kopā, jo svētki turpināsies un 
Bebe mums jāiepazīst daudz pa-
matīgāk tīri vēsturiski.

Pasākuma organizētājas Vija 
un Gunita bija sagādājušas ļoti jau-
ku dāvaniņu dalībniekiem – 2019. 
gada mazo kalendāriņu ar Bebes 
visdažādākiem attēliem.

Sarunas un danči, kopējs mie-

lasts, atmiņu stāsti un vislabākie 
laika apstākļi ļāva cilvēkiem atkal 
pabūt kopā un sagaidīt rīta saulīti.

Paldies visiem, kas bija un at-
balstīja Bebes svētkus, bet tiem, 
kuri šajā dienā čakli strādāja un 
nevarēja būt: lai jums veicas, jo 
nekas nav svarīgāks par ražas no-
vākšanu.

Velga Freimane,
Vērgales kultūras nama 

vadītāja

staigājām arī pa Labraga tiltu un 
klausījāmies vēsturiskos faktus. 
Paldies Irinai, Litai un Vizmai, ka 
atvēlējāt laiku, lai savas zināšanas 
par vietu, kur dzīvojam, dāvātu Be-
bes ļaudīm.

Bebē atgriezāmies ar pusstun-
das kavēšanos – ak, šie luksofori, 
bet ceļš būs kārtībā! Svētki sākās 
ar Velgas uzrunu, un kā pirms 10 
gadiem Vērgales ansambļa “Va-
karvējš” dziedātājas kopā ar Noru 
visus priecēja ar skaistām dzies-



2018. gada augusts12  www.pavilosta.lv

Aizvadīti ikgadējie 
Zvejnieku svētki

Turpinājums. 
Sākums 1. lpp.

Pēc svinīgajām uzrunām jūras 
valdnieks aicināja stiprus vīrus 
uz spēku pārbaudi – zvejnieka zā-
baka un glābšanas riņķa mešanu, 
kā arī laivas un virves vilkšanu. 
Trīs komandās apvienojās spēcī-
gākie vīri, kas savā starpā sadalīja 
arī vērtīgās balvas.

Svētku dienas pirmā daļa līdz 
ar to bija noslēgusies. Vēl paši 
mazākie svētku dalībnieki bau-
dīja piepūšamās atrakcijas, vēl 
kāds, laiski atlaidies smiltiņās, 
gaidīja vakara koncertu.

Upesmuižas parka estrādē 
svētku dienas vakara daļa ie-
sākās ar ekoloģiskās mūzikas 
grupas “Ducele” koncertu. Ne-

ierastie latgaļu mūzikas ritmi 
un skanējums lika klausītājiem 
plaudēt un dziedāt līdzi.

Turpinājumā mūzikas grupas 
“Ginc un Es” un “SimplyCharm” 
aicināja ikvienu izdejoties Zvej-
nieku svētku ballē. Līdz pusnaktī 
naksnīgajās debesīs atmirdzēja 
svētku salūts. Pēc salūta svētku 
balli turpināja Latvijas viena no 
populārākajām grupām “Dzelzs 
vilks”.

Degot karstām ugunskura 
liesmām Upesmuižas parkā, de-
jas turpinājās līdz pat saules aus-
mai.

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Plašāku fotoreportāžu skatieties mājaslapas 
www.pavilosta.lv sadaļā FOTOGALERIJAS.

Pāvilostas jaunieši iesaistās 
svētku organizēšanā 

Arī šogad Pāvilostas Bēr-
nu un jauniešu centra jaunieši 
14. jūlijā piedalījās Pāvilostas  
Zvejnieku svētku organizēšanā. 
Mūsu uzdevums bija sagatavot 
sportiskās aktivitātes gan maza-
jiem svētku apmeklētājiem, gan 
pieaugušajiem. 

Nelielā darba grupa tikās nedē-
ļu iepriekš, lai sagatavotu 5 atrak-
cijas bērniem: puzli ar kuģi, dārgu-
mu meklēšanu, trāpīšanu mērķī ar 
švammēm, zivtiņu makšķerēšanu, 
kā arī lielākās smilšu pils celšanu 
un 5 sporta disciplīnas pieauguša-
jiem komandās – virves vilkšanu, 
zābaka trāpīšanu mērķī, riņķa me-
šanu, laivas vilkšanu, kā arī spēka 
pārbaudi, kurā bija jātur divi spai-
ņi ar ūdeni uz laiku.

Pateicoties labajam laikam, 
kā arī apmeklētāju pietiekami 
lielajam skaitam, varam teikt, ka 
mums izdevās viss iecerētais un 

kopīgi padarījām savu darbu, kā 
nākas. Bērni bija priecīgi par vi-
sām atrakcijām, jo varēja gan iz-
kustēties, gan kārtīgāk padomāt, 
bet pieaugušie parādīt savu spēku 
un izturību pārējiem. Gan bērni, 
gan pieaugušie saņēma balvas par 
labi paveikto darbu, kuras bijām 
sagatavojuši gandrīz visiem svēt-
ku apmeklētājiem, bet brīvprātīgo 
darba grupa saņēma brīvbiļetes uz 
Zvejnieku svētku lielo balli vakarā. 

Pāvilostas Bērnu un jauniešu 
centra vadītāja Terēze Cābele vē-
las pateikties par ieguldīto darbu 
viņas darba grupai – Martai Loč-
melei, Madei Jetei Jancei, Samantai 
Sļesarenko, Ilvai Bunkai un Kriste-
ram Kļaviņam. 

Tiekamies nākamajā gadā!
  

Terēze Cābele,
Pāvilostas Bērnu un jauniešu 

centra vadītāja 

Dziesmu un deju svētku lai-
kā Rīgā notika arī latviešu tau-
tastērpu skate. Tērpu skatē deju 
kolektīvu kategorijā 3. vietu ie-
guva Vērgales pagasta kultūras 
nama vidējās paaudzes tautas 
deju kolektīvs “Vērgalīte”, kas 
demonstrēja Ziemeļkurzemes 
lībiešu un Kuldīgas tērpus.

Vissaspringtākajā mēģināju-
mu un ģenerālmēģinājuma kon-
certa dienā divi “Vērgalītes” pāri 
pēc rīta mēģinājuma posās skatei, 
nododot vēl pēdējās instrukcijas 
tiem dejotājiem, kas viņus aiz-
vietos caurlaides mēģinājumā. 
Vēl jau nezinājām, ka to atcels un 
šim satraukumam pamats nebija 
nekāds. Turpat “Daugavas” sta-
dionā esošajā autobusā visi tika 
sapucēti un devās uz skati. Lībie-
šu tērpu demonstrēja Una Bethe-
re un Jānis Jaunbrūns, savukārt 
Kuldīgas pāris bija Baiba un Ģirts 

Lagzdiņi. Satraukums bija, jo jā-
paspēj atpakaļ uz ģenerālmēģinā-
jumu un skaisti jānostaigā skatē. 
Pateicoties mūsu Rīgas šoferītim, 
visu paspējām laikā. Vien orga-
nizatoru mazās nevērības dēļ ne-
bijām apbalvošanas ceremonijā. 
Zinādami, ka jāpaspēj atpakaļ uz 
ģenerālmēģinājumu, dejotāji vie-
nai no organizatorēm jautāja: “Kā 
tad ir, vai esam iekļuvuši laureātu 
skaitā?” Viņa izskatījusi diplomus 
un teikusi, ka “Vērgalītei” neko 
nav rakstījusi. Tad nu pieņemts 
lēmums, ka skates beigas negai-
dīs un dosies gatavoties ģenerāl-
mēģinājumam. Liels bija dejotāju 
pārsteigums, kad jau mirkli pirms 
koncerta sākuma saņemti pirmie 
apsveikumi par iegūto 3. vietu.

