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Nedēļas nogalē norisinājās 
Pāvilostas pilsētas svētki, kuros 
pāvilostniekus un pilsētas vie-
sus priecēja dažādas aktivitātes 
ikvienai gaumei.

Par godu Pāvilostas pilsētas 
139. dzimšanas dienai svētku pa-
sākumi norisinājās jau no agra 
rīta, kad ar moto “Pāvilosta mos-
tas!” grupas “Piemare” mūziķi ar 
skanīgām dziesmām modināja ik-
vienu pilsētas iedzīvotāju un viesi.

Bet Pāvilostas pilsētas stadionā 
kādu gardumu vai saimniecībā no-
derīgu lietu ikviens varēja sagādāt 
amatnieku, mājražotāju, pārtikas 
un rūpniecības preču tirdziņā un 
radošajās darbnīcās. Pāvilostas au-
dēju darbnīcā ikviens interesents 
varēja apskatīt stelles un apgūt au-
šanas iemaņas, pie reizes aplūkojot 
audēju darbu izstādi. Savukārt Pā-
vilostas Mūzikas un mākslas skola 
organizēja māla virpošanas  un 
akmeņu apgleznošanas darbnīcas, 

fonā skanot Mūzikas nodaļas au-
dzēkņu muzikālajiem  priekšnesu-
miem. Bet Pāvilostas vidusskolas 
vizuālās mākslas, mājturības un 
tehnoloģijas, tehniskās grafikas 
un kulturoloģijas skolotājs Andris 
Paipa aicināja apgūt koka rotas-
lietu darināšanas mākslu. Paralēli 
radošajām aktivitātēm pilsētas 
stadionā notika arī ikgadējais mi-
nifutbola ceļojošais kauss, kopumā 
pulcējot septiņas komandas no 
Grobiņas, Cīravas, Medzes, Ēdo-
les, Durbes un Pāvilostas, savukārt 
Pāvilostas pilsētas svētku strītbola 
turnīrs pulcēja sešas komandas no 
Liepājas, Rīgas, Jūrkalnes, Vērga
les un Pāvilostas.

Pašus mazākos svētku svinētā-
jus priecēja “Redrift”  profesionālo 
radio vadāmo mašīnu trase.

Arī Pāvilostas novada Tūrisma 
informācijas centrs (TIC) atklāja 
jauno tūrisma sezonu 19. maijā. 
Saulaina diena, vējš, sporta aktivitā-

tes un kopā būšana kā vienmēr bija 
neatņemama svētku sastāvdaļa.

Mazajiem skrējējiem līdz 10 
gadu vecumam Pāvilostas novada 
TIC pilsētas stadionā organizēja 
nu jau piekto reizi “Mini maratonu 
bērniem”, kur uzvarētājs bija ik-
viens, kurš noskrēja distanci. Arī 
šogad skrējēju bija gana daudz, 
lai varētu sadalīt divās vecuma 
grupiņās: no 0 līdz 5 gadiem skrē-
ja 7 mazie bērni un no 6 līdz 10 
gadiem skrēja 14 lielie bērni. Kat-
rā grupiņā ātrākais skrējējs tika 
apbalvots ar svētku šampanieti 
(bezalkoholisku). Prieka dzirksts, 
uztraukums un sacensību gars bija 
redzams ikvienā mazajā skrējējā. 
Mazo bērnu skrējienā uzvarēja 
Gustavs VagotiņšVagulis. Lielajā 
grupā – Kristaps Vējkājs. Lielās 
grupas uzvarētājs atzina, ka jau 
vairākus gadus cerējis būt uzvarē-
tājs mini maratonā.

Turpinājums 8. lpp.

PĀVILOSTAI – 139!

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

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

Pāvilostas pilsētas stadionā bezmaksas autostāvvietas 
un vietas telšu pilsētiņai.

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

ZVEJNIEKU SVĒTKI 

PĀVILOSTĀ

2018. gada 14. jūlijā

Foto: M. Kurčanova
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pieda-
lījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELA-
VA, Ralfs JENERTS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki 
– izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS un 
lietvede Anita SPRUDZĀNE, SIA “Vērgales komunālā saimniecība” valdes loceklis Ivars 
LAPIŅŠ. Sēdē pamatdarba dēļ nepiedalījās deputāti Mārtiņš DĒVICS un Gints JURIKS. Sēdi 
protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 34 darba 
kārtības punkti. 

â Atlika lēmuma “Par Vērgales pagasta PII “Kastanītis” vadītājas apstiprināšanu ama-
tā” pieņemšanu. Nolēma 01.06.2018. plkst. 10.00 Pāvilostas novada pašvaldībā sasaukt ār-
kārtas sēdi un plkst. 10.00 uzaicināt vienu no pretendentēm sniegt savu nākotnes redzēju-
mu par iestādes attīstību.

â Nolēma nepiešķirt biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība” 70,00 EUR at-
balstu Latvijas politiski represēto salidojuma organizēšanai 25.08.2018. Ikšķilē sakarā ar 
to, ka nav intereses no Pāvilostas novada politiski represēto personu puses. Nolēma, ja līdz 
pasākuma norisei tiks saņemta informācija par Pāvilostas novada politiski represēto perso-
nu vēlmi piedalīties Latvijas politiski represēto salidojumā, pašvaldība nodrošinās personu 
nokļūšanu pasākuma norises vietā.

â Nolēma atbalstīt SIA “Vērgales komunālā saimniecība” apkures katla jauna siltum-
nesēja uzstādīšanu un palielināt SIA “Vērgales komunālā saimniecība” pamatkapitālu par 
6000,00 EUR, pretī saņemot 6000 daļas. Finansējums pamatkapitāla palielināšanai tiks 
ņemts no pašvaldības budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Uzdeva SIA 
“Vērgales komunālā saimniecība” kapitāldaļu turētāja pārstāvim Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam līdz 31.07.2018. veikt visas Latvijas Republikas “Ko-
merclikumā” paredzētas darbības un pieņemt nepieciešamos lēmumus, lai pieteiktu komerc-
reģistra iestādei SIA “Vērgales komunālā saimniecība” statūtu grozījumus, nodrošinot šī lē-
muma izpildi. Finansējumu līdz 14 750,00 EUR paredzēt pašvaldības 2019. gada budžetā. 

â Atlika jautājuma “Par apkures tarifa izmaiņām” izskatīšanu uz jūnija sēdi. Nolēma 
uzaicināt SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” valdes locekli O. Vērnieku uz komitejas 
sēdi jūnijā skaidrojuma sniegšanai par siltumenerģijas tarifa izmaiņām.

â Nolēma nesamazināt vienai personai kā politiski represētajai personai par nekusta-
miem īpašumiem Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas ir šīs personas īpašumā, nekus-
tamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums tiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā. 

â Pieņēma zināšanai no vienas personas iesniegumu “Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa nomaksu un nokavējuma naudas apturēšana”. Nolēma apturēt soda sankciju aprēķinu 
no 31.05.2018.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, deputāte  Zane Mežavilka lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Ar 2018. gada 31. 
maiju (pēdējā darba diena) nolēma atbrīvot no darba Iepirkumu komisijā Zani Mežavilku. 
Ar 2018. gada 1. jūniju nolēma iekļaut Iepirkumu komisijā Vizmu Ģēģeri. 

â Nolēma izdarīt grozījumus Pāvilostas pilsētas kultūras nama tarifikācijā un uzdot 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājai slēgt atbilstošas vienošanās ar darbinieku pie 
darba līguma.

â Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu pirmpirkuma tiesīgai personai.
â Nolēma papildināt ar Pāvilostas novada domes 27.03.2014. sēdes lēmumu,  protokols 

Nr.5., 5.§, apstiprināto “Pāvilostas novada domes iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi” ar 
7.punktu “Par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un apstiprināt to 
ar 2018. gada 1. jūniju.

â Nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 28.11.2013. sēdes protokola Nr.8. lēmumu 
38.§ “Par saistošo noteikumu “Par būvnodevām par būvatļaujas saņemšanu Pāvilostas no-
vadā” projekta apstiprināšanu” un Pāvilostas novada domes 23.01.2014. sēdes protokola 
Nr.2. lēmumu 3.2.§ “Par precizēto saistošo noteikumu “Par būvnodevām par būvatļaujas 
saņemšanu Pāvilostas novadā” apstiprināšanu”. Nolēma apstiprināt precizētos Pāvilostas 
novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3 “Par būvnodevām par būvatļaujas saņemša-
nu”.

â Nolēma apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada saistošo noteikumu Nr. 
7 “Par Baltijas jūras Pāvilostas novada piekrastes teritorijā pašpatēriņa zvejas rīku preten-
dentu rindas administrēšanu” projektu.

â Nolēma apstiprināt Pāvilostas novadpētniecības muzeja nolikumu, Pāvilostas novad-
pētniecības muzeja krājumu noteikumus un Pāvilostas novadpētniecības muzeja attīstības 
stratēģiju 2018.–2022. gadam.

â Nolēma izsludināt ikgadējo konkursu “Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2018” un 
apstiprināt konkursa nolikumu un vērtēšanas komisijas sastāvu.

â Nolēma veikt grozījumus Pāvilostas novada domes 2018. gada 22. februāra lēmumā, 
protokols Nr. 2., 15. § lemjošās daļas 1. punktā un izteikt to šādā redakcijā: “1. Par Pāvilostas 
novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ar 2018. gada 31. maiju uz pieciem gadiem ievēlēt Lailu 
JANKOVSKU.” 

â Piešķīra zemes vienībai un uz tās esošajai dzīvojamai mājai šādu adresi: “Labmaizī-
tes”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV3466.

â Piešķīra zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām – pirtij, dzīvojamai mājai un saim-
niecības ēkai – šādu adresi: “Rožupes”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV3466.

â Nolēma pārreģistrēt zemes nomas līgumu Nr.128 uz vienas personas vārda.  Vieno-
joties ar pārējiem nomniekiem, uzdeva izstrādāt zemes ierīcības projektu un pēc zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanas un zemes vienību reģistrēšanas zemesgrāmatā uz paš-
valdības vārda lemt par nekustamo īpašumu atsavināšanu.

â Nolēma slēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu par zemesgabala Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienību platībā 0,2 ha. Noteica nomas maksu 1,5 % no kadastrālās 
vērtības plus PVN, bet ne mazāk kā 7,00 EUR plus pievienotās vērtības nodoklis.

â Atteica zemesgabala Parka iela 7, Pāvilosta, Pāvilostas novads, zemes vienības izno-
māšanu 0,1216 ha platībā līdz zemes vienības uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda. Pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā, tiks atkārtoti lemts par zemesgaba-
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la Parka iela 7, Pāvilosta, Pāvilostas novads, iznomāšanu.
â Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz pašvaldības piekritīgo zemi Ak-

meņu iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads, uz zemes vienību platībā 1,1262 ha. Noteica no-
mas maksu gadā – 1,5% no zemes kadastrālās vērtības plus pievienotās vērtības nodokli 
(PVN).

â Nolēma uzņemt divas personas dzīvokļa rindā kā personas, kuras ar dzīvojamo pla-
tību nodrošināmas vispārējā kārtībā. Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei  A. Sprudzānei 
uzdeva reģistrēt personu reģistrā.

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

â Piekrita nekustamā īpašuma Sakas pagasts, Pāvilostas novads, sadalīšanai, atdalot 
no tā zemes vienību un pievienojot nekustamajam īpašumam Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā. Atdalītajai zemes vienībai platībā 10,3 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 
0201.

â Piekrita nekustamā īpašuma Vērgalē, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads,  sadalī-
šanai divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai 
piešķīra nosaukumu “Nosaukums”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes 
vienībai platībā 0,92 ha saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â Piekrita nekustamā īpašuma Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, sadalīšanai  divos 
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  nolēma pie-
šķirt nosaukumu “Nosaukums”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vie-
nībai platībā 8,4 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201.

â Nolēma apstiprināt detālplānojuma projektu nekustamam īpašumam Parka ielā 30, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā un slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju 
par detālplānojuma īstenošanas projektu.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11.pantu, deputāts Gatis Brēdiķis lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Nolēma atcelt 21.12.2017. 
piešķirto zvejas rīku limitu – 1 zivju tīklu un 1 reņģu tīklu. Nolēma piešķirt 1 zivju tīkla 
rīku limitu. Nolēma piešķirt 1 reņģu tīklu. Nolēma zvejas tiesības iznomāt pašpatēriņa 
zvejai no 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. decembrim. 

â Nolēma ar 2018. gada 18. jūniju atbrīvot Ilzi Eberhardi no Pāvilostas ostas valdes lo-
cekles pienākumu pildīšanas. Uzdeva Pāvilostas ostas pārvaldei informēt Valsts ieņēmumu 
dienestu par amatpersonu, kas beidz pildīt amata pienākumus. Nolēma lūgt Ekonomikas 
ministrijai deleģēt pārstāvi darbā Pāvilostas ostas valdes sastāvā.

â Atļāva novietot pārvietojamo pirti pludmales zonā pretī īpašumam Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā. Pirti drīkst novest pa teritorijas plānojumā noteikto nobrauktuvi pie Ak-
meņraga bākas. Atļauja izsniegta uz 2018. gadu. Pāvilostas novada teritorijas plānojumā 
noteikt, ka pludmales zonā ir atļauts novietot pārvietojamās pirtis ar pašvaldības atļauju.

â Apstiprināja Pāvilostas novada bāriņtiesas nolikuma projektu.
â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības iekšējos noteikumus Nr. 2/2018 “Pā-

vilostas novada izglītības iestāžu Personas datu apstrādes noteikumus”, Nr. 3/2018 “Pā-
vilostas novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumus” un Pāvilostas novada 
Personas datu aizsardzības speciālista amata aprakstu. Nolēma atbildīgo darbinieku par 
Personas datu aizsardzību Pāvilostas novada pašvaldībā saskaņā ar noslēgto sadarbības 
līgumu, iekļaujot apstiprināto amata aprakstu, nozīmēt ar domes priekšsēdētāja rīkoju-
mu.

â Pamatojoties uz likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Nolē-
ma piešķirt Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam ikgadējo ap-
maksāto atvaļinājumu no 2018. gada 22. jūnija līdz 2018. gada 1. jūlijam, neieskaitot 2018. 
gada 23. un 24. jūniju (8 kalendārās dienas) par 2018. gadu.

â Dome pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par administrā-
cijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2018. gada 21. jūnijā Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2018. gada 28. jūnijā Pāvilostas novadpētniecības 

muzejā.
Informāciju apkopoja 

sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība maijā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
“Skollejas”, Vērgales pagastā, 3,24 ha platībā;
“Priedīši”, Sakas pagastā, 51,7 ha platībā;
“Ruperti”, Vērgales pagastā, 14,11 ha platībā;
“Viļņi”, Vērgales pagastā, 9,1 ha platībā;
“Ziemupes stūri”, Vērgales pagastā, 5,22 ha platībā.

DARBA LAIKS LĪGO SVĒTKOS!
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAI un VPVKAC 

22. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 13.00

VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDEI
22. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 15.00

23. un 24. jūnijā iestādes slēgtas.

PRIECĪGUS SVĒTKUS!
l Sakarā ar to, ka Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena šogad 

ir noteikta 8. jūlijā, kas iekrīt svētdienā, un nākamā darbdiena – 9. jūlijs ir noteikta 
kā brīvdiena, Pāvilostas novada pašvaldība, VPVKAC un Vērgales pagasta pārvalde būs 
slēgtas.
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APSTIPRINĀTI
ar Pāvilostas novada domes 
29.03.2018. sēdes lēmumu

protokols Nr. 3., 4. §

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA 29. MARTA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4

Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15

“PAR PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM PAR OFICIĀLU DOKUMENTU 
UN APLIECINĀTU TO KOPIJU SAŅEMŠANU”

Izdoti  saskaņā  ar  likumu “Par nodokļiem un  nodevām”
12.panta pirmās  daļas 1.punktu 

Izdarīt Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 
15 “Par Pāvilostas novada pašvaldības nodevām par oficiālu dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu” šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo noteikumu  2.4. apakšpunktu ar vārdiem dokumentu kopijas un izteikt 
to šādā redakcijā: “2.4. Izziņa, dokumentu kopijas”;

2. Svītrot saistošo noteikumu 2.5., 2.6. un 2.7. punktus;
3. Grozījumi stājas spēkā pēc to publikācijas informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada 

Ziņas”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada 29. marta saistošiem noteikumiem 
Nr. 4 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada 28. novembra 

saistošajos noteikumos Nr.15 “Par Pāvilostas novada pašvaldības nodevām 
par oficiālu dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu””

Pašreizējās situācijas raksturojums

Spēkā esošos saistošos noteikumos bija jāveic grozījumi sakarā 
ar Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada 29. marta saistošo 
noteikumu Nr. 3 “Par nodevām par būvniecības un teritorijas 
plānošanas dokumentu saņemšanu” izstrādi. Minētajos saisto-
šajos noteikumos apkopotas visas nodevas un maksājumi par 
būvniecības un teritorijas plānošanas dokumentiem. 

Saistošo noteikumu  projekta 
nepieciešamības raksturojums, 
dokumenta būtība

Lai nedublētos atsevišķas pozīcijas ar Pāvilostas novada pašvaldī-
bas 2018. gada 29. marta saistošo noteikumu Nr. 3 “Par nodevām 
par būvniecības un teritorijas plānošanas dokumentu saņemša-
nu”, tās tiek svītrotas no grozāmajiem saistošajiem noteikumiem.

Īss saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas likmi par 
dokumentu saņemšanu, atbrīvojumus no nodevas maksas, tās 
maksāšanas kārtību un kontroli.

Saistošo noteikumu projekta iespēja-
mā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.

Saistošo noteikumu projekta iespēja-
mā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām 
personām Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā. 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām

Ir noteikta iesniegumu izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas 
kārtība.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem 
saistošie noteikumi sagatavoti

Izdoti  saskaņā  ar  likumu “Par pašvaldībām” 14.pantu un  
“Par nodokļiem un  nodevām “ 12.panta pirmās daļas 1.punktu

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar  Saistošo 
noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 
www.pavilosta.lv 

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

â Piekrastē no Annas kapiem Saraiķos līdz Rīvas upes ietekai jūrā darbus uzsākuši 
pieci pludmales sakārtošanas sezonas strādnieki, kuru uzdevums ir savākt gružus un 
ziņot par lielgabarīta atkritumiem – auto riepām, koka paletēm u.c., kas tiks savāktas ar 
papildu tehniku. Lūgums arī iedzīvotājiem ziņot izpilddirektoram pa tālruni 26405900 
par lielgabarīta priekšmetiem pludmalē, norādot to atrašanās vietu.

â Pašvaldība firmai “UPTK” nosūtījusi pretenzijas vēstuli par informatīvajiem disple-
jiem Jūras ielas un Kalna ielas stāvlaukumos, tādējādi cerot uz ātrāku lietu sakārtotību. 
Jau informējām, ka projektā paredzētie un stāvlaukumos uzstādītie displeji šobrīd jo
projām rāda nepareizu pulksteņa laiku. Ir konstatēts, ka displejam ir sabojājusies detaļa, 
kuru firmai “UPTK” jānomaina vai arī jāveic pilnīga informatīvā displeja nomaiņa.

IZPILDDIREKTORS ZIŅO

PAŠVALDĪBA INFORMĒ PAR IELU 
REMONTDARBIEM PĀVILOSTAS PILSĒTĀ

CELTNIEKU IELA
Pāvilostas novada pašvaldības rīkotais iepirkums “Celtnieku ielas pārbūve posmā no Celt-

nieku ielas 1B  līdz Dzintaru ielai Pāvilostā” noslēdzās 16. maijā. Pašvaldība lēma līgumu slēgt ar 
SIA “CTB” par kopējo summu 139 910,50 EUR bez PVN. Darbus plānots pabeigt līdz šā gada 30. 
augustam. Plānotajos darbos paredzēts veikt asfalta seguma atjaunošanu Celtnieku ielas posmā 
no Dzintaru ielas līdz Krasta ielai un asfalta seguma izbūvi Celtnieku ielas posmā no Krasta ielas 
līdz īpašumam Celtnieku iela 1B – zivju veikalam “Kaija”, kas, realizējot ES projektu, ir nobruģēju-
si veikala apmeklētāju automašīnu stāvlaukumu, kas savienosies ar jaunuzklāto asfalta segumu. 
Visas ielas garumā tiks izbūvēts maģistrālais lietus ūdens drenāžas tīkls un pievadīts pie katra 
īpašuma līdz sarkanajai līnijai. Vienas ielas pusē paredzēts izbūvēt gājēju celiņu.

DZINTARU IELA
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 17. maijā tikās ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvi, 

kas informēja, ka šogad plānotie Dzintaru ielas asfalta seguma atjaunošanas darbi – nodiluma 
kārtas atjaunošana 4 cm biezumā – tiks pārcelti uz 2019. gadu. Tas tiek darīts Pāvilostas molu re-
konstrukcijas darbu dēļ, kas ir aizkavējušies. Tā kā vēl līdz gada beigām Pāvilostas molu rekons-
trukcijas darbu ietvaros pa Dzintaru ielu pārvietosies smagā tehnika, tad VAS “Latvijas Valsts 
ceļi” pārstāvis uzskata, ka šobrīd asfaltēt Dzintaru ielu būtu nelietderīgi. Tāpēc asfaltēšanas darbi 
tiek pārcelti uz 2019. gada pavasari.

10. maijā Pāvilostā viesojās Lietuvas tūrisma speciālisti. Pieredzes apmaiņas vizīti Kurzemē 
īsteno Kurzemes plānošanas reģions “UniGreen” projekta ietvaros. Vizītes mērķis iepazīstināt 
ar Kurzemes TIC un uzņēmēju izveidotajiem interesantākajiem tūrisma piedāvājumiem un labo 
praksi vides pieejamības nodrošināšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pilsētvidē un dabā.

 Iesākumā dalībnieki apmeklēja Liepājas Neredzīgo biedrību un iepazinās ar Liepājas piedā-
vājumu, vēlāk dodoties uz Ziemupes “Dvēseles veldzes dārzu”, kur M. Ceirulis iepazīstināja ar iz-
veidoto infrastruktūru cilvēkiem ar invaliditāti, īpaši padomājot par vājredzīgajiem cilvēkiem. Vai-
rāk nekā divu stundu apmeklējumā speciālistiem tika izrādīts rehabilitācijas centra piedāvājums.

Turpinājumā dalībnieki devās uz Pāvilostu, kur iepazinās ar jaunajiem Pāvilostas pludmales 
labiekārtojumiem, kuri tika realizēti projektā “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilos-
tas pilsētas pludmales”.  Sveicot kolēģus pie mums, laika apstākļi īpaši lutināja, saulē sasniedzot 
pat + 35 grādus, tāpēc visi atzina: “Pāvilosta ir vasaras galvaspilsēta!”

Daļa izveidoto laipu ir pieejama cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām kopā ar asistentu. Ir iespē-
ja nokļūt tuvāk jūrai un no skatu platformas vērot jūru. Tāpat izveidotās laipas ir lieliski pieejamas 
māmiņām ar bērnu ratiņiem.

Dalībnieki tika iepazīstināti nedaudz ar Pāvilostas vēsturi un pašreizējo tūrisma piedāvājumu 
pilsētā. Tā kā Lietuvā pludmale pie Baltijas jūras ir pavisam neliela, tad viesi labprāt izmantoja 
iespēju arī aiziet līdz jūrai, priecāties gan par kāju apslapināšanu vēl vēsajā ūdenī, gan pielasot 
pilnas kabatas ar akmentiņiem, tā paņemot daļiņu saulainās Pāvilostas dienas sev līdzi.

Tālāk dalībnieki devās uz Jūrkalni, Užavas bāku un Ventspili, bet 11. maijā programmā – Kol-
kas rags, Roja, Laumas parks, Talsi, Ciecere.

Vizīte tiek īstenota ar “Interreg Latvia – Lithuania Programme” atbalstu.
 

