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19. maijs – SVĒTKU DIENA Pāvilostas pilsētā 
9.00 Pāvilosta mostas! Pāvilostas pilsētas iedzīvotāju un viesu muzikālā modināšana kopā 
ar grupas “Piemare” mūziķiem.
No 10.00 Audēju darbnīcā (Stadiona ielā 6, PII “Dzintariņš” ēkas 2. stāvā) iepazīšanās ar 
stellēm, aušanas iemaņu apgūšana, audēju darbu izstāde. 
No 10.00 Pāvilostas stadionā
 l amatnieku, mājražotāju, pārtikas un rūpniecības preču tirdziņš,
 l minifutbola ceļojošais kauss, strītbola turnīrs,
 l Pāvilostas Mākslas skolas darbnīcas – māla virpošana, akmeņu apgleznošana,
 l Pāvilostas Mūzikas  skolas audzēkņu muzikālie  priekšnesumi, 
 l zivju zupas pāvilostnieku gaumē vārīšana un degustēšana.
10.00 – 14.00 “Redrift” profesionālo radio vadāmo mašīnu trase (par maksu: 10 min. – 3,00 EUR)
10.00 – 12.00 Darbnīca – koka rotaslietas.
10.30 Minimaratons bērniem līdz 10 gadu vecumam.
11.30 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informatīvi, izklaidējoši pasākumi kopā 
ar ugunsdzēsēju glābēju draugu Lapsēnu Guni.
13.30 Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona apsveikums svētkos.
Koncerts “ESI MAN TĀ”, piedalās mūziķi Iveta Baumane, Roberts Pētersons un perkusionists 
Viesturs Samts.
14.30  Orientēšanās piedzīvojums “Iepazīsti Pāvilostu” (starts stadionā).

PĀRĒJĀS AKTIVITĀTES PILSĒTĀ
12.00 Velo–moto–auto parāde 
no ostas līdz pilsētas stadionam (pulcēšanās pie ostas no plkst. 11.30).
No 14.00 līdz 17.00 vizināšanās ar kuģiem un laivām no ostas teritorijas.
“Pāvilosta Marina” piedāvā vizināšanos ar kuģīti, kuteri un laivu. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29448446.

Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 12.00 līdz 16.00 
apskatāma interaktīva ekspozīcija “Pāvilostas zelta smilšu graudi”.

Kafejnīcas “LAIVA” sētā
21.00 Brīvdabas muzikālais kino vakars. Muzicē Pāvilostas pilsētas kultūras nama vokā-
lais ansamblis “Stella Amare” un ģitārists Artis Arājs, spēlfilma “Paradīze ‘89” 
(līdzi ņemt segu  siltumam, mazu krēsliņu labsajūtai).

Upesmuižas parka estrādē 
22.00 Balle kopā ar grupu “PIEMARE”.    

20. maijā
13.00 Pāvilostas pilsētas svētku ekumeniskais aizlūguma dievkalpojums Pāvilostas baptistu 
baznīcā, muzikālajā daļā Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumi.
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Citāts no grāmatas “Mūsu Pāvilosta” 
(1999.g.): “Pirmās ziņas par skolu Pāvilos-
tā atrodamas no 1891. gada, kad skolotājs 
Cīrulis mācījis bērniem lasīt un rakstīt. 
(…) Skola ar dažādiem pārtraukumiem un 
dažādās ēkās ir darbojusies līdz 1921. ga-
dam. 1922. gada 28. augustā Sakas pagasts 
noslēdzis mājas pirkšanas kontraktu un 
tajā pašā sēdē nolēmis Pāvilostā atvērt pil-
nu pamatskolu un ievēlēt divus skolotājus 
darbam Pāvilostas pamatskolā. Par skolas 
pārzini strādājis Ernests Šneiders, kurš va-
dījis visus skolas darbus. 1952. gadā par 
skolas direktori sāka strādāt Vera Vasiļčika 
(dzim. Losāne) un nostrādāja šajā amatā 
32 gadus. Šajā laikā skola aizņēma 3 da-
žādas ēkas ap tagadējo Šneidera laukumu. 
Skolēnu skaits ar katru jaunu gadu pieau-
ga. Skolas telpas kļuva par šaurām. Tika 
uzsākts neatlaidīgs darbs pie tā, lai sāktu 
celt jauno skolu. Skolai pamatakmeni ie-
lika 1960. gada 30. oktobrī, bet jau 1962. 
gada 1.septembrī uzsāka darbu jaunajā 
skolas ēkā Dzintaru ielā 52. Skolotāji kopā 
ar skolēniem labiekārtoja skolas apkārtni. 

Nomainoties skolotāju paaudzēm, vecākie 
skolotāji aizgājuši pensijā, klāt pienākuši 
jaunie skolotāji, no kuriem vairāki ir bijušie 
skolas absolventi.” Šogad skolai aprit 55. 
mācību gads!

Mūsdienās ar sociālo tīklu palīdzību 
sekot līdzi savu draugu, radu un klases 
biedru gaitām varam ik dienu, taču nekas 
nepārspēj atkal satikšanās prieku klātie-
nē. Tāpēc daudzi labprāt apmeklē skolu 
salidojumus.

28. aprīlī Pāvilostas vidusskola atzī-
mēja 55. jubileju, kas reizē bija arī sko-
las salidojums. Jau no paša rīta Pāvilostas 
pilsētā bija manāma lielāka rosība, kad pie 
radiem, draugiem un klases biedriem sa-
brauca bijušie skolas absolventi.

Lai gan jubilejas koncerts bija pare-
dzēts vēlā pēcpusdienā, daudzi skolas bei-
dzēji un tās kolektīvs pulcējās Pāvilostas 
kapsētā, lai noliktu ziedus un aizdegtu 
sveces bijušajiem skolas pedagogiem un 
Aizsaulē aizgājušajiem klases biedriem.

Turpinājums 9. lpp.

SVIN PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS JUBILEJU UN SALIDOJUMU

Tikai to mazumu vēlos,
Tev mīļi pieglausties.
No acīm asaru noraust
Un klusi pateikt – paldies!
Zinu, māmiņ, laiks gājis,
Sen pasakām neticu es,
Ber ievziedi baltumu matos,
Un pavasars salnu nes. 
    Bet vaigā zvīļo tev sārtums
    Kā maija ābeles zieds. 
    Es mīlu tevi, māmiņ,
    Par to, ka esi, paldies!
Paldies, mana jaukā un labā,
Ka varu šai pasaulē iet,
Ka sevi veltīji bērniem,
Paldies, mīļo māmiņ, paldies!
                                       /R. Urtāne/

Labus, siltus vārdus ir jāprot pasa-
cīt vienmēr, taču Mātes diena ir vēl 
viena iespēja katram pateikties savai 
māmiņai par gādību un nesavtīgām 
rūpēm kopš pirmā dzīves mirkļa līdz 
pilnbriedam!

Lai saulaina un mīlestības pilna 
Mātes diena!

MāMiņai
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Šoreiz sēde notika Pāvilostas vidusskolā. Pēc sēdes vidusskolas direktore Marita Rol-
mane domes priekšsēdētājam un deputātiem izrādīja skolas telpas un iepazīstināja ar 
skolas darbību. 

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pie-
dalījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Vita CIELAVA, Ralfs JE-
NERTS, Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības dar-
binieki – izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita 
SPRUDZĀNE, pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE. Sēdē pamatdarba 
dēļ nepiedalījās deputāti Mārtiņš DĒVICS un Gatis BRĒDIĶIS. Sēdi protokolēja pašval-
dības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 30 darba kārtības punkti. 

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības, SIA “Pāvilostas komunālais uzņē-
mums” un SIA “Vērgales komunālā saimniecība” 2017. gada pārskatus.

â Piešķīra finansējumu dekoratīvajam gleznojumam “Latvijas pilsētas un novadi 
valsts simtgadei” Vecrīgā 172,00 EUR apmērā. Finansējums tiks rasts Pāvilostas novada 
pašvaldības budžeta izdevumu pozīcijā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, deputāte Zane Mežavilka lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Apstiprināja 
nolikumu “Pāvilostas novada aktiermākslas kolektīvu vadītāju un koncertmeistaru darba 
samaksas nolikums”.

â Nolēma samazināt vienai personai ar otrās grupas invaliditāti par nekustamo 
īpašumu Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 pro-
centiem, sākot ar 01.05.2018., jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā. 

â Apstiprināja iekšējo noteikumu projektu “Saziņas līdzekļu iegādes, piešķiršanas, 
izmantošanas un kontroles kārtība Pāvilostas novada pašvaldībā”. Noteikumi stājas spē-
kā ar 2018. gada 1. jūniju.

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada saistošo noteikumu Nr. 5 
“Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi” projektu. 

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 26.04.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 
“Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos Nr.13 “Par 
tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības atļauju un nodevu Pāvilostas novadā”” pro-
jektu. 

â Piešķīra vienai personai dzīvokļa īres tiesības uz 3 istabu dzīvokli adresē “Sudra-
bi” –  2, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā uz 3 gadiem.

â Uzņēma  vienu personu dzīvokļa rindā kā personu, kura ar dzīvojamo  platību 
nodrošināma vispārējā kārtībā.

â Ar 01.05.2018. pārtrauca dzīvojamo telpu īres līgumu Nr. 63 dzīvoklim Rīvās, Sa-
kas pagasts, Pāvilostas novads.

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Bubieri”, Saraiķos, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Piešķīra nosaukumus/
adreses un noteica nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

64960020170
13,3
(vairāk vai mazāk)

saglabāt nosaukumu  “Bubie-
ri”, Saraiķi, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

0101

 zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaim-
niecība

64960020169
1,2
(vairāk vai mazāk)

piešķirt nosaukumu un 
adresi “Jaunbubieri”, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads.
Būvēm mainīt adresi no 
“Bubieri”, Saraiķi, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, 
LV-3463, uz “Jaunbubieri”, 
Saraiķi, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, LV-3463

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

Priekšlikums zemes vienību “Bubieri” un “Jaunbubieri” īpašniekiem pēc zemes ie-
rīcības projekta īstenošanas noslēgt vienošanos par ceļa servitūta tiesības nodibināša-
nu uz apvidū esošo ceļa teritoriju, lai zemes vienībai “Bubieri” nodrošinātu piekļuvi no 
valsts vietējā autoceļa V1188 “Liepāja – Šķēde – Ziemupe” esošās nobrauktuves zemes 
vienībā “Jaunbubieri”. Likvidēja adresi “Bubieri”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, LV-3463.

â Piekrita nekustamā īpašuma “Saulstari”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sadalī-
šanai un atdalīt no tā zemes vienību 0,96 ha, pievienojot to SIA “Jāņkalni S”, reģistrācijas 
Nr. 42103061938, piederošajam īpašumam “Caurlaides punkts”, Sakas pagastā, Pāvilos-
tas novadā. Atdalāmajai zemes vienībai, 0,96 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 
Nekustamā īpašuma “Caurlaides punkts”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā eso-
šajai zemes vienībai, 0,24 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaim-
nieciska rakstura uzņēmumu apbūve. NĪLM kods 1003. Nekustamā īpašuma “Saulstari”, 
Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā paliekošajai zemes vienībai, 32,4 ha, saglabāt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz nekustamo īpašumu “Gārņi”, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads, uz zemes vienību platībā 0,61 ha. Noteica nomas mak-
su gadā – 1,5% no zemes kadastrālās vērtības plus PVN, bet ne mazāk kā 7,00 EUR plus 
pievienotās vērtības nodoklis. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā nekustamā 
īpašuma nodoklis.

â Pagarināja 24.02.2012. zemes nomas līgumā Nr.71, kas noslēgts starp Pāvilostas 
novada pašvaldību un biedrību “Ziemupīte”, noteikto līguma termiņu un noteica to līdz 
2023. gada 25. aprīlim. Nolēma labot pirmā daļā 1.1. punktu un noteica, ka kopplatība ir 
3,0 ha un trešā daļā 3.1. punktu, ka nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu 100,00 

26. aprīlī pāvilostā notika kārtējā 
domes sēde

EUR gadā. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus.

â Pagarināja 04.12.2012. zemes nomas līgumā Nr.83, kas noslēgts starp Pāvilostas 
novada pašvaldību un vienu personu, noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 2023. 
gada 3. decembrim. Precizēja vienošanās Nr.83a pie zemes nomas līguma Nr.83 ar perso-
nu zemes vienībā platību no 6,18 ha uz 5,0 ha. 

â Atlika divus jautājumus “Par zemes nomu ar izpirkuma tiesībām” izskatīšanu un 
nolēma lūgt iesnieguma iesniedzējiem informāciju par zemes nomāšanas laikā plānoto 
darbību.

â Nolēma slēgt uz 5 gadiem nomas līgumu uz nekustamā īpašuma Dzintaru iela 
2C, Pāvilosta, Pāvilostas novads, ēku platībā 39 m2 un zemi zem ēkas platībā 64,8 m2 ar 
2018. gada 17. maiju. Nekustamā īpašuma nomas maksu gadā noteica 1,5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR plus PVN, nomu par ēku 0,43 
eiro par m2 mēnesī plus PVN un nekustamā īpašuma nodokli 1,5% apmērā no kadastrālās 
vērtības.

â Ar 2018. gada 1. aprīli izbeidza 2015. gada 26. novembrī noslēgto zemes nomas 
līgumu Nr.134 ar vienu personu par zemes vienību 0,5473 ha platībā.