Latviešiem tautastērps ir 
tautas kultūras kods un nacionā-
lās identitātes simbols. Lai celtu 
tautas nacionālo pašapziņu, pa-

“Vērgalīte” iegūst 
3. vietu tautastērpu skatē

Lībiešu tērpu demonstrē Una Bethere un Jānis Jaunbrūns.

Kuldīgas tērpu izrāda Baiba un Ģirts Lagzdiņi.

Foto no dalībnieku personīgā arhīva

pildinātu mūsu zināšanas par 
veiksmīgāk atdarinātiem un kom-
plektētiem tautastērpiem, kā arī 
uzlabotu Dziesmu un deju svētku 
dalībnieku ģērbšanās kultūru, jau 
piekto reizi kopš 1998. gada tiek 
rīkota latviešu tautastērpu skate. 
Tērpi vērtēti šādās kategorijās: 
koru un koklētāju ansambļu tau-
tastērpi; deju kolektīvu tautastēr-
pi; folkloras kopu un etnogrāfisko 
ansambļu tautastērpi; individu-
ālais pašdarinātais tautastērps; 
individuālais nokomplektētais 
tautastērps; tautas lietišķās māks-
las studijas, biedrības, SIA un ci-
tas personu grupas darinātais 
tautastērps un bērnu tautastērps.

Skate notika vairākās kārtās 
– sākotnēji bija jānosūta pietei-
kums, tērpu apraksts un fotogrā-
fijas. Pēc tam tērpi bija jāved vēr-
tēšanai, un visbeidzot tika izvēlēti 
skates dalībnieki. Dalībnieku tēr-
pus vērtēja Latvijas Etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja Etnogrāfijas 
nodaļas vadītāja Aija Jansone, Lat-
vijas Universitātes Latvijas vēstu-
res institūta vadošā pētniece Irita 
Žeiere un Apģērbu un tekstila 
kolekcijas galvenā glabātāja Inita 
Heinola, kā arī Latvijas Nacionālā 
kultūras un mākslas centra Tau-
tas lietišķās mākslas eksperte 
Linda Rubena.

Pagājušajos svētkos 2013. gadā 
“Vērgalītes” dejotāji skatē de-
monstrēja Priekules tautastērpu 
un ieguva 2. vietu deju kolektīvu 
kategorijā. Šajā gadā skatē rādītie 
tērpi izgatavoti projektā “Tautas-
tērps – mana rota”. Projektu rea-
lizēja biedrība “Vērgalīte” biedrī-
bas “Liepājas rajona partnerība” 
vietējās attīstības stratēģijas laikā. 
Projekta kopējās izmaksas 10 500 
EUR, no kuriem 9897 EUR ir bied-
rības “Liepājas rajona partnerība” 
stratēģijas īstenošanas LEADER 
programmas līdzekļi no Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai, 1593 EUR Pāvilostas nova-
da pašvaldības līdzfinansējums.

Šī gada skatē startēja arī Lie-
pājas Tautas mākslas un kultūras 
centrs ar Pērkones līgavas tērpu 
un Priekules novada pašvaldība 
ar Bunkas, Priekules, Kalētu un 
Virgas tērpu komplektiem. Fol-
kloras kopu un etnogrāfisko an-
sambļu kategorijā 2. vietu ieguva 
Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis 
ar Nīcas tautastērpu.

Deju kolektīvu kategorijas 
laureāti:

1. vieta biedrībai “Vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “Bikstenie-
ki””;

2. vieta Alūksnes kultūras 
centra deju kopai “Jukums” un 
Rīgas kultūras un tautas mākslas 
centra “Mazā Ģilde” tautas deju 
ansamblim “Līgo”;

3. vieta Pāvilostas novada 
Vērgales kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvam “Vērga-
līte” un Īrijas latviešu tautas deju 
kolektīvam “Varavīksne”. 

 
Ieva Skābarde,

VPDK “Vērgalīte” dalībniece
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Ja kāds vēl nezina, tad 
darām zināmu – Latvijā jau 
vienpadsmito gadu notiek Zai-
gu salidojumi. Zaigas no visas 
Latvijas (un ne tikai) jūlija pir-
majā vai otrajā nedēļas nogalē 
satiekas kādā iepriekš norunā-
tā vietā jautrā “tusiņā”. Katru 
gadu salidojums notiek citā 
vietā, katrai reizei ir savs dres-
kods, pazīšanās zīmes un… 
lielā Zaigu vārda dienas kūka. 
Zaiga, kura uzņem savā teri-
torijā pārējās Zaigas, kas iero-
das ar “groziņiem”, arī parasti 
gādā par svētku programmu, 
ekskursijām un citām aktivi-
tātēm. Bet, protams, sagatavo-
šanās darbos piedalās vairākas 
vārda māsas kopā. Mums ir pa-
šām sava himna, kā arī “Zaigu 
lapa” draugos un facebook.

Vieta, kurā šis pasākums 
kādreiz iesākās, ir mana dzimtā 
Kuldīga. Kā pirmo reizi, tā arī 
pagājušajā gadā, savā 10 gadu 
jubilejā, zaigojām Kurzemes 
hercogistē.  Zaigas parasti salido 
no malu malām – no Saldus, Rī-
gas, Auces, Kuldīgas, Aizkrauk-
les, Ogres, Tīnūžiem, Līgatnes, 
Jelgavas, Penkules, Kroņauces, 
Vecpiebalgas, reizēm piebiedro-
jas arī kāda Zaiga no Anglijas, 
Skotijas vai kādas citas vietas, 
kur esam dzīves vēju aizpūstas… 
Bet dzīve turpinās. Abas mazās 
Zaigas, kuras toreiz, pirms 10 
gadiem, pašas vēl bija bērni, des-
mitgades salidojumā ieradās jau 
ar saviem bērniņiem.

Tajā 10. salidojumā pirmo 
reizi mums piebiedrojās Zaiga no 
Ziemupes. Tā kā mums ir “tāds 
niķis pirmklasniekus tūlīt pielikt 
pie darba”, tad uzrunājām Zaigu 
un viņas vīru Edgaru, vai nākoš-
gad viņi varētu mūs uzņemt pie 
sevis. Un viņi piekrita! Esot sava 
viesu māja, telšu vieta un… vēl 
viss kaut kas, lai Zaigas varētu 
zaigot kaut divas vai trīs dienas 
no vietas.

Tā nu 14. jūlijā tikāmies 
Ziem upē. Līdz šim pat nezināju, 
ka Baltijas jūras krastā ir tāda 
vieta. Bet, izrādās, tā pirmo rei-
zi vēstures rakstos minēta jau 
1422. gadā! Zaiga un Edgars Kup-
lie mūs sagaidīja savas brīvdienu 
mājas pagalmā. Vairākas Zaigas 
ieradušās kopā ar vīriem, drau-
giem, māsām, bērniem vai kādu 
citu radinieku, tā ka pulciņš sa-
nāca diezgan brangs. Secinājām, 
ka esam kļuvušas par tādu lielu, 
draudzīgu ģimeni, kurā viss no-
tiek – augam, precamies, radām 
bērnus...