Pāvilostas novada TIC vadītājas p. i. Anta Lībiete

Dalībnieki Pāvilostas pludmalē. Foto: A. Lūse

Lietuviešu tūrisma speciālisti 
apmeklē Pāvilostas novadu

Maijā 10 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 1 ģimenei maznodrošinātās ģimenes 
statuss, 1 ģimenei piešķirts pamatpabalsts, 5 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 4 personām pie-
šķirts pabalsts veselības aprūpei, 1 ģimenei piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts, 2 personām 
piešķirti asistenta pakalpojumi, 1 bērnam piešķirts “atelpas brīdis”.

13. jūnijā  personām ar īpašām vajadzībām tiek organizēta ekskursija uz Kuldīgu. Ekskursija 
notiek ar domes atbalstītu projektu.

ATVAĻINĀJUMĀ:
Plocē – N. Fjodorova  no 25. jūnija līdz 1. jūlijam;
Sakas saieta namā – I. Vīdnere, I. Jaunskunga no 2. jūlija līdz 15. jūlijam;
Pāvilostā – I. A. Balode 5. un 6. jūlijā.

Ildze Balode, Sociālā dienesta vadītāja

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

BIS*                                                              lietas Nr. Objekta nosaukums Adrese/Nosaukums

BIS-56921-223 Žoga pārbūve Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

Būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpilde

BIS-56901-222 Dzīvojamās mājas un 
pirts pārbūve

Adrese, Saraiķi, Vērgales pagastā,
Pāvilostas novads

Būvdarbu uzsākšana

BIS-56114-220 Vasaras sezonas 
nojumes novietošana

Adrese, Saraiķi, Vērgales pagastā 
Pāvilostas novadā

Atzinums par būves pārbaudi

BIS-55746-219 Dzīvojamās mājas 
pārbūve

Adrese, Saraiķi, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

Izziņa par jaunbūvi

̽
BIS – Būvniecības informācijas sistēma
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Pamatojoties uz “Ugunsdrošības noteikumiem” un hidrometeoroloģisko 
prognozi, Valsts meža dienests ar 2018. gada 27. aprīli ir noteicis meža uguns-
nedroša laika posma sākumu visā valsts teritorijā. Šādus ierobežojumus paredz 
Ministru kabineta 01.09.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 423.
punkts. Neievērojot aizliegumus, var tikt piemērota administratīvā, civiltiesiskā vai 
kriminālatbildība.    

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.09.2016. noteikumu Nr.238 
“Ugunsdrošības noteikumi” 423.punktu meža ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:

l kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepie-
ļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;

l atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēs-
ta 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, deglo-
des un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;

l braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ce-
ļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības snieg-
šanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;

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 mežniecību veikt jebkuru dedzināša-
nu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

     
Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar 

Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.
Papildus minētajam saskaņā ar “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma” 10.1 

pantu meža īpašniekam (valdītājam) ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības prasību 
ievērošanu mežā, kā arī pēc Valsts meža dienesta amatpersonu pieprasījuma veikt 
meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

 
UGUNSDZĒSĪBAS DIENESTI PĀVILOSTĀ
Ugunsgrēka gadījumā zvanīt:
Pāvilostā un Sakas pagastā – 27860817 (Modris Arājs),
Vērgales pagastā – 29363966 (Arkādijs Semenkovs).

NOTEIKTS MEŽA UGUNSNEDROŠAIS
 LAIKA POSMS

Maijā pašvaldības policija veica šādus darbus:

â Pāvilostā, pie veikala «TOP», pēc saņemtās informācijas par alkohola lietošanu 
sabiedriskā vietā tika veikta pārbaude. Pārkāpumi netika konstatēti.

â Pāvilostā, Sakas ielā, kādā dzīvoklī notika alkohola lietošana, kā rezultātā izcēlās 
kautiņš. Cietušajam izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, vainīgā persona aiztu-
rēta un nodota Valsts policijas darbiniekiem.  

â Vēl vienā kompānijā Pāvilostā pēc alkohola lietošanas izcēlās konflikts. Pēc ieraša-
nās policijas inspektoram izdevās atrisināt konfliktu uz vietas.

â Veikti trīs reidi sadarbībā ar Valsts policiju. Pārkāpumi nav konstatēti.
â Saņemta informācija par nesakoptu īpašumu Tirgus ielā, Pāvilostā. Pēc adreses 

apsekošanas pārkāpumi netika konstatēti.
â Sakas pagasta Rīvā notika saimniecības pagraba uzlaušana, no kura bija pazuduši 

ievārījumi. Cietušais no iesnieguma rakstīšanas atteicās.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

Pāvilostā labiekārtos Piecdesmitgades parku 
Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka tuvākā laikā uzsāksies valsts nozīmes arheoloģiskā 

pieminekļa Pāvilostas apmetnes (Pāvilostas Piecdesmitgades parka) labiekārtošanas darbi. Paš-
valdības izsludinātais iepirkums “Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes 
apkārtnes labiekārtošana” noslēdzās š. g. 2. maijā, tajā iepirkuma komisijai lemjot slēgt līgumu 
ar SIA “AB būvniecība” par summu 57 353,96 EUR (bez PVN). Labiekārtošanas darbos paredzēts 
izbruģēt gājēju celiņu, apgaismojuma laternu izbūve, sešu parka soliņu, sešu atkritumu urnu un 
informācijas stenda uzstādīšana. Paredzēts, ka darbi ilgs līdz jūlija vidum.

Pāvilostas novada pašvaldība 2017. gada sezonas noslēgumā ir realizējusi Eiropas Jūr-
lietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju īstenošana” atbalstītu projektu “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot 
Pāvilostas pilsētas pludmales”, I.D. Nr. 16-02-FL03-F043.0203-000001. Kopējās šī 
projekta izmaksas 114 232,26 EUR.

Realizētajā piekrastes labiekārtojuma projektā “Vides kvalitātes uzlabošana, labie-
kārtojot Pāvilostas pilsētas plud-
males” ir veikts labiekārtojums 
trim Pāvilostas pilsētas atpūtas 
vietām pie Baltijas jūras: Kalna 
ielas stāvlaukumam, Jūras ielas 
stāvlaukumam un Dzintaru ielas 
stāvlaukumam pie Pāvilostas no-
vadpētniecības muzeja. Ir uzstādīti  
arī divi apgaismojuma stabi (solā-
rie paneļi/vēja ģeneratori) Kalna 
un Jūras ielā ar tablo pulkstenim 
un temperatūras sistēmai.

Šobrīd sākoties aktīvajai peldēšanas sezonai, Pāvilostas pludmalē ir uzstādītas 
pārģērbšanās kabīnes, tualetes, atkritumu urnas un kāju skalojamie krāni, soliņi. 

Kalna ielas stāvlaukumā un 
Jūras ielas stāvlaukumā sakārto-
tas piknika vietas. Projekta laikā 
ir atjaunotas arī dēļu laipas, ļaujot, 
gan Pāvilostas iedzīvotājiem, gan 
viesiem vieglāk pārvietoties daļā 
pludmales kāpu zonas.

 Izveidotā skatu platforma Kal-
nu ielas stāvlaukumā pieejama arī 
cilvēkiem ar invaliditāti kopā ar 
pavadoni, lai arī šiem cilvēkiem 
būtu iespēja paraudzīties uz jūru. 
Izveidojot šāda tipa laipas un skatu platformu, tā kļūst pieejama ne tikai cilvēkiem ar 
invaliditāti, bet arī citiem – māmiņām ar bērnu ratiņiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Pie Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja izveidotais rotaļu laukums 
ļaus mazajiem atklāt sevī piedzīvo-
jumu meklēšanas garu un sniegs 
mazu atelpas brīdi vecākiem!

Ceram, ka uzlabojumi sniegs 
jums lielisku atpūtu Pāvilostas 
pludmalē!

Anta Lībiete, Pāvilostas 
novada TIC vadītājas p. i.

Šajā gadā Pāvilostas pludmale 
savus ciemiņus gaida ar lieliem 
labiekārtojumiem!

Foto no TIC arhīva

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā maijā sākās skolēnu elek-
troniskā reģistrācija dalībai NVA īstenotajos “Nodarbinātības pasākumos vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs”.

 
Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas 

strādāt! Informācijai NVA mājaslapā ir pieejama tabula ar reģionu, novadu un fi-
liāļu uzskaitījumu.

Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz 2018. gada 16. 
augustam, tādējādi visi skolēni, kas vēlēsies piereģistrēties dalībai pasākumā, to 
varēs izdarīt. Taču skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts 
līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots!

Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns pirms reģistrācijas var 
vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies 
ar darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā viņš telefoniski vai ar epasta 
starpniecību saņems uzaicinājumu piedalīties konkursā uz brīvajām darba vietām.

Ar NVA atbalstu skolēniem šovasar ir iespēja strādāt 5 179 darba vietās. Pieda-
līties pasākumā var jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Skolēns pasākumā piedalīsies vienu 
mēnesi, atsevišķos gadījumos nodarbinātība var tikt pagarināta līdz diviem mēne-
šiem.

Detalizētāka informācija par “Nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā 
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs” izlasāma NVA mājaslapas sadaļā ”Skolēnu vasaras darbs”. 

Informācija no www.nva.gov.lv

Skolēnu vasaras darbs NVA vasaras 
nodarbinātības pasākuma ietvaros

PATEICĪBA
Sirsnīgi pateicos Pāvilostas novada domei, Sociālā dienesta darbiniekiem par 

skaistajām lilijām un dāvaniņu manas mammas 100 gadu jubilejā. Paldies skaistās 
un gardās tortes cepējai Ilzei, mazbērniem Elīnai un Henrijam un arī Sarmai par 
aktīvo līdzdalību svinību organizēšanā, kā arī reģionālajam laikrakstam “Kursas 
Laiks” par interesantajām fotogrāfijām.

Lūcija Tomilova
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KAD SAULES IR PAR DAUDZ. 
Tautas metodes apdegumu ārstēšanai

Ja, izbaudot atpūtu pie dabas, aizvadītajā nedēļas nogalē ir gadījies iegūt saules radītus 
ādas apdegumus, visticamāk, tava nedēļa ir iesākusies ar kairinātu, sāpīgu un apsārtušu 
ādu, kas rada ne tikai estētisku defektu, bet arī fizisku diskomfortu. Šai sakarā piedāvājam 
ieteikumus ādas kopšanai un sadziedēšanai pēc iegūtajiem apdegumiem.

1. Lai mazinātu fizisko diskomfortu – svilināšanas un sūrstēšanas sajūtu –, uz saulē 
apdegušās ādas zonas uzliec vēsu kompresi – aukstā ūdenī samitrinātu dvieli. Procedūru 
atkārto vairākas reizes dienā, kompresi turot un mainot aptuveni 15 minūšu garumā.

Apdegušai un kairinātai ādai palīdzēs arī burvju lazdas ziedūdens, kam piemīt alve-
jai līdzīgas ārstnieciskās īpašības. Tas dziedēs ādu, novērsīs apsārtumu un mitrinās to, 
paātrinot ādas audu reģenerāciju.

2. Ādas stāvokli vari uzlabot arī ar pārtikas produktu kompresēm. Piemēram, 
samaltas un ar ūdeni sajauktas auzu pārslas ādu mitrinās un baros. Tāpat vari lietot arī 
vājpienu, sajaucot glāzi piena ar četrām glāzēm ūdens, kam pievienoti pāris ledus gaba-
liņi, un kompresi uz ādas liekot reizi trīs stundās, turot to aptuveni 15 minūšu garumā.

Jāpiebilst, ka, lai gan saulē apdegušai ādai ir aizliegts uzklāt skābo krējumu, ārst-
niecības nolūkos tomēr drīksti izmantot bezpiedevu jogurtu, kurā esošās olbaltumvielas 
atjaunos ādas elastību un dabīgo kolagēnu. Farmaceits Vitālijs Mitrohins skaidro, ka, 
neraugoties uz atvēsinošo efektu, krējumu uz saulē apdegušas ādas lietot noteikti ne-
drīkst, jo apdegusi āda ir sakairināta, bet krējumā esošās pienskābes baktērijas radīs 
tikai papildu kairinājumu.

3. Nelieto ziepes! Tās ādu sausinās, tās stāvokli padarot vēl smagāku un diskomfortu 
– lielāku. Ja āda ir apdegusi stipri, pietiks to noskalot ar vēsu ūdeni dušā vai iegremdēties 
atsvaidzinošā vannā un pēc tam ādu maigi nosusināt.

4. Vannai vari pievienot dzeramo sodu, kas ādu mīkstinās un mazinās tās kairinā-
jumu, vai arī glāzi ābolu etiķa, tā normalizējot ādas pH līmeni un paātrinot tās atjauno-
šanās procesus. Tāpat, ja āda niez, ūdenim vannā vari pievienot auzu pārslas, kas ādu 
nomierinās un mitrinās.

5. Pēc kompresēm un dušas vai vannas ieziežot ādu ar krēmu, izvēlies mitrinošu 
līdzekli, kas satur alvejas ekstraktu. Atsevišķu pēcsauļošanās kosmētikas līdzekļu sastā-
vā ir arī lidokaīns – atsāpinoša viela, kas mazinās apdeguma radīto ādas diskomfortu. 
Papildu efektam krēmu vari uz brīdi ievietot ledusskapī, tā panākot labāku ādas atvēsi-
nāšanas sajūtu.

6. Noteikti neaizmirsti dzert daudz ūdens, lai organisms atgūtos pēc iespējas ātrāk!
7. Lai paātrinātu ādas audu reģenerāciju, organismam nepieciešams E vitamīns, 

kas darbojas arī kā antioksidants. Dzer to iekšķīgi vai uzklāj vitamīna eļļu ādai.
8. Lai mazinātu ādas svilināšanu, uz tās vari uzlikt vēsus melnās tējas maisiņus. 

Tajā ir tanīns – viela, kas dziedēs ādas sīkās brūcītes un atjaunos vajadzīgo pH līmeni. 
Tāpat ādas stāvokli uzlabos ledusskapī noturēti un blenderēti gurķi, kas ir teicams anti-
oksidantu avots – uzklāj to pastu uz sejas un ļauj uz ādu iedarboties to mitrinošajām un 
dziednieciskajām īpašībām.

9. Ja saulē gūtie apdegumi ir nopietnāki un to sekas izpaužas ne tikai kā ādas ap
sārtums un kairinājums, bet veidojas arī čūlas un jūti nespēku, galvassāpes un nelabu-
mu, konsultējies ar mediķiem, lai gūtu vajadzīgo palīdzību! 

10. Pat tad, ja ādas stāvokli izdodas uzlabot samērā ātri un šķiet, ka apdegumi 
nekādas paliekošas sekas nav radījuši, nākamreiz pirms došanās saulē obligāti lieto krē-
mu, kas paredzēts ādas aizsardzībai pret sauli. Ārsts un biedrības “Dermatologi pret ādas 
vēzi” valdes priekšsēdētājs Raimonds Karls uzsver, ka pat piecas minūtes, kas pavadītas 
saules staros, var kaitēt veselībai un palielināt risku saslimt ar ādas vēzi. Gadījumā, ja esi 
apdegusi saulē, speciāli pēcsauļošanās krēmi un citas metodes var uzlabot ādas stāvokli, 
bet nemazinās nodarīto kaitējumu un risku saslimt ar ādas vēzi – par to ir jādomā pirms 
došanās saulē.

DROŠĪBA UZ ŪDENS
Pirms dodamies uz jūru vai upi, atkārtosim, kādi ir peldēšanās drošības likumi un kam 

jāpievērš uzmanība, peldoties ar bērniem.

SVARĪGĀKĀS DROŠĪBAS PRASĪBAS ATPŪTAI PIE ŪDENS UN UZ TĀ
Biežākie nelaimju un negadījumu iemesli peldēšanās laikā ir alkohola reibums, pār-

drošība (lēkšana ūdenī nepārbaudītās vietās, cenšanās pierādīt spēju aizpeldēt tālāk), kā 
arī veselības problēmas karstajā laikā, kuras rodas, sakarsušam cilvēkam pārāk strauji 
ieejot aukstā ūdenī. Lai labi plānotā atpūta nepārvērstos traģēdijā, ir jāievēro vairāki 
drošības noteikumi.

Parastajiem atpūtniekiem, ja vien viņi nav “roņi”, peldēšanās sezonu ieteicams uz-
sākt, kad ūdens temperatūra ir vismaz +180C. 

Peldieties šim mērķim paredzētās vietās. Par to liecinās zīme “Peldēties atļauts”.
Nav ieteicams doties peldēties vienam. Ja tomēr dodies, informē krastā palikušos par 

to, cik ilgi un tālu esi plānojis peldēt, vai esi paredzējis nirt zem ūdens. 
Nepārvērtē savus spēkus! Ja reiz esi varējis pārpeldēt upi, tas nenozīmē, ka to vari 

arī šodien. 
Nepazīstamā vietā nedrīkst uzreiz lēkt ūdenī. Lēkt no tiltiem vai citiem paaugstināju-

miem ir kategoriski aizliegts. 
Nepeldies alkohola reibumā. 
Nepeldies stipra vēja vai negaisa laikā, naktī. 
Ja esi pārkarsis saulē, ūdenī jāiet lēnām, lai nebūtu straujas ķermeņa temperatūras 

maiņas. Citādāk var sākties krampji vai rasties problēmas ar sirdsdarbību. 
Pirms nodarbojies ar kādu ūdens sporta veidu vai brauc ar laivu, kuteri vai citu peld-

līdzekli, uzvelc glābšanas vesti. 
Atrodoties uz matrača vai peldriņķa, nevajadzētu peldēt tālu no krasta. 

Ūdenī nevajag jokoties un skaļi saukt: “Palīgā! Slīkstu!” 
Slīcēju var glābt tikai cilvēks, kurš labi apguvis peldēšanas tehniku un zina paņēmie-

nus, kā satvert cietušo un izvilkt viņu krastā. 
Var sniegt palīdzību no krasta, pametot virvē iesietu glābšanas riņķi, bumbu vai citu 

peldošu priekšmetu, kas palīdzēs noturēties virs ūdens. 
Ja noticis nelaimes gadījums, nekavējoties izsauc glābējus pa tālruni 112. Pēc iespējas 

precīzāk jānorāda nelaimes vietas koordinātes un piebraukšanas iespējas.

SLĪKŠANU IR GRŪTI PAMANĪT!
Slīkstošs cilvēks reti kad māj ar rokām vai sauc pēc palīdzības, jo fizioloģiski viņš 

nespēj saukt pēc palīdzības – runāšana ir elpošanas sistēmas sekundāra funkcija, tādēļ 
vispirms tiek nodrošināta elpošana un tikai pēc tam spēja runāt. Tāpat – mute slīkstošam 
cilvēkam virs ūdens nav pietiekami ilgu laiku, lai ieelpotu, izelpotu un vēl paspētu saukt 
pēc palīdzības, kā arī – slīkstoši cilvēki nevar žestikulēt, viņi instinktīvi izpleš rokas uz 
sāniem un atspiežas pret ūdens virsu, lai nedaudz paceltos un varētu elpot. Protams, 
iepriekš minētais nenozīmē, ka cilvēks, kas ūdenī kliedz un māj ar rokām, nav nokļuvis 
nelaimē. Šādā gadījumā cilvēks, iespējams, ir sajutis briesmas, bet, atšķirībā no īstas 
slīkšanas situācijas, pats var sev palīdzēt, piemēram, pieķeroties pie glābšanas riņķa. 

Citas pazīmes, kas var liecināt par slīkšanu: 
l galva atrodas zemu ūdenī, mute ūdens līmenī; 
l galva atliekta atpakaļ, un mute ir vaļā; 
l stiklainas acis un tukšs skatiens, cilvēks nespēj fokusēt redzi; 
l acis ir aizvērtas; 
l mati nosedz acis vai pieri; 
l netiek kustinātas kājas, cilvēks atrodas vertikālā stāvoklī; 
l strauja elpošana vai elsošana; 
l neveiksmīgi centieni peldēt noteiktā virzienā; 
l mēģinājumi ūdenī apgriezties uz muguras; 
l cilvēks reti parādās virs ūdens. 
Ja jums ir aizdomas, ka kādam cilvēkam ir problēmas noturēties uz ūdens, labākais, 

ko var darīt, ir viņam pajautāt vai uzsaukt no attāluma – vai viss kārtībā? Kā jau minēts 
iepriekš – slīkstošam cilvēkam ir pārāk maz spēka, lai viņš spētu māt ar rokām, kliegt 
vai kā citādi pievērst uzmanību savai nelaimei. Ja viņš var atbildēt uz jūsu jautājumu 
– viņam, iespējams, viss ir kārtībā, bet, ja cilvēks tikai skatās jums virsū, jums ir 
aptuveni 30 sekundes, lai paspētu viņu izglābt. Šis pats likums attiecas uz bērniem. 
Bērni, spēlējoties ūdenī, parasti taisa lielu troksni un kņadu. Tiklīdz viņi kļūst klusāki, ir 
klāt nogurums un jāpārbauda, vai viss kārtībā.

BĒRNU DROŠĪBA UZ ŪDENS
Atrašanās ar bērnu pie ūdens vecākiem nav tikai atpūta, bet divkāršs darbs, jo visu 

laiku ir rūpīgi jāuzmana, ko bērns dara un jāprognozē bērna rīcība, lai nenotiktu kāda 
nelaime. Lielākā riska grupa ūdens tuvumā ir mazuļi no viena līdz trīs gadu vecumam, jo 
viņi ir ļoti ātri, ziņkārīgi un neapzinās ūdens bīstamību. Kādam no vecākiem vienmēr ir 
jābūt metra attālumā no bērna, lai vajadzības gadījumā palīdzētu. Negaidiet, ka slīkšanas 
gadījumā jūsu bērns kliegs pēc palīdzības. Diemžēl, bērns var noslīkt klusējot pat vienas 
minūtes laikā un arī ļoti seklā ūdenī. Tātad, galvenais likums: bērnu nedrīkst atstāt vie-
nu ne uz mirkli! Jaunās peldsezonas sākumā vecākiem vajadzētu arī pārbaudīt izvēlētās 
peldvietas gultni – vai tā nav bedraina vai dūņaina vai tajā nav kādi asi svešķermeņi. 
Peldoties bērniem ieteicams rotaļāties ar piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, matrači, 
bumbas u.c.), izmantot piepūšamos roku aizsargus, kā arī  plunčāties un peldēt jāļauj 
tikai tik tālu, lai pieaugušais var labi redzēt un nepieciešamības gadījumā ātri steigties 
palīgā. Visdrošāk, ja pieaugušais atrodas ūdenī starp krastu un dziļumu. Ja peldaties 
jūrā, bērni ir jāuzmana no viļņiem, kas var nogāzt no kājām vai radīt negaidītu izbīli. Ja 
pie jūsu mājas atrodas dīķis vai baseins, tas ir jānorobežo, kā arī – tajā nedrīkst atstāt 
peldošas rotaļlietas, kas piesaista mazuļa uzmanību un varētu vilināt viņu vienam pašam 
doties ūdenī. Ja izmantojat mazos bērnu baseinus, pēc peldēšanās ūdens jāizlej un tie 
jānoliek vertikāli, vai jāapklāj, lai bērnam nebūtu nekāda pieeja ūdenim! Vecākiem ir 
nepieciešams zināt arī to, kā veikt mākslīgo elpināšanu, lai palīdzētu bērnam bezsama-
ņā – gan aizrīšanās gadījumā, gan pēc izglābšanas no slīkšanas. 
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Vairāk nekā 30 gadu garumā 
Pāvilostas daiļdārznieku interešu 
kopa «Sārtene» rūpējas par pil-
sētas apstādījumiem, izveidojot 
jaunas puķu dobes un sakopjot 
jau iepriekš izveidotās, lai košie 

krāšņumkrūmi un skaistie ziedi 
priecētu kā pāvilostniekus, tā arī 
pilsētas viesus.