â Nolēma atgriezt izstrādātājam detālplānojuma projekta lietas 3 eksemplārus īpa-
šumam Parka ielā 30, Pāvilostā, Pāvilostas novadā noformēšanai un sagatavošanai atbil-
stoši 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrā-
dāšanas un noformēšanas kārtība” 2., 5., 8., 54., 55., 56., 57., 60., 60.¹ un 60.² punktu 
prasībām.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbī-
bā” 11. pantu, deputāte Vita Cielava lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Piekrita nekusta-
mā īpašuma “Ķirsīši”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai un atdalīt no tā 
zemes vienību 2,4 ha, pievienojot to zemnieku saimniecībai “Gausēni”, reģistrācijas Nr. 
42101022692, piederošajam īpašumam “Krūzīši”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. 
Atdalāmajai zemes vienībai, 2,4 ha, nolēma saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. 
Nekustamā īpašuma “Ķirsīši”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā paliekošajām 
zemes vienībām, 5,0 ha, un 5,4531 ha, saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. Ne-
kustamā īpašuma “Krūzīši”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā esošajai zemes 
vienībai, 3,07 ha, saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Ploce”, Plocē, Vēr-
gales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Piešķīra nosaukumus/ad-
reses un noteica nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:
Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

64960060051

5,5943
(vairāk vai 
mazāk)

saglabāt nosaukumu un ad-
resi  “Ploce”, Plocē, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā

1001 rūpnieciskās ražoša-
nas apbūve

64960060052

0,6361
(vairāk vai 
mazāk)

piešķirt nosaukumu un adresi 
“Plocēni”, Plocē, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā.
Būvei ar kadastra apzīmēju-
mu 6496 006 0012 006 mai-
nīt adresi no “Ploce”, Plocē, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā,  uz “Plocēni”, Plocē, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā

1001 rūpnieciskās ražoša-
nas apbūve

â Pieņēma zināšanai iesniegumu no biedrības “Ziemupīte” (reģ. Nr.40008159781) 
“Par nekustamā īpašuma “Ērģeles”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, ap-
saimniekošanas plānu”.

â Nolēma, sākot ar 01.05.2018., uz 3 gadiem iznomāt telpu 97,50 m2 platībā, Ziem-
upes tautas nams, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas novads, biedrībai “Ziemupīte”, reģ.
Nr. 40008159781. Noteica nomas maksu 0,30 EUR plus PVN par 1 m2 mēnesī. 

â Apstiprināja Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas kārtī-
bu. Audzēkņu uzņemšanas kārtību uzdeva publicēt Pāvilostas novada mājaslapas www.
pavilosta.lv sadaļā “Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola”.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, deputāti Zane Mežavilka un Andris Zaļkalns  lēmuma pieņemšanā nepie-
dalās. Apstiprināja Pāvilostas novada kultūras un izglītības projektu konkursa komisijas 
2018. gada 24. aprīļa lēmumu “Par Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības 
projektu finansēšanas konkursa iesniegto projektu izvērtēšanu un finansējuma piešķir-
šanas rezultātiem.” Skatīt 5. lpp.

â Noteica zemes vienības Dzintaru ielā 4, Pāvilostā, Pāvilostas nov. daļai nomas lie-
tošanas mērķi platībā 1,2246 ha, 0,0650 ha, 0,1519 ha un 0,0468 ha nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. NĪLM kods 1001.

â Apstiprināja nekustamā īpašuma Brīvības iela 14, dzīvokļa Nr.6, Pāvilosta, Pāvilos-
tas novads, nosacīto cenu 3 600 EUR (trīs tūkstoši seši simti eiro). Ieinteresētai personai 
rakstveidā piedāvāt iegādāties dzīvokli Nr.6 Brīvības ielā 14, Pāvilosta, Pāvilostas novads. 

â Diskusijā par zemes gabala maiņu dome nolēma atteikt to, ņemot vērā, ka norma-
tīvie akti reglamentē divus kompensāciju veidus: ikgadēju atbalsta maksājumu piešķir-
šanu un zemes atpirkšanu, savukārt neparedz iespēju veikt zemes apmaiņu pret līdzvēr-
tīgu valsts vai pašvaldības zemi.

â Dome pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par adminis-
trācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2018. gada 24. maijā Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2018. gada 31. maijā Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova
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Ar Pāvilostas novada domes 
30.11.2017. sēdes lēmumu

Protokola Nr. 7., 37.§

preCiZēti
Ar Pāvilostas novada domes 
29.03.2018. sēdes lēmumu

Protokols Nr. 3., 2. §

pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra  saistošie noteikumi nr. 12 
“par pāvilostas novada soCiālās palīdZības pabalstiem, 

neiZvērtējot ienākumus”
Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās

 palīdzības likuma” 35.panta otro daļu;
 Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857

 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
 palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes

 aprūpes beigšanās” 27.,28.,30.,31.,311.punktu,
 uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta, 25.2panta otro un piekto daļu;

 Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu
Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

I. vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Pāvilostas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu 

veidus, personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, un šo pabalstu apmēru, piešķiršanas 
un izmaksas kārtību, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Tiesības saņemt pašvaldības sociālos pabalstus ir personām (ģimenēm), kuras ir deklarējušas 
savu dzīvesvietu Pāvilostas novadā, izņemot 19. punktā noteikto regulējumu.

3. Pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu organizē Pāvilostas novada Sociālais dienests, 
izvērtējot dokumentu pamatotību, lemjot par pabalsta vai pakalpojuma pamatotību un savā 
darbībā ievērojot normatīvo aktu prasības un šos noteikumus.

II. palīdzības veidi
4. Pašvaldības sociālās palīdzības veidi, neizvērtējot ienākumus:

4.1. pabalsts krīzes situācijā;
4.2. pabalsts audžuģimenei;
4.3. pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās;
4.4. ikmēneša pabalsts pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš nepārtraukti turpina
mācības;
4.5. dzīvokļa pabalsts.

iii. pabalsts personai (ģimenei) krīzes situācijā
5. Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt vienreizēju pabalstu krīzes situācijā 
 (neatkarīgu un iepriekš neparedzamu apstākļu, stihiskas nelaimes, ugunsgrēka, plūdu u.c. 

gadījumos) nonākušai personai, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, ja  tā nespēj 
apmierināt savas pamatvajadzības.

6. Stihiskās nelaimes gadījumā, ja personas dzīvojamā māja būtiski bojāta, nepieciešams 
atbilstošās institūcijas izsniegts apliecinājums, un pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs nav 
lielāks par divu valstī noteikto minimālo darba algu apmēru.

7. Ģimenei (personai), kura no viņas neatkarīgu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ nonākusi 
krīzes situācijā un kurai trūkst materiālo resursu, kā rezultātā tā nevar apmierināt savas 
pamatvajadzības, pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir 150,00 EUR. Pabalstu var piešķirt 
pakalpojuma veidā. 

8. Pēc personas iesnieguma, kurā norādīts nepieciešamais pabalsts vai vēlamais pakalpojums, 
lēmumu līdz 5 (piecām) darba dienām par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta 
vadītājs. Pabalsts var tikt piešķirts mantiskā vai pakalpojuma veidā.

IV. pabalsts audžuģimenei
9. Audžuģimenēm, kurā ievietots bērns un par kura uzturēšanos pašvaldība ir noslēgusi līgumu 

par bērna ievietošanu audžuģimenē, piešķir pabalstu divkāršu Ministru kabineta noteikto 
minimālo uzturlīdzekļu apmērā.

10. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas pie-
ņem pašvaldības Sociālais dienests.

11. Pabalstu piešķir un aprēķina, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.
12. Pabalstu bērna uzturam un mīkstā inventāra iegādei izmaksā tam audžuģimenes loceklim, 

kurš ir noslēdzis ar pašvaldību līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. 

V. pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās

13. Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās, piešķir šādus pabalstus:
13.1. atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu uz laiku, kas īsāks par mēnesi, 
113,83 EUR mēnesī;
13.2. ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona nepārtraukti  turpina sekmīgas mācības 
–64,03 EUR vai invalīdam kopš bērnības –106,72 EUR. 

14. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas 
pieņem pašvaldības Sociālais dienests.

VI. dzīvokļa pabalsts
15. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādī-

bas un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns 
sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

16. Dzīvokļa pabalsts līdz 50,00 EUR ir pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevu-
mu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, izdevumi par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu) segšanai.

17. Dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts par personām, kuras mitinās vienā mājsaimniecībā ar 
bāreni. 

18. Sociālā dienesta darbinieki pirms lēmuma par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu pieņemšanas 
veic apsekošanu un aizpilda normatīvajos aktos noteikto veidlapu par dzīvesvietas apseko-
šanu, ko paraksta abas puses.

19. Ja deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Pāvilostas novada administratīvās teritorijas, Sociālais 
dienests  lūgumu par dzīvesvietas apsekošanu nosūta tās pašvaldības Sociālajam 
dienestam, kura administratīvajā teritorijā bārenis ir deklarējis dzīvesvietu. Pēc 
apsekošanas akta saņemšanas Sociālais dienests lemj par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.

20. Ja Sociālais dienests pieņēmis lēmumu piešķirt dzīvokļa pabalstu, ikmēneša pabalsta sum-

saistošie noteikumi
ma tiek pārskaitīta pakalpojumu sniedzējiem (mājokļa īpašniekam, nama apsaimniekotā-
jam, komunālo pakalpojumu sniedzējam u.c.). Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, 
pabalstu pārskaita bāreņa norādītajā norēķinu kontā, bārenis savā iesniegumā norāda iz-
maksas veida pamatojumu.

21. Bārenim ir tiesības izvēlēties saņemt šajos saistošajos noteikumos minēto dzīvokļa pa-
balstu vai, ja bārenis dzīvo kopā ar ģimenes locekļiem, bārenim un pārējiem ģimenes lo-
cekļiem, deklarējot ienākumus un materiālo stāvokli, citā pašvaldības normatīvajā aktā 
noteikto dzīvokļa pabalstu.

VI. palīdzības prasītāju pienākumi
22. Pašvaldības palīdzības prasītājam ir pienākums sniegt pilnīgas nepieciešamās ziņas un 

pievienot krīzes situāciju pamatojošos dokumentus. Nekavējoties ziņot par pārmaiņām 
apstākļos, kuri nosaka palīdzības saņemšanu vai par kuriem iepriekš sniegtas ziņas.

VII.  lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
23. Ja palīdzības prasītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem nav tiesīgs saņemt pašvaldības pa-

līdzību vai nav izpildījis kādu no šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, palīdzība tiek 
atteikta.

24. Ja personu neapmierina Sociālā dienesta lēmums par piešķirto noteikto palīdzību vai Soci-
ālā dienesta lēmums par atteikumu piešķirt noteikto palīdzības pabalstu, to var apstrīdēt 
Pāvilostas novada domē, bet Pāvilostas novada pašvaldības lēmums ir pārsūdzams “Admi-
nistratīvā procesa likuma” noteiktajā kārtībā.

VIII. noslēguma jautājumi
25. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publikācijas informatīvajā izdevumā “Pāvilostas 

Novada Ziņas”.
26. Atzīt par spēku zaudējušiem 24.09.2015. Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saisto-

šos noteikumus Nr. 9 “Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Pāvilostas novadā” 
un 24.09.2015. Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošos noteikumus Nr.7 “Par 
dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības Pāvilostas novadā”.

27. Saistošie noteikumi publicējami Pāvilostas novada informatīvajā izdevumā “Pāvilostas No-
vada Ziņas” un pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv.

Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 12  
“Par Pāvilostas novada sociālās palīdzības pabalstiem, neizvērtējot ienākumus” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Nepieciešams uzlabot Pāvilostas novada noteikumus, apvienojot pabalstus 
vienkopus.

Īss projekta satura izklāsts Pabalsts krīzes situācijā. Lai novērstu vai mazinātu klientiem dažādu faktoru 
izraisītās negatīvās sociālās sekas, nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un 
iekļaušanos sabiedrībā, sociālā darba speciālists pēc klienta individuālo vaja-
dzību izvērtēšanas lemj par materiālā atbalsta nepieciešamību vai individuālā 
sociālā rehabilitācijas plāna sastādīšanas nepieciešamību.
 Par pamatu dzīvokļa pabalsta apmēram ir ņemta šādu izmaksu segšana, 
pieņemot, ka izīrēšanas platība ir ne vairāk kā 30 m2:
par dzīvojamo telpu īri (ietverot obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) – 
līdz 10,00 euro;
par centralizēto gāzes padevi (ne vairāk kā 1 m3) – 5,38 euro, gāzes balona 
iegāde 1x 4 mēnešos;
elektroenerģiju – 50 kWh mēnesī;
par apkuri vai siltumenerģiju līdz 25,00 euro;
sadzīves atkritumu izvešana – līdz 2,10 euro mēnesī;
par auksto ūdeni un kanalizāciju – līdz 4,40 euro mēnesī.

Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Papildus līdzekļi pabalsta piešķiršanai tiks iekļauti Sociālā dienesta budžetā.

Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta. Iestāde, kurā privātpersona var vērsties 
saistošo noteikumu piemērošanā, ir Pāvilostas novada Sociālais dienests.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Pāvilostas 
novada pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, kā arī pieejams Pāvilostas 
novada domē, Vērgales pagasta pārvaldē un Sakas saieta namā.

uldis kristapsons, domes priekšsēdētājs 

pirmpirkuma tiesības
Pašvaldība aprīlī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
“Grietēni” vērgales pagastā 1,63 ha platībā;
“kalšmeži” vērgales pagastā 10,2 ha platībā;
“Ceļmalas” sakas pagastā; 
“bubieres” vērgales pagastā 2,6 ha platībā;
“saraiķu liepas” vērgales pagastā 5,05 ha platībā;
“vērgales beltes” vērgales pagastā 7,3 ha platībā;
lejas iela 9 pāvilostā 473 m2 platībā.