Lai arī laika ziņas mūs jau 
nedēļu iepriekš baidīja ar lieliem 
negaisiem, aukstumu un lietu, 
par mums pats Dievs bija pa-
rūpējies – pāri Ziemupei klājās 
saulainas, dzidri zilas debesis. 
Ja visā Kurzemē bija + 25, + 27, 
tad šeit jūras tuvums spiedīgo 
karstumu dzēsa ar maigu vēsmu, 
zaļais “Kaiju” pagalms, daudz-
krāsainie košumkrūmi un zie-
di, brīnišķīgais gaiss, miers un 
sirsnīgie mājas saimnieki – tas 

Zaigas zaigo Ziemupē

viss mums lika sajust, ka patiesi 
esam nokļuvuši “Dievam azotē”. 
Mūs gaidīja brīnišķīga, jaukiem 
notikumiem un pārsteigumiem 
bagāta diena. Un varbūt ne viena 
vien…

Pirmajā cēlienā tikām cienā-
ti ar saimnieces gardo skābeņzu-
pu, tad devāmies ekskursijā pa 
Ziemupi un tuvāko apkārtni. Ie-
pazināmies ar Ziemupes atraktī-
vo un zinošo gidi Dainu Vītolu, 
kura, neskatoties uz to, ka tieši 
todien viņai dzimšanas diena, 
veltīja mums vairākas stundas 
sava laika. Dzirdējām daudz in-
teresantu stāstu par ziemupie-
šu dzīvi, vēsturi un šī novada 
savdabīgo, neskarto dabu. Par 
bibliotēku, kultūras namu un 
pie Ziemupes krastiem izskaloto 
zobenzivi, kuras izbāzenis tagad 
rotā kultūras nama zāles sienu. 
Iepazināmies ar dabas liegumu 
“Ziemupe”, izgājām stāvkrastu 
un nevarējām paiet garām arī 
nesen ieraktajam ceļa “1836” 
piemiņas stabiņam (kā dāvana 
Latvijas simtgadei veidots 1836 
km garš ceļš apkārt Latvijai, 
katrā pašvaldībā tiek uzstādīta 
šāda zīme).  Ziemupes stabiņš 
tika uzstādīts, pateicoties nova-
da ļaužu ziedojumiem, un viņi 
par to ir ļoti lepni.

Pametot jūrmalu, apmeklē-
jam vēl vienu interesantu objek-
tu, veltītu bojā gājušiem jūrnie-
kiem. Uzzinājām par Krievijas 
ekskadras kuģa burinieka “Mas-
kava” skaudro likteni – tālajā 
1758. gadā iepretim Ziem upei 
kuģis lielā vētrā uzskrējis uz 
sēkļa, gandrīz simts vīri gājuši 
bojā. Tikai pēc 252 gadiem, pa-

teicoties vairākiem aktīvistiem, 
jūrniekiem tika uzstādīta piemi-
ņas zīme.

Viesojāmies arī vienkāršajā 
Ziemupes luterāņu baznīcā, kurā 
kalpo kāda brīnišķīga, sirsnīga 
un neizmērojami stipra sieviete – 
Biruta Kurme. Viņa savā draudzē 
ir viss vienā – pērmindere, zva-
niķe, diakone… Un audzina sep-
tiņus bērnus! Labestība, spēks 
un miers ir katrā viņas vārdā un 
žestā.  Stāstot par daudzajiem 
darbiem baznīcā, viņa smaida… 
Dievnamam nav zvanu torņa un  
nav elektrības, bet toties ir vien-
reizējs mūzikas instruments – 
harmonijs. Pamēģinājām arī uz-
spēlēt, jo – ko tik Zaigas neprot!

Blakus baznīcai ir padomju 
armijas karaspēka daļa. Arī par 
šo – padomju laiku – mūsu gide 
Daina varēja pastāstīt daudz inte-
resanta. Gan to, ka tieši armijas 
klātbūtnes dēļ netika nopostīta 
baznīca, gan to, kā, sadedzinot 
zvejniekiem konfiscētās laivas, 
tajā vietā pelnos radās kadiķu 
birzs, kurā pašlaik ir ap 350 da-
žādu formu un nokrāsu kadiķi, 
kurus savā laikā Daina kopā ar 
entuziastiem arī ir apsekojusi un 
saskaitījusi.

Vēl jāpiemin Akmeņraga 
bāka. Tā visu citu bāku vidū iz-
ceļas ar to, ka atrodas kuģošanai 
vienā no bīstamākajām vietām 
visā Baltijas jūras piekrastē. 
Arī te mūs laipni uzņēma, bā-
kas “priekšniece” Taņa stāstīja 
par bākas vēsturi, ļāva katram 
uzkāpt bākā un palūkoties pāri 
apvārsnim,  palīdzēja izglītoties 
jūras izskaloto akmeņu un ar 
dzintaru saistītos jautājumos. Un 

bija iespēja iegādāties tikko kūpi-
nātas zivis… Paldies Taņai!

Liepājas Neredzīgo biedrības 
izveidotais “Dvēseles veldzes 
dārzs” ir kā tāda ziedoša oāze 
skarbajā jūrmalas ainavā. Šis 
invalīdu rehabilitācijas centrs ir 
pavisam atsevišķa stāsta cienīgs, 
bet gribu vismaz pieminēt Baso 
pēdu taku, Sajūtu parka ziedu 
smaržu, dziedinošo klusumu un 
jaukos centra saimniekus.

Protams, uzdevumu augstu-
mos bija mūsu šoferītis Edgars 
– viņš ar savu autobusu mūs vi-
zināja pa visu novadu! Pacietīgi 
gaidīja, kamēr izstaigājamies, 
centās atbildēt uz mūsu gudra-
jiem un ne tik gudrajiem jautā-
jumiem, pārskaitīja, vai nav kāda 
Zaiga aizgājusi vēlreiz Baso kāju 
taku vai kur citur noklīdusi… Do-
māju, ka Zaigai & Edgaram par 
skaisto, interesanto un profesio-
nāli noorganizēto ekskursiju pie-
nākas atzinības raksts!

Protams, pēc ekskursijas 
apetīte visiem lieliska, Zaigas un 
Edgara pagalmā un mājā turpinā-
jām ballēšanos līdz vēlam vaka-
ram. Un kāds mākslas darbs ir 
Zaigu kūka! Par to lieliskajai ce-
pējai Inesei liels paldies no “Kai-
ju” saimnieces un daudz, daudz 
paldiesiņu no Zaigām un viņu vī-
riem, bērniem un draugiem!

Vēl viens pārsteigums – arī 
Ziemupē Zaigām bija sagādāts 
savs muzikants! Smaidīgs un 
smuks puisis Igors, kas ar savu 
ģitāras spēli un dziesmām mums 
gandrīz vai sirdi rāva no krūtīm 
ārā, un katram, kam jau pienācis 
laiks doties prom, gribējās palikt 
vēl kādu stundiņu… tad vēl kādu 

Pirmā rindā trešā no kreisās 
– Zaiga no Ziemupes jeb 

Zaiga Kuplā.

mirklīti. Tā tās stundiņas zaigot 
nozaigoja līdz saulrietam.

Laimīgas tās Zaigas, kas bija 
ieplānojušas palikt Ziemupē vēl 
vienu dienu – vēroja saules pel-
di jūrā, ķēra zivis un izbaudīja 
šo jauko cilvēku – Zaigas un Ed-
gara – piedāvātās naktsmājas. 
Esmu nosolījusies te atgriezties.