Arī šogad «Sārtenes» dalīb-
nieces sastādīja sarkanbaltos 
ziedus Pāvilostas Simtgades par-

ka dobē, kas nu priecē ikvienu 
parka apmeklētāju vai vienkāršu 
garāmgājēju.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

“Sārtenes” dalībnieces stāda puķes
Foto: G. Vērniece

Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrs 
aicina Pāvilostas novada tūrisma uzņēmējus 

15. un 16. jūnijā uz pieredzes apmaiņas dienām!

Nereti gadās, ka vasaras sezonā mūsu naktsmītne ir pilnībā re-
zervēta un, lai viesi paturētu atpūsties novadā, ir jāsūta pie kaimiņa, 
kuram vēl ir kāda brīva istaba. Bet nezinām, kāds ir piedāvājums!

Ja pilsētas uzņēmēji apmēram zina savus kaimiņus, tad novada 
naktsmītnes reti, un otrādi. Pēc uzņēmēju ierosinājuma dosimies pa-
ciemoties cits pie cita un iepazīsimies ne tikai ar naktsmītnēm, bet 
arī apzināsim aktīvās atpūtas piedāvājumus, kurus ieteikt izbaudīt 
viesiem. Nelielajās ekskursijās pie katra uzņēmēja iepazīstināsim ar 
piedāvājumu pārējos!

15. jūnijs tiek plānots kā pastaiga. Tiksimies plkst. 10.00 pie Tū-
risma informācijas centra. Tiks organizēts arī kopīgs transports, lai arī 
uzņēmēji no novada tiktu līdz Pāvilostai un pēc tam līdz mājām.

16. jūnijā visi dosimies braucienā pa novadu. Transports tiks or-
ganizēts. Tiksimies plkst. 10.00 pie TIC, pēc tam pie Sakas pagasta 
pārvaldes un Ziemupes tautas nama. Kopā dosimies un iepazīsimies 
ar piedāvājumu pie novada uzņēmējiem.

 
Anta Lībiete, 

Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i. 
29121894, 63498229 

tic@pavilosta.lv 
anta.libiete@pavilosta.lv 

www.pavilosta.lv

Koši saziedējušas biedrības 
“Pāvilostas kultūrvēsturiskais vi-
des centrs” stādītās tulpju dobes 
pilsētas centrā pie “Top” veikala 
un Simtgades parkā, kas iene-
sušas krāsainību zaļi pelēkajā 
Pāvilostas pavasarī. Atsaucoties 
biedrības aicinājumam, pagājušā 

gada rudenī iedzīvotāji ziedoja 
tulpju sīpolus, lai Latvijas simtga-
des pavasarī uzziedējušās tulpes 
priecētu iedzīvotājus un pilsētas 
viesus. Vēlreiz paldies M. Peter-
lēvičai, A. Ķikutei, M. Špickopfai, 
A. VagotiņaiVagulei un V. Vītolai 
par tulpju sīpoliem!

Tradīciju pavasari pilsētā sa-
gaidīt ar koši ziedošām pašu ro-
kām stādītām tulpēm un arī nar-
cisēm noteikti turpināsim. 

Marita Horna,
 Biedrības “Pāvilostas kultūr-

vēsturiskais vides centrs”
vadītāja

Tulpes – Latvijas simtgadei
Foto: M. Horna PIEEJAMS ATBALSTS AR LAUKSAIMNIECĪBU 

NESAISTĪTĀM AKTIVITĀTĒM, 
ARĪ TŪRISMAM

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 18. jūnija līdz 18. jū-
lijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “At-
balsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīša-
nā un attīstīšanā”.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām 
aktivitātēm:

l “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un “Ar lauk-
saimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” 11,99 
miljonu eiro apmērā;

l “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 10 miljonu eiro apmērā. 

Finansējums ir sadalīts pēc reģionalizācijas principa. 
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimnie-

cisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauk-
saimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu 
avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pie-
teikšanās sistēmu.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas in-
vestīcijas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņem-
šanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, 
pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapas, plašāka informācija par pieejamo fi-
nansējumu katram reģionam, kā arī nosacījumi atbalsta saņemšanai ir 
pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” Ý “Projekti 
un investīcijas”.

Projektu pieņemšanas kārta izsludināta Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas 
pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros. 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: prese@lad.gov.lv

“SAKOPTĀKĀ SĒTA 
PĀVILOSTAS NOVADĀ 2018”

Pāvilostas novada pašvaldība ar jūniju izsludina gadskārtējo konkursu “Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 
2018”. Konkurss tiek izsludināts Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Zi-
ņas” un Pāvilostas mājaslapā www.pavilosta.lv. Pieteikšanās konkursam līdz šī gada 31. jūlijam. 

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

1. Daiļdārzi un lauku sētas.
2. Skats no malas:
 u Mājas/lauku sētas ar simtgadīgu vēsturi;
 u Objekti ar simtgadīgu vai paliekošu vēsturi;
 u Dievnami ar simtgadīgu vēsturi; 
 u Sakoptākās iestādes un uzņēmumi novadā; 
 u Pāvilostas novada 2018. gada īpašās nominācijas.
3. Viesu mājas:
 u Viesu mājas ar vēsturi un tradīcijām;
 u Tūrisma uzņēmējs – Pāvilostas novada tēla veidotājs un popularizētājs.  
Pāvilostas novada pašvaldība pēc komisijas vērtējuma piešķir vienu balvu katrai no minētajām nominācijām. 

Var tikt paredzētas arī pārsteiguma balvas pēc komisijas ieskatiem, kā arī var tikt pasniegta nominācija par ne-
sakoptāko īpašumu novadā. 

Visi pieteikušies pretendenti un komisijas locekļi kā balvu saņem bezmaksas ekskursiju.

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM 
BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS 

SNIEGS 2018. GADA 19. JŪNIJĀ:

n plkst. 12.00 Vērgales pagasta pārvaldē, 
n plkst. 13.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
63498261 (Pāvilostā) un 63490836 (Vērgalē).
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Vasaras brīvlaiks, saulains 
laiks un atpūta svaigā gaisā 
ir tas, ko ar nepacietību gaida 
teju ikviens skolēns, tomēr, ja 
netiks ievērota drošība, arī šīs 
patīkamās lietas var aptumšot 
dažādi nelaimes gadījumi. Lai 
izvairītos no iespējamām nelai-
mēm un negadījumiem, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) aicina ievērot 
vairākus padomus tieši saistībā 
ar drošību vasarā.

Neapdomīga un pārgalvīga 
rīcība, kā arī nezināšana nereti 
noved pie traģiskiem negadī-
jumiem. Ik gadu vasara ir tas 
laiks, kad notiek visvairāk tra-
ģisku nelaimes gadījumu – tieši 
vasaras mēnešos vairāki desmi-
ti bērnu un pieaugušo nokļūst 
dažādos negadījumos, cieš un 
arī iet bojā. Pagājušajā gadā 
ugunsgrēkos gāja bojā 79 cil-
vēki, no kuriem divi bija bērni, 
cieta 381 cilvēks, no kuriem 52 
bija bērni, bet izglābti tika 382 
cilvēki, kuru skaitā 43 bija bēr-
ni. Savukārt atpūta pie ūdens 
vasaras mēnešos traģiski bei-
dzās 52 cilvēkiem, to skaitā arī 
diviem bērniem, kuri noslīka. 
Bet pastaiga mežā nelāgi bei-
dzās 117 cilvēkiem, no kuriem 
seši bija bērni, kuri apmaldījās 
un pašu spēkiem nevarēja iz-
kļūt ārā no meža. 

VUGD atgādina, ka vecā-
kiem ir savlaicīgi ar bērniem 
jāpārrunā tēmas, kas saistītas 
ar drošību vasarā un pareizu 
rīcību ārkārtas situācijās, lai 
šovasar atpūta brīvā dabā ne-
pārvērstos traģēdijā, neciestu 
un neietu bojā bērni. Bērnu 
vecākiem un citiem pieauguša-
jiem jāņem vērā, ka bērni mā-
cās no tā, kā rīkojas viņu vecāki 
un citi pieaugušie, – ja viņi būs 
neapdomīgi un pārkāps drošī-
bas noteikumus, tad tā rīkosies 
arī bērni, jo domās, ka tas ir 
pareizi. Kā arī, bērniem ir jā-
izskaidro, ka dažādi aizliegumi 
un drošības prasības pastāv ne-
vis tāpēc, ka pieaugušie tā grib, 
bet gan tāpēc, lai nenotiktu ne-
laimes!

Lai šo vasaru aizvadītu 
bez traģiskiem nelaimes ga-
dījumiem, VUGD aicina ve-
cākiem ar bērniem pārrunāt 
piecus ar drošību vasarā sais-
tītus jautājumus!

1. Kā uzvesties, 
atpūšoties pie ūdens?

Aizvien pieturoties siltā-
kam laikam, liela daļa iedzī-
votāju atvēsinājumu rod tieši 
peldoties. To darīt ieteicams 
tikai oficiālajās peldvietās 
(par to liecina zīme “Peldēties 
atļauts”). Ja tuvumā nav šādu 
peldvietu, tad tādās peldvietās, 
kuru krasts ir lēzens, ar cietu 
pamatu, bez lielas straumes 

VUGD atgādina: ar bērniem ir jāpārrunā 
drošas vasaras pavadīšanas pamatprincipi!

un atvariem. Ūdenī bērniem 
drīkst ļaut rotaļāties ar piepū-
šamiem peldlīdzekļiem (riņķi, 
matracīši, bumbas u.c.), plun-
čāties un peldēties tik tālu, 
cik pieaugušais var labi redzēt 
un nepieciešamības gadījumā 
var ātri piesteigties palīgā. 
Visdrošāk būs, ja pieaugušais 
atradīsies ūdenī starp krastu 
un dziļumu. Nodarbojoties ar 
kādu no ūdens sporta veidiem 
vai vizinoties ar laivu, kuteri 
vai kādu citu peldlīdzekli, vi-
siem obligāti jāvelk glābšanas 
vestes.

VUGD atgādina, ka pie 
ūdenstilpnēm uz mirkli nepie-
skatīts bērns var pakļūt zem 
ūdens un noslīkt. Piemēram, 
piemājas dīķi bieži kļūst par 
traģēdijas iemeslu, tāpēc bēr-
nu nedrīkst atstāt pagalmā 
bez pieskatīšanas, ja tajā ir iz-
veidots dīķis vai piepūšamais 
baseins. VUGD aicina vecākus 
apzināties, ka atrašanās ar bēr-
nu pie ūdens nav atpūta, bet 
gan divkāršs darbs, jo bērni bez 
pārtraukuma ir jāuzmana visu 
laiku – pat uz minūti novēršot 
uzmanību no bērna, var notikt 
liela nelaime un viņš var iekrist 
ūdenī.

2. Kā droši lietot plītis 
un elektroierīces, 
paliekot mājās bez 
pieaugušo klātbūtnes?

Vasaras laikā noteikti gadī-
sies arī kāda lietaina diena vai 
diena, kad bērnam laiks jāpa-
vada iekštelpās bez pieaugu-
šo klātbūtnes. Atstājot bērnus 
vienatnē iekštelpās, aicinām 
vecākus parūpēties, lai bērniem 
pašiem nav jāgatavo vai jāsilda 
ēdiens uz plīts, jo, nepareizi 
darbojoties ar plīti vai aizmirs-
tot ēdienu uz tās un aizskrienot 
ar draugiem spēlēties, var izcel-
ties ugunsgrēks. 

Ne vienmēr bērnu izraisīto 
ugunsgrēku iemesls ir pārgalvī-
ba vai palaidnība, jo ugunsgrēki 
nereti izceļas tieši no bērnu ne-
zināšanas vai neprasmes veikt 
saimnieciskos darbus. Pirms 
uzticēt bērniem patstāvīgi dar-
boties ap plīti vai kādu citu sa-
dzīves tehniku, VUGD ierosina 
vecākiem kopā ar bērniem to 
izmēģināt, piemēram, gatavot 
ēdienu, un tikai pēc tam ļaut 
bērnam rīkoties patstāvīgi vir-
tuvē.

3. Kāpēc nedrīkst 
atrasties un staigāt pa 
pamestām ēkām un 
būvlaukumiem?

Ja bērni vasaras brīvlaiku 
pavada pilsētā, aiciniet viņus 
neizvēlēties par pastaigu un 
rotaļu vietu pamestas jauncelt-
nes un ēkas. Tas ir aizliegts un 
var būt ļoti bīstami, jo ir iespē-

jams nokrist no liela augstuma, 
iekrist bedrē ar būvgružiem, 
tādējādi gūstot nopietnas vese-
lības problēmas un pat apdrau-
dot savu dzīvību.

VUGD aicina vecākus pār-
runāt ar bērniem viņu drošības 
jautājumus, lai bērni nekāptu 
uz ēku jumtiem un nestaigātu 
pa pamestām ēkām.

4. Kāpēc jāinformē 
pieaugušais par to, 
kur plāno doties un 
cik ilgi būs prom?

Sākoties vasaras brīvlai-
kam, daudzi bērni mājās paliks 
vieni, taču vecākiem būtu jāpie-
radina bērnus regulāri informēt 
vecākus, kurp viņi nolēmuši 
doties un ar ko kopā un cik ilgu 
laiku būs prom. 

Ikvienam vecākam jebkurā 
laikā būtu jābūt spējīgam atbil-
dēt uz jautājumu, kur pašlaik 
atrodas un ar ko nodarbojas 
viņa nepilngadīgais bērns. Tas 

ir nepieciešams tādēļ, lai ga-
dījumos, ja ar bērnu ir noticis 
kāds nelaimes gadījums vai 
nepieciešama vecāku palīdzī-
ba, bet bērns satraukumā var 
nespēt uzreiz nosaukt precīzu 
savu atrašanās vietu. 

5. Kā rīkoties, ja 
notikusi nelaime, 
un kādos gadījumos 
jāzvana uz tālruni 112!

Nereti brīžos, kad notikusi 
kāda nelaime, ne tikai bērni, bet 
arī pieaugušie apjūk un nezina, 
kā pareizi jārīkojas un kur ir 
jāzvana, lai saņemtu palīdzību. 
Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar 
bērniem rīcība situācijās, kad 
ir notikusi nelaime – jāpārrunā 
tas, kuros gadījumos ir jāzvana 
ugunsdzēsējiem glābējiem uz 
tālruni 112 un kāda informācija 
jāsniedz piezvanot, kā arī jāpār-
runā iespējamā rīcība situāci-
jās, kad ir notikusi nelaime, bet 
nav pieejams telefons, ka tad ir 

jāmeklē tuvākais pieaugušais 
un jāizstāsta par notikušo. 

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu 
izstāstīts un viņi apzinātos, ka 
par katru nelaimi ir nekavējo-
ties jāziņo, jo tad vēl ir iespē-
jams glābt gan cilvēkus, gan 
īpašumus. Bērnam ir jāizskaid-
ro, ka viņam par nelaimes izrai-
sīšanu nedraudēs sods, citādāk 
kritiskā brīdī bērns domās ne-
vis par to, kā izglābties pašam, 
bet gan par to, kā izvairīties no 
gaidāmā soda par nelaimes iz-
raisīšanu.

VUGD visiem novēl 
saulainu un drošu 

vasaru!

Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece,

VUGD Prevencijas un 
sabiedrības informēšanas 

nodaļa,
tālr. 67075871, 27098250, 

inta.palkavniece@vugd.gov.lv 
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PĀVILOSTAI – 139!

Turpinājums. 
Sākums 1. lpp.

Svētku ietvaros pēcpusdienā 
TIC organizēja arī orientēšanās 
piedzīvojumu “Iepazīsti Pāvilostu”. 
Kopā pieteicās 13 komandas ar 
41 cilvēka kopskaitu. Gan vietējie 
pāvilostnieki, gan Pāvilostas viesi 
devās orientēšanās piedzīvojumā, 
lai izpildītu vairākus uzdevumus 
un izbaudītu svētku dienu. Šogad, 
tāpat kā pagājušo gadu, dalībnieki 
varēja doties ar kājām, ar velosipē-
du vai automašīnu.

Dalībniekiem bija jādodas uz 
Pāvilostas komunālo pakalpoju-
mu ēku un jāatpazīst Pāvilostas 
pavasara smaržas. Šis bija viens 
no grūtākajiem uzdevumiem – ja 
visi zina, kā smaržo priede, tad ne 
visi zina, kā smaržo pīlādžu ziedi. 
Otrais kontrolpunkts bija pie kuģa 
“Dole”, kur dalībniekiem bija jāat-
min šifrētais ziņojums. Caur emo-
ciju zīmēm bija jāatmin Pāvilostas 
himnas 1. pants. Kontrolpunktā 
“Vētras priede” dalībnieki nofo-
tografējās, kempingā “Pāvilosta 
Marina” sacentās zivju makšķerē-
šanas veiklībā, bija jānofotografē-
jas pie pasta krāšņās sienas, jāat-
rod apslēptie dārgumi pludmalē. 
Viena komanda bija tik centīga, 
ka tika pie visiem dārgumiem, 
bet noslēgumā padalījās ar pārē-
jiem. Tāpat dalībnieki apmeklēja 
“Izdzīvošanas skolas pārstāvnie-
cību”, “Jūras rotas”, skatu torni, 
kur, viņiem skaitot pakāpienus, 
vējš rotaļājās matos, un krodziņu 
“Āķagals”.

Noslēgumā visus dalībniekus 
sagaidīja un apbalvoja Tūrisma in-
formācijas centrā, kur uzvarējusi 
bija ikviena komanda, saņemot fo-
torāmīti ar pārsteiguma bildi un at-
karībā no punktu kopskaita tiekot 
pie lielā, vidējā vai mazā suvenīru 
komplekta no TIC. Finišā sagaidī-
jām “Crazy Māsību”, “Uguns lap-
sas”, “Mazos snikerus”, “Playfull”, 
“Fiftyfifty”, “Spicos”, “Viļņu ielas 
mafiju”, Vizmu Ģēģeri, “Bērzu gat-
ves mafiju”, “Zamarīšus”, “Zvilni” 
un viesus “40 saules”. Līdz finišam 
nesagaidījām Reini Zaļkalnu. Visas 
komandas finišēja apmēram vienā 
laikā un varēja cita ar citu padalī-
ties piedzīvojumos. Svētku gars, 
azarts un smaids, pozitīvisms bija 
dalībnieku sabiedrotie sacensībās. 
Prieks, ka bija arī tādas komandas, 

kuras piedalījās jau pagājušajā 
gadā.

Lielu paldies TIC meitenes 
saka kempingam “Pāvilosta Mari-
na’’, “Izdzīvošanas skolai”, “Jūras 
rotām”, krodziņam “Āķagals”, brīv-
dienu mājai “Pie jūras”, dalībnie-
kiem un visiem pilsētas viesiem, 
kuri kuplināja svētkus!

Svētkos ar savu informatīvo 
stendu piedalījās arī Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests, 
kopā ar ugunsdzēsēju, glābēju 
draugu Lapsēnu Guni organizējot 
informatīvus un izklaidējošus pa-
sākumus gan lieliem, gan maziem 
svētku apmeklētājiem.

Kā ik gadu, sportiskākajiem 
apmeklētājiem bija iespēja piedalī-
ties velomotoauto parādē, kura iz-
vijās cauri visai pilsētai. Pie Pāvil
ostas ostas vārtiem šogad pulcējās 
10 automašīnu, 27 motocikli un 13 
velosipēdu, kopā 50 parādes dalīb-
nieku. Pāvilostas Bērnu un jaunie-
šu centra vadītāja Terēze Cābele 
atzina, ka šogad bijis mazāk dalīb-
nieku velomotoauto parādē, bet 
noteikti cer, ka nākamgad parādes 
dalībnieku skaits dubultosies.

Svētku kulminācijas brīdis bija 
koncerts “Esi man tā” ar mūziķu 
Ivetas Baumanes, Roberta Pēterso-
na un perkusionista Viestura Sam-
ta piedalīšanos. Pirms koncerta 
tika atskaņota Pāvilostas pilsētas 
himna un svētku uzrunu klātesoša-
jiem teica Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: 
“Mēs varam lepoties ar savu pilsētu! 
Lepnums par sakoptajām mājām ar 
darbīgiem cilvēkiem. Lepojamies ar 
skolniekiem, muzeju, dziesmu un 
deju svētku kolektīviem, lepojamies 
ar uzņēmējiem, ar saviem cilvēkiem, 
lepojamies ar ikvienu, kas dzīvo, 
strādā un mīl mūsu pilsētu. Novēlu 
Pāvilostai vēl 139 gadus un vairāk! 
Lai pilsētai dzimst darbīgi un krietni 
ļaudis, kas nākotnē būs tie, kam jā-
rūpējas par savu pilsētu!”

Svētku reizē tika sveikta Pāvil
ostas PII “Dzintariņš” darbiniece 
Sandra Gruntmane 20 gadu dar-
ba jubilejā un pieci jaundzimu-
šie pāvilostnieki – Amēlija Darja 
Drišļjuka, Grēta Katrīna Ipatova, 
Nellija Tumpele, Nils Sloskāns un 
Ragnars Ūdriņš.

Savukārt tie svētku apmeklētā-
ji, kas vēlējās svētkus baudīt mierī-
gā un laiskā gaisotnē, visas dienas 

garumā varēja vizināties ar laivu 
vai zvejas kuģīti pa Sakas upi.

Savukārt Pāvilostas novadpēt-
niecības muzejā bija apskatāma 
interaktīvā ekspozīcija “Pāvilostas 
zelta smilšu graudi”, kurā atainoti 
simts svarīgākie Pāvilostas pilsē-
tas notikumi laika posmā no 1918. 
līdz 2018. gadam.

Vakara cēliens iesākās ar brīv-
dabas muzikālo kino vakaru kafej-
nīcas “Laiva” pagalmā, kopā muzi-
cējot Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama jauniešu vokālajam ansam-
blim “Stella Amare” un ģitāristam 
Artim Arājam, bet vēlāk noskato-
ties spēlfilmu “Paradīze 89”.

Svētku izskaņā pāvilostniekus 
un pilsētas viesus priecēja svētku 
balle Upesmuižas parka estrādē 
kopā ar grupu “Piemare”.

Pāvilostas pilsētas svētku 139. 
jubilejas svinības noslēdzās nāka-
mā dienā, svētdienā, ar Pāvilostas 
pilsētas svētku ekumeniskā aiz-
lūguma dievkalpojumu Pāvilostas 
baptistu baznīcā. Šogad ekumenis-
kais dievkalpojums iekrita tieši  
Vasarsvētkos, kad visi kristīgie 
ļaudis visā pasaulē atzīmē Svētā 
Gara svētkus, kas reizē ir arī iesā-
kums Baznīcas misijai.

Dievkalpojums iesākās ar 
Pāvil ostas Mūzikas un mākslas 
skolas Mūzikas nodaļas vijoļspē-
les un klavierspēles audzēkņu 
priekšnesumiem.

Dievkalpojumā kalpoja Pāvil
ostas ev. baptistu mācītājs Deniss 
Doroņins, Pāvilostas Romas katoļu 
priesteris Mariušs Kempa, Vasar-
svētku draudzes mācītājs Artis 
Venbergs, aizlūdzot par Pāvilostu 
un tās ļaudīm un vēlot, lai Dievs 
gādā gudrību tiem, kas dzīvo un 

kopj šo skaisto vietu uz zemes, 
un lai darbiem seko Dieva svētība! 
Savu vēlējumu izteica arī Sakasle-
jas draudzes pārstāvis Alfrēds 
Draugs, kurš pateicās par neatlai-
dīgajiem cilvēkiem un viņu darbu 
pilsētas labā, vēlot pilsētai saules 
mūžu, tās iedzīvotājiem veselību 
un Dieva svētību.

Svētku organizatori saka lielu 

paldies visiem atbalstītājiem, palī-
giem un brīvprātīgajiem!