Pāvilostas novada pašvaldība paziņo, ka nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “jona-
si” vērgales pagastā pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,29 ha platībā un 
dzīvojamās mājas, atklātā mutiskā izsolē 2018. gada 8. jūnijā plkst. 10.00. Īpašuma nosacītā 
cena 4 700 EUR, nodrošinājums 470 EUR.

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

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

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

paZiņojums

apstiprināti
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KLĀT PAVASARIS, UN ARVIEN VAIRĀK MOSTAS DABA, 
LĪDZ AR TO ARĪ VAIRĀK RODAS SAIMNIECISKO DARBU.

â Ir atsākušies darbi pie ūdenssaimniecības projekta – savesta melnzeme, iesēta 
zāle, atjaunots asfalta segums Parka ielā un braukšanai sakārtots ielas segums Krasta un 
Laša ielās. 

â Projekta “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludma-
les” ietvaros maijā Pāvilostas pludmalē tiks uzstādīti dēļu klājuma laipu pagarinājumi, 
Dienvidu pludmalē uzstādīti kāju skalotāji, pārģērbšanās kabīnes, tualetes un atkritumu 
urnas. Jūras ielas un Kalna ielas stāvlaukumos jānoregulē displejos esošais pulksteņa laiks 
un datums. Šos darbus jāveic displeju uzstādītājiem, ar kuriem tiek uzturēts kontakts. Tāpat 
ir jāuzstāda novērošanas kameras un jāveic vēl citi darbi. 

â Lūgums iedzīvotājiem Pāvilostā nemest siltumnīcu un logu stiklus šķirošanas kon-
teineros, kas atrodas Dzintaru ielas 73. ēkas sētā. Šie konteineri ir domāti tukšām, tīrām 
stikla pudelēm un burkām. Par logu un siltumnīcu stiklu nodošanu lūgums sazināties ar 
izpilddirektoru pa tālruni 26405900.

iZpilddirektors Ziņo

NOTIKUMI 
2018. gada aprīlī

aprīlī pašvaldības policija veica šādus darbus:

â Pāvilostā pa Brīvības ielu brauca velosipēdists alkohola reibumā. Pašvaldības poli-
cija izteica brīdinājumu, līdz mājām liekot pārvietoties kājām.

â Pāvilostā pa Brīvības ielu braukāja ar motociklu bez reģistrācijas zīmēm. Moto-
ciklists uz brīdinājumu “Apstāties!” nereaģēja, aizmūkot no pašvaldības policijas. Vēlāk 
motocikls tika atrasts, pamests Dzelzceļa ielā. Tiek noskaidrots tā īpašnieks.  

â Liepājas – Ventspils šosejas malā gulēja sieviete alkohola reibumā. Pēc personas 
identificēšanas viņa tika nogādāta savā dzīves vietā. 

â Sakas ielā Pāvilostā atkārtoti tika konstatēts nakts miera traucēšanas fakts. Vai-
nīgās personas izraidītas no dzīvokļa. Vienai personai piemērota policijas uzraudzība.

â Veikti trīs patrulēšanas reidi sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem pa novada 
teritoriju ar mērķi kontrolēt neapzinīgos baļķu vedējus uz grants ceļiem. Pārkāpumi nav 
konstatēti.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

Aicina piedalīties labdarības gājienā
Cienījamie Pāvilostas novada iedzīvotāji! Mans vārds ir Raimonds Požarskis, un es 

veicu labdarības gājienu apkārt Latvijai, 44 dienās veicot ap 1836 kilometriem. Gājiena 
laikā vēlos pievērst sabiedrības uzmanību bērnu ar kustību traucējumiem rehabilitācijai 
un aicinu ziedot portālā www.ziedot.lv  projektam “Apiesim Latviju, lai bērni staigātu!”. 
Saziedotā nauda tiks iedalīta rehabilitācijas centram “Poga” bērnu ārstēšanai. Ja esmu 
jūs ieinteresējis, vēlaties atbalstīt, uzzināt ko vairāk par gājienu un pat tajā kaut simbo-
liski piedalīties, es būšu Pāvilostas kultūras namā svētdien, 13. maijā, plkst. 15.00. 

Ceļu būves firma SIA “Binders” informē, ka uz autoceļa P111 Ventspils (Leči) 
– Grobiņa uzsākti sagatavošanās darbi pirms ceļa pārbūves procesa uzsākšanas 
posmā no 43,20 līdz 63,00 km jeb no Labraga līdz Mežainei.

Vēršam uzmanību, ka ar satiksmes ierobežojumiem un neērtībām autovadītājiem 
šajā posmā jārēķinās, sākot no nākamās nedēļas, kad pakāpeniski tiks uzsākti apjomīgā-
kie būvdarbi, tostarp maijā paredzēts sākt vecā asfalta seguma frēzēšanu. Tā kā būvdarbi 
vienlaicīgi tiks sākti gandrīz visa rekonstrukcijai paredzētā posma garumā, vēršam uz-
manību uz faktu, ka sezonas laikā satiksme remontdarbu zonā tiks regulēta ar vairākiem 
luksoforiem. Atkarībā no būvdarbu veidiem un to intensitātes luksoforu skaits varētu 
sasniegt desmit.

Posma pārbūves projekts paredz, ka tiks atjaunots viss ceļa vecais segums, vietām 
mainīta arī ceļa drenējošā kārta. Tiks izbūvēts jauns šķembu pamats, kam virsū ieklātas 
divas jaunā asfalta kārtas. Projekts paredz arī divu tiltu rekonstrukciju – pār Karpu un 
Saku.  Būvdarbiem paredzētajā zonā tiks saremontētas caurtekas.

Atbilstoši līgumsaistībām ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, kas ir šā projekta pasūtītājs, 
būvdarbu apjomam jābūt izpildītam līdz 2019. gada maija beigām.

Uzņēmums “Binders” atvainojas par sagādātajām neērtībām un lūdz ievērot remont-
darbu zonā noteiktos satiksmes ierobežojumus.

Sagatavoja: Vita Noriņa,  
SIA “Binders” sabiedrisko attiecību speciāliste,  

tālrunis 29481110

par autoCeļa p111 ventspils (leči) – 
Grobiņa posma pārbūves uZsākšanu

NOBALSO PAR SKAISTĀKO FOTOGRĀFIJU!
Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muze-

ju projekta “Eiropas Savienības Interreg V-A Latvija – Lietuva programmas 2014. 
– 2020. gadam” projekta “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired history”, 
projekta akronīms PPMIH, projekta Nr. LLI-173, ietvaros rīkoja fotokonkursu 
“PIE JŪRAS DZĪVE MANA”. Fotokonkursā piedalījās 22 dalībnieki, iesūtot 97 
fotogrāfijas.

Iedzīvotāji aicināti līdz 31. maijam piedalīties balsošanā, no 35 attēliem iz-
virzot Pāvilostas novada jūras piekrasti raksturojošāko fotogrāfiju. 

Fotogrāfijas apskatīt un nobalsot par tām var www.pavilosta.lv.

paZiņojums
sia “vērgales komunālā saimniecība” informē, ka sakarā ar ūdensapgādes sistēmas ie-

kārtu dezinfekciju pirmdien, 14.05.2018., un otrdien, 15.05.2018., veiks dzeramā ūdens rezervu-
āru dezinfekciju Vērgales pagasta Vērgalē, Ziemupē, Saraiķos un Plocē.

ūdens rezervuāru dezinfekcija neietekmēs ūdens padevi, ūdens kvalitāti un ūdens 
patērētājus. 

Aprīlī 16 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 3 ģimenēm maznodrošinātās ģimenes 
statuss, 4 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 7 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 1 personai pie-
šķirts pabalsts veselības aprūpei, 1 ģimenei piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts, 2 personām 
piešķirts pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai, 1 personai pārtraukta pamat-
pabalsta izmaksa.

iedZīvotāju Zināšanai
Pāvilostas novada dome ir atbalstījusi Sociālā dienesta projektu. Šogad projekta mērķ-

grupa ir cilvēki ar īpašām vajadzībām (invalīdi). Tādēļ Sociālā dienesta darbinieki aicina at-
saukties šos cilvēkus, kuri vēlētos piedalīties braucienā uz Kuldīgu. Brauciens plānots jūnijā.

ildze balode, Sociālā dienesta vadītāja

soCiālais dienests Ziņo

Pāvilostas novada pašvaldība, 
reģ. Nr. 90000059438, 
 aicina pieteikties uz vakanci – 

iepirkumu speCiālists/-e 
uz noteiktu laiku.

prasības kandidātiem:
l augstākā, pirmā līmeņa augstākā vai tai pielīdzināta augstākā izglītība (finansēs, grā-

matvedībā, vadības zinātnēs vai tiesību zinībās). Juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekš-
rocību;

l izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
l normatīvo aktu publisko iepirkumu jomā pārzināšana, spēja metodoloģiski pareizi at-

rast, analizēt un piemērot tiesību normas;
l labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
l teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt 

pamatotus lēmumus;
l iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.
 
darba laiks: nepilna laika 5 dienu darba nedēļa (30 stundas).
darba alga: 561,00 eur.

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomen-
dācijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi dome@pavilosta.lv vai pa 
pastu: Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, 
vai iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2018. gada 1. jūnija plkst. 14.00.
Amata apraksts pieejams www.pavilosta.lv vai pie pašvaldības kancelejas vadītājas.

aiCina darbā
A/S “KAUNO TILTAI” aicina darbā 3 palīgstrādniekus celtniecībā, darbs pie Pāvilostas 

molu būvniecības. Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālr. +370 69847761.
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Pāvilostas novada pašvaldība aprīlī izsludināja kultūras un izglītības projektu finan-
sēšanas konkursu 2018. gadam. Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības 
projektu finansēšanas konkursa komisija saņēma un izvērtēja divdesmit projektus par 
kopējo summu 10 491,16 EUR. 
N.p.k. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Iesniegšanas 

datums
Pieprasītais finansējums 

no pašvaldības, EUR
1. Vilma Reinharde Nāc aust! 03.04.2018. 199,50
2. Ildze Agita Balode Viens, bet tomēr kopā! 04.04.2018. 322,00
3. Arta Mūrniece Sporta formu izgatavošana Pāvilostas 

galda tenisa komandai
12.04.2018. 301,77

4. Dace Zaļkalne Iepazīsim Latvijas putnus 16.04.2018. 532,00
5. Velta Citskovska Rokdarbnieču kopas “SPUNDIŅŠ” 

veltījums Latvijas simtgadei
19.04.2018. 514,00

6. Skaidrīte Blūma Rododendru stādījums pie Ziemupes 
gaišā skumju akmens-2

19.04.2018. 241,40

7. Daina Vītola Izstāde 100 + 90 19.04.2018. 52,50
8. Anta Lībiete Putnu vērošanas maršrutu izstrāde 

Pāvilostas novadā
19.04.2018. 700,00

9. Silva Vārsberga Daudzdzīvokļu mājas Dzintaru ielā 101, 
Pāvilostā, apkārtnes labiekārtojums

20.04.2018. 700,00

10. Silva Vārsberga Zaļumballe Upesmuižas parkā – 
veltījums Latvijas simtgadei

20.04.2018. 700,00

11. Ineta Brensone 100 dejas LATVIJAI 21.04.2018. 696,00
12. Indra Plepe Piemiņas vietas izveidošana bijušajam 

Pāvilostas ostas priekšniekam un 
glābšanas laivas komandierim Otto 
Butleram

20.04.2018. 700,00

13. Daiga Kadeģe Ziemassvētku vecīša vēstules 20.04.2018. 579,11
14. Guntars Zamarītis Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila ev. lut. 

baznīcas galvenās ieejas durvju 
atjaunošana

23.04.2018. 700,00

15. Agnese Akerfelde Mākslas darbnīcas “Grafika” 23.04.2018. 630,00
16. Gatis Brēdiķis Koka šūpoles ar jumtiņu pie 

Ziemupes TN
23.04.2018. 484,00

17. Mairita Vītola Populāru grāmatu autori tuvplānā 23.04.2018. 450,00
18. Elīna Horna Mana novada kultūrvēsture 23.04.2018. 708,00
19. Anta Zamarīte Pāvilostu redz 23.04.2018. 589,27
20. Anda Blūmane 20.04.2018. 700,00

Pamatojoties uz Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu vēr-
tēšanas nolikumu un Pāvilostas novada domes piešķirto finansējumu 5 000,00 EUR ap-
mērā, projektu vērtēšanas komisija nolēma atzīt pretendentu iesniegtos projektus par 
atbilstošiem Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu vērtēšanas 
nolikuma prasībām un atbalstīt šādus projektus ar atbilstošu summu: 
N.p.k. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums 

no pašvaldības, EUR
1. Vilma Reinharde Nāc aust! 199,50
2. Ildze Agita Balode Viens, bet tomēr kopā! 322,00
3. Arta Mūrniece Sporta formu izgatavošana Pāvilostas galda tenisa 

komandai
301,77

4. Dace Zaļkalne Iepazīsim Latvijas putnus 102,00
5. Velta Citskovska Rokdarbnieču kopas “SPUNDIŅŠ” veltījums Latvijas 

simtgadei
514,00

6. Skaidrīte Blūma Rododendru stādījums pie Ziemupes gaišā skumju 
akmens-2

241,40

7. Daina Vītola Izstāde 100 + 90 52,50
8. Anta Lībiete Putnu vērošanas maršrutu izstrāde Pāvilostas novadā 700,00
9. Ineta Brensone 100 dejas LATVIJAI 600,00
10. Indra Plepe Piemiņas vietas izveidošana bijušajam Pāvilostas 

ostas priekšniekam un glābšanas laivas komandierim 
Otto Butleram

164,45

11. Daiga Kadeģe Ziemassvētku vecīša vēstules 579,11
12. Gatis Brēdiķis Koka šūpoles ar jumtiņu pie Ziemupes TN 484,00
13. Mairita Vītola Populāru grāmatu autori tuvplānā 150,00
14. Anta Zamarīte Pāvilostu redz 589,27