Visas esam vienisprātis: Zai-
gu salidojums izdevies uz goda. 
Zaigojošs paldies visām Zaigām 
un viņu ģimenēm! Šoreiz gan (ņe-
mot vērā tālo ceļu, un, protams, 
izmaksas) nebijām skaitliski 
daudz. Arī tas, ka daudzviet Lat-
vijā tieši šajā nedēļas nogalē tika 
svinēti Jūras svētki. Bet viss no-
tiek! Mūsu lielā Zaigu ģimene ne-
mitīgi aug un mainās – meitiņas 
kļuvušas par māmiņām, māmi-
ņas kļuvušas par vecmāmiņām, 
vecmāmiņas par vecvecmāmi-
ņām, bet visas vēl arvien esam 
jaunas, skaistas un... mazliet tra-
kas! Tādas nu tās Zaigas ir.

Katrā salidojumā vienoja-
mies par nākošā gada datumu 
un svinību vietu. Nākošais Lat-
vijas Zaigu salidojums paredzēts 
2019. gada 6. jūlijā Saldū. Dres-
kods – medus dzeltens ar saldu 
dzintara piesitienu.

Nobeigumā gribētu uzrunāt 
tās Latvijas Zaigas (un ne tikai 
Latvijā dzīvojošās), kas vēl ne rei-
zi nav piedalījušās Zaigu ballītē, 
– vēl ir daudz laika, lai ieplānotu 
šo datumu, saņemtu dūšu, noska-
ņotu savu ģimeni uz līdzbraukša-
nu un sagatavotos Latvijas 12. 
Zaigu salidojumam. Mēs jūs gai-
dām. Uz tikšanos!

Zaiga Ābele

Pirmajā rindā trešā no kreisās – Zaiga Kuplā no Ziemupes.
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13. jūlijā Pāvilostas novada 
pašvaldība sadarbībā ar Pāvilos-
tas novadpētniecības muzeju pro-
jekta Eiropas Savienības Interreg 
VA Latvija–Lietuva programmas 
2014.–2020. gadam projekta 
“Palanga. Pavilosta: Maritime 
inspired history”” (projekta 
akronīms PPMIH, projekta Nr. 
LLI-173) ietvaros atklāja jaunu, 
pastāvīgu ekspozīciju “Jūriņ’ 
prasa smalku tīklu”. Ekspozī-
cija ir veidota kā papildinājums 
muzeja pamata ekspozīcijai, to 
saviem apmeklētājiem piedāvājot 
kā mūsdienīgu 21. gadsimta jau-
nāko tehnoloģiju pielietojuma un 
vēsturiski tradicionālā mantoju-
ma apvienojumu. Ikvienam eks-
pozīcijas apmeklētājam ir iespēja 
uzvilkt 3D brilles un iejusties 
zvejnieka lomā, gan ar murdiem 
zvejojot nēģus Sakas upē, gan 
ar nelielu zvejas kuģīti izbraukt 
zvejā Baltijas jūrā, kā arī uzkāpt 
uz Baltikas tipa zvejas kuģa un 
doties tālākā selgā.

Svinīgo lenti grieza un eks-
pozīciju atklāja Pāvilostas nova-
da domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons, Pāvilostas novad-
pētniecības muzeja vadītāja Irina 
Kurčanova un Palangas Kultūras 
departamenta vadītājs Roberts 
Trautmans.

Ekspozīcija izvietota muzeja 
trešajā ēkā, kas kādreiz kalpoja 
kā saimniecības un malkas šķū-
nis, bet, pašvaldībai īstenojot 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecī-
bas fonda projektu “Lielgabarīta 
zvejas priekšmetu ekspozīcijas 
izveide Pāvilostas novadpētnie-
cības muzejam”, tika uzbūvēta 
jauna ēka, kurā ir izvietota liel-
gabarīta priekšmetu ekspozīcija 

par zvejniecības tēmu ar interak-
tīviem elementiem.

Jau kopš Pāvilostas dibināša-
nas iedzīvotāji nodarbojušies ar 
zvejniecību. Tieši zvejniecība ir 
bijis pamats ciema un vēlākos 
gados – pilsētas izveidei. Pāvil
osta apkārtējiem vienmēr aso-
ciējusies ar jūru, zvejas laivām, 
tīkliem un gardām zivīm. Tomēr 
Pāvilostas novadpētniecības mu-
zejā pamata ekspozīcijā apska-
tāma vien neliela daļa no vietējo 
iedzīvotāju pamatnodarbošanās 
– zvejniecības, kas bija agrākā 
Pāvilostas ciema ekonomiskais 
pamats un izaugsmes veicinā-
tājs.

Pāvilostai kā bijušajam zvej-
niekciematam ir senas zvejnie-
cības tradīcijas. Pāvilostas no-
vadpētniecības muzejs jau agrāk 
uzsāka izpētīt un apkopot mate-
riālus par vietējām, Pāvilostai 
raksturīgām nodarbēm un tradī-
cijām. Darba procesā Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja dar-
binieki nonāca pie secinājuma, 
ka ir nepieciešams dokumentēt, 
uzkrāt, demonstrēt un ekspo-
nēt iedzīvotājiem materiālus un 
priekšmetus par reņģu, brētliņu, 
mencu, bušu, lašu zveju Baltijas 
jūrā un nēģu zveju Sakas upē. 
Tādējādi saglabājot kā Pāvilos-
tas, tā arī visas Latvijas Rietumu 
piekrastes būtību un tradīcijas. 
Jaunizveidotā ekspozīcija “Jūriņ’ 
prasa smalku tīklu”, kas veidota 
par zvejniecību Pāvilostā, dod 
muzeja apmeklētājiem vispusīgu 
informāciju par zvejas tradīcijām 
un zvejniecības priekšmetiem, 
veicina lokālās vēstures izpratni 
un piederības sajūtu.

Sveikt Pāvilostas novadpēt-

niecības muzeja vadītāju un ko-
lektīvu ar jaunās ekspozīcijas at-
klāšanu bija ieradušies gan LAT/
LIT projekta “Palanga. Pāvilosta: 
Jūras iedvesmota vēsture” Pa-
langas partneru delegācija, gan 
Pāvilostas novada domes priekš-
sēdētājs Uldis Kristapsons, gan 
citi sadarbības partneri no paš-
valdības iestādēm, kā arī drau-
gi, paziņas un citi interesenti. 
Sveikšanas brīdī izskanēja daudz 
labu vārdu un vēlējumu muzeja 
kolektīvam.

Svinīgajā pasākumā tika ap-
balvoti arī fotokonkursa “Pie jū-
ras dzīve mana” pirmo trīs vietu 
ieguvēji. Godpilno 1. vietu ieguva 
Kate Pelnēna par fotogrāfiju “Pa-
vadot sauli”, 2. vietā ierindojās 
Marika Sloskāne ar fotogrāfiju 
“Nēģu zveja”, bet 3. vietu guva 
Rolfs Jansons ar foto “9. vilnis”, 
bet īpašu veicināšanas balvu mu-
zeja vadītāja pasniedza Silvijai 
Irēnai Mauriņai par fotogrāfiju 
“Zelta saule”.

Muzeja vadītāja Irina Kur-
čanova un pašvaldības projektu 
koordinatore Vizma Ģēģere iz-
mantoja šo brīdi, lai pateiktu pal-
dies visiem tiem, kuri iesaistījās 
un palīdzēja muzeja ekspozīcijas 
tapšanā. Īpaši liels paldies tiem 
Pāvilostas zvejniekiem un zve-
jas uzņēmumiem, kuri labprātī-
gi uzņēma filmēšanas grupu uz 
zvejas laivas un kuģiem un ļāva 
dokumentēt viņu sūro darbu un 
ikdienu. Kas no tā visa sanāca, ir 
iespējams aplūkot caur ekspozī-
cijā pieejamām 3D brillēm.