Rakstu veidoja:
sabiedrisko attiecību 

speciāliste Marita Kurčanova, 
Pāvilostas novada TIC vadītājas 

p.i. Anta Lībiete, sporta 
organizators Pāvilostā Aldis 

Barsukovs, Bērnu un jauniešu 
centra vadītāja Terēze Cābele

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

Foto: A. Podziņa

Foto: M. Kurčanova

Saulainā pavasara rītā paši 
pirmie savas mīļās māmiņas 
sveic “Vāverēnu” grupiņas bēr-
ni – dziedot dziesmiņas, skaitot 
dzejolīšus, dejojot un pat izspēlē-
jot pavasara sasaukšanās skaņas 
uz dažādiem skaņu rīkiem un mū-
zikas instrumentiem. Cik jauki un 
mīļi šie svētki, it sevišķi tad, kad 
katrs ķipars apsveic un samīļo 
savu māmiņu, un uzdāvina pašu 
darinātas “makaronu krelles”. 
Aizkustinājums un prieka asaras 
– brīnišķīgi!

Vissirsnīgākā, vismīļākā, vis-
skaistākā, visgudrākā, strādīga un 
gādīga, sportiska un attapīga, čak-
la un burvīga... Par kuru gan tiek 
teikti šie cildinošie vārdi, turklāt 
ar tādu lepnumu, ka katrs vēlētos, 
lai arī par viņu tā sacītu? Nu pro-
tams, – tā “Taurenīšu” grupas 
bērni raksturoja savu vistuvāko 
cilvēku – māmiņu. Ja bērniem 
jautātu – kas tev bija visgrūtākais 
šajā dienā, tad viņi noteikti atbil-
dētu – sagaidīt pēcpusdienu, lai 
sveiktu māmiņas svētkos. Pārē-
jais – dziedāt, dejot improvizēto 
“Akmeņu deju”, spēlēt mūzikas 
instrumentus, skaitīt dzejolīti un 
teikt novēlējumus – nebija grūti, 

jo tika darīts no visas sirds. No-
slēgumā – dāvanas māmiņām un 
kopīga cienāšanās ar keksiņiem 
un kokteili, kuru gatavošanā pie-
dalījās visi grupas bērni.

Saulīte pavasarī ir īpaši silta 
un mīļa, kā māmiņa. Paši mazā-
kie – “Saulītes” grupiņa – Mā-
miņas dienas svētkiem sniedza 
nelielu koncertiņu. Bērni dzie-
dāja, dejoja par prieku sev un mā-
miņām. Arī viņas tika iesaistītas 
kopīgā rotaļā. Pasākuma turpinā-
jumā radoša darbošanās grupiņā 
– māmiņas kopā ar saviem mīlu-
ļiem pagatavoja cienastu – saldos 
groziņus pildot ar putukrējumu, 
augļiem un ogām, kā arī uz koka 
iesmiņiem savērtām dažādu augļu 
šķēlītēm un ogām. Bērni apsveica 
māmiņas, dāvinot pašu darinātu 
papīra sirsniņas formas somiņu. 
Omulīgā gaisotnē un sarunās bau-
dījām pašu gatavoto cienastu un 
bijām laimīgi!

Lai mūsu mājās vienmēr mājo 
mīlestība un prieks!

 
Pirmsskolas skolotājas 

Ligita Eihvalde,
Inese Ermsone un metodiķe 

Aija Gertsone

Māmiņdiena “Dzintariņā”
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Pāvilostas novada pašvaldība 
sadarbībā ar Pāvilostas novadpēt-
niecības muzeju projekta Eiropas 
Savienības Interreg VA Latvija 
– Lietuva programmas 2014. – 
2020. gadam projekta “Palanga. 
Pavilosta: Maritime inspired his-
tory” (projekta akronīms PPMIH, 
projekta Nr. LLI173) ietvaros 17. 
maijā Pāvilostas novadpētniecī-
bas muzejā atklāja jaunu, palie-
košu ekspozīciju “PĀVILOSTAS 
ZELTA SMILŠU GRAUDI”. 

Iesākumā svinīgus vārdus 
sacīja muzeja vadītāja Irina Kur-
čanova, bet apsveikumu daļu 
uzsāka Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristap-
sons. Sveicēju vidū bija arī pār-
stāvji no Pāvilostas vidusskolas, 

Pāvilostas bibliotēkas, Pāvilostas 
novada TIC, Pāvilostas novada 
pašvaldības un LAT/LIT projekta 
partneri – Palangas kūrorta mu-
zeja darbinieces Virgīnija Paluc-
kiene un Lina Sebeckiene.

Pasākuma kulminācijas brī-
dis bija muzeja vadītājas un do-
mes priekšsēdētāja svinīga sar-
kanās lentītes pārgriešana, verot 
zāles durvis uz jauno, pastāvīgo 
ekspozīciju «Pāvilostas zelta 
smilšu graudi».

Muzeja vadītāja Irina Kur-
čanova klātesošajiem nedaudz 
pastāstīja par pašu projektu un 
projektā jau veiktajām aktivitā-
tēm, norādot, ka Pāvilostu tāpat 
kā Latviju veidojušas cilvēku 
domas un darbi, viņu ikdienas 

ieguldījums Pāvilostas un visas 
Latvijas labklājībā atspoguļojas 
nu jau mūsdienīgā interaktīvā 
ekspozīcijā. Pāvilostas novadpēt-
niecības muzejs ar ekspozīcijas 
«Pāvilostas zelta smilšu graudi» 
izveidi muzeja apmeklētājiem 
vēlas sniegt informāciju par Pā-
vilostas attīstību simt gadu pe-
riodā, vizuāli un dokumentāli 
attēlojot, kā pilsēta izveidojusies, 
atguvusies pēc I pasaules kara 
postījumiem, piedzīvojusi strau-
ju izaugsmi padomju laikā un 
ekonomisko kritumu atmodas 
periodā, bet mūsdienās no īste-
na zvejniekciema pilsēta pārta-
pusi par populāru un pieprasītu 
Latvijas un ārvalstu tūrisma ga-
lamērķi. Ekspozīcija «Pāvilostas 

Pāvilostas muzejā atklāj 
jaunu pastāvīgo ekspozīciju

Foto: Raivis Razgals “Giraffe Visual”

zelta smilšu graudi» ir veidota kā 
interaktīva un ilgtspējīga ekspo-
zīcija, iespēja muzeja apmeklētā-
jiem apskatīt un iepazīt muzeja 
vērtīgo krājumu, kā arī uzturēt 
dzīvas dzintaru smelšanas pras-
mes mūsdienu sabiedrībā.

Savukārt Pāvilostas novada 
pašvaldības projektu koordina-
tore Vizma Ģēģere sanākušajiem 
atklāja projektā «Palanga. Pāvil
osta. Jūras iedvesmota vēsture» 
tālākās plānotās aktivitātes, kā 
arī pateicās gan Palangas, gan 
Pāvilostas muzejam par veiksmī-
go sadarbību līdz šim.

Pasākuma ietvaros tika 
sveikti arī konkursa «Piekrastes 
sadzīvi iedvesmojošās liecības» 
priekšmetu iesniedzēji.

Turpinājumā ikvienam bija 
iespēja apskatīt digitālajā eks-
pozīcijā iekļautās fotogrāfijas un 
informāciju par Pāvilostu laika 
posmā no 1918. līdz 2018. gadam, 
kā arī nosūtīt kādam elektronis-
ku pastkarti, salikt puzli, muzeja 
otrā stāva izstāžu zālē apskatīt fo-
toizstādi «Pie jūras dzīve mana», 
un nobalsot par sev tīkamāko fo-
togrāfiju.

Sākot ar 18. maiju, ekspozīci-
ja «Pāvilostas zelta smilšu grau-
di» ir aplūkojama ikvienam Pāvil
ostas novadpētniecības muzeja 
apmeklētājam.

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

18. maija rīts Vērgales pamat-
skolā aizsākās ar Latvijas simt-
gadei veltītām aktivitātēm. Pēc 
skolas direktora Ginta Jurika uz-
runas skolēni un skolotāji devās 
uz dārzu, kas atrodas aiz «Dokto-
rāta» ēkas, lai par godu Latvijas 
simtgadei iestādītu trīs ābelītes. 
Jaunās ābelītes tika iestādītas kā 
papildinājums savulaik skolotāja 
Zeniņa un viņa klases izveidota-
jam ābeļdārzam. Jau iepriekš sa-
gatavotajās bedrītēs 8. un 9. kla-
ses skolēni iestādīja trīs ābelītes 
– «Spartan», «Antej» un «Tīna».

Dienas aktivitātes turpinājās 
skolas aktu zālē, kur visi pulcējās 
uz pēdējā zvana pasākumu. Kat-
ra klase sveica devītklasniekus, 
dāvājot tiem ziedus, vēlot veik-
smi eksāmenos un turpmākajās 
gaitās. Dažas klases bija sagādā-
jušas arī atjautības uzdevumus, 
lai pārbaudītu devītos. Savukārt 
īpašus sveicienus devītklasnieki 
saņēma no 8. klases skolēniem, 
kuri bija parūpējušies, lai šī die-
na būtu interesanta un ilgi palik-
tu atmiņā. Pasākuma laikā uz lie-
lā ekrāna tika rādītas fotogrāfijas 
un video no skolas pasākumiem 
par aizvadītajiem gadiem skolā. 
Visiem bija patīkami kavēties 
atmiņās par pagājušo laiku. Pēc 
svinīgā pasākuma tradicionāli 
visi skolēni devās gājienā, lai 

Vērgales pamatskolā izskan pēdējais zvans!

pēc tam pulcētos pie skolas lielā 
ozola un smeltos spēkus turpmā-
kajām gaitām. Tālāk jau 8. klases 
skolēni aicināja devītos iesaistī-
ties dažādās sportiskās aktivitā-
tēs – orientēšanās un volejbola 
turnīrs. Savukārt dienas noslē-
gumā Vērgales pagasta muzeja 
darbinieces aicināja 9. klases 
skolēnus uz tikšanos. Tā kā 2018. 
gadā ir Latvijas simtgade, tad 

katram skolēnam tika dāvināts 
mazs ozola stādiņš jeb simtgades 
ozoliņš, kuru iestādīt pie savām 
mājām. Skolēni un audzinātāja 
Daina Magone, saņemot dāvani-
ņu, parakstījās uz goda dēļa. De-
vītklasniekiem bija jāpiedalās arī 
šovā «Es mīlu tevi, Vērgale!», kas 
līdzinājās populārajam TV šovam 
«Es mīlu tevi, Latvija!». Spēlējot 
šo spēli, bija jāatbild uz jautāju-

miem no Ivetas Vanagas grāma-
tas «Vai tu zini? 1 jautājums un 
366 atbildes. Vērgale, Ziemupe, 
Ploce, Saraiķi, Bebe». Pēc tam 
tika improvizēts TV raidījums 
«Dziesmu duelis». Atklājot aiz-
segtos dziesmu vārdus un dzie-
dot dziesmas, skolēni uzminēja 
visu dziesmas nosaukumu. Tā 
bija Vērgales himna, kuru tad arī 
visi kopā nodziedāja. 

Šogad veiksmi eksāmenos 
vēlam – Kristeram APLOKAM, 
Mairai BRAŽEI, Henrijam Ad-
rianam GĒGERSONAM, And-
rim JĒCIM, Ievai JĒCEI, Laurai 
KURMEI, Katei PELNĒNAI, 
Paulai PELNĒNAI, Solveigai 
PĀVILAI un Haraldam MUCE-
NIEKAM!

 
Vita Braže

Foto: V. Braže
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12. maijā Vērgales kultūras 
namā notika literāri muzikāla 
pēcpusdiena, kurā bija iespēja 
tikties ar dziedātāju un dzies-
mu autori Anitu Ozolu. Māks-
liniece bija mērojusi tālu ceļu 
– no Limbažiem, lai tiktos ar 
klausītājiem Vērgalē. 

Pasākuma pirmajā daļā klau-
sītājiem tika piedāvātas māksli-
nieces pašas komponētās dzies-
mas, tika lasīta dzeja, kuras autori 
ir gan pazīstami latviešu dzejnie-
ki, gan pati Anita Ozola. Dziedātā-
jai ļoti mīļa ir viņas dzimtā puse 
Taurenes pagastā, tādēļ daļa no 
dziesmām un dzejas veltīta tai. 

Vairākos darbos atspoguļojas arī 
mākslinieces tuvā saikne ar dabu.

Savukārt pasākuma otrajā 
daļā skatītāji pavadīja pie tējas 
galda un Anita Ozola izpildīja da-
žādu autoru populāras dziesmas, 
arī tādas, ko palūdza nodziedāt 
pasākuma dalībnieki. Ikviens va-
rēja izkustēties jautras mūzikas 
pavadījumā, bet pasākuma ap-
meklētāji no Dunalkas izmantoja 
iespēju dejot jau koncerta laikā. 
Bija iespējams iegādāties nošu 
grāmatas, kuru diemžēl pietrūka, 
un tās atsūtīs vēlāk. Bija iespēja 
iegādāties jaunāko dziesmu al-
bumu «Ceļamaize». Interesenti 

ieguva autogrāfus un ierakstus 
no dziedātājas Anitas Ozolas. 
Daudziem šī bija mīļa atkalredzē-
šanās ar mākslinieci un patīkami 
pavadīta pēcpusdiena muzikālās 
noskaņās. Māksliniece uzaicinā-
ja senioru ansambli «Vakarvējš» 
piedalīties viņas rīkotajā muzikā-
lajā vasaras pasākumā Limbažu 
pusē, kas notiks viņas mājās jau 
14. gadu!

Pasākumu apmeklēja klausī-
tāji no Dunalkas un Bunkas pa-
gastiem, Liepājas un Kapsēdes, 
Pāvilostas un Vērgales!

 
Vita Braže

Dziesma kā ceļamaize – 
tikšanās ar dziedātāju

Foto: V. Braže

Pāvilostas bibliotēkā 24. 
maijā atklāšanas svētkus pie-
dzīvoja Imanta Stūrmaņa grā-
mata “Studenta piezīmes”.

Ieskats grāmatas anotācijā: 
“Grāmatā lasāmi autora dienas-
grāmatas fragmenti laikposmā no 
1951. līdz 1957. gadam, iesākoties 
ar piedzīvoto Liepājas 1. ģimnāzi-
jas pēdējā klasē un noslēdzoties 
ar izlaidumu Rīgas Medicīnas in-
stitūtā.

Spraigais stāstījums īpašajā 
pāvilostnieku valodā ļauj iepazī-
ties ar piecdesmito gadu skolēnu, 
studentu un autora dzimtā ciema 
iedzīvotāju dzīvi.

Caur personiskajiem pārdzī-
vojumiem spilgti izceļas laikme-
tu raksturojošas iezīmes – Rīgā 
nedrīkstēja dzīvot bez pierak-
stīšanās, bet studentam par ie-
braukšanu Pāvilostā bez atļaujas 
bija jāsamaksā 100 rubļu soda 
nauda, savukārt Liepājā par to 
pašu pārkāpumu draudēja pat brī-
vības atņemšana uz trīs gadiem. 
Karostas katedrāle bija pārvērsta 
par armijnieku klubu, kurā skolē-
niem nācās uzstāties valsts svēt-
kos. Pāvilostā notika kratīšanas 
un apcietināšanas aizdomās par 
pretpadomju rīcību. Institūtā visi 
apguva Kara mācību un vēlēšanu 
dienu rītos bija spiesti darboties 
kā aģitatori, kas modināja cilvē-
kus, lai tie dotos novēlēt.

Ikdienas ainiņas vēsta, ka arī 
šajos skarbajos apstākļos cilvē-
ki prata dzīvot – skolēni atpūtās 
Mežpriekā (kā tolaik dēvēja Zaļo 
birzi), Pāvilostā baudīja saules 
mucas, peldējās pie moļiem un 
mediķi iestudēja “Pūt, vējiņi!”. 
Liepājas likvidētās operas māks-
linieki dibināja amatierteātri, 
kas uzveda operas, vai arī atrada 
darbu Rīgas muzikālajā teātrī. 
Tālsarunas pieteica iepriekš un 
par sarunu pastnieks atnesa pazi-
ņojumu. Fotoaparāts parādījās kā 
liels retums, un fotogrāfija – liels 
notikums. Pirmie televīzijas apa-
rāti, ielikti elektrotehnisko pie-
derumu veikalu logos, pārraidīja 
filmas un drūzmēja ap sevi ļoti 
daudz cilvēku.

Studenta dzīves apraksti pa 
koka tiltu pāri Daugavai aizved 
mūs uz Anatomikumu, Operas 
un teātru izrādēm, kinoteātriem, 
restorāniem, deju zālēm, I Baltijas 
studentu dziesmu svētkiem Tartu, 
slimnīcām Rīgā un Liepājā un uz 
mežmalu Pāvilostā, kur studiju 
vajadzībām rasts galvaskauss.”

Autora grāmata “Studenta pie-
zīmes” pieejama Pāvilostas biblio-
tēkā. Paldies autoram par grāma-
tas dāvinājumu, paldies Maritai 
Hornai par fragmentu priekšlasī-
jumu.

Mairita Vītola

Vēsturiskas grāmatas atklāšana

Foto no bibliotēkas arhīva

Lai gan Guntars Račs Pāvil-
ostā viesojies ne vienu vien 
reizi, tomēr katra tikšanās ar 
talantīgo dzejoļu rakstītāju un 
dziesmu autoru Raču ir ļoti 
gaidīta. Un Pāvilostā tā ir jo 
īpašāka, jo tieši Guntars Račs 
ir Pāvilostas pilsētai dāvājis 
ļoti īpašu dāvanu – Pāvilostas 
himnas vārdus, kurai skaistu 
mūziku piekomponējis Uldis 
Marhilēvičs.

11. maijā grāmatas «365» 
2. daļas prezentācijas ietvaros 
Pāvilostas bibliotēkā vieso-
jās  Guntars Račs un draugi – 
Uģis Tirzītis, Andris Alviķis un 
Katrīna Bindere. Sveicot visus 
klātesošos un māksliniekus, pa-
sākumu atklāja bibliotēkas vadī-
tāja Mairita Vītola, paužot lielu 
prieku par ilgi gaidīto satikša-
nos ar mūziķiem.  

Vispirms Račs pastāstīja par 
grāmatas «365» tapšanu, kas 
iesākumā nemaz nebija domāta 
kā grāmata, bet vien kā apņem-
šanās 2016. gada 31. decembrī, 
tuvojoties gadu mijai. Lai katra 
2017. gadā nodzīvotā diena tā 
vienkārši neaizietu nebūtībā, 
bet gan atstātu kādu paliekošu 
vērtību, mūziķis apņēmās katru 

Jau atkal Pāvilostā skan Guntara Rača dziesmas
Foto: M. Kurčanovadienu uzrakstīt vienu dzejoli par 

tās dienas īpašo notikumu, die-
nas gājumu vai sajūtu. Sākotnēji 
dzejoļi publicēti tikai sociālajā 
vietnē Facebook.com Guntara 
Rača kontā, tad sekotāji un dze-
joļu lasītāji mudinājuši izdot 
grāmatu. Lai gan sākotnēji neli-
kās, ka grāmata būs pieprasīta, 
tomēr, tai parādoties grāmatnī-
cu plauktos, grāmata ierindojās 
TOP pirmajā vietā pēc pārdoto 
eksemplāru skaita. Račs atzīst, 
ka katram autoram ir patīkami, 
ja viņa darbs ir tautā pieprasīts 
un mīlēts! Grāmatas autoram 
un mūziķim ir patiess prieks, 
ka šī apņemšanās pārtapusi par 
skaistu grāmatu, kas tad arī at-
vedusi Raču un citus mūziķus 
uz Pāvilostas bibliotēku.

Turpinājumā Račs un drau-
gi, aicinot dziedāt līdzi, sniedza 
klausītājiem nelielu koncertu 
ar skanīgām dziesmām, kurās 
iekļauti Rača dzejoļi. Koncerta 
laikā skaistās melodijas un vār-
di plaukstām lika aplaudēt līdzi 
mūzikas ritmam. Zālē esošajiem 
koncerta apmeklētājiem bija ie-
spēja izvēlēties kādu no grāma-
tās «365» un «Laikam laika nav» 
iekļautajiem dzejoļiem, ko īpaši 

nolasīja pats dzejoļu autors Račs.
Koncerta izskaņā vēl izska-

nēja dziesmas «Raudāja māte» 
un «Diena», bet turpinājumā bija 
iespēja iegādāties grāmatas ar 
autora īpašo ierakstu tajā, kā arī 
par piemiņu nofotografēties ar 
Guntaru Raču.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste



2018. gada jūnijs 11  www.pavilosta.lv

PĀVILOSTAS SIEVIEŠU KORIS “SĪGA” IEDZIEDĀS GADSIMTA GARĀKO LĪGODZIESMU
Gatavojoties Latvijas Radio 2 projekta “Gadsimta garākā līgodziesma” kulminācijai, no 28. maija līdz vasa-

ras saulgriežiem Latvijas Radio 2 ēterā skanēs īpašs raidījumu cikls “Ielīgošana”. Rīta programmas laikā no 
plkst. 10.00 ētera vadītāji sazināsies ar Latvijas novadu koriem un folkloras kopām, stāstot par garākās līgo-
dziesmas skandināšanas norisi 21. jūnijā un klausītāju iespējām pievienoties dziedātāju pulkam visā Latvijas 
teritorijā.

Svētku ieskandināšanai Latvijas Radio 2 katru darba dienu tiešraidē sazināsies ar tiem novadu kolektī-
viem, kuri 21. jūnijā kļūs par “Gadsimta garākās līgodziesmas” dalībniekiem un pamata kodolu. Klausītāji 
varēs uzzināt, kur un cikos ikviens dziedāt gribētājs visā Latvijā var pievienoties līgodziesmas dziedāšanai. 
Tāpat raidījumos skanēs saturs par mūsu tradīcijām un rituāliem maģiskajā vasaras saulgriežu laikā. 

Savukārt 21. jūnijā līdz ar saullēktu plkst. 4.29 Latvijas Radio 2 ēterā sāksies līgodziesmas ma-
ratons visas dienas garumā, ik pusstundu tiešsaistē pieslēdzoties Latvijas pilsētām un novadiem: 

Līgatnei, Salacgrīvai, Burtniekiem, 
Strenčiem, Cēsīm, Madonai, Ciblai, 
Rēzeknei, Preiļiem, Daugavpilij, 
Jēkabpilij, Aizkrauklei, Ogrei, 
Iecavai, Bauskai, Ozolniekiem, 
Tērvetei, Saldum, Durbei, Vaiņodei, 
PĀVILOSTAI, Alsungai, Ventspilij, 
Rojai, Tukumam, Jūrmalai, Olainei 
un Jaunmārupei. 

Jau otro reizi Pāvilostas sie-
viešu koris “Sīga” piedalīsies ak-
cijā “Gadsimta garākā līgodzies-
ma”. 

Radio klausītāji un pasākuma 
apmeklētāji sieviešu kora dziedā-
jumu varēs dzirdēt plkst. 16.15.

Tāpat savā dziesmā dalīsies vairāki kori un muzikālie kolektīvi no Eiropas valstīm un Kanādas. Saulrietā 
plkst. 22.22 “Gadsimta garākā līgodziesma” atgriezīsies Rīgā, Doma laukumā. Virtuālajam līgodziesmas ceļam 
būs iespējams sekot līdzi arī internetā – sabiedrisko mediju portālā lsm.lv un sociālajos tīklos @LatvijasRadio2. 

“Gadsimta garākā līgodziesma” Latvijas Radio 2 ēterā skanēs jau trešo reizi. Ideja par unikālo tautas līgo-
šanas tradīciju kopšanu un daudzināšanu gadu gaitā pārkāpusi ne vien novadu un valsts robežas, bet arī kon-
tinentus – šogad pieslēgsimies vairāk nekā 30 kolektīviem visā Latvijā, kā arī ārzemju latviešu kolektīviem 
Eiropā un Kanādā,” stāsta idejas autore un projekta īstenotāja Baiba Palkavniece. 