                                 

Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa 
komisija noraidīja šādus projektus:

1. Silva Vārsberga, “Daudzdzīvokļu mājas Dzintaru ielā 101, Pāvilostā, apkārtnes 
labiekārtojums”, pamats noraidījumam: projekts tiek noraidīts nepietiekamā finansēju-
ma dēļ;

2. Silva Vārsberga, “Zaļumballe Upesmuižas parkā – veltījums Latvijas simtga-
dei”, pamats noraidījumam: projekts tiek noraidīts nepietiekamā finansējuma dēļ;

3. Guntars Zamarītis, “Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila ev. lut. baznīcas galvenās 
ieejas durvju atjaunošana”, pamats noraidījumam: nepietiekamā finansējuma dēļ;

4. Agnese Akerfelde, “Mākslas darbnīcas “Grafika””, pamats noraidījumam: nepie-
tiekamā finansējuma dēļ;

5. Elīna Horna, “Mana novada kultūrvēsture”, pamats noraidījumam: nepietieka-
mā finansējuma dēļ;

6. Anda Blūmane, nav norādīts projekta nosaukums, nav paraksta, nav iesniegta 
projekta elektroniskā versija.

Gints juriks,
komisijas priekšsēdētājs

apstiprināti kultūras un iZGlītības projektu
Finansēšanas konkursa reZultāti

Pāvilostas novada pašvaldības ārzemju braucienu izvērtēšanas komisija līdz 2018. 
gada 26. februārim izsludināja pieteikšanos uz plānotajiem ārzemju braucieniem sporta 
komandām, individuālo sporta veidu sportistiem, kultūras namu un izglītības iestāžu 
pašdarbības kolektīviem un mākslinieciskās pašdarbības dalībniekiem 2018. gadā. Tika 
iesniegti četri pieteikumi par kopējo summu 3242,49 EUR. 

Pāvilostas novada pašvaldības ārzemju braucienu izvērtēšanas komisija 9. martā 
izvērtēja iesniegtos pieteikumus. Komisija nolēma atbalstīt visus pieteikumus, diviem 
pieteikumiem piešķirot visu pieprasīto finansējumu, bet diviem – samazinot pieprasīto 
summu. Tādējādi tika sadalīti Pāvilostas novada domes šim mērķim 2018. gadā piešķirtie 
3000,00 EUR:

l 6. aprīlī Pāvilostas galda tenisa komanda piedalījās Pasaules galda tenisa dienai 
veltītajās sacensībās Aseri pilsētā Igaunijā;

l  13. maijā Vērgales maratonisti Kalvis Alseika un Markuss Gedmins dosies uz Be-
lastokas pusmaratonu Polijā;

l  1. jūnijā Pāvilostas pilsētas kultūras nama bērnu vokālais ansamblis “Burbulīši” 
ar nelielu koncertprogrammu piedalīsies Nidas (Lietuva) Starptautiskās bērnu dienas 
svinībās;

l  no 23. līdz 25. novembrim Pāvilostas vidusskolas popgrupa “K.R.A.M.S.” kopā ar 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama jauniešu vokālo ansambli “Stella Amare” koncertēs 
“Ceļojošajā festivālā 2018” Prāgā, Čehijā.

Ar detalizētāku informāciju ir iespējams iepazīties pie Pāvilostas novada pašvaldības 
metodiķes izglītības un kultūras jomā Silvijas Lejas darba dienās klātienē Dzintaru ielā 
73, Pāvilostā.

Izvērtēti pieteikumi uz sporta komandu un pašdarbības
kolektīvu apmaksātajiem ārzemju braucieniem 2018. gadā

* BIS – Būvniecības informācijas sistēma.

BIS*                                                              lietas Nr. Objekta nosaukums Adrese/Nosaukums

BIS-53362-213 Dzīvojamās mājas  būv-
niecība

Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā

Ēkas pieņemšana ekspluatācijā

BIS-53855-214 Patvaļīga ēkas novietošana “Nosaukums”, Vērgales 
pagastā,
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi

BIS-54324-215 Žoga pārbūve Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā

Atzīme par būvniecības ieceres
akceptu

BIS-54853-216 Novērošanas torņa pārbūve 
par skatu torni

Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā

Būvniecības iesniegums un
atzinums par būves pārbaudi

BIS-55175-217 Dzīvojamās mājas un 
palīgceltnes
būvniecība

“Nosaukums”, Ulmale, Sakas 
pagastā,
Pāvilostas novadā

Atzinums par būves pārbaudi

BIS-55236-218 Ielas un ceļu pārbūve Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā

Izsniegta būvatļauja un atzi-
nums par būves pārbaudi

Izbeigta administratīvā lieta 
par patvaļīgās būvniecības 
radīto seku novēršanu

“Nosaukums”, Saraiķos, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā

Atzinums par būves pārbaudi –
būvdarbu pabeigšana

Jauna žoga būvniecība “Nosaukums”, Ziemupē, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā

Noteikts termiņš būvniecības 
ieceres dokumentācijas
iesniegšanai

Dzīvojamās mājas būvnie-
cība

“Nosaukums”, Ziemupe, 
Vērgales
pagastā, Pāvilostas novads

Noteikts termiņš būvatļaujas
pārreģistrācijai un atjauno-
šanai

Jauna žoga būvniecība “Nosaukums”, Ziemupe, 
Vērgales
pagastā, Pāvilostas novads

Noteikts žogu izbūvēt atbilstoši
akceptētajam būvprojektam

Uzsākta administratīvā lieta 
par patvaļīgās
būvniecības radīto seku 
novēršanu

Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā

Noteikts termiņš būvniecības
ieceres dokumentācijas 
iesniegšanai

Uzsākta administratīvā lieta 
par patvaļīgās būvniecības 
radīto seku novēršanu

Adrese, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā

Noteikts termiņš būvniecības 
ieceres dokumentācijas
iesniegšanai

būvvaldē 2018.Gada martā lemtais

estere krēsliņa, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 1. kurss



2018. gada maijs6  www.pavilosta.lv

Iestājoties siltākam un gaišākam laikam, kad varam ilgāk rosīties ārpus telpām, 
tā vien gribas ņemt grābekli rokās un sakopt to, kas palicis neizdarīts no rudens. Ga-
rajos rudens un ziemas mēnešos vēl parkos un ceļmalās blīvi sagūlušas rudens lapas, 
vējā aizplīvojis un žogmalē nogūlis kāds saldējuma iepakojums, iztukšota pudele vai 
iepirkumu maisiņš. Ik gadu Pāvilostas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, kuri 
vēlas aktīvi iesaistīties un paveikt ko labu apkārtējās vides, sava novada un Latvijas 
labā, piedalīties tradicionālajā pavasara talkā, šogad tā tika organizēta 21. aprīlī.

lai viss apkārt būtu tīrs!
Sestdien, 21. aprīlī,  kā jau visā Pāvilostas novadā, notika Lielā pavasara talka. Uz talku 

ieradušies Vērgales bērnudārza “Kastanītis” darbinieki,  4 vecāki un 8 bērni. Laiks jauks, 
spīd saule, un pulksten 9 visi ķeras pie darba. Atnākušie tēti kopā ar bērnudārza saimnieku 
remontē jaunākās grupiņas un 5–6 gadus veco bērnu nojumi. Bērni kopā ar audzinātājām 
atjauno baskāju taku un grābj lapas. Kāds no talkotājiem vāc gružus gar žogu ārpus bēr-
nudārza teritorijas. Un gribas teikt “FUI!” smēķētājiem, kas savus izsmēķus nevar iemest 
gružkastē, bet vieglu roku nosviež  bērnudārza ceļam piegulošajā  grāvī. Pirms nosviežam 
plastmasas maisiņu, konfekšu papīru, tukšu plastmasas pudeli vai izsmēķi, padomāsim, 
kādu piemēru mēs rādām saviem bērniem! Kas tad cits, ja ne mēs paši, rūpēsies par tīrību 
un kārtību mūsu pagastā! Sāksim ar sevi un saviem bērniem! Mācīsim nenomest, bet pa-
celt, negružot, bet savākt!

Paldies vecākiem Vitai Gulbei, Marekam Šīmanim, Gintam Elviņam un Andim Akerfel-
dam, ka atradāt laiku un piedalījāties mūsu talkā! Paldies visiem bērniem un darbiniekiem, 
kas cītīgi strādāja! Tagad mūs visus priecē tīra un sakopta teritorija.                                     

 G. Akerfelde,
iestādes vadītāja 

talkas diena “dzintariņā”

“Dzintariņa” audzēkņi un darbinieki talkas dienā čakli strādāja, lai sakoptu pirmssko-
las iestādes rotaļlaukumu, kā arī sētas pusi. Pēc labi padarīta darba visi mielojās ar pusdie-
nām svaigā gaisā. Labu apetīti! 

Aija Gertsone

pāvilostas seniori talko stembres kapsētā
Atsaucoties Pāvilostas novada pašvaldības un Valijas Pētermanes aicinājumam piedalī-

ties pavasara sakopšanas talkā, Pāvilostas seniori arī šogad nolēma sakopt Stembres kap-
sētas teritoriju. Lai gan daudziem no viņiem jau liels gadu skaits plecos un veselība nav tā 
stiprākā, tomēr uz sakopšanas darbiem bija atnākuši 16 talcinieki, kas kapsētā grāba lapas 
un savāca nokritušos zarus. Liels paldies sakāms ikvienam talciniekam, kas, neskatoties 
uz cienījamo vecumu un veselības problēmām, gadu no gada piedalās sakopšanas darbos 
pavasarī, bet īpašs paldies Mudrai Gāliņai, kura uz sakopšanas darbiem Stembres kapsētā 
līdzi aicinājusi arī brāli Arni un dēlu Ainaru.

turpinām sakopt pāvilostas pilsētu

1. klase ar audzinātāju agritu valkašu un bijušajiem skolas pedagogiem 
valentīnu masko un Hariju Grigorjevu. Foto: M. Kurčanova

Ar katru gadu Pāvilostas pilsēta kļūst arvien sakoptāka, dažbrīd pat radot sajūtu, ka 
viss jau ir padarīts un sakopts. Tomēr ikgadējās pavasara talkas dienās gružu maisi tiek 
piepildīti un to skaits nav mazs. Par tīru un sakoptu vidi varēsim runāt vien tad, kad ne-
izdosies piepildīt nevienu atkritumu maisu un zemē nemētāsies nomesti papīra gabali, 
izsmēķi, plastmasas pudeles un citi sadzīves atkritumi. Bet pašreiz tā vēl nav.

Šogad talkas dienā Pāvilostas pilsētas kultūras nama un Pāvilostas novada TIC 
darbinieki, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi, Pāvilostas vidusskolas 
skolēni un pedagogi nogrāba lapas un savāca kritušos zarus Upesmuižas parka estrādē 
un pilsētas stadionā, savukārt skolas tehniskie darbinieki apzāģēja koku zarus pie skolas, 
bet aiz vidusskolas Sakas upes krastā 1. klase ar audzinātāju Agritu Valkašu un bijušajiem 
skolas pedagogiem Valentīnu Masko un Hariju Grigorjevu sagrāba lapas un sakopa skolas 
absolventu veidoto parciņu.

Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbinieces ik gadu sakopj piemiņas vietu lie-
tuviešu kareivjiem Pāvilostas mežā pie jūras. Liels bija muzeja darbinieku pārsteigums, 
redzot novietoto skaisto piemiņas plāksni – kapakmeni, kurā iegravēti gadi un kareivju 
vārdi un uzvārdi.

Savukārt Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas ēkas darbinieki pēcpus-
dienā devās sakopt Dienvidu pludmali un pludmalei pieguļošo kāpu teritoriju. Ar nožēlu 
jāsecina, ka joprojām atrodas tādi cilvēki, kas bez sirdsapziņas pārmetumiem ar vieglu 
roku izgāž savus sadzīves atkritumus turpat kāpās. Paceļot šos dabā izmestos atkritumus, 
darbinieki piepildīja četrus atkrituma maisus! Taču pludmalē paceltie gruži – kurpes, pu-
deles, vienreizlietojamās krūzītes, saplīsuši baloni, skārdenes, striķi, tīklu gabali utt. – lie-
cina par to, ka liela daļa no tiem pludmalē tiek izskaloti no jūras, bet atlikušie atkritumi 
pludmalē nonāk, atpūtniekiem tos nometot turpat smiltīs. Lai gan šķita, ka mūsu novada 
pludmales ik gadu kļūst arvien tīrākas, tomēr administrācijas darbinieki vien 3 km garumā 
ar sadzīves atkritumiem piepildīja 5 maisus.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

talka Ziemupē
21. aprīļa rītā ar labu noskaņojumu un tikpat labiem laika apstākļiem Ziemupes cen-

trā pulcējās vairāk nekā 30 lieli un mazi talkotāji. Talcinieki  sadalījās vairākās grupās. 
Vieni devās uz Ziemupes kapiem, lai grābtu lapas un lasītu zarus. Zaru vākšana bija ne-
pieciešama arī priežu mežā blakus Ziemupes kapiem, kur ar krūmgriezi strādāja Andris 
Balandis. Otra  grupa palika sakopšanas darbus veikt Ziemupes centrā. Tā kā 4. maijā par 
godu Latvijas simtgadei stādītajam ozoliņam apritēs pirmais gads, tad tika sakopta arī tā 
teritorija. Lielākie puiši tika norīkoti pārskatīt lielceļa pirmos divus kilometrus. Skumji, ka 
tā piemēslojam savas ceļmalas, jo salasīti tika četri maisi. Pēc cītīgās strādāšanas ikviens 
talcinieks tika aicināts Ziemupes tautas namā iestiprināties ar Birutas Kurmes gatavoto 
skābeņu zupu, pie reizes aplūkojot izstādi “Katram savi putni” un Gunta Daubara fotoizstā-
di “No saullēkta līdz saulrietam”. Paldies par paveiktajiem darbiņiem!