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

Pāvilostas muzejā 
atklāj ekspozīciju par 
zvejniecības tēmu

Svinīgi ekspozīciju atklāj (no kreisās) Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kris-
tapsons, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova un Palangas Kultū-
ras departamenta vadītājs Roberts Trautmans. Foto: M. Kurčanova

Datums Grāmatas atrašanās vieta Atbildīgais

22.06.2018.–
10.07.2018.

Pāvilostas novadpētniecības 
muzejā

Irina
Kurčanova

11.07.2018.–
22.07.2018.

Pāvilostas novada Tūrisma 
informācijas centrā

Anta
Lībiete

23.07.2018.–
26.07.2018.

Pāvilostas novada pašvaldībā Arita
Mūrniece

28.07.2018.–
31.07.2018.

Pāvilostas novada 
Ulmales bibliotēkā

Lita
Šildere

01.08.2018.–
03.08.2018.

Pāvilostas novada 
Pāvilostas bibliotēkā

Mairita
Vītola

04.08.2018.–
09.08.2018

Pāvilostas novada 
Saraiķu bibliotēkā

Inguna
Kopštāle

11.08.2018.–
16.08.2018.

Pāvilostas novada 
Ziemupes bibliotēkā

Daina Vītola

18.08.2018.–
24.08.2018.

Pāvilostas novada 
Vērgales bibliotēka
Vērgales pagasta muzejs/ 
Vērgales pamatskola

Benita Baltrune,
Mirdza Sīpola

27.08.2018.–
29.08.2018.

Pāvilostas novada 
Sakas bibliotēkā

Valentīna
Bubena

30.08.2018.–
07.09.2018.

Pāvilostas novada 
Pāvilostas bibliotēkā
(Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama darbinieki un kolektīvi, 
Pāvilostas vidusskola, PII “Dzin-
tariņš” darbinieki, Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skola, 
sociālās aprūpes centrs)

Mairita Vītola,
Elīna Horna

TAUTAS SAIMES GRĀMATAS 
CEĻŠ PĀVILOSTAS NOVADĀ

Šā gada 21. jūnijā savu ceļu Pāvilostas novadā uzsāka Tautas sai-
mes grāmata, kurā aicināts ikviens novada iedzīvotājs ierakstīt savu 
vēlējumu, pārdomas vai kādu citu vēsturē paliekošu vēstījumu.

FOTO, VIDEO KONKURSS
“PĀVILOSTAS NOVADS 2018“

 
Aicinām ikvienu interesentu piedalīties foto un video 
konkursā „Pāvilostas novads 2018“, no šā gada 
1. jūlija līdz 30. septembrim iesūtot fotogrāfijas un/vai video, 
kas uzņemti no 2017. gada 1. oktobra līdz  
2018. gada 30. septembrim. Konkursa mērķis ir veidot un 
popularizēt Pāvilostas novada pozitīvo tēlu. Fotogrāfijās un/
vai video iemūžināmi notikumi, svētki, tradīcijas, cilvēki, objekti, 
ainavas un dabas skati.

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

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

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

Sīkāk ar konkursa norises kārtību – NOLIKUMU – 
varat iepazīties www.pavilosta.lv vai Pāvilostas novada Tūrisma 
informācijas centrā Dzintaru ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kā 
arī zvanot pa tel. +371 63498229 vai +371 29121894 
un rakstot uz e-pastu: tic@pavilosta.lv.

Ļaujies fotogrāfijas šarmam un iemūžini savu novadu! 
Parādi, ka mums ir ar ko lepoties – 

ar cilvēkiem, tradīcijām, notikumiem un mūsu skaisto dabu! 
Iemūžini mirkli Pāvilostas novadā!

Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i. Anta Lībiete
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24. jūlijā valdība atbalstīja 
Zemkopības ministrijas (ZM) 
sadarbībā ar akciju sabiedrī-
bu “Attīstības finanšu institū-
cija Altum” (Altum) sagatavo-
to noteikumu projektu lauku 
uzņēmēju un zivsaimniecības 
saimnieciskās darbības vei-
cēju aizdevumu piešķiršanas 
nosacījumiem. Noteikumu 
projekts paredz, ka aizdevu-
mus varēs saņemt lauksaim-
niecības un lauku saimnie-
ciskās darbības veicēji lauku 
reģionos, uzņēmējdarbības 
uzsācēji, kā arī zivsaimniecī-
bas saimnieciskās darbības 
veicēji. Tādējādi aizdevumu 
programma papildinās finan-
šu tirgū pieejamo kredītiestā-
žu finansējumu.

“Esam raduši iespēju vēl 
efektīvāk atbalstīt mazās saim-
niecības un uzņēmumus lauku 
reģionos. Jauno atbalsta pro
grammu varēs izmantot jaunie 
lauksaimnieki, mazās saimnie-
cības, bioloģiskie lauksaimnie-
ki, mājražotāji, pakalpojumu 
sniedzēji lauku apvidos un arī 
mazie zivsaimniecības uzņē-
mumi saimnieciskās darbības 
sākšanas stadijā, kam gada ap-
grozījums nepārsniedz 70 000 
eiro. Šīs programmas mērķis ir 
veicināt lauku iedzīvotāju iesais-
tīšanos saimnieciskajā darbībā, 
dodot iespēju piekļūt finanšu re-
sursiem saimnieciskās darbības 
sākšanai un tālākai attīstībai. 
Tam papildus jāstimulē uzņē-
mējdarbības attīstība reģionos 
un kopumā pozitīvi jāietekmē 

sociālekonomiskā situācija lau-
kos,” norāda zemkopības mi-
nistrs Jānis Dūklavs.

Altum valdes loceklis Jēkabs 
Krieviņš: “Jaunā programma 
visnoderīgākā būs uzņēmējiem, 
kas ir darbības uzsākšanas sta-
dijā vai kuriem neliels apgrozī-
jums. Šie uzņēmumi sastopas ar 
tām pašām finansējuma pieeja-
mības grūtībām, ar kurām pā-
rējo nozaru saimnieciskās dar-
bības uzsācēji, – nepietiekamas 
kredītvēstures, darbības nozares 
un darbības risku specifikas, fi-
nanšu plūsmas un nodrošināju-
ma trūkuma dēļ komercbanku 
finansējums darbības uzsākša-
nai viņiem nereti ir ierobežots. 
Jaunajiem uzņēmējiem citās 
nozarēs ir pieejama Altum Star-
ta programma, kurai jau dau-
dzus gadus ir nemainīgi stabils 
un augsts pieprasījums. Jaunā 
programma, kurai turklāt nav 
uzņēmuma vecuma ierobežoju-
ma, padarīs pieejamāku finan-
sējumu un palīdzēs atsperties 
jaunajiem un mazajiem uzņē-
mējiem tieši lauksaimniecības 
jomā. Mūsu pieredze rāda, ka, 
saņemot nepieciešamo atbalstu 
pirmo soļu veikšanai, uzņēmēji, 
kas veiksmīgi atmaksā aizdevu-
mus, ar laiku kļūst par komerc-
banku finansējuma klientiem.”