“Gadsimta garākās līgodziesmas” mērķis ir atspoguļot līgošanas unikālo tradīciju, vienlaikus stiprinot 
tautas pašapziņu, piederības izjūtu un saliedētību. Latvijas Radio 2 ir klausītākā radiostacija Latvijā, kas raida 
populāro latviešu mūziku kopš 2000. gada. Projekts tiek īstenots Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros.

PĀVILOSTAS NOVADS PIEDALĪSIES TAUTAS SAIMES GRĀMATAS RAKSTĪŠANĀ
Latvijas nu jau gandrīz 100 gadu ilgajā vēstures nogrieznī vēl nav bijis grāmatas, kas būtu bijusi rakstīta 

tikai ar roku, kuru rakstītu pati tauta un kur ikvienam iedzīvotājam būtu bijusi iespēja to darīt! Pēc Rīgas 
Aktīvo senioru alianses RASA iniciatīvas ir izveidota Latvijas valsts simtgadei veltīta Tautas saimes grāmata, 
kas ceļo pa Latviju un kurā katram iedzīvotājam ir unikāla iespēja ļoti personiski uzrunāt valsti, uzticēt savus 
spožākos mirkļus un savas emocijas, uzticēt Latvijai tās simtgadē savu piedzīvoto un pārdzīvoto, paskatoties 
uz savu dzīvi Latvijas valsts 100 gadu pastāvēšanas kontekstā.

Tautas saimes grāmata ir uzsākusi savu ceļu 2017. gada 20. aprīlī ar iedziedāšanu Rīgā un turpina to pa 
Latvijas novadiem. Grāmata ir pabijusi jau Rucavā, Liepājā, Grobiņā, Alsungā, Jūrkalnē, Gudeniekos, Staice-
lē, Balvos, Baldonē, Ādažos, Kuldīgā un Rogovkā. Novēlējumus raksta gan seniori, gan skolēni, ģimenes un 
individuāli cilvēki, iestāžu kolektīvi un biedrības. Novēlējumi izteikti arī dzejā, zīmējumos un papildināti ar 
fotogrāfijām. Ieskats dažos vēlējumos:

l “Man vissmagākais bija 1949. gads, kad 16 gadu vecumā mani pilnīgi vienu izsūtīja uz Sibīriju. 1958. gadā 
biju laimīga, kad mani atbrīvoja un tiku atpakaļ Dzimtenē pie savējiem. To piedot var, bet aizmirst nevar! Lai val-
dība nākamajos 100 gados mazāk zog, bet vairāk domā par tautu! Ja katrs raus to deķīti uz savu pusi, tad nekas 
labs nebūs.” (Natālija Samburova, 85 g.)

l “Armijā biju rakstvedis, tāpēc man nebija jāskrien ar šauteni. Lai nevienam latvietim dzīvē nebūtu rokā 
jāņem ierocis un jāpaceļ pret citu cilvēku!” (Andris Siliņš, 67 g.).

l “Es lepojos ar to, ka mēs visa ģimene kopīgi strādājam un nododam tradīcijas no paaudzes paaudzē – ce-
pam maizi, sklandraušus un vedam pārdot. Priecājos, ka varam ar prieku strādāt tepat Latvijā un mums nav 
jābrauc prom uz Īriju! Lai katrai ģimeni izdodas būt kopā Latvijā!” (Jautrīte Danenberga-Damberga). 

Katrā reģionā būs 5 grāmatas, katrā grāmatā 500 lapas, grāmatas iesietas linaudekla vākos (Latvijas lina 
krāsā) ar tumši sarkaniem burtiem (Latvijas karoga krāsā), katras grāmatas svars 3 kg. 

2018. gada septembrī grāmatas tiks svinīgi nodotas Valsts prezidentam, savukārt viņš grāmatas nodos 
Latvijas valsts Nacionālās bibliotēkas arhīvā, kur tās glabāsies nākošos 100 gadus.

Grāmatas ceļam var sekot līdzi mājaslapā https://www.biedribarasa.lv/latvijai-100/projekts-tautas-saimes-
gramata/.

Aicinām dalīties ikvienu cilvēku, jo īpaši seniorus, ierakstīt savu vēstījumu un novēlējumu Tautas 
saimes grāmatā!

Pāvilostas novadā Tautas saimes grāmata būs no šī gada jūnija līdz septembra vidum. 

AICINA UZ GADSIMTA  
GARĀKĀS LĪGODZIESMAS IEDZIEDĀŠANU 

UN  
TAUTAS SAIMES GRĀMATAS  

ATVĒRŠANAS SVĒTKIEM
PĀVILOSTĀ 21. JŪNIJĀ PLKST. 16.00 JAHTU PIESTĀTNĒ

(DZINTARU IELĀ 2C)

PĀVILOSTĀ GRĀMATAS ATKLĀŠANAS SVĒTKI 
notiks 21. jūnijā plkst. 16.30 jahtu piestātnē (Dzintaru iela 2C) Pāvilostā. 

PĒC PASĀKUMA CIENĀSIMIES AR SPĒKA ZUPU!

Lūgums sekot informācijai mājaslapā www.pavilosta.lv.

4. maija rīta pusē lieli un 
mazi interesenti sapulcējās 
uz biologa, ornitologa Ritvara 
Rekmaņa lekciju «Katram savi 
putni». Ritvara stāstījums bija 
tiešām interesants. Uzzinājām 
daudz jauna par it kā jau sen zinā-
mām lietām. Es, piemēram, nezi-
nāju, ka mūsu kaijas katru dzīves 
gadu izskatās citādāk, no pelēki 
raibām (jaunās) līdz gandrīz bal-
tām (vecākās), nezināju, ka mums 
ir tik daudz putnu caurceļotāju. 
Stāstījuma laikā tika atskaņotas 
dažādu putnu balsis. Balsu ierak-
stus vēlāk izmantojām arī gājiena 
laikā, putni uz tiem atsaucās. Klau-
sītājiem bija iespēja uzdot jautā-
jumus un saņemt profesionālas 
atbildes.

Pēc stāstījuma devāmies Ziem
upes putnu vērošanas pārgājienā. 
Dalībnieku vecums bija tik dažāds, 
ka vieni skrēja, citi gāja rāmi, vēl 
citi putnu vērošanā piedalījās ve-
cāku stumtos ratiņos. Mums tika 
izdalīti binokļi, puiši nesa līdzi 2 
teleskopus, gida somā atradās vai-
rāki putnu noteicēji. Tālu gan mēs 
netikām, putnu vērošana sākās 
turpat tautas nama sētā. Pirmais 
lielā bērza galotnē nopozēja  eric-

kiņš. Tālāk putni sekoja cits citam. 
Abos gājienos kopā tika piefiksēti 
turpat 40 dažādi putni un viena vā-
vere: baltais stārķis, melnais eric-
kiņš, pelēkā vārna, dzērves, žubīte, 
zilzīlīte, gaišais ķauķis, bezdelīgas, 
baltā cielava, tītiņš, peļu klijāns, 
vidējais dzenis, mājas zvirbulis, 
mājas strazds, zivju gārnis, svirlī-
tis, lukstu čakstīte, lielā zīlīte, dzil-
nītis, sudrabkaija, kuitala, ģirlics 
jeb psihais cīrulis, lauku piekūns, 
egļu krustknābis, sila cīrulis, 
melngalvis ķauķis, melnais meža 
strazds, ķīvīte, dzeguze, lauku 
zvirbulis, brūnspārnu ķauķis, ka-
ņepītis, čunčiņš, dzeltenā stērste, 
pļavu čipste, zaļžubīte. Tik raiba 
ir putnu sabiedrība mums apkārt. 
Putnu diena bija izdevusies! At-
sauksmes no dalībniekiem visla-
bākās. Ja kur manāt informāciju 
par putnu vērošanas pārgājienu 
kopā ar Ritvaru Rekmani, noteikti 
iesaku piedalīties. Sekojiet līdzi 
lapai https://www.facebook.com/
kurzemesputni/.

Lai jums atliek laika ieklausī-
ties putnu dziesmās!

 
Daina Vītola, 

putnu pārgājiena dalībniece

Savus putnus meklējot!
Foto: Daina Vītola
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Pāvilostas novada Pāvilos-
tas bibliotēkā 3. maijā atzīmēja 
dzejnieka, publicista Imanta 
Ziedoņa 85 gadu jubileju.

Ziedonis ir viens no retajām 
Latvijas kultūras personībām, 
kura jau savas dzīves laikā tika 
iekļauta kultūras kanonā, tādējā-
di apliecinot izcilo un paliekošo 
literāro devumu Latvijas kultūrai 
un latviešu tautai.

Pieminot dzejnieku, jubilejas 

reizē bibliotēkā viesojās Pāvilos-
tas pilsētas kultūras nama jaunie-
šu dramatiskais kolektīvs ar lite-
rāri muzikālu uzvedumu «Uz ceļa 
ir vislabāk», tajā iekļaujot Imanta 
Ziedoņa dzeju. Uzvedumā pieda-
lījās Samanta Barsukova, Krista 
Karlsone, Una Stendze, Kristiāna 
Šeiko, Liene Šķila, Gerga Tom-
sone, uzveduma režisore Marita 
Horna.

Bibliotēkas lasītājas atsauks-

mes: «Paldies par jauko un sirsnī-
go Imantam Ziedonim veltīto 
dzejas pēcpusdienu! Jauniešu dra-
matiskā kolektīva uzvedums bija 
izcils, bet Imanta Ziedoņa vārdi 
un atziņas emocionāli uzlādēja vi-
sus klātesošos ilgam laikam!»

Paldies Maritai Hornai ar mei-
tenēm, lai veiksme un idejas radīt 
jaunus uzvedumus!

Mairita Vītola, 
bibliotēkas vadītāja

Laiks Ziedonim!
Foto no bibliotēkas arhīva

Pāvilostas novada pirms-
skolas izglītības iestādēm 
«Kastanītis» un «Dzintariņš» 
ir izveidojusies jauka tradī-
cija.

Kad pienācis pavasaris un 
pavisam drīz sešgadīgie bērni 
svinēs izlaidumu un atvadīsies 

no bērnudārza, mēs dodamies 
ekskursijā, lai iepazītu Vents-
pils piedāvātās iespējas bērnu 
aktīvai atpūtai. Apmeklējām Bēr-
nu pilsētiņu, piejūras Džungļu 
taku, braucām ar mazbānīti un 
izbaudījām atrakcijas Piedzīvo-
jumu parkā – bērnu autoskola, 

lielās piepūšamās atrakcijas, ka-
meršļūkšanas trase un lēkāšana 
pa batutu.

Diena izdevusies, bērni nogu-
ruši un laimīgi!

 
Pirmsskolas metodiķe

 Aija Gertsone

Novada bērndārznieki 
dodas ikgadējā ekskursijā

NOTIKUMI VĒRGALES PII “KASTANĪTIS”
Svētki māmiņām

Vērgales bērnudārzā «Kastanītis»  10. maija rītā pulcējās māmiņas, 
lai saņemtu savu  mazuļu sveicienus Mātes dienā. Ar skanīgām 
dziesmām grupiņas sveica savas māmiņas. Tautisko deju pulciņa 
dalībnieki priecēja ar skaistām un interesantām dejām. Katra māmiņa 
saņēma dāvaniņu – ar bērna rokām darinātu apsveikumu.

Pasākuma noslēgumā visi bija priecīgi un laimīgi. Bērni par to, ka 
samīļojuši un apsveikuši savas māmiņas, savukārt māmiņas priecājās 
par to, ka  viņu  lolojumi  dzied, dejo un skaita dzejoļus, bet skolotājas 
– par labi padarītu darbu.

“Kastanīša” sešgadnieki 
ciemojas Vērgales pamatskolā

15. maijā  Vērgales  PII «Kastanītis»  sešgadnieku grupiņas «Sau-
līte» bērni devās uz Vērgales pamatskolu, lai satiktos ar savu nākamo 
skolotāju Sigitu Freimani. 

Skolotāja bērniem  bija  sagatavojusi dažādus  uzdevumus,  lai 
pārbaudītu  lasītprasmi  un  zināšanas matemātikā. Pirmais iespaids 
pozitīvs – skola patīk! Jau pavisam drīz septembrī uz 1. klasi  dosies 13  
mazie «kastanīši». Lai viņiem veicas!

“Kastanītī” stāsta par zobu higiēnu

15. maijā  Vērgales PII “Kastanītis”  bērni tikās ar zobu higiēnisti, 
kura runāja par veselīga uztura pamatprincipiem, par to, kādi produk-
ti kaitē zobiņiem un par  kuriem priecājas Zobgrauzis Urķis. Runāja 
arī par veselīgajiem  produktiem  un  zobu  kopšanu. Katrs bērns, 
kurš piedalījās pasākumā, projekta ietvaros saņēma dāvaniņu – dvielī-
ti, zobu suku, izkrāsojamo grāmatiņu ar uzlīmēm un kalendāru, kurā 
ielīmēt uzlīmes pēc zobiņu notīrīšanas.

 Iestādes  vadītāja G. Akerfelde

4. maijā Ziemupes centrā notika īsti pavasarīgs pasākums. 
Šajā dienā visā valstī svin Latvijas Republikas neatkarības atjau-
nošanas dienu, bet Ziemupē šajā dienā vēl tika atzīmēta simtga-
des ozoliņa dzimšanas diena, šogad pirmā!

Šajā īpašajā dienā pie ozoliņa bija atnākusi arī Hermīnes tante, 
kura pagājušajā gadā kopā ar Andri Balandi to iestādīja Ziemupes cen-
trā. Pie appušķotā kociņa visi kopā ar Vērgales pamatskolas skolnie-
cēm Saniju, Paulu, Madaru un Elīnu un viņu skolotāju Maritu Kalēju 
dziedāja tautasdziesmas par ozolu, bet Ziemupes tautas nama vadītāja 
Daina Vītola dāvāja ozoliņam suvenīru – putniņu. Dziedāt līdzi zināmo 
tautasdziesmu «Upe nesa ozoliņu» tika aicināts ikviens. Bet pēc dzies-
motā sveiciena, svētku dalībniekiem sastājoties aplī, mazajam ozoli-
ņam tika dots solījums, kura teksts aizgūts no Vērgales pamatskolas.

“Mans mīļais, mans labais Ozol,
Atnākšu pie tevis pirmdien,
Gaidi mani pirmdien.
Mans mīļais, mans labais Ozol,
Atnākšu pie tevis otrdien,
Gaidi mani otrdien…”
 
Un tā līdz pat svētdienai! Jāpiebilst, ka, ejot pa apli un sakot solīju-

mu, jāpietupstas, kad tiek nosaukta kāda no nedēļas dienām!
Tika atzīmēti arī Baltā galdauta svētki, kas ir arī veids, kā svinēt 

Latvijas otro dzimšanas dienu. Uz balti klātā galda bija kliņģeris un 
piparmētru tēja, ar ko tika cienāti pasākuma dalībnieki. 

Bet tad jau Ziemupes tautas namā ikvienu interesentu uz lekciju 
«Katram savi putni» aicināja ornitologs Ritvars Rekmanis. Interesanta-
jā un saistošajā stāstījumā varēja uzzināt daudz jauna un interesanta 
par putnu dzīvi, migrāciju un ne tikai. Tika atklāta arī izstāde «Katram 
savi putni», kur varēja aplūkot dažādus suvenīrus, grāmatas un citas 
interesantas lietas, saistītas ar putniem, ko izstādīšanai bija atnesuši 
ziemupnieki. Noslēgumā tika rīkots pārgājiens Ziemupes apkārtnē or-
nitologa Ritvara Rekmaņa vadībā.  

Vita Braže

Pavasarīgs pasākums Ziemupē
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30. maijā koncertzāles “Lie-
lais dzintars” mākslas galerijā 
“Civita Nova” notika Liepājas 
Mūzikas, mākslas un dizaina vi-
dusskolas organizētais septītais 
Liepājas reģiona mūzikas skolu 
stīgu instrumentu audzēkņu fes-
tivāls – koncerts “Mēs esam un 
būsim…”

Koncertā jaunie mūziķi uz-
stājās kā solisti, muzicēja dažāda 
sastāva kameransambļos, noslē-
gumā skanēja apvienotais reģio-
na stīgu instrumentu orķestris. 
Tajā muzicēja jaunie vijolnieki 

un čellisti no Liepājas, Aizputes, 
Saldus, Skrundas, Pāvilostas, 
Vaiņodes un Nīcas. Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skolu pār-
stāvēja – Madara Brēdiķe, Gab-
riela Vagotiņa-Vagule un Alise 
Aleksandra Griškēviča.

Repertuārs bija plašs un 
daudzveidīgs – koncertā skanē-
ja gan ļoti pazīstami un populāri 
skaņdarbi, gan Liepājā vēl neska-
nējuši opusi.

 
Dace Bērzniece, 

vijoļspēles skolotāja

AKTUALITĀTES PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ

11. maijā Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskola 
ar VKKF atbalstu organizēja 
meistarklases Liepājas reģiona 
mūzikas skolu izglītības prog-
rammas “Taustiņinstrumentu 
spēle – Klavierspēle” audzēk-
ņiem un pedagogiem. Tās vadī-
ja izcilais pianists Andrejs Oso-
kins, kurš ir viens no vadošajiem 
Latvijas un Eiropas pianistiem, 
aktīvi koncertējošs mākslinieks. 
Vēl pavisam nesen Londonas 
Karaliskās mūzikas akadēmija 
piešķīrusi latviešu pianistam A. 
Oso kinam akadēmijas asociētā 
biedra statusu. Ar šo goda ap-
balvojumu akadēmijas vadības 
padome apbalvo tikai tos bijušos 
akadēmijas studentus, kuri ir 
sasnieguši izcilību mūzikā, kā 
arī devuši nozīmīgu ieguldījumu 
mūzikas jomā. Meistarklasēs 
piedalījās klavierspēles audzēk-
ņi no Liepājas, Nīcas un Pāvil
ostas mūzikas skolām. Mūsu 
skolu pārstāvēja skolotājas A. 
Ceras 7. klases audzēkne Sa-
nija Brēdiķe un I. Šnores 3. 
klases audzēknis Valts Ento-
nijs Drišļjuks. Audzēkņi guva 
vērtīgus padomus un pieredzi 
klavierspēles pilnveidē, bet pe-
dagogiem tā bija unikāla iespēja 
papildināt zināšanas un pras-
mes profesionālajā jomā.

Arī martā Pāvilostas Mūzi-
kas un mākslas skolā viesojās 
Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskolas karje-

No kreisās: Marta Zamarīte, skolotāja Inita Zingnika,  Inga Šlangena, skolotāja Ruta Ozola, Raimonds Zīlītis, metodiķe Silvija Leja, 
Ieva Šlangena, skolas direktore Inga Šnore, Antra Niedoliņa, skolotāja Antra Ķikute, Aļona Vešņakova un skolotāja Jeļena Doroņina. 

Saulainajā 25. maija pieva-
karē Pāvilostas pilsētas kultū-
ras namā pulcējās cilvēki svēt-
ku noskaņā. Kopš Pāvilostas 
Mūzikas skolas un Pāvilostas 
Mākslas skolas apvienošanas 
tas ir pirmais absolventu izlai-
dums!

Atkal pienācis priecīgi skum-
jais šķiršanās brīdis – vēl tikai 
pēdējie labas veiksmes vēlējumi 
absolventiem, lai līkumotajā dzī-
ves ceļā gudrība palīdz nenomal-
dīties.

Skolas direktore Inga Šno-
re sacīja: “Šīs zināšanas jums ir 
jāizmanto kā atslēga, lai atvērtu 
durvis visu turpmāko dzīvi, un tas 
var būt jebkas, gan turpmākās stu-
dijas, gan darbs, gan ikdienā sevis 
prezentācija. Nepalaidiet nevienu 
iespēju garām un nekad nepado-
dieties!”

Šogad apliecību par profe-
sionālās ievirzes izglītību saņē-
ma seši absolventi. No tiem divi 
jaunie mūziķi – Antra Niedoliņa  
klavierspēles specialitātē un Rai-
monds Zīlītis akordeona spēles 
specialitātē, un četras jaunas 
mākslinieces vizuāli plastiskā 
mākslā – Marta Zamarīte, Aļona 
Vešņakova,  Inga un Ieva Šlange-
nas.

Mākslinieču izstādi – zīmē-
jumus, gleznojumus, apgleznoto 
spoguli, kartona fotorāmīšus  un 
veidojumus mālā varēja aplūkot 

Pirmais Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums!

“Mēs esam un būsim…”

Foto: D. Bērznieks

kultūras nama mazajā zālē, bet 
jaunie mūziķi sniedza muzikālus 
priekšnesumus.

Pasākumā klātesošos uzrunā-
ja Pāvilostas novada domes meto-
diķe izglītības un kultūras jomā 
Silvija Leja: “Neļaujiet saviem 
sapņiem nosalt, saudzējiet tos un 
lolojiet!” Viņa savā runā uzsvēra, 
ka cītīgs un regulārs darbs vaina-

gojas ar panākumiem. Jau tradi-
cionāli pašvaldība pateicās peda-
gogiem par viņu ieguldīto darbu 
audzēkņu izglītošanā un audzi-
nāšanā, kā arī zīmīgajā notikumā 
sveica absolventus. 

Šis izlaidums ieguva arī vien-
reizējas mākslas darba keramikas 
krūzītes jūras zilzaļā krāsā ar au-
dzēkņu vārdiem un jūras izska-

lotiem kociņiem rokturīšu vietā, 
kurus izgatavoja mūsu skolotāja 
Antra Mazika. Tagad Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skolai ir savs 
prezentācijas suvenīrs.

Izlaidumā direktore pasniedza 
pateicības audzēkņu vecākiem 
par atbalstu un sadarbību.  Arī ab-
solventi lielu paldies teica pedago-
giem un vecākiem, kas palīdzēja 

sasniegt iecerēto. Kā arī paldies 
vārdi tika teikti pasākuma vadītā-
jai Maritai Hornai.

 
Priecājamies un lepojamies 

ar saviem audzēkņiem. Laimīgu 
ceļu! 

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

ras konsultants Nils Kuncītis, 
kurš prezentēja savu skolu un 
tās piedāvātās iespējas jaunie-
šiem nākotnes karjeras izvēlē.

Savukārt 17. maijā Pāvil-
ostas Mūzikas un mākslas 
skolas 7. klavierspēles klases 
audzēkne Sanija Brēdiķe uz-

stājās Lejaskurzemes 7. un 8. 
klavierspēles klašu audzēkņu 
sadraudzības koncertā Liepā-
jas koncertzālē “Lielais dzin-
tars”.

Klavierspēles skolotāja 
Anita Cera

Foto no dalībnieku personīgā arhīva
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Ir pienākusi pēdējā skolas 
diena pirms brīvlaika, un var 
redzēt, ka bērni jau priecājas. 
Uz kādu laiku skolā pieklusīs 
bērnu soļu skaņa, gaiteņos 
neskanēs skolēnu smiekli un 
čalas. Šodien visi skolēni do-
das uz skolu pēc savas liecības, 
lai varētu atpūsties vasarā, bet 
devītajiem un divpadsmitajiem 
vēl daži eksāmeni priekšā, un 
izlaidums tos gaida.

Kā katru gadu pēdējā skolas 
dienā, atskan skolas himna un 
jaukus vārdus saka skolas direk-
tore: «Šis ir brīdis, kad katrs var 
izvērtēt savus sasniegumus un ie-
gūtās prasmes.  Tik vēl 9. un 12. 
klasēm eksāmenu laiks. Šogad 
svinam arī Latvijas valsts simtgadi 
un skolas 55. jubileju. Laiks ir gājis 
un ieviesis savas korekcijas skolas 
un mācību darbā, tagad mācāmies 
ar kompetenču pieeju un veidojam 
skolas uzņēmumus. Lai gan ir jau 
ļoti vasarīgs laiks aiz loga, tas nav 
mazinājis skolēnu vēlmi censties 
un mācīties labāk, tāpēc šodien 
pasniedzam “Cerību balvas”, kas ir 
īpašs apbalvojums skolēniem par 
augstiem sasniegumiem mācībās.” 
Viņa apsveic skolēnus ar labajiem 
panākumiem olimpiādēs, konkur-
sos un, protams, ar mācību sa-
sniegumiem. Prieks, ka ļoti daudz 
skolēnu šogad saņēma atzinības 
rakstu no direktores, cerams, ka 
tādu būs vairāk.