Vita Braže

saraiķos sakopj ciema centru
Talkas dienas rītā Saraiķu centrā bija pulcējušies ap 15 talkotāju, no tiem lielākā daļa 

Vērgales pamatskolas skolēni. Tika paveikti vairāki svarīgi darbiņi. Tika sakopta Saraiķu 
centra teritorija, arī stāvlaukums pie Beltēm un veikti dažādi darbi Annas kapos. Pēc pada-
rītajiem darbiem visi tika laipni aicināti pusdienās viesu nama “Zariņi” pagalmā.

Paldies par zupu un garšīgo talkas kūku Edītei, par ugunskura un maltītes vietu 
Ilmai Rudušai! Paldies arī Ingai, Zigrīdai un Ainai par palīdzību un paldies arī šoferītim 
Edgaram!

talkas dienā vērgalē tika sakopta centra teritorija
Sakopšanas darbus veica pie Vērgales pamatskolas, Vērgales pagasta pārvaldes, dok-

torāta un Vērgales sporta nama. Vērgales pamatskolas skolēni un skolotāji grāba lapas un 
lasīja zarus parkā pie skolas. Pēc darba skolas virtuvē visi tika cienāti ar talkas zupu!

Vita Braže 

Paldies visiem, kas atsaucās pašvaldības aicinājumam un piedalījās talkā!

pāvilostas novadā notiek pavasara sakopšanas darbi

Foto: A. Gertsone

Foto: V. Pētermane
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2018. gada 6. aprīlī Pāvil-
ostas pilsētas kultūras namā 
notika Pāvilostas novada Uz-
ņēmēju diena. Šādu pasākumu 
Pāvilostas novada pašvaldība 
rīkoja nu jau piekto reizi.

Pasākums iesākās ar Pāvil-
ostas pilsētas kultūras nama 
jauniešu vokālā ansambļa “Stella 
Amare” meiteņu dziedājumu un 
svinīgu Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja Ulda Kristapsona 

uzrunu uzņēmējiem.
Pašvaldība Pāvilostas novada 

Uzņēmēju dienu ik gadu organi-
zē citādi, un šogad tika nolemts 
pasākumu veidot ne tikai kā la-
bāko uzņēmēju godināšanas un 

PĀVILOSTAS NOVADA UZŅĒMĒJU DIENA – 2018

apbalvojuma saņēmēji: (no kreisās) sia “sinren” īpašnieks juris rolmanis, z/s “aploki” 
īpašnieks edijs aploks, nodibinājuma “Fonds “Cilvēks cilvēkam”” pārstāve kristīne rozīte 
un kooperatīvās sabiedrības “vērgale-1” pārstāvis ēriks lūks. Foto: M. Kurčanova

apbalvojumu pasniegšanas reizi, 
bet lai uzņēmējiem diena būtu 
piepildīta arī ar zināšanām, jau-
nu ideju meklējumiem un infor-
mācijas apmaiņu. Kultūras namā 
vienkopus pulcējās tie novada 
uzņēmēji, kuri pašvaldības rī-
kotajā seminārā vēlējās dzirdēt 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras, Lauku atbalsta die-
nesta un Valsts ieņēmumu die-
nesta pārstāvju sagatavoto infor-
māciju par nozares aktualitātēm 
un jaunumiem.

LIAA Liepājas biznesa inku-
batora vadītājs Atis Egliņš-Eglītis 
un LIAA Klientu apkalpošanas 
nodaļas vadītāja Linda Grīnfelde 
klātesošos iepazīstināja ar LIAA 
atbalsta programmas “Biznesa 
inkubators” iespējām un ar citām 
programmām inovāciju attīstībai 
un starptautiskajai konkurētspē-
jai. Savukārt LAD Dienvidkurze-
mes reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes vadītājs Ģirts Osis in-
formēja zālē sēdošos par jaunu-
miem un izmaiņām, kas šogad 
stājas spēkā un ir saistoši visiem 
zemniekiem. Semināru noslēdza 
VID Nodokļu kontroles pārvaldes 
Normatīvo aktu ievērošanas kon-
troles daļas pārstāve Agnese Sā-

lava ar lekciju par nodokļu kon-
troli, nodokļu maksātāju analīzi, 
dažādiem pārbaudes veidiem, 
nodokļu auditu u.c.

Turpinājumā Pāvilostas no-
vada domes priekšsēdētājs Ul-
dis Kristapsons sveica novada 
uzņēmējus un pateicās par viņu 
ieguldījumu kā sava uzņēmuma 
attīstībā un darba vietu radīšanā, 
tā arī visa novada izaugsmē.

Kā ik gadu, arī šogad tika pa-
sniegti pašvaldības apbalvojumi 
divās nominācijās. Šogad nominā-
cijā “Lielākais nodokļu maksātājs 
Pāvilostas novadā 2017” 1. vietu 
ieguva kooperatīvā sabiedrība 
“VĒRGALE-1”, 2. vietā ierindojās 
nodibinājums “FONDS “CILVĒKS 
CILVĒKAM””, savukārt 3. vietā – 
SIA “SINREN”. Nominācijā “Lielā-
kais darba devējs Pāvilostas nova-
dā 2017” 1. vieta nodibinājumam 
“FONDS “CILVĒKS CILVĒKAM””, 
2. vieta kooperatīvai sabiedrībai 
“VĒRGALE-1” un 3. vieta zem-
nieku saimniecībai “APLOKI”. Ar 
apbalvojumu, pateicības rakstu 
un ziediem tika sveikti visi apbal-
vojuma saņēmēji.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

pavasaris ir tas laiks, kad pēc garā un 
tumšā ziemas perioda mainās ne vien daba 
mums apkārt, bet arī mūsu ēdienkarte. Glu-
ži vai neapzināti šajā laikā sākam vēlēties 
lietot uzturā vairāk svaigu dabas produktu, 
kas bagāti ar vitamīniem, minerālvielām 
un citiem vērtīgiem elementiem. vieni no 
vērtīgākajiem zaļumiem, kas pieejami pa-
vasarī, ir savvaļas zaļumi! Savvaļas zaļumos 
ir vitamīni, hlorofils un citas vērtīgas vielas. 
Mūsu organismam ļoti nepieciešams hlorofils, 
jo tam piemīt tonizējoša iedarbība, tas stimulē 
vielmaiņu, sirdsdarbību, uzmundrina nogurušu 
organismu.

pienenes

kādēļ pienenes? Jaunās pieneņu lapiņas, 
kas no zemes lien ārā tieši šobrīd, ir ļoti vēr-
tīgs vitamīnu un minerālvielu avots, ko noteik-
ti nedrīkst neizmantot! Pieneņu lapās ir ļoti 
daudz C un A vitamīna, kālija, kalcija, nātrija, 
karotinoīdu, dzelzs un lecitīna. Pienenes ir ļoti 
spēcīgs organisma attīrītājs, tādēļ sevišķi ietei-
cams pavasara attīrīšanās kūrēs. Tām piemīt 
izteikta žulti dzenoša un veidojoša iedarbība.

kā ēst pienenes? Pirmās pieneņu lapiņas, 
kas lien ārā no zemes pavasarī, parasti nav tik 
rūgtas kā jau pieaugušas pienenes vasarā. To-
mēr, ja tev to garša tomēr ir par rūgtu, pirms 
lietošanas, pārlej tās ar sālsūdeni. Rūgtumu var 
mazināt, arī ēdieniem pievienojot skābenes, 
citronu sulu, lokus, krējumu vai kefīru. Vislabāk 
ir lietot svaigas pieneņu lapas, piemēram, salā-
tos vai zaļajos kokteiļos, taču tās, protams, var 
izmantot arī siltajos ēdienos – zupās, sautēju-
mos, biezeņos u.c.

nātres
kādēļ nātres? Pirmo pavasara nātru dzinu-

miņu iekļaušana savā ēdienkartē ir pat ļoti vēr-
tīga. Nātres ir ļoti bagātas ar antioksidantiem, 
karotinoīdiem, C, D, K un B1 vitamīniem, kā arī 
kalciju un citiem elementiem. Nātres ir lielisks 
dzelzs avots, tās satur daudz hlorofila. Uztur-
vielu bagātības ziņā nātres varētu salīdzināt ar 
spinātiem! Nātres īpaši ieteicamas visiem tiem, 
kas ziemas sezonā ir slimojuši ar dažādām sa-
aukstēšanās slimībām. Tās noteikti palīdzēs stip-
rināt imunitāti, veicinās organisma attīrīšanos, 
uzlabos asins sastāvu, kā arī regulēs cukura 
daudzumu asinīs.

kā ēst nātres? Pirmie nātru dzinumi pava-
sarī parasti ir ļoti maigi un nedzels, tomēr, ja šau-
bies, tad ieteicams nātru lapiņas pirms celšanas 
galā applaucēt ar karstu ūdeni – tad vari būt dro-
ša, ka netiksi sadzelta! Nātru lietošanas iespējas 
uzturā ir ļoti plašas – lieto tās salātos, zupās, 
sautējumos, kā arī garšvielu vietā. Protams, vis-
vairāk vērtīgo vielu tavs organisms saņems, ja 
ēdīsi nātru dzinumus svaigā veidā, piemēram, 
ar krējumu un citiem zaļumiem (lociņiem, dillēm 
utt.) vai ar eļļu un kādiem dārzeņiem.

ZaĶkāposti
kādēļ zaķkāposti? Lai gan zaķkāpostus 

jeb zaķskābenes var ēst no agra pavasara līdz 
pat vēlam rudenim, tomēr tieši pavasarī pirmie 
zaķkāposti, kas parādās virs zemes, ir visvērtī-
gākie ar visdažādākajiem vitamīniem un mine-
rālvielām. Tie satur ļoti daudz C vitamīna, kas 
palīdz stiprināt mūsu imunitāti, kā arī attīrīt 
organismu un tonizēt to. Zaķkāpostu šķirnes ir 
vairākas, un uzturā lietot var tās visas!

PAVASARA ZAĻUMI VESELĪBAI
kā ēst zaķkāpostus? Pateicoties savai pa-

tīkamajai garšai, zaķkāpostu lietošanas iespē-
jas uzturā ir ļoti plašas, taču vērts atcerēties, 
ka tos vislabāk ir ēst svaigā veidā. Zaķkāposti 
ir gana gardi, lai ēstu tos vienus pašus bez pie-
devām, taču tajā pašā laikā tos var lietot kopā 
ar jebkuriem citiem pavasara zaļumiem, pie-
mēram, salātos. Zaķkāpostus var izmantot arī 
otrajos ēdienos, taču arī vislabāk svaigā veidā, 
piemēram, uzkaisot virsū gatavai zupai, sautē-
jumam vai jebkuram citam otrajam ēdienam.

Gārsa
kādēļ gārsu? Gārsa ir vitamīniem ļoti ba-

gāts augs, kas visas labākās vielas sakoncentrē 
sevī tieši pavasarī – tikko lienot ārā no zemes. 
Gārsa ir viens no avotiem, kā uzņemt lielu dau-
dzumu C vitamīna. Gārsai piemīt arī spēcīgas 
organismu attīrošas īpašības – tā samazina 
skābju līmeni organismā un sekmē dažādu sāļu 
izvadīšanos. Papildus šīm īpašībām gārsa ir arī 
nomierinoša un tonizējoša.

kā ēst gārsu? Ēšanai ieteicami ir paši 
pirmie gārsas dzinumi, kad tie tik tikko sākuši 
līst ārā no zemes, pieaugusi gārsa maina savu 
garšu, kā arī pēc tekstūras kļūst ne tik tīkama. 
Gārsu var iekļaut savā ēdienkartē tieši tāpat kā 
jebkurus citus zaļumus – salātos, zupās, sau-
tējumos, biezeņos. Protams, visvērtīgākās ir 
gārsu lapiņas, kas lietotas tieši svaigā veidā. Iz-
mēģini gārsu kopā ar citiem pavasara zaļumiem 
sakult kokteilī kopā ar kefīru – var pievienot arī 
nedaudz sāls un piparu vai kādu citu garšvielu. 
Šāds kokteilis ir īsta pavasara vitamīnu bumba!

liepu pumpuri un lapa
kādēļ liepas? Liepu pumpuri un pirmās iz-

plaukušās lapiņas uzturvērtības ziņā neatpaliek 
no liepu ziediem, kas būs pieejami vēlāk. Tās 
satur daudz vērtīgu vitamīnu un minerālvielu, 
kas palīdzēs stiprināt imunitāti, sevišķi tiem, 
kas ziemas periodā mocījušies ar saaukstēša-
nās slimībām. Liepu lapas un pumpuri var pa-

līdzēt pazemināt paaugstinātu temperatūru, kā 
arī cīnīties ar elpceļu iekaisumiem.

kā ēst liepas? Liepu pumpurus un tikko 
saplaukušās lapiņas var pievienot salātiem, 
kopā ar kļavu pumpuriem vai lapiņām, lokiem, 
nedaudz jaunajām skābenītēm, krējumu un 
nedaudz sāli. Šādi salāti ir īsts vitamīnu lādiņš 
mūsu organismam pavasarī.