Noteikumu projekts nosa-
ka lauksaimniecības, lauku un 
zivsaimniecības saimnieciskās 
darbības veicēju aizdevumu 
programmas finansējumu un īs-
tenošanas kārtību, atbalstāmās 
darbības un aizdevumu preten-

dentus. Aizdevumu programma 
lauksaimniecības un lauku saim-
nieciskās darbības aizdevumam 
darbosies lauku teritorijās, tas ir, 
visā Latvijas teritorijā, izņemot 
pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits 
ir lielāks par 15 000 (Ventspils, 
Liepāja, Jelgava, Rīga, Valmiera, 
Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, 
Tukums, Salaspils un Cēsis), sa-
vukārt zivsaimniecības saimnie-
ciskās darbības aizdevumu varēs 
saņemt saimnieciskās darbības 
veicēji, kas darbojas visā Latvijas 
teritorijā. Maksimālā pieejamā 
aizdevuma summa investīcijām 
un apgrozāmajiem līdzekļiem 
būs līdz 100 000 eiro ar termiņu 
līdz 10 gadiem (būvniecības jomā 
– līdz 15 gadiem), tai skaitā apgro-
zāmajiem līdzekļiem līdz 35 000 
eiro. Aizdevums līdz 7 000 eiro 
būs pieejams bez aizņēmēja līdz-
finansējuma, virs šīs summas – 
ar 10% līdzfinansējumu. Kopējais 
aizdevumu programmas finansē-
jums ir 13,8 miljoni eiro.

Plānots, ka Altum aizdevumu 
pieteikumus sāks pieņemt šā 
gada augusta vidū. Plašāka in-
formācija par jauno Ministru ka-
bineta (MK) noteikumu projektu 
“Noteikumi par lauksaimniecī-
bas, lauku un zivsaimniecības 
saimnieciskās darbības veicēju 
aizdevumu programmu” pieeja-
ma MK tīmekļvietnē.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe,

sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67027622

viktorija.straujupe@zm.gov.lv 

Pāvilostas novada pašvaldība 
informē, ka 19. jūlijā ir saņemta 
Zemkopības ministrijas oficiāla 
vēstule, kurā ministrija informē 
pašvaldību par to, ka Krīzes vadī-
bas padome, izvērtējot pieejamo 
informāciju, ir atzinusi, ka pava-
sara ilgstošā sausuma izraisītās 
sekas lauksaimniecībā ir defi-
nējamas kā valsts mēroga dabas 
katastrofa saskaņā ar Civilās aiz-
sardzības un katastrofas pārval-
dīšanas likuma tiesību normām. 

Zemkopības ministrija infor-
mē, ka valsts un Eiropas Savie-
nības atbalstu administrējošās 
iestādes (Lauku atbalsta dienests, 
biedrības “Vides kvalitāte” sertifi-
kācijas institūcija “Vides kvalitā-
te”, valsts sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Sertifikācijas un testē-
šanas centrs” Atbilstības novēr-
tēšanas nodaļas Bioloģiskās lauk-
saimniecības sektors un Valsts 
augu aizsardzības dienests), vei-
cot fiziskās kontroles un vērtējot 
noteikto atbalsta prasību izpildi, 
nepiemēros soda sankcijas par 
šādu prasību neizpildi:

kultūraugu stādīšanas, sē-
šanas vai audzēšanas optimālās 
biezības nodrošināšana;

kultūrauga vai kultūraugu 
maisījuma dominance (pieļau-
jama pārmērīga nezāļainība, ja 
kopšanas darbus ietekmējis ilgs-
tošs sausums, kā arī ja augi nav 
uzdīguši vai to dīgstība bijusi 
zema, kā arī tie iznīkuši pēc ie-
stādīšanas);

kultūraugu sēšanas termiņš 
līdz kārtējā gada 25. jūnijam;

neattiecināt minimālās ra-
žības ieguves prasības saistītā 
atbalsta saņemšanai par sertifi-
cētām (labības, kartupeļu, stiebr-
zāļu un lopbarības augu) sēklām 
un cietes kartupeļiem;

ievēro samērības principus 
attiecībā uz lauksaimniecības 
dzīvnieku labturības prasību ie-
vērošanu, kas saistīti ar barības 
bāzes nodrošināšanu.

Lēmumu pieņemšanai par 
soda sankciju nepiemērošanu 
iestādes var lūgt lauksaimniekus 
uzrādīt pierādījumus, kas minēti 
attiecīgo lauku vēstures ieraks-

tos, it īpaši attiecībā uz sēklu, 
stādu vai dīzeļdegvielas iegādi, 
samaksu par veikto darbu (pa-
kalpojumu) u.c., tai skaitā foto-
fiksācijas par kultūrauga lauku 
pirms iznīkšanas vai tās laikā, ko 
uzņēmis pats lauksaimnieks.

Ministrija dara zināmu arī 
to, ka Zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs ir deleģējis SIA “Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs” pēc lauksaimnieka pie-
prasījuma sagatavot Valsts ieņē-
mumu dienestam nepieciešamos 
atzinumus, ja valsts mēroga da-
bas katastrofā cietusī persona 
lauksaimniecībā nevar izpildīt 
normatīvajos aktos noteiktos pie-
nākumus un tai ir nepieciešams 
vienoties ar Valsts ieņēmumu 
dienestu par soda sankciju nepie-
mērošanu.

Kā arī Zemkopības ministrs 
Jānis Dūklavs ir lūdzis Eiropas 
Komisiju atļaut izmaksāt avansa 
maksājumus lielākā apmērā jau 
2018. gada septembrī, kā arī šo-
gad ieviest atkāpes no zaļināša-
nas nosacījumiem.

ILGSTOŠĀ SAUSUMA DĒĻ 
LAUKSAIMNIEKIEM NEPIEMĒROS 
SODA SANKCIJAS PAR PRASĪBU NEIZPILDI

Būs pieejams papildu finansiālais atbalsts 
attīstībai mazajām lauku saimniecībām, 
uzņēmumiem un zivsaimniecībām

TŪRISMA SEZONAS NOSLĒGUMS PĀVILOSTĀ JAU 20. REIZI

“Senās uguns nakts 2018”

Tikšanās pie TIC
7.00 Putnu vērošana ar ornitologu Ritvaru Rekmani. 
Pieteikšanās pa tālr. 28256131 vai rakstot: kurzemesputni@gmail.com

Pāvilostas tenisa kortos
9.30 Tenisa turnīrs. Pāvilostas čempionāta noslēguma posms 
(Aldis 29230995)

Pie TIC
10.30 Pulcēšanās Sakas upes regatei “Pāvilostas asaka”
(reģistrēšanās līdz 22. augustam pa tālr. 29121894)
No 11.00 līdz 14.00   laivosim no Tebras un Durbes satekas vietas 
līdz Pāvilostas novadpētniecības muzejam
Kopīgi sportosim, ampelēsimies, ceļā veiksim 6 kontrolpunktus!

Pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja
14.00 Tauriņu vērošana ar R. Rekmani. Pieteikšanās pa tālr. 28256131 
vai rakstot: kurzemesputni@gmail.com
14.30 Zivju zupa (par ziedojumiem)
Radošās darbnīcas “Pāvilostas novada bagātību karte”,
“Akmens spēks Latvijai” sadarbībā ar Liepājas rajona partnerību 
un iepazīšanās ar īstenotajiem projektiem Pāvilostas novadā
Piepūšamā atrakcija gan lieliem, gan maziem
15.00 Sakas upes regates “Pāvilostas asaka” dalībnieku apbalvošana
PUTU BALLĪTE
16.00 Pavāra meistarklase
17.00 VPDK “Mārsils” tērpu parāde

Pludmalē pie “Āķagala”
20.30 UGUNSKURA IEKURŠANA
Ugunsskulptūra “Tauriņš” sadarbībā ar Zigmundu Vilni

Upesmuižas parkā
22.00 – 4.00   Burziņš kopā ar grupām “Liedags” (Alsunga), 
“Sporta ielas muzikanti” (Aizpute), “Piemare” (Pāvilosta)

Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, materiāli tiks ievietoti www.pavilosta.lv, 
“Pāvilostas Novada Ziņās”, TIC “Facebook” kontā
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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 septembra izdevumam jāiesniedz 
līdz 29. augustam. Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv 
vai vitab3@inbox.lv; nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. 
Tirāža – 1400 eksemplāru. Izplatāms bez maksas. 
Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

MŪŽĪBĀ 
VĒRGALES PAGASTĀ

Stepanija BARKIENE 
(10.04.1923. – 16.07.2018.)

Andris VIESIS 
(04.06.1945. – 20.07.2018.)

PĀVILOSTĀ 

Ludvisa VAIVODE 
(22.05.1918. – 16.07.2018.)

Lilija LOSĀNE 
(26.11.1938. – 21.07.2018.)

www.pavilosta.lv

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas semināru un izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) no 

1. līdz 31. augustam skatāma izstāde “DOD, JŪRIŅA, SUDRABIŅU”.
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 25. jūlija līdz 25. sep-

tembrim apskatāma fotoizstāde “PIE JŪRAS DZĪVE MANA”. 
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā apskatāma jauna ekspozīci-

ja “JŪRIŅ’ PRASA SMALKU TĪKLU”.
l 25. augustā Pāvilostā jau 20. reizi notiks tūrisma sezonas no

slēguma pasākums “SENĀS UGUNS NAKTS”. Vairāk par pasākumu 
lasiet 15. lpp.

VĒRGALĒ
l VĒRGALES PAGASTA SVĒTKI – 18. augustā Vērgalē. Vairāk par 

pasākumu lasiet 1. lpp.

ZIEMUPĒ
l ZIEMUPNIEKU SAIETS un LAT-

VIJAS ZAĻUMBALLE – 11. augustā 
Ziemupē. 2018. gada 11. augustā Lat-
vijā un pasaulē notiks kopā sanākšana 
un svinēšana, jo atzīmēsim 100 dienas 
pirms Latvijas valsts dzimšanas dienas! 
Ziemupē jau 15 gadus augusta otrajā 
nedēļas nogalē notiek ZIEMUPNIEKU 
SAIETS. Plkst. 12.00 kapusvētki. No 
kapiem pēc dievkalpojuma visi aicināti 
uz Ziemupes tautas namu, kur ap plkst. 

13.00 notiks fotoizstādes “90 + 100” atklāšana. Latvijai šogad 100, bet 
godājamai mūsu ciema iedzīvotājai Hermīnei Krūtmanei janvāra sākumā 
atzīmējām 90 gadu jubileju. Pēc tās viņa sāka rakstīt vienkāršas četr-
rindes par savu veikumu, par dzīves ritumu. Par šo arī izstāde stāsta. 
Ap plkst. 13.15 koncertdanči. Lauku kapela “Luste” no Tadaiķiem. Lus-
tīgākie aicināti dejot. No plkst. 21.00 līdz rīta gaismai Ziemupes tautas 
nama sētā visi aicināti uz  SIMTGADES ZAĻUMBALLI, kurā spēlēs gru-
pa “Arvis un CO”. Ieeja brīva. Visi mīļi gaidīti! Nāciet kopā ar radiem un 
draugiem!

l Ar latviešu un lietuviešu dziesmām DziesmoTAVĀ, dzejnieku 
un dziesminieku mīšanos Tējnīcā, īpašo lietu un prasmju Mītavu, iz-
stādēm, radošajām darbnīcām un izzinošām aktivitātēm 18. augus-
tā no plkst. 13.00 Ziemupes jūrmalā norisināsies jau septītais 
ATPŪTAS PASĀKUMS “maDARA”. DziesmoTAVA, kurā piedalās 
folkloras kopas, grupas, ansambļi. Katlkalna folkloras kopa “Rāmupe” 
(ar atpūtas pasākuma “ma-DARA” krustmāti Guntu Sauli priekšgalā), 
grupa “Lata Donga”, Ceraukstes folkloras kopa “Laukam pāri”, Bārtas 
etnogrāfiskais ansamblis un citi. Viesi no Lietuvas – Kurtovēnu folklo-
ras kopa “Kurtuove”, folkloras ansamblis “Žaisa” no Kauņas, sieviešu 
vokālais ansamblis “Melodija” no Klaipēdas. Pēcpusdienā norisināsies 
notikumu cikls ar nosaukumu Tējnīca – vieta, kur satiekas dzejnieki un 
dziesminieki. Šogad dalību apstiprinājuši – Maija Laukmane, Jana Egle, 
Jānis Rūcis, Gunta Šnipke, Agrita Draguna, Laura un Dzintars Vītoli, Aus-
trasbērni, Ipstens Kūns u.c. Paralēli notiekošajam norisināsies arī mini 
tirdziņš – prasmju MĪTAVA – satikšanās vieta, kur būs iespējams ie-
pazīt un iegādāties bagātības, ko ražo tepat Latvijā, – dzintara, vēja un 
mezglu stāstus (un Liepājā noķertos) atvedīs Ilze Vainovska, “Captured 
in Liepāja”, kā arī lietuviešu dzintara pavēlnieks Valentīns Dilgins, kā 
pieradināt un saklausīt akmeni, izstāstīs un parādīs “Akmens raksti”, ar 
bišu produkciju un stāstiem par bitēm viesosies mācību drava “Strops”, 
recepšu krājumos un gardu maltīšu ieteikumos dalīsies “Embūtes garš
augi”, ar augu pasaules bagātībām un to izmantojamību iepazīstinās 
Vaira Kārkliņa un Vineta Kulmane (būs arī viņu jaunā grāmata “Augu 
hidrolāti veselībai, labsajūtai un uzturam”), tekstilizstrādājumu amata 
meistare Solvita Zarupska piedāvās iegādāties savus darbus, kā arī ie-
mācīs kādu Latviešu etnogrāfisko cimdu valnīša rakstu, rokdarbu pulci-
ņa “Madaras” meistares no Brocēniem, meldru pinēja, meistare Ineta 
Vēvere, kā arī gana daudz citu interesantu cilvēku, stāstu un lietu. Paš-
aizsardzības paņēmienu treniņš kopā ar Pāvelu Seredu un Iļju Kukļe-
vu, viņi ir Baltijas un Latvijas čempioni cīņas sportā pankrationā (cīņas 
bez noteikumiem). Vairākus gadus nodarbojas ar cīņas sporta veidiem, 
tagad pasniedz MMA un Grapplingu sporta klubā “MPD”. Darbosies 
“Pūķspārna vasaras skola”, kura ir interesanta ne tikai bērniem, 
bet arī pieaugušajiem, ar jaunā tēlnieka Valtera Artūra Vītola stāstiem 
un mītisko būtņu izstādi un viņa komandas radošo darbošanos. Ikga-
dējs rituāls ir Saules pavadīšana jūrā ar dalībnieku sadziedāšanos 
jūras krastā un, saulei norietot jūrā, pirmuguns iegūšana, ko pēc tam 
izmanto kopīgi veiktajā uguns iekuršanas rituālā. Šogad tas plānots 
jo īpašs, piedaloties ritma grupai “Transcendentālē”. Pasākums notiek 
brīvā dabā. Ieeja bez maksas.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

JAUNDZIMUŠIE:
3 meitenītes Vērgales pagastā 

un 1 puisītis Pāvilostā
LAULĪBAS: 

5 laulību reģistrācijas 

ZINĀŠANAI

â Pāvilostas bibliotēka pirmdienā, 
3. septembrī, būs slēgta. Bibliotēkas 
darbinieces atvainojas par sagādātajām 
neērtībām.