Direktores vietniece mācību 
darbā Aina Jakovļeva sacīja: «Ie-
rasts, ka cāļus skaita rudenī, bet 
skolā tas notiek pavasarī. Šogad 
skolā bērnu, kas mācījušies labi 
un teicami, un pat izcili, ir paliels 
pulks, kā pierādījums tam bija 
gan svinīgā pieņemšana pie do-
mes priekšsēdētāja, gan šobrīd ga-
rais skolēnu saraksts, kas šodien 
saņem “Cerību balvu””. Direkto-
res vietniece mācību darbā pa-
sniedza diplomus klasēm, kurām 
augsti mācību rezultāti un augsta 
vidējā atzīme, kā arī ar diplomu 
pasniegšanu un veicināšanas 
balviņām sumināja skolēnus par 
labiem sasniegumiem konkursos 
un olimpiādēs, kas notikušas pa-
vasara mēnešos. Pasākuma ietva-
ros Aina Jakovļeva 1. un 2. klases 
skolēniem pasniedza arī apliecī-
bas par peldētprasmes apgūšanu, 
veltot pašvaldībai paldies vārdus 
par šo iespēju. Vēl noslēgumā 

skolas direktores vietniece vē-
lēja: “Lai jums droša, skaista un 
saulaina vasara, un gaidām atpa-
kaļ atpūtušos un mācīties gribo-
šus skolēnus!”

Pēdējā skolas mācību dienā 
par tradīciju kļuvis līdzās “Cerību 
balvas” pasniegšanai klašu grupai 
no 5. klases līdz 12. klasei sveikt 
arī sākumskolas skolēnus, kam 
ir augsti sasniegumi mācībās, jo 
tie ar laiku būs arī pretendenti uz 
“Cerību balvas” iegūšanu lielāka-
jās klasēs. Vidusskolas direktore 
Marita Rolmane pasniedza 1.–4. 
klases skolēniem pateicības raks-
tus un piemiņas balvas.

Turpinājumā klātesošos ar 
pēdējo mācību dienu sveica do-
mes priekšsēdētājs Uldis Kris-
tapsons: “Lielākā vērtība ir gūtās 
zināšanas. “Cerību balva”, tas 
ir stimuls, lai sasniegtu dzīvē ko 
vairāk.” Domes priekšsēdētājs 
mudināja arī citus skolēnus tiek-
ties pēc tās, uzrādot labus un 
teicamus rezultātus mācībās. Vēl 
no slēguma runā domes vadība 
vēlēja drošu, jauku vasaru.

Domes priekšsēdētāja ro-
kasspiedienu un veicināšanas 
balvu šogad saņēma:

Pāvilostas vidusskolā
5. klasē
Madars Bērznieks – 
vidējā gada atzīme 9,45
Gabriela VagotiņaVagule  –
vidējā gada atzīme 9,45

Rainers Zamarītis – 
vidējā gada atzīme 9,27
Patrīsija Vanesa Rudzīte – 
vidējā gada atzīme 8,5
6. klasē
Kristiāns Roberts Gertsons –
vidējā gada atzīme 8,86
Paula Niedoliņa – 
vidējā gada atzīme 8,57
7. klasē
Elizabete Kiričenko – 
vidējā gada atzīme 9,13
Elīna Freidenfelde – 
vidējā gada atzīme 9,13
Markuss Lazukins – 
vidējā gada atzīme 8,53
Elvita Uzare – 
vidējā gada atzīme 8,73
8. klasē
Rasa Lācīte – 
vidējā gada atzīme 8,69
Aleksandrs Protopovičs – 
vidējā gada atzīme 9,19
Marta Zamarīte – 
vidējā gada atzīme 10
9. klasē
Antra Niedoliņa – 
vidējā gada atzīme 8,5
Sanija Bērziņa – 
vidējā gada atzīme 8,81
10. klasē
Mihaēls Doroņins – 
vidējā gada atzīme 9,38
12. klasē
Diāna Šlangena – 
vidējā gada atzīme 8,83
Annija Ansone – 
vidējā gada atzīme 8,5

Savukārt vidusskolas direk-
tore un klases audzinātāji ar zie-
diem un pateicības rakstu sveica 
šo skolēnu vecākus. Pāvilostas 
vidusskolas 9. un 12. klases sko-
lēni apbalvojumus saņems izlai-
duma dienā.

Skolā svarīgi ir ne tikai gūtās 
zināšanas un mācību vielas ap-
guve, bet arī ārpus stundu darbi, 
gan organizējot pasākumus, gan 
piedaloties kādā skolas aktivi-
tātē. “Aiz katras lietas stāv liels 
darbs,” sacīja direktores vietnie-
ce ārpusstundu darbā Daiga Jē-
kabsone un pasniedza pateicības 
rakstus skolēniem, kas iesaistī-
jušies darbos ārpus mācībām un 
bijuši aktīvi skolā.

Vēl svinīgā pasākuma no-
slēgumā skolas direktore sveica 
skolotājus, kuri mācību darbā 
ieguldījuši lielu devumu un paši 
guvuši dažādas atziņas un pras-
mes. Kā arī liels paldies tika 
teikts tehniskajam skolas kolektī-

vam par rūpēm, lai skolā ikviens 
justos mājīgi un tur būtu patīka-
mi uzturēties.

Pasākumā muzikālus priekš-
nesumus sniedza Laila Anna 
Horna un Valts Entonijs Driš-
ļjuks.

Vēl pasākuma izskaņā zālē 
izskanēja skolas himna un skolas 
direktore Marita Rolmane aici-
nāja skolēnus un pedagogus uz 
svētku brokastīm.

Turpinājumā skolēni pulcējās 
savās klasēs, lai no savas audzi-
nātājas saņemtu svarīgo papīru 
– liecību.

Atvadoties no skolas un do-
doties brīvlaikā, bērni jūtās lai-
mīgi un apmierināti ar savām 
sekmēm, svinīgais pasākums arī 
aizvadīts, tad jau skolā visi atkal 
tiksimies septembrī!

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Pēdējā mācību dienā pasniedz CERĪBU BALVAS

Foto: M. Kurčanova

11. maija rītā pie Ziemupes 
gaišā skumju akmens iestā-
dījām astoņus  rododendrus. 
Stādīšanas projekta abas kār-
tas realizējām, pateicoties fi-
nansējumam, kuru saņēmām, 
piedaloties Pāvilostas novada 
pašvaldības kultūras un izglī-
tības projektu konkursā.

Rododendru stādīšanu pie 
Ziemupes gaišā skumju akmens 
ierosināja uz Sibīriju deportē-
tais, piemiņas akmens idejas au-
tors Arvīds Alberts. Viņa vēlme 
bija katra 1949. gada 25. martā 

no Ziemupes izvestā piemiņai ie-
stādīt vienu rododendru. Pirmos 
3 stādus Arvīds mums atveda 
pats. Pārējos nepaguva, jo 2017. 
gada aprīlī nomira. Mums bija 
jāizpilda viena no viņa beidza-
majām vēlmēm.

Pirms gada iestādījām sep-
tiņus, šodien pārējos astoņus. 
Krāsas un ziedēšanas laiki atšķi-
rīgi, šogad jau noziedējis viole-
tais Ledebūrs. Mēs izvēlējāmies 
sadarbību ar  Latvijas Universi-
tātes Rododendru selekcijas un 
izmēģinājumu audzētavas «Ba-

Rododendru stādījums Ziemupē
bīte» speciālistiem un atlasījām 
piecpadsmit dažādus  mūsu aps-
tākļiem piemērotus rododendru 
stādus.

Stādījums būs kā piemiņa 
komunistiskā genocīda upu-
riem no mūsu ciema, tas priecēs 
Ziem upes ciema iedzīvotājus, 
ciemiņus un tūristus. 

Projekta vadītāja – 
Skaidrīte Blūma,
visā piedalījās arī 

Daina Vītola un 
Nikolajs Pavlovskis
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Maija pēdējā dienā, kas ir arī 
pēdējā skolas diena šajā mācību 
gadā, Vērgales kultūras namā uz 
Ģimenes dienai veltītu koncertu 
aicināja Vērgales pamatskolas 
skolēni. Koncertā tika parādīts 
viss svarīgākais, ko skolēni ap-
guvuši un iemācījušies šī gada 
laikā. Reizē tas bija arī paldies 
vecākiem. 

Pasākuma ieskaņā metodi-
ķe kultūras un izglītības jomā 
Silvija Leja pasniedza “Cerī-
bu balvu” pašiem labākajiem 

skolēniem. Balvas par augstiem 
sasniegumiem mācībās šogad 
saņēma Sanija Monta BRĒDI-
ĶE, Elīna MILTIŅA, Eva VĪTO-
LIŅA un Gundega MATISONE. 
S. Leja sveica arī tos skolotājus, 
kuri palīdzējuši eksāmenu nori-
sē. Bet nelielas saldumu balviņas 
saņēma tie skolēni, kuri ar pa-
nākumiem piedalījušies dažādās 
starpnovadu sporta aktivitātēs 
un absolvējuši Pāvilostas māks-
las skolu.

Atzinības rakstus par labām 

Ģimenes diena Vērgales pamatskolā

un teicamām sekmēm otrajā se-
mestrī šogad saņēma 31 skolēns. 
Un tie ir –

1. klase – Anna GULBE, Lau-
ra VANAGA, Marta AKERFELDE, 
Kellija KRAUKLE, Ralfs GŪTMA-
NIS, Renāte APLOKA,

2. klase – Edvards AKER-
FELDS, Ance LIBĶENA, Augusts 

AKERFELDS,
3. kase – Madara MIZĒNA, 

Ance MATISONE, Ralfs HELMŠ-
TEINS, Rinalds GULBIS, Intars 
VOITKEVIČS,

4. klase – Paula Loreta BRĒ-
DIĶE, Madara BRĒDIĶE,

5. klase – Rihards NOVADS, 
Gundega MATISONE, Reinis VĪ-
TOLIŅŠ, Arnita APLOKA, Mār-
tiņš LAGZDIŅŠ, Roberts INDRIE-
KUS,

6. klase – Džeina ŠERVINC-
KA, Amanda TROFIMOVA,

7. klase – Miks KALĒJS,
8. klase – Sanija Monta BRĒ-

DIĶE, Elīna MILTIŅA, Eva VĪTO-
LIŅA,

9. klase – Ieva JĒCE, Andris 
JĒCIS, Paula PELNĒNA.

Pēc pasākuma svinīgās da-

ļas vecāku priekam izskanēja 
koncerts, kurā skolēni dejoja, 
dziedāja un lasīja dzeju. Bet pēc 
koncerta skolotāja Anda Blūma-
ne un Marita Kalēja uz ekrāna 
rādīja fotogrāfijas un stāstīja par 
interesantākajiem notikumiem šī 
mācību gada laikā. 

Bet pasākuma izskaņā vārds 
tika dots skolotājai Ivitai Meļķei, 
kura pastāstīja par ERASMUS+ 
projektu un tā norisi. Šī diena 
bija arī šī projekta noslēguma 
diena. Četriem skolēniem – Evai 
Vītoliņai, Karīnai Balodei, Mikam 
Kalējam un Haraldam Mucenie-
kam, kuri šī gada aprīlī projekta 
ietvaros devās uz Spāniju, tika 
pasniegti sertifikāti. Sertifikāti 
arī abiem skolotājiem – Ivitai 
Meļķei un Eināram Vārsbergam. 
Katrs skolēns pastāstīja par pro-
jektu un svarīgāko par braucienu 
uz Spāniju, uz ekrāna rādot foto
grāfijas. Prezentācijas noslēgu-
mā Eva, Karīna, Miks, Haralds 
un sporta skolotājs Einārs aici-
nāja visus iesaistīties un kopīgi 
nodejot deju, kuru viņi bija iemā-
cījušies Spānijā.  

 
Vita Braže 

Vērgales pamatskolas 5. 
klases skolēni maijā piedalījās 
trīs valsts mēroga pasākumos, 
kuriem gatavojāmies visa ga-
da garumā.

Pasākums, kurā iepazinām 
meža daudzveidību no sēkliņas 
līdz aktīvai darbībai dabā, notika 
Kuldīgas Padurē 10. maijā.

No 18. līdz 20. maijam devā-
mies uz vietu, kur satiekas Dubna 
ar Daugavu, Zemgale ar Latgali, 
kur ceļi ved uz Rīgu, Daugavpili, 
Krieviju un Baltkrieviju… Mēs 
bijām to 1500 bērnu vidū, kuri 
dziedāja, dejoja, klausījās, pieda-
lījās dažādās interaktīvās darbnī-
cās. Bet pēdējā diena aizsākās ar 
gatavošanos gājienam un lielajam 
novadu koncertam “Kā tur bija, tā 
tur bija cīrulīša kāziņās”. Noslē-
gumā rotaļu sarīkojums “Rotaļu 
vija Latvijai”.

Šogad ZZČ notika  jau divpad-
smito reizi! ZZ Čempionāts jau 
tradicionāli ir kļuvis par vienu no 
gada gaidītākajiem skolēnu noti-

Piektklasnieku aktivitātes maijā

kumiem, ar kuru 2018. gadā ap-
meklētības ziņā varot sacensties 
tikai Dziesmu un deju svētki.

Arī mēs saņēmāmies, darī-
jām un izdarījām. Bijām to 540 

klašu vidū, kurām bija iespēja 
piedalīties ZZČ finālā Ropažos. 
Visas dienas garumā mums bija 
sagatavoti aizraujoši uzdevumi – 
8 aktivitāšu zonas, kuras godam 

izpildījām. Dienas noslēgumā 
mūs gaidīja pārsteigums – neaiz-
mirstama ballīte kopā ar “Bermu-
du divstūri”.

Gribam teikt paldies visiem, 

kas atbalstīja un palīdzēja mums 
piedalīties visos šajos pasākumos.

Vērgales pamatskolas 
5. klases skolēni

un audzinātāja Marita Kalēja

Foto V. Braže
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Vienmēr jābūt trijskanim. 
Nepietiek ar puķi un mani, 
ir jābūt vēl saulei. 
Nepietiek ar mani un bērzu, 
ir jābūt vēl vējam vai straz-

dam, 
vai sarmai bērzos.

/I. Ziedonis/
  
  Laiks rit nemanāmi ātri – te 

pirmā skolas diena septembrī, 
te pirmā mācību pusgada noslē-
gums un Ziemassvētku laiks de-
cembrī, te tuvojas mācību gada 
noslēgums maijā. Šķiet, mācību 
gada deviņi mēneši viens mirklis 
vien bijis.

17. maijā Pāvilostas vidus-
skolas aktu zālē uz svinīgo pie-
ņemšanu pie Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētāja tika aici-
nāti Pāvilostas novada izglītības 
iestāžu labākie skolēni, sportisti 
un viņu skolotāji.

Ar vārdiem: “Mācību priekš-
metu olimpiādes un konkursi, sa-
censības – tā ir iespēja pārbaudīt 
savas spējas, iegūt jaunas zinā-
šanas, lai veidotu stingrus pama-
tus savai nākotnei. Novēlu jums 
arī turpmāk gūt pārliecību par 
savām spējām un gandarījumu 
par paveikto!” pasākumu atklāja 
Pāvilostas novada pašvaldības 
metodiķe izglītības un kultūras 
jomā Silvija Leja.

Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
teica lielu paldies skolēniem, 
sportistiem un viņu skolotājiem. 
“Ik gadu, kad daba ir pašā plau-
kumā, mēs sakām paldies sko-
lēniem un viņu skolotājiem par 
sasniegumiem mācību priekšme-
tos un sportā. Mēs lepojamies ar 
jums! Tas nav tikai talants, tas ir 
milzīgs gribas spēks un skolotāju 
ieguldītais darbs,” atzina novada 
domes priekšsēdētājs.

Par augstiem sasniegumiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
un konkursos, kā arī sporta sa-
censībās uz svinīgo pasākumu 
tika aicināti šādi novada izglītī-
bas iestāžu skolēni:

Marta Akerfelde (Vērgales 
pamatskolas 1. klase) – starpno-
vadu vizuālās mākslas olimpiādē 
2. vieta.

Arians Jaunzems (Pāvilos-
tas vidusskolas 2. klase) – starp-
novadu atklātajā kombinētajā 
olimpiādē 3. vieta.

Edvards Akerfelds (Vērgal-
es pamatskolas 2. klase) – starp-
novadu vizuālās mākslas olimpi-
ādē atzinība.

Laila Anna Horna (Pāvilos-
tas vidusskolas 2. klase) – starp-
novadu  atklātajā kombinētajā 
olimpiādē atzinība.

Monta Tumpele (Pāvilostas 
vidusskolas 1. klase) – Kurzemes 
reģiona skolēnu skatuves runas 
konkursā 1. pakāpes diploms.

Līva Zamarīte (Pāvilostas 
vidusskolas 2. klase) – starpno-
vadu 1.–4. kl. vizuālās mākslas 
olimpiādē 2. vieta un Kurzemes 
reģiona mākslas skolu kerami-
kas radošo darbu konkursā “Pa-
saka, pasaciņa...” 2. vieta.

Jūlija Šeiko (Pāvilostas vi-
dusskolas 3. klase) – starpnova-
du matemātikas olimpiādē atzi-
nība.

Marija Elizabete Muižnie-
ce (Pāvilostas vidusskolas 4. 
klase) – starpnovadu 1.–4.kl. vi-
zuālās mākslas olimpiādē  iegu-
va atzinību. 

Katrīna Antonoviča (Pā-
vilostas vidusskolas 4. klase) 
– starpnovadu 1.–4.kl. vizuālās 
mākslas olimpiādē ieguva atzi-
nību. 

Roberts Vērnieks (Pāvilos-
tas vidusskolas 2. klase) – 1. vie-

ta dambretē.
Mārtiņš Lagzdiņš (Vērgales 

pamatskolas  5. klase) – starp-
novadu matemātikas olimpiādē 
atzinība.

Antra Niedoliņa (Pāvilostas 
vidusskolas 9. klase) – starpno-
vadu  bioloģijas olimpiādē iegu-
va atzinību. 

Karīna Balode (Vērgales 
pamatskolas 7. klase) – starpno-
vadu angļu valodas olimpiādē 3. 
vieta.

Sanija Bērziņa (Pāvilostas 
vidusskolas 8. klase) – starpno-
vadu  latviešu valodas un litera-
tūras olimpiādē  ieguva atzinību.

Miks Kalējs (Vērgales pa-
matskolas 7. klase) – starpnova-
du ģeogrāfijas olimpiādē 2. vieta. 
Starpnovadu basketbola sacensī-
bās 3. vieta un futbola sacensī-
bās 2. vieta un 400 m skriešanā 
1. vieta.

Madars Bērznieks (Pāvilos-
tas vidusskolas 5. klase) – starp-
novadu 5.–8.kl. matemātikas 
olimpiādē ieguva atzinību. Starp-
novadu sacensībās 1. vieta augst-
lēkšanā un 1. vieta tāllēkšanā.

Gundega Matisone (Vērgal-
es pamatskolas 5. klase) – valsts 
21. stāstnieku konkursa finālā 
“Teci, teci, valodiņa 2017” iegūts 
2. pakāpes diploms.

Rainers Zamarītis (Pāvilos-
tas vidusskolas 5. klase) – starp-
novadu 5.–8. kl. matemātikas 
olimpiādē ieguva 3. vietu. 

Ieva Jēce (Vērgales pamat-
skolas 9. klase) – starpnovadu 
latviešu valodas olimpiādē 3. 
vieta. I pakāpes diploms Kurze-
mes reģiona skatuves runas kon-
kursā.

Elīna Freidenfelde (Pāvilos-
tas vidusskolas 7. klase) – starp-
novadu atklātajā krievu valodas 
olimpiādē iegūta atzinība.

Aleksandrs Protopovičs 
(Pāvilostas vidusskolas 8. klase) 
– starpnovadu  fizikas olimpiādē 
8. klasēm ieguva atzinību. Gro-
biņas ģimnāzijas Eiropas kluba 
atklātajos konkursos: konkursā 
“Ceļā uz simtgadi” 1. vieta ne-
klātienes un 1. vieta klātienes 
konkursā; konkursā “ES un Eiro-
pa 2018”  1. vieta neklātienes, 2. 
vieta klātienes konkursā.

Gabriela Vagotiņa-Vagu-
le (Pāvilostas vidusskolas 5. 
klase) – Kurzemes reģiona ska-
tuves runas konkursā 1. pakāpes 
diploms. Latvijas profesionālās 
ievirzes mūzikas izglītības iestā-
žu izglītības programmas kopas 
“Stīgu instrumentu spēle” valsts 
konkursā 3. vieta.

Ieva Šlangena (Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skolas 
8. klase) – Kurzemes reģiona 
mākslas skolu keramikas radošo 
darbu konkursā “Pasaka, pasaci-
ņa...” 1. vieta.

Inga Šlangena (Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skolas 8. 
klase) – Aizputes Mākslas sko-
las un Mārtiņa Freimaņa fonda 
organizētajā IV profesionālās 
ievirzes mākslas skolu glezniecī-
bas konkursā “Dzīve kā košums” 
iegūta atzinība.

Elizabete Kiričenko (Pā-
vilostas vidusskolas 7. klase) – 
starpnovadu sacensībās 3. vieta 
florbolā un 3. vieta novusā.

Jānis Ūdriņš (Pāvilostas 
vidusskolas 7. klase) – starpno-
vadu sacensībās 3. vieta galda 
tenisā.

Kristiāns Gertsons (Pāvilos-
tas vidusskolas 6. klase) – starp-
novadu sacensībās 2. vieta galda 
tenisā un 3. vieta augstlēkšanā.

Roberts Vaškus (Pāvilostas 
vidusskolas 5. klase) – starpno-
vadu sacensībās 2. vieta šķēpa 

mešanā.
Dāvids Muižnieks (Pāvilos-

tas vidusskolas 7. klase) – starp-
novadu sacensībās 3. vieta gada 
tenisā.

Klāvs Pauls Vējkājs (Pā-
vilostas vidusskolas 8. klase) 
– Grobiņas ģimnāzijas Eiropas 
kluba atklātajos konkursos: 
“Ceļā uz simtgadi” 1. vieta ne-
klātienes un 1. vieta klātienes 
konkursā; “ES un Eiropa 2018” 1. 
vieta neklātienes, 2. vieta klātie-
nes konkursā.

Alīna Viktorija Burmeis-
tere (Pāvilostas vidusskolas 8. 
klase) – Grobiņas ģimnāzijas 
Eiropas kluba atklātajos konkur-
sos: “Ceļā uz simtgadi” 1. vieta 
neklātienes un 1. vieta klātienes 
konkursā; “ES un Eiropa 2018” 
1. vieta neklātienes, 2. vieta klā-
tienes konkursā.

Rasa Lācīte (Pāvilostas vi-
dusskolas 8. klase) – Grobiņas 
ģimnāzijas Eiropas kluba atklā-
tajos konkursos: “Ceļā uz simt-
gadi” 1. vieta neklātienes un 
1. vieta klātienes konkursā; “ES 
un Eiropa 2018” 1. vieta neklātie-
nes, 2. vieta klātienes konkursā.

Henrijs Gēgersons (Vērga
les pamatskolas 9. klase) – starp-
novadu  basketbola sacensībās 3. 
vieta, futbola sacensībās 2. vieta.

Andris Jēcis (Vērgales pa-
matskolas 9. klase) – starpno-
vadu basketbola sacensībās 3. 
vieta, futbola sacensībās 2. vieta.

Haralds Mucenieks (Vērgal-
es pamatskolas 9. klase) – starp-
novadu  basketbola sacensībās 3. 
vieta; futbola sacensībās 2. vieta; 
800 m skriešanā 1. vieta, 1500 m 
skriešanā 1. vieta.

Harijs Vītols (Vērgales pa-
matskolas 8. klase) – starpno-
vadu futbola sacensībās 2. vieta, 
augstlēkšanā 2. vieta.

Sveic Pāvilostas novada izglītības iestāžu 
labākos skolēnus, sportistus un viņu skolotājus
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Dāvis Helmšteins (Vērgales 
pamatskolas 8. klase) – starp-
novadu basketbola sacensībās 
3. vieta.

Jānis Blūms (Vērgales pa-
matskolas 8. klase) – starpno-
vadu basketbola sacensībās 3. 
vieta.

 Elīna Miltiņa (Vērgales pa-
matskolas 8. klase) – starpnova-
du vieglatlētikas sacensībās 400 
m skriešanā 3. vieta.

Aleksis Petrausks (Vērgales 
pamatskolas 7. klase) – starp-
novadu basketbola sacensībās 
3. vieta.

Sandis Strīķis (Vērgales 
pamatskolas 7. klase) – starpno-
vadu  basketbola sacensībās 3. 
vieta, futbola sacensībās 2. vieta.

Valters Dēvics (Vērgales pa-
matskolas 5. klase) – starpnova-
du futbola sacensībās 2. vieta.

Jānis Bunka (Vērgales pa-
matskolas 6. klase) – starpnova-
du futbola sacensībās 2. vieta.

 Diāna Šlangena (Pāvilostas 
vidusskolas 12. klase) – starp-
novadu  bioloģijas olimpiādē  
ieguva atzinību, starpnovadu 
latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē 12. klasēm ieguva at-
zinību, starpnovadu vēstures 
olimpiādē ieguva 3. vietu.

Kārlis Rudzājs (Pāvilostas 
vidusskolas 12. klase) – starp-
novadu sacensībās 1. vieta lodes 
grūšanā un 1. vieta diska meša-
nā.

Made Jete Jance (Pāvilostas 
vidusskolas 12. klase) – starpno-
vadu sacensībās 3. vieta florbolā 
un 2. vieta dambretē.

Samanta Barsukova (Pāvi-
lostas vidusskolas 11. klase) – 
starpnovadu sacensībās 3. vieta 
florbolā un 3. vieta dambretē.

Ilva Bunka (Pāvilostas vi-
dusskolas 11. klase) – starpno-
vadu sacensībās 3. vieta florbolā 
un 2. vieta diska mešanā.

Una Stendze (Pāvilostas vi-
dusskolas 11. klase) – starpno-
vadu sacensībās 3. vieta florbolā.

Kristiāna Šeiko (Pāvilostas 
vidusskolas 11. klase) – starpno-
vadu sacensībās 3. vieta florbolā.

Gerda Tomsone (Pāvilostas 
vidusskolas 11. klase) – starpno-
vadu sacensībās 3. vieta florbolā.

Liene Šķila (Pāvilostas vi-
dusskolas 11. klase) – starpno-
vadu sacensībās 1. vieta – dam-
bretē, 2. vieta – 200 m skrējienā, 
3. vieta –florbolā, 3. vieta – šķē-
pa mešanā un 3. vieta novusā.

Annija Ansone (Pāvilostas 
vidusskolas 12. klase) – starpno-
vadu sacensībās 3. vieta florbolā.

Pāvilostas novada pašval-
dības noteikumu «Pāvilostas 
novada vispārējās un profesio-
nālās ievirzes izglītības iestāžu 
labāko skolēnu un skolotāju iz-
virzīšana un svinīgā pieņemša-
na pie domes priekšsēdētāja» 
3.4. punkts paredz piešķirt tā 
saucamās SPECBALVAS 5. – 12. 
klašu skolēniem par iegūto 1. – 
3. vietu divās vai vairākās mā-
cību priekšmetu olimpiādēs vai 
arī par skolēna izvirzīšanu un 
piedalīšanos VISC organizētajās 
mācību priekšmetu III posma 
valsts olimpiādēs, šogad šādas 
specbalvas saņēma:

Marta ZAMARĪTE (Pāvilos-
tas vidusskolas 8. klase) – starp-

novadu latviešu valodas un lite-
ratūras olimpiādē 8.–9.klasēm 
ieguva 1.vietu un piedalījās 44. 
valsts latviešu valodas un litera-
tūras olimpiādē Rīgā. Starpnova-
du atklātajā krievu valodas olim-
piādē 8.klasēm ieguva 2.vietu. 
Starpnovadu fizikas olimpiādē 
8.klasēm ieguva 1.vietu. Grobi-
ņas ģimnāzijas Eiropas kluba 
atklātajos konkursos: “Ceļā uz 
simtgadi” 1.vieta neklātienes un 
1.vieta klātienes konkursā; “ES 
un Eiropa 2018” 1.vieta neklātie-
nes, 2. vieta klātienes konkursā.

Eva VĪTOLIŅA (Vērgales 
pamatskolas 8. klase) – starp-
novadu latviešu valodas olimpi-
ādē 2.vieta. Piedalījās  44. valsts 
latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē.

Mihaēls DOROŅINS (Pāvi-
lostas vidusskolas 10. klase) – 
starpnovadu fizikas olimpiādē 
ieguva 1. vietu. Starpnovadu 
krievu valodas olimpiādē  iegu-
va 2. vietu.

Emīls SĪPOLS (Vērgales pa-
matskolas 7. klase) – starpnova-
du ģeogrāfijas olimpiāde 1. vieta 
un piedalījās Kurzemes reģiona 
ģeogrāfijas olimpiādē. Starpno-
vadu krievu valodas olimpiāde 
1. vieta.

Pašvaldības metodiķe izglītī-
bas un kultūras jomā Silvija Leja 
paldies sacīja Vērgales pamat-
skolas, Pāvilostas vidusskolas un 
Pāvilostas Mūzikas un mākslas 
skolas skolotājiem, kas sagata-
vojuši skolēnus mācību olimpi-
ādēm un konkursiem, sporta sa-
censībām, atzīstot, ka nekas jau 
nenotiek bez labiem un profesio-
nāliem pedagogiem. Paldies An-
nai Kažei, Ludmilai Vasilčikai, 
Sigitai Freimanei, Laurai Katke-
vičai, Vijai Jegoruškinai, Ārijai 
Paipai, Solveigai Ansonei, Ivi-
tai Meļķei, Baibai Arājai, Inesei 
Razmai, Agritai Valkašai, Gunai 
Laumanei, Gaidai Benetei, Ivetai 
Arājai, Intai Priedoliņai, Mari-
tai Kalējai, Inesei Krastai, Dacei 
Bērzniecei, Jeļenai Doroņinai, 
Zintim Vīgulim, Eināram Vārs
bergam, Initai Zingnikai, Rutai 
Ozolai, Daigai Jēkabsonei, Ai-
nai Jakovļevai, Andai Blūmanei, 
Pāvilostas Mūzikas un mākslas 
skolas direktorei Ingai Šnorei, 
Pāvilostas vidusskolas direktorei 
Maritai Rolmanei un Vērgales 
pamatskolas direktoram Gintam 
Jurikam.

Ar muzikālajām pauzēm pa-
sākumu kuplināja taustiņinstru-
mentāliste Sanita Kārkliņa un 
saksofonists Edgars Jānis Kār-
kliņš.

Pasākuma izskaņā visi pul-
cējās vidusskolas ēdamzālē, kur 
viņus gaidīja svētku kūka. Pal-
dies Pāvilostas vidusskolas ko-
lektīvam par atsaucību un vies-
mīlību!

Paldies par paveikto skolē-
niem, paldies par ieguldīto darbu 
skolotājiem, paldies par atbalstu 
vecākiem!

Lai ikvienam saulains pava-
saris un ticība saviem spēkiem!

 
Pašvaldības metodiķe 

izglītības un kultūras jomā 
Silvija Leja  un

 sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova

Pāvilostas vidusskolas skolē-
ni “Junior Achievement Latvija” 
ietvaros piedalījās finanšu pratī-
bas konkursos: 1.–4. klase kon-
kursā “Mana vārdnīciņa”, kurā 
bija jāskaidro ar naudu saistīti 
termini no trīs paaudžu viedok-
ļa, bet 5.–8. klašu skolēni rakstī-
ja biznesa pasakas.

Mūsu skolas 2. klases 
skolniece Līva Zamarīte ieguva 
par savu vārdnīciņu 3. vietu 
200 skolēnu konkurencē un 18. 
maijā kopā ar savu skolotāju 
Gaidu Beneti un savu mammu 
devās uz Latvijas Banku, kur 
notika labāko konkursantu 
apbalvošana. Uz apbalvošanu 

par biznesa pasaku Rīgā bija 
uzaicināta arī 6. klases skolniece 
Samanta Ozola. Paldies abu 
skolnieču mammām par atbalstu 
un skolotājām Gaidai Benetei un 
Ārijai Paipai.

  Informāciju sagatavoja: 
Aina Jakovļeva

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS ZIŅAS

Pāvilostas skola šajā mācī-
bu gadā svin savu 55. dzimša-
nas dienu.  Pāvilostas kultūras 
nama kultūrvēstures izpētes 
pulciņš sadarbībā ar Jaunie-
šu centra vadītāju vairāku 
mēnešu garumā pētīja un ap-
kopoja skolas vēsturi, tikās 
ar bijušajiem skolotājiem un 
direktoriem, absolventiem un 
intervēja esošos skolas skolotā-
jus. Minētās aktivitātes notika 
pašvaldības finansētā projekta 
“Manai skolai – 55” ietvaros.

25. aprīlī projekta dalībnie-
ces skolā rīkoja vēstures stun-
du 1.–4. klašu skolēniem, kurā 
iepazīstināja ar projekta gaitā 
iegūto informāciju jaunāko kla-
šu skolēnus, lai radītu viņos 
priekšstatu par laika posmu, 
kad skolā mācījās viņu vecāki 
un vecvecāki. Iedvesmojušās no 
apciemojuma reizē pie skolotā-
jas Veltas Citskovskas izspēlētās 
ciparu spēles, tādu pašu atrak-
ciju piedāvājām arī skolēniem, 
kuri to uzņēma ar lielu interesi 
un sajūsmu. Vēstures stundas 
noslēgumā kopīgi nodziedājām 
dziesmu “Lai vienmēr būtu sau-
le”.

Paldies 11. klases jaunietēm 
Lienei, Unai, Samantai par līdz-
darbību un īpaši Kristiānai un 

Projekta dalībnieces Gerda Tomsone un Kristiāna Šeiko 
vada vēstures stundu. Tehniski palīdz M. Horna.

Foto no kultūrvēstures izpētes pulciņa arhīva

Vēstures stunda skolā

Gerdai par aktīvo iesaistīšanos 
projektā.   

Maija beigās, 30. maijā, mā-
cību gada noslēgumā vēstures 
stundu  vadīsim vecāko klašu 
skolēniem.

Viens no projekta uzdevu-
miem bija apkopot un skolā 
izvietot visu skolas izlaidumu 

fotogrāfijas. Salidojuma dienā, 
28. aprīlī, tās būs skatāmas sko-
lā. Esam izgatavojuši fotogrāfijas 
un arī informāciju par skolas di-
rektorēm, kas skolas dzīvi vadīju-
šas līdz šim.

Marita Horna, 
Kultūrvēstures izpētes 

pulciņa vadītāja

ZZ čempionātā 
piedalās Pāvilostas 
vidusskolas 7. klase

25. maijā 7. klase devās uz 
ZZ čempionāta finālu Ropažos. 
Izbraukšana notika agri no rīta 
plkst. 5.00, bet nekas neliecināja 
par miega trūkumu. Visi satrauk-
ti un priecīgi čaloja visu tālo ceļu. 

“Man šķita, ka ZZ čempionāts 
bija ļoti labi izplānots, kā arī salie-
dēja klasi. Manuprāt, šī atmosfēra 
ir ļoti piemērota jauniešiem – va-
rējām satikt populārus cilvēkus, 
fonā skan moderna mūzika un 
visapkārt ir cilvēki, kuri domā 
tieši tāpat kā tu. Visjautrāk un 
interesantāk bija SUPot, varējām 
arī gūt fantastiskus iespaidus no 
“Street Warriors” priekšnesuma.”

“Man patika, ka varēja pava-
dīt laiku ar visu klasi. Arī tas, ka 
ūdens ir visur apkārt, ja vajag pa-
dzerties.”

“Man patika braukt un pieda-
līties ZZ čempionātā. Bija diezgan 
jautri, es pavadīju lielisku dienu. 
Lai gan likās, ka reizēm pavilkt 
lielo slodzi būs grūti, tomēr mēs 
to visu izdarījām lieliski. Vēlētos 
nākošgad arī piedalīties.”

Informāciju apkopoja 
Daiga Jēkabsone

SKOLAS ĪSZIŅAS:
â 2. maijs – skolā viesojās topošie pirmklasnieki;  9. klase brau-

ca uz sadraudzības pēcpusdienu Alsungā. 
â 8. maijs – skolā ar lekciju viesojās Latvijas Okupācijas muzeja 

gids.
â 9. maijs – 6. klase apmeklēja teātra izrādi Liepājā.
â 10. maijs –  skolēni piedalījās starpnovadu skolēnu spor-

ta spēļu sacensībās vieglatlētikā Aizputē. Mūsējie atgriezās ar 
deviņām medaļām: Kārlim Rudzājam I vieta lodes grūšanā un I 
vieta diska mešanā, Madaram Bērzniekam I vieta augstlēkšanā un 
I vieta tāllēkšanā, Lienei Šķilai II vieta 200 metru skrējienā un III 
vieta šķēpa mešanā, Ilvai Bunkai II vieta diska mešanā, Robertam 
Vaškum II vieta šķēpa mešanā, Kristiānam Robertam Gertsonam III 
vieta augstlēkšanā.

â 17. maijā Veselības ministrijas īstenotās programmas “Prog-
rammu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par 
mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura 
paradumiem” ietvaros 1. un 2. klases skolēni apmeklēja izglītojošu 
nodarbību un saņēma dāvaniņas.

â 18. maijs – Pēdējais zvans 9. klases un 12. klases skolēniem. 
Svinīgā pasākumā viss skolas kolektīvs sveica topošos absolventus 
un vēlēja izturību eksāmenos. Vēlāk 9. klase apmeklēja Pāvilostas 
novadpētniecības muzeju, 12. klase devās pārsteigumu pilnā ekskur-
sijā uz Liepāju.

â 22. maijs – 1.–4. un 5.–12. klašu kori devās ekskursijā uz 
Ventspili, arī 5. klase iepazina Ventspils pilsētu. Pēcpusdienā skolā 
uz tikšanos ar direktori, mācību pārzini un audzinātāju pulcējās 
topošo pirmklasnieku vecāki. 

â 23. maijā 3. un 4. klases devās ekskursijā uz Klaipēdu Lietuvā, 
kur apmeklēja zooparku, ačgārno māju, delfināriju un Jūras muzeju.

â 29. maijā 6. klase devās ekskursijā uz Rīgu, bet 7. klase – pār-
gājienā uz Jūrkalni.

â 30. maijā 1. un 2. klase kopīgi devās ekskursijā uz Ventspili.
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Pateicoties netipiski siltajai 
saulītei, šis pavasaris liekas īpaši 
steidzīgs – vienlaicīgi priecājāmies 
par baltajām ievziedu kupenām, 
krāšņiem ķiršu un ābeļu ziediem, 
dzeltenām pienenēm un ar neat-
kārtojamo smaržu reibina ceriņu 
ziedi. Dabai līdzi steidzas arī Pā-
vilostas novada izglītības iestādes, 
jo maija izskaņā noslēdzas mācību 
gads un tiek svinēts skaistais izlai-
dumu laiks.

Pāvilostas pilsētas pirms-
skolas izglītības iestādē «Dzinta-
riņš» 25. maijā svinēja svētkus, 
kas daudziem bērniem, šķiet, ir 
viņu dzīves pirmais nozīmīgākais 
pasākums – izlaidums, kam īpa-
ši gatavojas gan vecāki, gan paši 
bērni. Šajā gadā goda vietā tika 
sēdināti 10 bērni, kuri ir apguvuši 
visu nepieciešamo, lai jau rudenī 
veiksmīgi uzsāktu skolas gaitas. 
Bērniem šīs prasmes ielikušas au-
dzinātājas Ligita Eihvalde un Elga 
Deviņa, kā arī auklīte Dina Rudzā-
ja.

Šī pirmā lielā svētku diena 
bērniem un viņu vecākiem bija 
jaukiem un skanīgiem pārsteigu-

Svinīgi aizvadīts pirmsskolu izlaidumu laiks

PII “Dzintariņš”

Foto: M. Kurčanova

PII “Kastanītis”Foto: V. Braže

miem piepildīta. Skolai ir saga-
tavoti gudrie, mīļie, nepacietīgie 
«kāpēcīši», kurus pēc vasaras 
brīvdienām uz izglītības iestādēm 
aicinās skolas zvans. Šī gada ma-
zie absolventi ir darbīgi, radoši 
un aktīvi bērni. To viņi pierādīja 
arī izlaiduma svinīgajā daļā, kurā 
bērni ikvienu priecēja ar daudz 
skanošām un skaistām dziesmām, 
dzejoļiem un dejām. Daži no maza-

Arī vecāki jau kādu laiciņu 
iepriekš pasnieguši pirmsskolas 
iestādei «Dzintariņš» dāvanu – nu 
pie bērnudārza galvenās ieejas 
vārtiņiem skaistā rindā aug un 
ar smaržīgiem ziediem priecēs 
bērnu un vecāku stādītie ceriņi. 
Bet svinīgajā pasākumā vecāki 
vēl steidza teikt pateicības vārdus 
visam sirsnīgajam pirmsskolas 
kolektīvam par šo brīnišķīgo, bez-
bēdīgo laiku, kas pavadīts bērnu-
dārzā.

Noslēgumā vēl pēdējais kopī-
gais foto un baltu balonu palaišana 
zilajās debesīs. Katrs šis balons 
simbolizē mazā cilvēkbērna viscie-
šāko vēlēšanos, kas steidz debesīs, 
lai reiz piepildītos uz zemes.

Vasarīgajā 26. maija dienā 
Vērgales PII «Kastanītis» sveikas 
pirmajai izglītības iestādei teica 
13 sešgadīgo grupiņas audzēkņi. 
Kopā ar audzinātāju Sanitu, auklī-
tēm Skaidrīti un Aigu un muzikālo 
audzinātāju Simonu viņi dziedāja 
un skaitīja dzejolīšus. Atvadoties 
no bērnudārza, bērni sveica savus 
vecākus, arī auklītes, audzinātāju 
un pārējos iestādes darbiniekus. 
Savukārt bērnu vecāki sirsnīgi 
sveica visus bērnudārza darbinie-
kus, sakot paldies par rūpēm un 
gādību, mīlestību un atbalstu vai-
rāku gadu garumā.

Bērnus bija ieradusies sveikt 
arī viņu nākamā skolotāja Sigita 
Freimane. Viņa skolā bērnus au-
dzinās turpmākos četrus gadus.

No iestādes vadītājas bērni 
saņēma ne vien savu pirmo doku-
mentu – apliecību par izglītības 
iestādes beigšanu, bet arī ceļamai-
zi – kliņģeri.

Bet bērnudārza pagalmā katrs 
bērns palaida gaisā savu balonu 
jeb lielo sapni, ievēloties kādu vē-
lēšanos!

Vēlam nākamajiem pirmklas-
niekiem un viņu vecākiem iztu-
rību, pacietību un veiksmi skolā. 
Taču līdz tam – lai visiem jauka, 
piedzīvojumiem bagāta un neaiz-
mirstama vasara!

 
Rakstu veidoja korespondente 

Vita Braže un sabiedrisko 
attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova

2018. gada 17. maijā mutes 
veselības veicināšanas prog-
rammas «Man ir tīri zobi!» ie-
tvaros pirmsskolas izglītības 
iestādi «Dzintariņš» apmeklēja 
zobu higiēniste Aija Grundber-
ga.

Šoreiz bērni rotaļu veidā 
apguva zināšanas par to, kāds 
uzturs bērnu zobu veselībai ir 
ieteicams, bet kāds kaitīgs. Teo-
rētiskās zināšanas bērniem ir 
labas. Ja apgūtās zināšanas izdo-
tos pielietot arī dzīvē, tad katrs 
bērns ar prieku un lepnumu va-
rētu teikt: «Man ir tīri un veseli 
zobi.» Higiēniste uzsvēra, ka ir 
ļoti labi, ja pēc tam, kad bērns zo-
bus iztīrījis pats, tos pārtīra vecā-

ki virzienā no augšas uz leju un 
no lejas uz augšu. Bērnam pirms-
skolas vecumā šādas iemaņas vēl 
nav izveidojušās. Nozīmīga loma 
ir arī higiēnas speciālista apmek-
lējumam, kuru nepieciešams 
veikt divas reizes gadā.

Saglabāt zobus tīrus un vese-
lus ir ļoti, ļoti svarīgi!

Nodarbības noslēgumā katrs 
bērns saņēma jauku dāvaniņu – 
zobu birstīti, dvielīti, grāmatiņu 
par pareizu zobu kopšanu un dip-
lomu par piedalīšanos program-
mā «Man ir tīri zobi!». Lai veicas 
nosargāt zobus no zobgraužiem 
un saglabāt žilbinošu smaidu!

Iestādes vadītāja 
Monta Pētermane

jiem pirmsskolas beidzējiem jau 
apmeklē Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas Mūzikas nodaļu 
un klātesošajiem nospēlēja nelielu 
skaņdarbu.

Kad zālē sanākušajiem svētku 
viesiem un vecākiem parādīts viss, 
kas pa šiem gadiem apgūts, pie-
nāca skaistākais izlaiduma brīdis. 
Rokā kautrīgi turot baltu maijpuķī-
šu pušķi, bērni steidza samīļot un 

sveikt savus vecākus.
Ar nelielu apcerējumu par to, 

kas būs šie bērni un kādus ceļus 
liktenis tiem vīs, pasākumu iesāka 
Pāvilostas pilsētas PII «Dzintariņš» 
vadītāja Monta Pētermane, skais-
tajā svētku dienā sveicot pirms-
skolas beidzējus un viņu vecākus. 
Turpinājumā pienāca brīdis atva-
dām. Bērnudārza vadītāja aicināja 
katru mazo absolventu bērnudār-
zam dāvāt dzintara graudu, pretī 
saņemot atmiņu albumu.

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

“Man ir tīri zobi!”



2018. gada jūnijs   19  www.pavilosta.lv

Polijas lielākajā ziemeļu da-
ļas pilsētā Belostokā 13. maijā 
norisinājās sestais pusmara-
tons pēc kārtas.

Pusmaratonā bija iespējams 
piedalīties dažādās distancēs – 
bērnu skrējienā, pilsētas – 5 km 
skrējienā un pusmaratona – 21 
km distancē. Notikušie skrieša-
nas svētki kopā pulcēja ap 5000 
dalībnieku. Arī vērgalnieki Kal-
vis Alseika, Una Alseika un Mar-
kuss Gedmins piedalījās Belosto-
kas pusmaratonā.

Kalvis Alseika startēja 21 
km distancē, kas kopā pulcē-
ja ap 4000 skrējēju, un ieguva 
augsto 20. vietu kopvērtējumā, 
trasi pieveicot ar laiku 1:19:14. 
Pirmais distanci pieveica keni-
jietis Hilarijs Kimaijo ar laiku 
1:05:02. Viņam izdevās uzstādīt 
jaunu trases rekordu. Arī otro 
un trešo vietu kopvērtējumā ie-
guva sportisti no Kenijas. Mar-
kuss Gedmins startēja pilsētas 
– 5 km distancē un kopvērtēju-
mā finišēja augstajā 20. vietā no 
1090 dalībniekiem šajā distan-
cē. Markuss finišēja pēc 19,08 
minūtēm un ieguva trešo vietu 
savā vecuma grupā. Arī turpmā-
kie vasaras plāni puišiem ietver 
piedalīšanos dažādākajos skrie-
šanas svētkos un sacensībās Lat-
vijā un Lietuvā.

Paldies Pāvilostas novada 
pašvaldībai, kas, pamatojoties uz 
iesniegto pieteikumu Pāvilostas 

Vērgalnieki piedalās 
skrējienā Belostokā

Kalvis Alseika un Markuss Gedmins 
kopā ar pusmaratona uzvarētājiem kenijiešiem.

Foto no dalībnieku personīgā arhīva  
No 21. līdz 27. aprīlim četri Vērgales pamatskolas skolēni – Karīna 

Balode, Eva Vītoliņa, Miks Kalējs un Haralds Mucenieks – ar skolotājiem 
Ivitu Meļķi un Eināru Vārsbergu ERASMUS starpskolu stratēģiskā pro-
jekta “Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport” ietva-
ros  piedalījās projekta mācību aktivitātēs Spānijas skolā IE Mare de 
Deu Del Portal, Batea. Aktivitātēs piedalījās ap 60 skolēniem un skolo-
tājiem no 7 valstīm – Portugāles, Itālijas, Spānijas, Rumānijas, Grieķijas, 
Polijas un Latvijas.

Pēc atgriešanās no Spānijas projekta dalībnieki dalījās savos iespai-
dos un atmiņās par aizvadīto laiku šajā valstī. Ierodoties Spānijā, no lid-
ostas visu valstu pārstāvji ar autobusu devās uz nometnes vietu Terra 
Alta. Šajā vietā visi projekta dalībnieki trīs dienas dzīvoja  kempingā, kurš 
bija izkārtots vairākos “stāvos”, kā jau kalnainā apvidū. Pirmajā vakarā 
visus sadalīja pa mājiņām. Mūsu skolas meitenes dzīvoja zem viena jumta 
ar rumāņu meitenēm, bet zēni ar itāļu un rumāņu zēniem. Pirmajās trīs 
projekta dienās norisinājās dažnedažādas aktivitātes. Viena no galvena-
jām – pārgājiens 14 km garumā, pa ceļam baudot skaistus dabas skatus. 
Vakaros savukārt katra delegācija prezentēja savu valsti. Pirmās dienas 
vakarā to darīja spāņi, itāļi, rumāņi un grieķi, bet otrās dienas vakarā 
– latvieši, poļi un portugāļi. Mūsu skolas pārstāvji prezentācijas laikā pa-
stāstīja un parādīja gada laikā paveikto projekta ietvaros. Tika stāstīts par 
Latviju un mums tuvāko pilsētu Liepāju. Citu valstu pārstāvji tika cienāti 
ar konfektēm “Gotiņa”, dzērvenēm pūdercukurā un speķa raušiem. Bet 
īpašs pārsteigums visiem bija dzintars! Daudzu valstu pārstāvji pauda lie-
lu izbrīnu par mūsu īpašo saules akmeni – dzintaru! Visi iesaistījās dzinta-
ru siešanā aukliņās, lai pēc tam izveidotu rokassprādzes. 

Ar kājām dodoties uz netālo Bota pilsētu, tika apskatīta vietējā skola 
un izzināta tās vēsture, tika spēlētas spēles, teniss, futbols, spēle ar ka-
rodziņu un spāņu tautas bumba, kas tomēr nedaudz atšķiras no mums zi-
nāmās. Bota pilsētā tajā laikā tika atzīmēta Svētā Džordža diena, kad vie-
tējie pērk grāmatas un rozes, bet ietirgotā nauda tiek novirzīta labdarībai. 
Mūsu skolas skolēni arī gāja uz nodarbībām, lai paši uztaisītu savu rozi. 

Trešajā dienā projekta dalībnieki devās pārgājienā ziemeļu virzienā 
pa Via Verdes ceļu, kas agrāk bijis dzelzceļš. Gājiena mērķis bija ap 10 
km attālā Horta pilsēta, kas atrodas apmēram 500 m augsta kalna galā 
un ir slavena ar Pikaso muzeju. Tajā apskatāmi viņa gleznu dublikāti. Sa-
vukārt no Hortas visi brauca tālāk uz Batea pilsētu, kur bērni tika sa-
dalīti pa ģimenēm. Mūsu skolas skolēniem, katram pēc ceļojuma ir savi 
iespaidi par pavadīto laiku spāņu ģimenēs. Haralds dzīvoja daudznacio-
nālā ģimenē, kur māte bija lietuviete, bet tēvs ukrainis. Viņiem pieder 
restorāns, un viņi uzņem viesus. Šajā ģimenē sarunājoties pārsvarā tika 
lietota krievu valoda, angliski sarunāties ar šo ģimeni nav bijis viegli. Va-
karos ar dēlu tika spēlētas spēles. Eva ģimenē dzīvojusi kopā ar spāņu 
un itāļu meitenēm. Visvairāk atmiņā palikuši neparastie, bagātīgie spāņu 
ēdieni. Ģimene interesējusies, kādai ticībai pieder mūsu valsts pārstāve. 
Vakaros Eva kopā ar ģimeni devusies uz sporta centru un pastaigājusies 
pa pilsētu. Mika ģimenei bijis maz laika, jo vecāki ir uzņēmēji. Taču vaka-
ros tomēr tika atrasts laiks, lai spēlētu video spēles un futbolu. Savukārt 
Karīna  dzīvojusi kopā ar poļu meiteni. Māte slikti zinājusi angļu valodu, 
meitai nācies tulkot runāto, taču tas netraucēja viesmīlīgajai uzņemšanai. 
Mūsu bērni spāņu ģimenēm aizveduši arī dāvanas un, protams, saņēmuši 
tās arī pretī. 

Projekta noslēguma vakarā tika izdejotas visu projektā iesaistīto 
valstu dejas. Mūsu skolēni dejas prezentēja un visiem mācīja skolotāja 
Eināra Vārsberga vadībā. Piecas dienas Spānijā aizritēja nemitīgā kus-
tībā un ļoti ātri. Skolēniem visvairāk atmiņā palikusi cilvēku attieksme, 
dzīvesveids un tas, ka spāņi ne par ko nesatraucas un nepazīst stresu! 
Brauciena laikā nebija pieejami augļi un dārzeņi, kā to varētu rudenī, taču 
visi atzina, ja būtu iespējams, noteikti brauktu vēlreiz uz šo valsti! 

Vita Braže un Vērgales pamatskolas skolotāja Ivita Meļķe

VĒRGALNIEKI ERASMUS+ 
PROJEKTĀ SPĀNIJĀ

Foto I. Meļķe

novada sporta komandu, kultū-
ras namu un izglītības iestāžu 
pašdarbības kolektīvu ārzemju 
braucieniem 2018. gadā, finansē-

ja braucienu dalībai Belostokas 
pusmaratonā.

Dalībnieku vārdā 
Kalvis Alseika

Pāvilostas vidusskolā uzņemšana 10. klasē vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena izglītības programmā.

Dokumentu pieņemšana notiks no 18. jūnija līdz 26. jūnijam 
skolas kancelejā no plkst. 10.00  līdz 14.00.

Nepieciešamie dokumenti:
1. Vecāku iesniegums;
2. Vispārējo pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopija 
(iespēja uz vietas nokopēt), uzrādot dokumenta oriģinālu;
3. Sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
4. Medicīniskā izziņa (izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā 
pacienta medicīniskās kartes, veidlapa Nr.027/u)
5. Personu apliecinoša dokumenta kopija 
(pase vai personas apliecība (eID), uzrādot dokumenta oriģinālu.

Kāpēc izvēlēties vidējo izglītību iegūt Pāvilostas vidusskolā?
1. Centralizēto eksāmenu rezultāti kopumā ir nedaudz augstāki par Latvijas skolu vidējo vērtējumu.
2. Motivētu skolēnu tālākizglītība augstskolās ir sekmīga.
3. Iespēja saņemt stipendiju no:
 l 20 EUR, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 7 ballēm katrā mācību priekšmetā
 (vienā priekšmetā drīkst būt zemāks vērtējums, bet ne zemāks par  6 ballēm);
 l 30 EUR, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 8 ballēm katrā mācību priekšmetā
 (vienā priekšmetā drīkst būt zemāks vērtējums, bet ne zemāks par 6 ballēm);
 l 40 EUR, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 9 ballēm katrā mācību priekšmetā
 (vienā priekšmetā drīkst būt zemāks vērtējums, bet ne zemāks par 6 ballēm).
4. Mācību gada beigās iespēja saņemt “Cerību balvu”:  
 l 40 EUR, ja vidējā gada atzīme 8,5–9 balles;
 l 100 EUR, ja vidējā gada atzīme 9–10 balles.
5. Ārpusstundu brīvajā laikā piedalīties interešu izglītības pulciņā, darboties jauniešu centrā «Krams», 

papildus izglītoties Mūzikas un mākslas skolā.

Informācija pa telefonu: 63498388 vai mājaslapā www.pavilosta.lv.
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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 jūlija izdevumam jāiesniedz līdz 27. jūnijam.
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. 

www.pavilosta.lv

 Dienā pēdējā vēl visi kopā, 
Vārdus sirsnīgākos gribas pateikt man; 
– Nesanāksim vairs kā bites stropā, 
Tomēr mīlam Tevi! – skolai dziesma skan. 
                                                             /I. Driķe/

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas semināru un izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) 

no 1. jūnija līdz 31. jūlijam skatāma Kristīnes un Mārtiņa CUKURU 
personālizstāde “101 PRIEKA MIRKLIS”.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 2. jūnija līdz 13. jūlijam 
apskatāma Palangas Kūrorta muzeja fotogrāfiju izstāde “PALANGA. 
JŪRAS IEDVESMOTA VĒSTURE”.

l Pāvilostā 21. jūnijā plkst. 16.00 jahtu piestātnē (Dzintaru ielā 
2C) notiks GADSIMTA GARĀKĀS LĪGODZIESMAS IEDZIEDĀŠANA un 
TAUTAS SAIMES GRĀMATAS ATVĒRŠANAS SVĒTKI. Vairāk informā-
cijas 11.lpp.

l 23. jūnijā Pāvilostas Upesmuižas parka estrādē plkst. 18.00 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātra  izrāde – R. Blau-
manis “TRĪNES GRĒKI” (režisore Marita Horna, muzikālo pavadījumu 
izpildīs grupa “Piemare”). Ieeja pret ziedojumiem. No plkst. 23.00 līdz 
plkst. 4.00 LĪGO NAKTS ZAĻUMBALLE kopā ar grupu “Piemare”, ieeja 
bez maksas.

VĒRGALĒ
l 9. jūnijā Vērgales muižas laukumā Liepājas deju apriņķa ko-

lektīvi izdejos dižkoncertu “100 DEJAS LATVIJAI”, tā apsveicot Latviju 
dzimšanas dienā. Dižkoncerts tiek veidots 4 daļās, katrā daļā tiks izde-
jotas 25 latviešu skatuviskās dejas: senākas un jaunākas un arī Dzies-
mu un  deju svētku repertuāra dejas. Savu dejotprieku izrādīs dažāda 
vecuma dejotāji – bērni un jaunieši, vidējā paaudze un seniori. Koncerta 
pirmā daļa sāksies plkst. 13.30, bet nobeiguma daļa plānota plkst. 
18.00. Pēc koncerta visi dalībnieki un skatītāji laipni aicināti uz pirmo 
zaļumballi kopā ar grupu “Sapņu pietura”. Esiet visi mīļi gaidīti izbaudīt 
vienreizīgu VPDK “Vērgalīte” un vadītājas Kristīnes Jaunbrūnas sadar-
bībā ar Vērgales kultūras namu pasākumu, ko atbalsta apmēram 400 
dejotāju no 20 kolektīviem. Plašāka informācija tiks ievietota Pāvilostas 
novada mājaslapā www.pavilosta.lv un informācijas stendos novadā.

l 14. jūnijs – SĀPJU DIENA. 1941. gada 14. jūnijs izmainīja dau-
dzu ģimeņu sapņus un cerības, tāpēc šajā dienā atzīmējam represijās 
cietušo upuru piemiņas dienu. Ziedu nolikšana Vērgales kapsētā pie 
piemiņas akmens plkst. 10.00 (būs transports).

l Tā nu mēs atkal tuvojamies gada un vasaras viducim un kaut kur 
atskan Līgo. 20. jūnijā plkst. 19.00 Vērgales kultūras namā Jāņu 
tēvs un Jāņu māte gaida visus lielus un mazus uz kopīgu VASARAS 
SAGAIDĪŠANAS PASĀKUMU. Tā kā iedzīvotāji izteikuši vēlēšanos, tad 
Vērgales amatierteātris izrādīs vēlreiz savu iestudēto lugu “Klases sali-
dojums”, bet pēc izrādes visi mīļi aicināti palikt uz siermaizīšu vakaru 
pirms Jāņiem. Ieejas maksa simboliska – kopā klāsim svētku galdu no 
līdzi paņemtiem gardumiem, bet, ja ir vēlēšanās, varēsiet izmantot arī 
lādīti. Par pirmssvētku noskaņu parūpēsies Ojārs un Nora. Un tad jau 
drīz būs klāt arī Līgo vakars, kad galdā tiks likts Jāņu siers un putojoši 
alus kausi, iedegsies ugunskuri, kopā pulcēsies radi un draugi, lai kopā 
pavadītu īsāko nakti un sagaidītu saules lēktu. Uz LĪGO ZAĻUMBALLI 
ielūdz Vērgales muzikanti, lai Vērgales muižas laukumā 23. jūnijā 
plkst. 22.30 varētu līgotāji sākt pirmo danci. Sanāciet, Jāņu bērni, no 
maliņu maliņām!

l 21. jūlijā BEBES SAIETAM 10 GADI! Prieks, ka būsim to sagai-
dījuši jau desmito reizi. Atkal būs iespēja visiem, kas kādreiz dzīvoja, 
visiem, kas tagad dzīvo un visiem, kas domā dzīvot Vērgales pagasta 
Bebē, satikties, ļauties atmiņām, atpūsties un vienkārši pabūt kopā. Be-
bes svētki šogad būs nedēļu vēlāk, nekā bijām plānojuši, un tie notiks 
21. jūlijā. Sīkāka informācija nākamajā avīzē un afišās. Lūdzu, padodiet 
ziņu sev zināmiem cilvēkiem, kuriem ir kāda saistība  ar Bebi, par tikša-
nos 21. jūlijā. Uz tikšanos  aicina Vija un Velga!

ZIEMUPĒ
l 21. JŪNIJĀ VASARAS SAULGRIEŽI. Arī šogad 21. jūnijā Zie-

mupes jūrmalā svinēsim Vasaras saulgriežus! Salīgošana dziesmās 
un enerģijas iekustināšanā no plkst. 20.00. Ap plkst. 22.00 saules 
pavadīšana jūrā un uguns rituāls. Šis ir laiks, kad apstāties, ieelpot, 
sajust, padomāt par sevi un saviem tuvākajiem, darīt un piedzīvot sev 
pašam. Ja ir laiks un vēlēšanās, droši var ierasties pie mums agrāk 
un palīdzēt svētku sagatavošanā, vietas pušķošanā, jāņuzāļu lasīšanā 
– sagādāšanā, kopā būšanā vai vienkāršā pabūšanā ar sevi. Iesais-
tāmies arī fonda “1836” un Imanta Ziedoņa muzeja organizētajā 
akcijā “Izgaismo Latviju”, lai gan mēs lielo ugunskuru kursim pēc 
saules rieta. Līdzi ņemam – vainadziņu sev, pērnā gada vainadziņu vai 
jāņuzāles, mazu 27 dažādu zālīšu pušķīti (kas plūkts, piedomājot 9 – 
par sevi, 9 – par saviem tuvajiem, 9 – par mājām, zemi, valsti, pasauli, 
bet to varēs sagatavot arī uz vietas), 20 cm ozollapu vai ziedu viju 
ugunskura rotāšanai, ko stiprinošu mielastam, lai visu nakti var līgot, 
lāpu (-as) gaismai, malkas pagalīti kopējam ugunskuram, dziesmas un 
rotaļas, ko visiem kopā iemācīties. Atceries, ka, ciemojoties pie mums 
– Ziemupes jūrmalā –, tu esi daļa no pasākuma. Mirklis rada notikumu, 
un notikumi rodas mirklī! Ļaujies.

PLOCĒ
l SPORTA UN ATPŪTAS DIENA – 7. jūlijā. Plkst. 12.00 Vērgales 

kultūras nama bērnu dramatiskā teātra izrāde. Plkst. 13.00 sportiskās 
aktivitātes. Plkst. 19.00 atpūtas vakars ar groziņiem Ploces klubā. Īpaši 
aicināti bijušie un esošie pločenieki! 

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

ZINĀŠANAI
â Mežzinis Arturs BRIKMANIS pieņems 
apmeklētājus Vērgales pagasta pārvaldē 
19. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00.

â Pāvilostas novada BĀRIŅTIESA infor-
mē, ka no 1. jūnija tiks mainīti iedzīvotāju 
pieņemšanas laiki.  Tālrunis informācijai 
63484565 vai skatīt www.pavilosta.lv.

UZMANĪBU 

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

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS
SIA “Pāvilostas aptieka” Lejas ielā 10 
Pāvilostā darba laiks 
no 11. jūnija līdz  31. augustam: 
Pirmdienās  no  9.00 līdz 16.00 
Otrdienās    no 9.00 līdz 16.00 
Trešdienās  no 9.00 līdz 16.00 
Ceturtdienās no 12.00 līdz 18.00 
Piektdienās  no 9.00 līdz 16.00 
Sestdienās  no 9.00 līdz 15.00

ATVAĻINĀJUMI
â Pāvilostas novada domes priekš-
sēdētājs Uldis KRISTAPSONS būs  
atvaļinājumā no 22.06. līdz 01.07.2018. 
Aizvieto priekšsēdētāja vietnieks 
Andris Zaļkalns.

â Pašvaldības kancelejas vadītāja 
A. MŪRNIECE būs atvaļinājumā no 
š. g. 22. jūnija līdz 1. jūlijam. Aizvieto 
lietvede L. Volenberga, Dzimtsarakstu 
nodaļā – A. Sprudzāne. 

â Pāvilostas novada būvvaldes vadītājs 
– arhitekts atradīsies atvaļinājumā no 
š. g. 19. jūnija līdz 2. jūlijam.

â Vērgales pagasta pārvaldes kasiere 
Māra Švītiņa būs atvaļinājumā no 4. līdz 
6. jūlijam.

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

JAUNDZIMUŠIE: 1 puisītis 
Vērgales pagastā

LAULĪBAS: 2 laulību reģistrācijas 

PALDIES PAR SKAISTO JUBILEJU!

Pāvilostas senioru ekskursija uz Likteņdārzu Koknesē 
2018. gada 18. jūlijā

Izbraukšana no Pāvilostas pieturām plkst. 5.30
1. Ekskursija “Skrīveru saldumos” (ekskursija, cienasts, savas kon-

fektes izgatavošana).
2. Bioloģiskā zemnieku saimniecība “Ragāres”, ap 100 ārstnie-

cības augu, dārzs iekārtots Daugavas krasta augšdaļā. Dārzā aug vairāk 
nekā simts dažādu augu sugu un šķirņu – dekoratīvie augi, garšaugi, ārst-
niecības augi, kā arī tradicionālie latviešu sētas augi. Te apskatāmi Latvijā 
lielākie Ziemeļu aktinīdijas stādījumi. Tējas baudīšana, cienasts. 

3. Likteņdārza apmeklējums ar gidu, kam nepieciešams, iespēja-
ma elektromobiļa noma pa teritoriju, samaksa individuāla uz vietas.

4. Odzienas pils un pilsbrūzis, ekskursija pa pili, “Zemgaļi”, Odzie-
na, Vietalvas pag., Pļaviņu nov.

5. Biškopības muzejs ar muižu Bebros,  cienasts, “Dravas” Vec-
bebri, Bebru pagasts, Kokneses novads.

Maksa par ekskursiju: 15,00 eiro.

Pieteikšanās pie Veltas Citskovskas,  un samaksāt līdz 11. jūlijam.

Sirsnīgi pateicos “Skolas saimei” par ielūgumu 
uz skolas 55 gadu jubileju. Es vēl arvien esmu svēt-
ku iespaidā, jo nekad nebiju redzējusi tik daudz 
bijušo pirmsskolnieku (agrāk – bērndārznieku) 
vienuviet gan skolotāju vidū, gan skatītāju zālē. 

Prātā nāk anekdotiski teicieni, ko teikuši mazie 
bērni. Ja būtu viss pierakstīts, tad noteikti sanāktu 
vesela grāmata. Lūk, daži no tiem.

Barga ziema. Uzsnidzis balts, tīrs sniegs. Ejam 
pastaigā. Pirmajā pārī iet Ivo, kam kājās jauni, stin-
gri veltenīši. Andris no otrā pāra saka: “Kādas tev 
liesas pēdas!”

Citreiz Ģirts stāsta, ka uz upes ledus sanākuši 
vīri taisījuši ledū caurumus. Ledus krakstējis. Guna 

piebalso: “Jā, jā! Tā bija! Tas ledus purkšķēja!”
Jānis no rīta paziņo: “Audzinātāj, (tā sauca 

pirmsskolas pedagoģes) es šodien nevarēšu vingrot 
rīta rosmi, man ir viena klibojoša kāja!”

Citu rītu Jānis saka: “Audzinātāj, es esmu slims! 
Man vandales ir pa visu kaklu!”

Pastaigas laikā redzam, grāvmalā izlīdušas ko-
šas vārpiņas. Jautāju: “Kas tas varētu būt?” Uvis at-
bild pirmais: “Tā ir skropstu tuša!”

No kolēģes stāstītā. Pastaigas laikā bērni pļavā 
redz govi, kam ausī numurs. Ilze: “Paskaties, govij 
auskars!” Renāte: “Muļķe tāda, tas nav auskars, tā 
ir cena!”

Jautru vasaru vēlot, Lūcija

Ar 1. jūniju sērfklubs darbosies katru dienu, 
darbosies sērfošanas skola jauniešiem, inventāra 
noma un individuālās apmācības.

Pāvilostas sērfklubs uzsvaru liek uz sērfošanas ap-
gūšanu (braukšana ar dēli pa viļņiem), bez tā piedāvā-
jam vindsērfingu, skimbordu, SUP un skeita dēļus.

Jauniešu nodarbības organizēsim katru darba dienu 
grupās līdz pieciem bērniem, nodarbības var apmeklēt 
no 7 gadu vecuma, tās vadīs sertificēts sērfošanas ins-
truktors, ar inventāru un hidrotērpu nodrošinām. Cena 
par nodarbību vienam bērnam 3,00 EUR, ārpus nodar-
bībām var izmantot inventāru bez maksas ar vecāku 
piekrišanu. Ieinteresētajiem vecākiem lūgums zvanīt 

26917942 vai rakstīt e-pastā: dagnisb@windsurf.lv 
Mūsdienās kā plašs saziņas līdzeklis ir vietne face-

book, esam tur izveidojuši sērfkluba lapu, kurā publi-
cēsim nodarbību grafiku https://www.facebook.com/
spinoutserfklubs/.

Sērfošanas seminārs šogad noritēs 
no 30. jūlija līdz 5. augustam.

Jebkura inventāra noma vietējiem iedzīvotājiem 
par puscenu, otro māju tūristi jeb “iedzīvotāji”, kuri Pā-
vilostā dzīvo tikai vasaras periodā, netiek uzskatīti par 
vietējiem iedzīvotājiem. Tāpat esam atvērti un pretim-
nākoši citām apkaimē dzīvojošām maznodrošinātām 
ģimenēm.

PĀVILOSTAS SĒRFKLUBS INFORMĒ

Pāvilostas vidusskolas 9. klases IZLAIDUMS
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

16. jūnijā plkst. 16.00

Vērgales pamatskolas 9. klases IZLAIDUMS
Vērgales kultūras namā

16. jūnijā plkst. 17.00

Absolventi un audzinātājas