Gaiļpiesīšus parasti ik pavasari lasām 
tējai, bet vai zini, ka var arī ēst gan gaiļpiesīšu 
lapiņas, gan ziedus? Šī auga lapas satur hloro-
filu, karotīnu, C vitamīnu. Tie palīdz pret maz-
asinību, saaukstēšanās slimībām, vitamīnu trū-
kuma, plaušu slimībām, locītavu iekaisumiem, 
bezmiegu un galvassāpēm.

Salātos ieteicams pievienot arī Ceļmal-
lapiņas jeb ceļtekas. Tās īpaši labvēlīgi iedar-
bojas akūtu un hronisku kuņģa un zarnu traktu 
slimību gadījumos, pie kuņģa čūlām.

Ēdamas ir arī kļavu lapas – izmanto 
jaunās lapiņas, tikko plaukušās. Var saplucināt 
liepu un kļavu lapiņas, pievieno lokus, krējumu, 
sāli, var arī nedaudz jauno skābenīšu, un salāti 
gatavi!

vienu gan ievēro – lieto tikai tos augus, 
kurus pazīsti un skaidri zini, ka tie ir ēdami 
un veselīgi!
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Plašāku fotoreportāžu skatieties mājaslapas www.pavilosta.lv 
sadaļā FOTOGALERIJAS.

Maija pirmā diena, kas visā Lat-
vijā atzīmējama kā Darba svētku 
diena, uzausa pavasarīgi pelēkos 
toņos, jo datumu mijas naktī pār Pā-
vilostu nogranda pērkona negaiss 
un pamatīgas lietus šaltis. Tik vēlā-
kā pēcpusdienā, kad pāvilostnieki 
un pilsētas viesi pulcējās Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā uz jubilejas 
koncertu, caur mākoņiem atspīdēja 
spoža un silta saule. Viss apkārt 
smaržoja pēc pavasara.

1948. gada 1. maijā bijušajā 
Brāļu draudzes namā atklāja 
kultūras namu. 1960. gadā notika 
kultūras nama otrās piebūves celt-
niecība ēkas ziemeļu pusē. Un kul-
tūras nams ieguva savu tagadējo 
izskatu un telpu izvietojumu.  Nu 
jau septiņdesmit gadu garumā kul-
tūras dzīves organizatori nomai-
nījuši cits citu, ar savu attieksmi 
pret darbu, idejām un rosību iene-
sot Pāvilostas dzīvē krāsainību un 
prieku, katrs dodot savu ieguldīju-
mu kultūras dzīves attīstībā.

Kultūras nama 70 gadu jubi-
lejas pasākums “Redzēt pasauli 
krāsās” iesākās ar nelielu retro-
spekciju no 1948. gada, kad kultū-
ras nama pirmais vadītājs Osvalds 
Statiņš, uzsākot darbu, saņēma 
stipri noplukušu ēku un satikās 

Pāvilostas kultūras nams svin 70. jubileju!

Foto no kultūras nama arhīva

ar darbīgiem ļaudīm, ar kuriem 
kopā dibināja jaukto kori, deju ko-
lektīvu, dramatisko kolektīvu un 
mūziķu grupu. Tā līdz pat šodienai 
Pāvilostas pilsētas kultūras namu 
par savām radošajām mājām sauc 
11 kolektīvi – Pāvilostas amatier-
teātris, bērnu dramatiskais teātris, 
kultūrvēstures izpētes pulciņš, 
bērnu vokālais ansamblis “Burbu-
līši”, jauniešu vokālais ansamblis 
“Stella Amare”, Pāvilostas 1.–4., 
3.–6., 5.–9. klašu tautisko deju ko-
lektīvi, Pāvilostas vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Mārsils”, sieviešu 
koris “Sīga” un instrumentāli vo-
kālā grupa “Piemare”.

Jubilejas reizē pāvilostnieki sa-
nākušajiem koncerta skatītājiem 
turpat divu stundu garumā bija sa-
gatavojuši skaistu, ar emocijām un 
sajūtām bagātu koncertu, pilnu ar 
dziesmām, dejām, mūziku, asprā-
tīgiem tekstiem un dzejas priekš-
lasījumiem.   

Koncerta izskaņā kultūras 
nama vadītāja Silva Vārsberga ar 
īpaši jubilejas reizei gatavotiem sal-
dumiem un ziediem pateicās visiem 
kultūras nama pašdarbības kolektī-

viem un to vadītājiem, kā arī  sveica 
bijušos kultūras nama vadītājus un 
ilggadējos darbiniekus, kuru dzīve 
un darbs ir bijuši saistīti ar Pāvilos-
tas pilsētas kultūras namu.

Kā jau jubilejas reizē, kultūras 
namu sveikt svētkos bija ieradu-
šies gan pārstāvji no Pāvilostas 
pašvaldības iestādēm un domes 
vadības, gan Pāvilostas pensionāru 
apvienība “Varavīksne”, kā arī citi 
sveicēji, kam kultūras nams vien-
mēr bijis mīļš un tuvs.

Lai kultūras skartajiem vien-
mēr pietiek spēka tiekties uz 
jaunām uzvarām! Lai skatītājiem 
nekad neizsīktu svētku baudīša-
nas prieks, bet svētku radītājiem 
– veidošanas un fantāzijas prieks, 
kultūras darbiniekiem vienmēr sa-
glabāt latvisko dzīves ziņu! Lai lep-
ni skan latviešu dziesmas un raits 
ir dejas solis, lai acīs sariešas asa-
ras un sirds kvēlo priekā, skatoties 
priekšnesumus mūsu pašdarbības 
kolektīvu izpildījumā!

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste
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Turpinājums. 
Sākums 1. lpp.

Stundu pirms svētku kon-
certa skolas priekštelpā notika 
reģistrācija, kurā bijušajiem 
skolēniem bija jāatzīmē arī sko-
las beigšanas gads, kas izraisīja 
nevienu vien kuriozu, jo neviļus 
bija piemirsies šis zīmīgais mirk-
lis.

Līdztekus reģistrācijai skolas 
bibliotēkā bija iespēja apskatīties 
skolēnu darbu izstādi, izstaigāt 
bijušās mācību klases, satikt un 
aprunāties ar skolotājiem, kā arī 
atkal redzēties ar saviem klases 
biedriem.

Izstaigājuši skolas koridorus 
un klases telpas, pamazām sko-
las aktu zālē pulcējās gan sko-
las absolventi, bijušie un esošie 
pedagogi, domes vadība, paš-
valdības iestāžu vadītāji, esošie 
skolēni un citi interesenti. Zāli 
pamazām pārņēma skaļa čaboņa, 
smiekli, runas, jo vēl jāpaspēj iz-
runāt tas, kas gadiem noticis. Tik 
daudz sen neredzētu un nesatik-
tu seju!

To, ka skolā mācījušies un 
joprojām mācās talantīgi skolē-
ni, pierādīja skaistais un plašais 
svētku koncerts gandrīz divu 
stundu garumā. Koncerts tika sa-
dalīts divās daļās, kur pirmā daļā 
uzstājās tagadējie skolēni, bet 
otrā – skolas absolventi. Koncer-
tā uzstājās vidusskolas kopkoris, 
skolas “Skatuves runas” pulciņa 
dalībnieces Gabriela un Monta, 
vidusskolas bērnu popgrupa, 
Pāvilostas kultūras nama 1.–4., 
3.–6. un 5.–9. klašu tautisko deju 
kolektīvi, jauniešu ansamblis 
“Stella Amare”, bērnu vokālais 
ansamblis “Burbulīši” un jauku 
pārsteigumu klausītājiem sagā-
dāja skolas pedagogu apvienotais 
ansamblis ar skaistu dziedājumu, 
no skolēniem kā paldies saņemot 
ziedus un nelielu dāvaniņu.

Jubilejas koncerta otro daļu, 
kad uzstāties tika aicināti skolas 
absolventi, iesāka skolas absol-
vente Marita Horna, veltot skais-
tas dzejas rindas, tieši piemeklē-
tas salidojuma reizei, ar dziesmu 
koncertu kuplināja absolvente 
Krista Karlsone. Pāvilostas VPDK 
“Mārsils” dejotāji – absolven-
ti – koncertā uzstājās ar dejām 
“Tautas ziņģe” un  “Sudmaliņas”. 
Tieši ar “Sudmaliņām” absolven-
ti uzsākuši deju gaitas skolā un 
vēlāk kultūras namā. Deja bija 
arī kā veltījums ilggadējai deju 
skolotājai Dacei Auderei. Vēl kon-
certu kuplināja absolventa Ivara 
Ermaņa veltītā un paša nodziedā-
tā dziesma skolai jubilejā, kā arī 
skolotājas Daces Bunkas kādrei-
zējā meiteņu ansambļa dalībnie-
ces Evita, Kate un Andra.

Zālē sēdošajiem ceļoties kā-
jās, skanēja skolas himna, kuras 
vārdos pateikts tik daudz. Paldies 
tika teikts himnas vārdu autorei 
Lūcijai Tomilovai, bet ar klusuma 
brīdi pieminēja himnas mūzikas 
autori Gunu Zamarīti.

Pāvilostas vidusskolas ju-
bilejas koncertā caurvijās arī 
daudzi paldies un laba vēlējumi 
skolai un skolas kolektīvam. Pa-
sākuma vadītājas Dace Bunka un 

SVIN PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS JUBILEJU UN SALIDOJUMU

Una Valkaša nolasīja atsūtītos 
apsveikumus. Vēlējumus skolai 
jubilejā veltīja Pāvilostas pašval-
dības iestādes, Vērgales pamat-
skolas un Alsungas vidusskolas 
kolektīvi. Vārds tika dots arī 
domes priekšsēdētājam Uldim 
Kristapsonam, kurš arī ir skolas 
absolvents. Domes priekšsēdē-
tājs atzina, ka ar laiku visi sap-
ņi piepildās: “Sapnis par sporta 
zāli un skaistu, sakārtotu skolu 
ir piepildīts, tagad sapņosim par 
peldbaseinu.” Priekšsēdētājs vē-
lēja skolas kolektīvam spēku, 
izturību un veselību, lai skola 
pastāvētu vēl ilgi. Par spīti tam, 
ka šobrīd skola piedzīvo skolēnu 
kritumu gluži kā visā valstī, to-
mēr jācer uz drīzu skolēnu skai-
ta pieaugumu un skolas attīstību 
un izaugsmi nākotnē, norādīja 
U. Kristapsons.

Savā uzrunā klātesošajiem 
Pāvilostas vidusskolas direktore 
Marita Rolmane atklāja, ka skola 
vienmēr bijusi sapņotāju vieta, 
kur aizsapņoties par savu nākot-
nes profesiju un ar laiku savus 
sapņus piepildīt. “Skolotāju ie-
guldītais darbs skolēnos ir ieminis 
pamatīgas takas ikvienā. Jo senāk 
skolas taka mīta, jo gaišākas atmi-
ņas par skolu!”  tā skolas direk-
tore.

Pasākumu vadītājām Dacei 
un Unai nedaudz izklāstot skolas 
vēstures faktus, zālē vētraini ap-
lausi tika veltīti ilggadējai un cie-
nījamai skolas direktorei Vērai 
Vasiļčikai, kura 23. aprīlī svinēja 
90. jubileju! Tāpat, izrādot cieņu 
ar aplausiem, paldies tika teikts 
Skaidrītei Grigorjevai, Ainai An-
sonei un Ingūnai Griškēvičai.

Kā patīkams pārsteigums 
koncerta baudītājiem bija kom-
ponista Ulda Marhilēviča dalība 
koncertā. Kā zināms, pirms gada 
Pāvilostas vidusskolas mūzi-
kas skolotāja Dace Bunka lūdza 
Uldi Marhilēviču kļūt par skolas 
krusttēvu, kam Uldis arī labprāt 
piekrita. Un kā Pāvilostas vidus-
skolas krusttēvs viņš nevarēja 

nepiedalīties skolas jubilejā. 
Uldim Marhilēvičam sēžoties 
pie klavierēm, skolas kopkorim 
kāpjot uz skatuves podestiem un 
aicinot visus dziedāt līdzi, zālē 
skanēja visu iemīļotā dziesma 
“Tikai tā”.

Jubilejas koncerta noslēgu-
mā visi tā dalībnieki izdziedāja 
vēl fināldziesmu, kas iezīmēja 
jau tuvojošos Dziesmu un deju 
svētkus. Pāvilostas vidusskolas 
direktore pateicās par kopā būša-
nu un jaukajiem sveicieniem un 
aicināja visus uz kopīgu fotogra-
fēšanos skolas priekšā un vēlāk 
baudīt svētku kūku un kafiju 
skolas ēdamzālē.

Jau vakarpusē absolventi, 
skolas kolektīvs un jubilejas viesi 
pulcējās kultūras namā uz svēt-
ku balli, kur sarunas un jautras 
dejas ritēja līdz pat saullēktam.