â Mežzinis Arturs BRIKMANIS pieņems 
apmeklētājus Vērgales pagasta pārvaldē 
21. augustā no plkst. 9.00 līdz 12.00.
â Tūrisma sezonas noslēguma pasākumā 
“Senās uguns nakts” no 24. augusta 
plkst. 18.00 līdz 25. jūlija plkst. 24.00 
Dzintaru iela posmā no Vītolu ielas līdz 
muzejam būs slēgta!
â Vērgales aptieka līdz 12. augustam 
būs slēgta. Aptiekas vadītāja G. KLEINŠMI-
TE būs atvaļinājumā.

UZMANĪBU
 
â Ziemupes un Saraiķu iedzīvotājiem 
TRANSPORTU nokļūšanai pie ģimenes 
ārsta Vērgalē pieteikt bibliotēkās pie Dainas 
(tel. 29437166) un Ingunas (26829626) vai 
Vērgales pagasta pārvaldē (tel. 29363898) 
līdz katras nedēļas pirmdienai! 

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS

â SIA “Pāvilostas aptieka” Lejas ielā 10, 
Pāvilostā, darba laiks līdz  31. augustam: 
Pirmdienās  9.00–16.00 
Otrdienās    9.00–16.00 
Trešdienās  9.00–16.00 
Ceturtdienās 12.00–18.00 
Piektdienās  9.00–16.00 
Sestdienās  9.00–15.00

ATVAĻINĀJUMI

â Ģimenes ārsts JURIS KRAĢIS līdz 
11. augustam ir atvaļinājumā.
â Pašvaldības kasiere Mudīte ZAMA-
RĪTE līdz 14. augustam ir atvaļinājumā. 
Maksājumus var veikt pie galvenās 
grāmatvedes Ingunas Blaubārdes.
â Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
vadītāja Silva VĀRSBERGA līdz 19. 
augstam ir atvaļinājumā.
â Vērgales pagasta pārvaldes kasiere 
Māra ŠVĪTIŅA būs atvaļinājumā no 13. 
līdz 27. augustam.
â Pāvilostas novada pašvaldības izpild-
direktors Alfrēds MAGONE līdz 
31. augustam ir atvaļinājumā.
â Pāvilostas novada būvinspektors 
Guntars ĻAUDĀMS no 6. augusta līdz 5. 
septembrim būs ikgadējā atvaļinājumā 
prombūtnē.

ZINĀŠANAI

UZMANĪBU

ATVAĻINĀJUMI

PATEICĪBA

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS

INFORMĒJAM!
Pāvilostas novada pašvaldība piedāvā nomāt telpas Lejas ielā 

10 Pāvilostā 85,52 m2 platībā. Papildu informācija pie izpilddirektora 
A. Magones pa tālr. 26405900.

KAPUSVĒTKI NOVADA KAPSĒTĀS
Vērgales pagastā
11. augustā plkst. 12.00 Ziemupes kapos
18. augustā plkst. 12.00 Vērgales kapos 

Pāvilostas kapos 12. augustā plkst. 13.00

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

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

LĪDZJŪTĪBA
Noriet saule vakarā, 
Sidrabiņu sijādama; 
Aiziet dusēt māmuliņa  
Baltā smilšu kalniņā.

Pāvilostas pensionāru apvienība 
“Varavīksne” izsaka visdziļāko līdzjūtību 
piederīgajiem, Liliju LOSĀNI Mūžības 
ceļos pavadot!

SVEIKSIM JAUNDZIMUŠOS NOVADNIEKUS!
Pāvilostas novada pašvaldība šī gada Vērgales pagasta 

svētku svinīgajā pasākumā 18. augustā plkst. 12.30 Vērgales 
centrā sveiks Vērgales pagasta jaundzimušos bērnus – Grētu Lū-
ciju ARMASU-BARRIENTOSU, Melāniju DMITRIJEVU, Dārtu 
GLEZERI, Oliveru LAPIŅU, Elizabeti VARKALI, Paulu VEC-
RUMBU, Danielu VĪTOLU, Ketlīnu ZĪTARI, Paulu Voldemāru 
ZOLDNERU, Dārtu ZVAIGZNI, Ievu ZVIRGZDU, Kristu RUSI-
ŅU, Loti BARKUS un Katrīnu VITRUPI! 

VECĀKU KOPSAPULCE 
PAR AKTUALITĀTĒM 

PII “KASTANĪTIS” 
JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ 

30. augustā plkst. 17.00 
iestādes aktu zālē.

Vērgales senioru ekskursija uz Dundagas novadu
24. augustā tiek organizēta ekskursija Vērgales senioriem, un, protams, 

tiek aicināti seniori no visa novada. Ko plānojam redzēt? Ārlavas bānīti amat-
nieka sētā “Kauliņi” un apmeklēt Kubalu skolu muzeju, eksotisko dzīvnieku 
parku Dundagā un Šlīteres bāku, Mazirbes “Stūrīšos-Brankos” degustēt lībiešu 
ēdienu un redzēt Irbenes lokatoru. Iespējamas arī kādas izmaiņas. Izbraukšana 
no Vērgales plkst. 6.00. Kopīgie izdevumi – atkarībā no izvēlētā piedāvājuma, 
ar visu lībiešu seno ēdienu degustāciju – apmēram 15,00 EUR. Pieteikšanās 
līdz 20. augustam pie Velgas vai pa telefonu 29189223. Izmantosim iespēju 
kopīgi aizbraukt ekskursijā, jo ir jauki redzēt un dzirdēt ko jaunu.  

Pensionāru grupas vadītāja A. ELTERMANE izsaka pateicību Andrejam 
Vezjukam, Tatjanai Vešņakovai, kempinga “Miera osta” saimniekiem 
Anitai un Valdim un citiem palīgiem, kuri nepalika vienaldzīgi un iesais-
tījās, lai Akmeņraga ceļā no grāvja izvilktu tūristu grupas autobusu. Paldies 
par sapratni un veltīto laiku, rodot iespēju palīdzēt!

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ
3. septembrī plkst. 9.00 
skolas aktu zālē

VĒRGALES PAMATSKOLĀ
3. septembrī plkst. 10.00 
skolas zālē

PĀVILOSTAS PIRMSSKOLĀ 
“DZINTARIŅŠ”
3. septembrī plkst. 10.30 
pirmsskolas telpās

VĒRGALES PIRMSSKOLĀ “KASTANĪTIS”
3. septembrī plkst. 9.00 pirmsskolas telpās

PĀVILOSTAS MŪZIKAS un MĀKSLAS SKOLĀ
5. septembrī Pāvilostas novadpētniecības muzejā 
(pulksteņa laiks tiks publicēts www.pavilosta.lv). 
Paredzēta arī audzēkņu papildu uzņemšana.

             *Sekojiet līdzi informācijai mājaslapā!

PIRMĀ SKOLAS DIENA PĀVILOSTAS
NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS