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

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

SkOlAS AdmiNiStrācijA lielu PAldieS SAkA viSiem PASākumA OrgANizācijā 
ieSAiStītiem kOlēģiem. Īpaši:

daigai jēkabsonei – pasākumu organizētājai, Baibai Arājai par telpu noformēšanu svi-
nīgajā un saviesīgajā daļā, Allai lācītei par darbu absolventu pieteikumu reģistrācijā un 
ielūgumu sagatavošanā to izsūtīšanai,

dacei Bunkai par ieguldīto darbu koncerta programmas sagatavošanā, īstenošanā un 
citiem darbiņiem, skatuves runas vadītājai Agritai valkašai,

intai Priedoliņai (arī citām 1.–4.klašu skolotājām) un Andrim Paipam par skolēnu 
darbu apkopošanu, izvietošanu izstādē skolas lasītavā,

8. un 9. klašu skolēniem par pasākuma centrālās dekorācijas izveidi – gada skaitli 55, 
kas bija arī foto stūrīša galvenais elements Pāvilostas pilsētas kultūras namā, gatim un 
inesei Štokmaņiem par personīgā baltā dīvāniņa aizdošanu,

skolotājiem, kas apzināja un sakārtoja Pāvilostas kapos mūžībā aizgājušo skolotāju pie-
miņas vietas un aizdedza svecītes,

11. klases audzēknēm par ieguldīto darbu salidojuma dalībnieku reģistrēšanā un biļešu 
pārdošanā,

ēdināšanas bloka darbiniecēm par brīnumaini gardās kūkas un citu gardumu sagata-
vošanu un pasniegšanu, kā arī skolas apkopējām, kas nodrošināja telpu uzkopšanu pēc 
pasākuma,

ilzei ungurei par sadarbību ar skolu prezentējošo priekšmetu (magnēts, pildspalvas, 
zīmuļi) maketu izstrādi un piegādi,

maritai Hornai un viņas vadītā kultūras vēstures izpētes pulciņa dalībniecēm, jauniešu 
centra vadītājai terēzei cābelei par skolas visu absolventu izlaidumu fotogrāfiju sagatavo-
šanu un izvietošanu skolā,

dāvim Bērzniekam par salidojuma dokumentēšanu caur fotoobjektīvu,
grupai “Piemare” par labas deju mūzikas nodrošināšanu saviesīgā daļā.
Paldies kolektīvu vadītājiem daigai cābelei, eināram vārsbergam, zanei mežavilkai, 

Aijai gertsonei, Pāvilostas kultūras nama vadītājai Silvai vārsbergai un visam kolektīvam!
Paldies arī visiem, kas atbalstīja svētkus ar savu klātbūtni un palīdzību!

Lielu paldies Pāvilostas vidusskolas kolektīvs saka par sveicieniem skolas jubilejā, sa-
ņemtajiem ziediem un dāvanām.

marita rolmane, skolas direktore

Foto: M. Kurčanova
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26. aprīlī Vērgales bērnu-
dārza «Kastanītis» zālē pulcē-
jās bērnu vecāki. 5–6 gadus 
veco bērnu grupiņas viņus 
sveica ar 2 skanīgām dzies-
mām.

Šajā mācību gadā piedalījā-
mies «Zaļās jostas» akcijā «Par 
tīru Latviju». Kopā savācām 
1256 kg makulatūras un 29 kg 
izlietoto bateriju. Vadītāja sveica 
dūšīgākos makulatūras vācējus – 
Evelīnu Šīmani un Gabriēlu Šta-

koni – un izlietoto bateriju vācēju 
Danielu Brēdiķi.

Pēc tam vadītāja deva nelielu 
ieskatu gaidāmajā kompetenču 
izglītībā un bērnudārza plāno-
tajos pasākumos šajā mācību 
gadā. Jaunais izglītības modelis 
bērnudārzos jāsāk ieviest ar šā 
gada septembri.  Skolotājiem  jā-
pārkārto sava domāšana, jāļauj 
bērniem pašiem  vairāk  darīt, 
domāt, radīt. Bērnudārzā jāpapil-
dina materiālā bāze.

Pasākuma otrā daļā visi vecā-
ki  devās  uz  savu  bērnu  gru-
piņām, lai klātienē vērotu un pie-
dalītos nodarbībā, bet jaunākās 
grupiņas vecākiem  bija  iespēja  
noskatīties skolotājas sagatavo-
tu prezentāciju par nodarbībām 
sensorikā.

   Paldies vecākiem, kuri at-
balstīja šo pasākumu un piedalī-
jās tajā.   

                                                                                   
Iestādes vadītāja

Atvērto durvju diena Vērgales PII “Kastanītis”

Liela nozīme bērnu runas un 
valodas veicināšanā un attīstībā 
ir vecāku līdzdalībai.

18. aprīlī PPI «Dzintariņš» 
«Saulītes» grupā, kurā darbojas 
bērni no 1,5 līdz 3 gadu vecu-
mam, bērnu vispusīgas attīstības 
veicināšanai māmiņas kopā ar 
savu bērniņu demonstrēja savus 
iemīļotos skaitāmpantus, pirk-
stiņrotaļas un ucināšanas rotaļas.

Bērnu jautrā darbošanās 
kopā ar māmiņām bagātina bēr-
nu emocionālo pasauli, rada lab-
vēlīgu gaisotni un atraisa bērnu 
valodiņu.

Pateicamies māmiņām Egijai 

Kapacinai, Kristīnei Bahmanei, 
Evai Kreicbergai, Anetei Tūtānei 
un lielajai māsai Annijai Ansonei 
par radošo kopā būšanu.

Pēc kopīgas darbošanās drau-
dzīgā kompānijā baudījām vel-
dzējošo bērzu sulu un iestiprinā-
jāmies ar augļiem.

Kopīgās rotaļās ar mazuli 
palīdz latviešu tautasdziesmas, 
skaitāmpanti un pirkstiņspēles, 
lai visiem veikli pirkstiņi, jo bēr-
na prāts ir viņa pirkstu galiņos!

 
Inese Ermsone,

 «Saulītes» grupas 
audzinātāja

“Cepu, cepu kukulīti”

Džimbas personīgās drošības programmas 9 nodarbību apmācību cikls pirmsskolā «Dzintariņš» ir 
noslēdzies. Atkārtojot visu apgūto un saņemot Džimbas drošības apliecību, bērni droši varēja teikt: 
«Mani nevar piemuļķot, jo es esmu gudrs!»

Aija Gertsone

džimbas drošības programma noslēdzas
Foto: M. Pētermane

iZlaidumi pāvilostas novada iZGlītības iestādēs
25. maijā plkst. 17.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums

25. maijā plkst. 16.00 

Pāvilostas bērnudārza “Dzintariņš” izlaidums

26. maijā plkst. 12.00 

Vērgales bērnudārza “Kastanītis” izlaidums

9. jūnijā plkst. 18.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Pāvilostas vidusskolas 12. klases izlaidums

16. jūnijā plkst. 15.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Pāvilostas vidusskolas 9. klases izlaidums

16. jūnijā plkst. 17.00 Vērgales kultūras namā

Vērgales pamatskolas 9. klases izlaidums

28. maijā plkst. 17.00 Mākslas nodaļā E. Šneidera laukumā 2, 
Pāvilostā (ieeja no sētas puses).

29. maijā plkst. 17.00 Mūzikas nodaļā Dzintaru ielā 23, Pāvilostā.
Vecākiem lūgums paņemt bērna dzimšanas apliecību! 
Iesniegums tiks aizpildīts uz vietas.

konsultācija 28. maijā plkst. 16.00  tiem bērniem, 
kuri stāsies Mūzikas nodaļā.

Lūgums Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecākiem 
samaksāt mācību maksu līdz 2018. gada 20. maijam!

uZņemšanas iestājpārbaudījumi 
pāvilostas mūZikas un mākslas skolā

22. aprīlī Pāvilostas pilsētas kultūras namā ar 
franču dramaturga Žana Anuija lugu «Orķestris» vie-
sojās Nīcas amatierteātris un režisore Daina Kandē-
vica, kas zālē sēdošajai publikai pārdomu vērtā stāstā 
atklāja to, ka cēlai un nozīmīgai mūzikai līdzās no-
tiek sīka savstarpējo attiecību kārtošana – sievietes 
cīnās par savu mīlestību, bet katra to dara citādāk, 
savukārt vienīgais orķestra vīrietis ir pārliecināts, ka 
visas sievietes pieder viņam un viņš ar tām var spēlē-
ties pēc sirds patikas.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pāvilostā viesojas 
Nīcas amatierteātris

Atjaunotais Vērgales kultūras 
nama amatierteātris režisores 
Ineses Ceriņas vadībā šī gada 17. 
martā Vērgales kultūras namā 
saviem skatītājiem pasniedza 
ilgi gaidīto, daudz aprunāto un 
izsapņoto pirmizrādi – komēdiju 
«Klases salidojums», pulcējot pil-
nu zāli skatītāju. Daudzi, kas ļoti 
vēlējās izrādi redzēt, bet dažādu 
apstākļu dēļ to neredzēja, bija 
patiesi priecīgi dzirdēt, ka Vērga-
les amatierteātris ar iestudējumu 
uzstāsies tuvākos un tālākos no-
vados un arī Pāvilostā.

14. aprīlī Pāvilostas pilsētas 
kultūras namā pulcējās tie in-
teresenti, kas Vērgales amatier-
teātra izrādi vēl nebija redzējuši 
Vērgalē, Dunalkā vai Vecpilī. Ar 
Vērgales amatierteātra aktieru 
sniegumu zālē sēdošie bija ap-
mierināti, ik pa laikam no sirds 
izsmejoties un aplaudējot aktieru 
patiesajam sniegumam.

Pusotras stundas garumā 
skatītāji varēja vērot komiskām 
situācijām un dažādiem pārpra-
tumiem piepildīto izrādi, kurā 
notikumi risinās parastā ciemā. 
Ar sajūsmu pēc daudziem ga-

diem tiek rīkots klases salido-
jums, uz kuru ierodas arī bijušie 
klasesbiedri no ārzemēm, un lu-
gas laikā atklājās ne viens vien 
rūpīgi slēpts pagātnes notikums. 
Humora pilno izrādi skatītājiem 
sniedza – Sanita un Normunds 
Dunkeri, Jānis un Agnis Aiz-
strauti, Inga Čipāne, Dita Rudzā-
ja, Dace Gričele, Zane Dreimane, 
Igors Kravecs, Jons Kalējs un 
Agnis Ignāts. Režisore un lugas 
autore – Inese Ceriņa, scenogrāfe 
un kostīmu māksliniece – Dace 
Lanka, kas arī veidoja afišu un iz-
rādes programmiņas, bet uz ska-
tuves aizkadrā darbojās – Velga 
Freimane.

Izrādes noslēgumā klātesošie 
ar skaļiem aplausiem un skais-
tiem ziediem pateicās režisorei, 
aktieriem un visiem, kas palīdzē-
juši izrādei tapt.

Tie, kas vēl nav redzējuši iz-
rādi «Klases salidojums», to at-
kārtoti varēs vēl redzēt Vērgalē 
20. jūnijā plkst.19.00!

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Vērgalnieki ar izrādi viesojas Pāvilostā

inFormāCija 
veCākiem!

Ja jūs vēlaties, lai jūsu bērns ar 2018. gada 
1. septembri apmeklētu Vērgales pagasta pirms-
skolas izglītības iestādi “Kastanītis”, lūdzu, ie-
rodieties personīgi 31. maijā no pulksten 8 
līdz 13 vai 1. jūnijā no pulksten 8 līdz 15,  lai  
noslēgtu līgumu ar  iestādes  vadītāju par jūsu 
bērna uzņemšanu Vērgales pagasta PII “Kastanī-
tis”. Vecākiem  līdzi jāņem personu apliecinošs 
dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Ne-
skaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar vadītāju 
pa telefonu 29224893.

  Iestādes vadītāja G. akerfelde
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Katru gadu aprīlī priecīgs 
un satraucošs notikums dzie-
došajiem bērniem ir piedalīša-
nās mazo vokālistu konkursā 
«Cīravas Cālis 2018».

No Pāvilostas pirmsskolas 
izglītības iestādes «Dzintariņš» 
šogad dalībai konkursā mūzikas 
skolotāja Aija Gertsone bija iz-
raudzījusies trīs meitenes, kuru 
muzikālais sniegums bija atbils-
tošs, lai mērotos spēkiem ar citu 
pirmsskolu spēcīgākajiem pār-
stāvjiem. Pāvilostas «Dzintariņu» 
pārstāvēja trīs brašas meitenītes 
– Karīna Ezīte, Marta Rozīte un 
Santa Tumpele. Meitenes uzstā-
jās godam un saņēma diplomus 
par skanīgo dziedāšanu.

Vērojot pasākumu, ir skaidrs, 
ka starp 22 dalībniekiem izvē-
lēties vienu vislabāko, kuram 
piešķirt vienīgo pirmo vietu, ir 
ļoti grūti, un katra skolotāja vie-
doklis noteikti atšķīrās no žū-
rijas viedokļa. Lai kā arī būtu, 
«Cīravas Cāļa 2018» titulu ieguva 
dziedātāja no Aizputes novada. 
Trīs dalībnieki saņēma žūrijas 
simpātiju balvas. Taču visi dalīb-

Cīravā atkal dzied cāļi

nieki saņēma dāvaniņas par pie-
dalīšanos un cienājās ar rīkotāju 
sarūpētu cienastu.

Skolotāji balvā ieguva ziedu 
un gandarījumu par savu au-
dzēkņu sniegumu. Paldies skolo-

tājai Aijai Gertsonei par ieguldīto 
darbu mazo dziedātāju sagatavo-
šanā, bet vecākiem par sadarbību 
un atbalstu.

Monta Pētermane,
PII «Dzintariņš» vadītāja 

Iecavas Mūzikas un mākslas 
skolā 20. aprīlī “BJMK Rokskola” 
sadarbībā ar Latvijas Klasiskās 
ģitārspēles skolotāju un ģitā-
ristu asociāciju rīkoja Latvijas 
klasiskās ģitārspēles konkursu 
“Latvijas gada ģitārists 2018”. 
Pāvilostas Mūzikas un mākslas 
skolu pārstāvēja skolotāja Hel-
muta Audara 3. ģitārspēles kla-
ses audzēknis Reinis Vītoliņš, 
atskaņojot divus dažādu rak-
sturu un laikmetu skaņdarbus. 
Konkursa žūrijā bija Latvijas 

un Lietuvas sabiedrībā populāri 
mūzikas profesionāļi: Juļus Kur-
ausks, Kaspars Zemītis, Modris 
Baumanis, Māris Kupčs, Endijs 
Rožkalns. Pēc konkursa prog-
rammas atskaņošanas katram 
konkursantam bija iespēja dzir-
dēt mutisku žūrijas novērtējumu 
un motivējošus ieteikumus.  

Reinim novēlu neatlaidību, 
radošus eksperimentus – un viss 
izdosies!

Helmuts Audars,
ģitāras spēles skolotājs 

Latvijas profesionālās ievir-
zes izglītības iestāžu mākslas un 
dizaina izglītības programmu au-
dzēkņu valsts konkursa ietvaros 
13. aprīlī Jelgavas Mākslas skolā 
notika Latvijas mākslas pedagogu 
seminārs un valsts konkursa dar-
bu izstāde. Konkursa tēma šogad 
bija – ilustrācija un teksta vizuali-
zēšana grāmatu grafikā. Tā aptvē-
ra mākslu un dizainu vienojošus 
aspektus – pētniecību, stilizāciju, 
formveidi utt., veicinot audzēk-
ņos telpiskās domāšanas attīstību 
un prasmi izmantot dažādus ma-
teriālus ideju īstenošanā.

Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolu pārstāvēja Līva Zamarīte 
un Edvards Akerfelds no jaunākās 
grupas, Elvita Uzare un Gundega 
Matisone pārstāvēja vidējo grupu, 
bet vecākā grupā startēja Inga 
Šlangena un Marta Zamarīte.  Se-
minārā piedalījās pedagogi Ruta 
Ozola, Inita Zingnika un Ēriks 
Freimanis. 

Paldies skolotājiem un audzēk-
nēm par ieguldīto darbu un labiem 
rezultātiem!

Inga Šnore,
Pāvilostas Mūzikas un 

mākslas skolas direktore 

pāvilostas mūZikas un mākslas 
skolas aktualitātes

Latvijas klasiskās ģitārspēles 
konkurss “Gada ģitārists”

reinis vītoliņš konkursā “Gada ģitārists” iecavas mūzikas 
skolā. Foto: H. Audars

Valsts konkursa darbu izstādē 
piedalās arī pāvilostnieki

N.p.k. vārds, uzvārds klase Olimpiāde/vieta Pedagogs

1. Antra Niedoliņa 9. starpnovadu bioloģijas olimpiādē ieguva atzinību. B. Arāja

2.  diāna Šlangena 12. starpnovadu  bioloģijas olimpiādē  ieguva atzinību
starpnovadu vēstures olimpiādē ieguva 3.vietu
starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 12. klasēm 
ieguva atzinību

I. Krasta
Ā. Paipa
L. Katkeviča

3. marta zamarīte 8. starpnovadu  latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.–9. klasēm iegu-
va 1.vietu, piedalījās valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē Rīgā
Aizputes novada atklātajā krievu valodas olimpiādē 8. klasēm ieguva 2. vietu
Aizputes novada fizikas olimpiādē 8. klasēm ieguva 1.vietu

A. Kaže

L. Vasiļčika
S. Ansone

4 Sanija Bērziņa 8. starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.–9. klasēm 
ieguva atzinību

A.Kaže

5. mihaēls doroņins 10. starpnovadu fizikas olimpiādē 9.-12.klasēm un ieguva 1.vietu.
starpnovadu krievu valodas olimpiādē 10.-12.klasēm ieguva 2. vietu.

S. Ansone
L. Vasiļčika

6. madars Bērznieks 5. starpnovadu 5.–8.kl. matemātikas olimpiādē ieguva atzinību M. Rolmane un
 I. Arāja

7. rainers zamarītis 5. starpnovadu 5.–8.kl. matemātikas olimpiādē ieguva 3. vietu M. Rolmane un 
I. Arāja

8. Arians jaunzems 2. Nīcas novada atklātajā kombinētajā olimpiādē 2. klases skolēniem 
ieguva 3. vietu

G. Benete

9. laila Anna Horna 2. Nīcas novada atklātajā kombinētajā olimpiādē 2. klases skolēniem 
ieguva atzinību

G. Benete

10. elīna Freidenfelde 7. Aizputes novada atklātajā krievu valodas olimpiādē 7. klasēm ieguva at-
zinību

L. Vasiļčika

11. Aleksandrs Protopovičs 8. Aizputes novada fizikas olimpiādē 8. klasēm  ieguva atzinību S. Ansone

12. marija elizabete 
muižniece 

4. Aizputes Mākslas skolas organizētajā 1.–4.kl. vizuālās mākslas olimpiādē  
ieguva atzinību 3.–4.klašu grupā

I. Priedoliņa

13. katrīna Antonoviča 4. Aizputes Mākslas skolas organizētajā 1.–4. kl. vizuālās mākslas olimpi-
ādē ieguva atzinību 3.–4. klašu grupā

I. Priedoliņa

14. līva zamarīte 2. Aizputes Mākslas skolas organizētajā 1.–4. kl. vizuālās mākslas olimpi-
ādē un ieguva 2. vietu 1.–2. klašu grupā

I. Priedoliņa

15. monta tumpele 1. Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā Kurzemē 
ieguva 1. pakāpes diplomu

A. Valkaša

16. gabriela 
vagotiņa-vagule

5. Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā Kurzemē 
ieguva 1. pakāpes diplomu

A. Valkaša

17. jūlija Šeiko 3. starpnovadu matemātikas olimpiādē 3.–4.klasēm ieguva atzinību I. Arāja

pāvilostas vidusskolas 2017./2018. m. G. 
olimpiāžu laureāti

emīlAm SīPOlAm 1. vieta starpnovadu krievu valodas olimpiādē, skolotāja Inese Razma, 
un 1. vieta starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē, skolotāja Sigita Freimane.   
mikAm kAlējAm 2. vieta starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē, skolotāja Sigita Freimane.   
kArīNAi BAlOdei 3. vieta starpnovadu angļu valodas olimpiādē, skolotāja Ivita Meļķe.   
mArtAi AkerFeldei 2. vieta starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē, skolotāja Vija Jegoruškina.   
edvArdAm AkerFeldAm atzinība starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē, skolotāja Vija Jegoruškina.

olimpiāžu reZultāti vērGales pamatskolā
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Pāvilostas novada pašvaldība 
sadarbībā ar Pāvilostas novadpēt-
niecības muzeju īsteno Eiropas 
Savienības “Interreg V-A Latvija 
– Lietuva” programmas 2014. – 
2020. gadam projektu “Palanga. 
Pavilosta: Maritime inspired 
history”, projekta akronīms 
PPMIH, projekta Nr. LLI-173.

Īstenojot projektu, notikušas 
vairākas aktivitātes. Viena no 
aktivitātēm bija Pāvilostas no-
vad pētniecības muzeja iz slu di-
nātais priekšmetu konkurss «Pie-
krastes sadzīvi iedvesmojošās 
lie cības», kura mērķis bija vei-
cināt kultūrvēsturisko attīstību 
Pāvilostas novadā un objektu 
kul tūras mantojuma ilgtspēju. 
Priekš metu konkursam atsaucās 

10 vietējie iedzīvotāji, kuri Pāvilostas novadpētniecības muzejam 
pastāvīgā lietošanā nodeva 26  priekšmetus, 32 fotogrāfijas un 
dzintarus. Vēr tīgākie no tiem tika uzņemti muzeja krājumā, kā arī 
liela daļa dāvināto priekš metu tika eksponēti muzeja veidotajā izstādē 
«Piekrastes sadzīvi iedvesmojošas liecības», kura iekārtota vienā 
no Pāvilostas no vadpētniecības muzeja ēkām – lielgabarīta zvejas 
priekšmetu ekspozīcijas ēkā.

Pāvilostas vidusskolas 7.–9. klašu skolēniem, skolotājiem un ci-
tiem interesentiem pulcējoties Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
pagalmā, 11. aprīlī svinīgi tika atklāta izstāde ar jauniem jūras un 
zvejniecības tēmu saistītiem priekšmetiem “Piekrastes sadzīvi ie-
dvesmojošas liecības”. Pasākumu atklāja Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja vadītāja Irina Kurčanova, sanākušajiem pastāstot par muzeja īs-
tenoto “Interreg Latvija – Lietuva” programmas projektu “Palanga. Pāvi-
losta: Maritime inspired history” jeb “Palanga. Pāvilosta. Jūras iedvesmo-
ta vēsture”, par jau paveikto un plānotajām aktivitātēm tuvākā nākotnē.

Lai skolēniem izsmeļošāk un interesantākā veidā pastāstītu par 
zvejnieku sūro arodu, zvejas priekšmetiem, Baltijas jūrā sastopamajām 
zivju sugām un jūru, Pāvilostas novadpētniecības muzejs sadarbībā 
ar pasākumu organizēšanas uzņēmumu «Ūdensputni» projekta 
ietvaros iesaistīja skolas jauniešus muzeja izstādē «Piekrastes sadzīvi 
iedvesmojošas liecības» eksponēto zvejas priekšmetu aplūkošanā 
un izzināšanā, jautājumu un atbilžu viktorīnā, mezglu siešanas 
meistarklasē un veiklības stafetēs. Skolēni tika sadalīti trīs komandās, 
katrai komandai veicot noteiktus uzdevumus un krājot punktus. 
Noslēgumā par labi veikto darbu skolēni tika cienāti ar gardām 
pankūkām un siltu tēju.

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja katram skolēnam 
pasniedza īpašu diplomu, kas apliecina skolēnu gūtās zināšanas un 
jauniegūtās prasmes saistībā ar zvejniecību. Savukārt komanda, kas 
ieguva pirmo vietu, saņēma īpašas muzeja sarūpētas veicināšanas 
balvas, bet visi dalībnieki vasaras sākumā tika uzaicināti izbaudīt 
saliedētas komandas garu un adrenalīnu pasākumu organizēšanas 
uzņēmuma «Ūdensputni» organizētajā piedzīvojumā «Nakts trase». 
Izskaņā skolēni pateicās organizatoriem un atzina par interesantu 
un aizraujošu šāda veida mācību stundu, kā arī izteica vēlmi, lai šādi 
pasākumi notiktu biežāk.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

atklāj jauno muzeja izstādi “piekrastes 
sadzīvi iedvesmojošas liecības”

Foto: M. Kurčanova

Šī gada rudenī tiek plānots 
izdot grāmatu, kas veltīta Saļie-
nai, kas kādreiz bija ļoti apdzī-
vota vieta Sakas pagastā, Aizpu-
tes apriņķī. Grāmatu paredzēts 
sadalīt divās lielās daļās. Viena 
daļa veltīta teikām, nostāstiem 
un stāstiem par Saļienas muižu, 
Saļienas baznīcu, Smikšumuižu, 
Viļkalnu, Saļienas dzirnavām un 
Sarkanvalku. Kopā savākts ap 
150 folkloras materiālu vienību. 
Otrā daļa būs veltīta Saļienai foto-
grāfijās – muižas, skola, dzirna-
vas, mežniecība, baznīca, veikali, 
klubs, bibliotēka, sabiedriskā 
dzīve, ļaudis, mājas, dzimtas un 
ģimenes no 20. gs. sākuma līdz 
mūsdienām. 

Lai grāmata iznāktu daudz-
pusīgāka un krāšņāka, lūdzam 
atsaukties visus, kuru ģimenes 
locekļi vai dzimtas ir cēlušās no 
Saļienas un kuru fotoalbumos sa-
glabājušās kādas fotogrāfijas par 
Saļienu, tās mājām, dzimtām un 
cilvēkiem. Īpaši interesē fotogrā-
fijas, kur būtu redzamas Saļienas 
muižas ēkas, Saļienas mežniecī-
ba, Zālīšu, Skruļļu un Treilonu 
veikali, Orgas mājas un Sarkan-
valka mežsarga mājas. Tāpat arī 
Saļienas un Sarkanvalka kapi un 
citas vietas Saļienā. 

Lūgums sazināties ar grāmatas 
autoru Mārtiņu Vesperi, 
tālrunis 26520092, 
e-pasts: marves@inbox.lv 
vai Kārli Beihmani, 
tālrunis 26123956, 
e-pasts: beihmanis@gmail.com. 
Visu fotogrāfiju oriģināli tiks 
ieskenēti un atdoti atpakaļ 
īpašniekiem.

Top grāmata par Saļienu

Īsa vēsture. Saļiena ir ap-
dzīvota vieta Sakas pagastā, Pā-
vilostas novadā. Pirmo reizi kā 
Salene minēta 1253. gada Kursas 
dalīšanas līgumā. Vēlāko gadsim-
tu avotos minēta kā Salleenen vai 
Salleene. 16. gs. Saļienas muiža 
piederēja Osten-Sakenu dzimtai. 
1680. gadā celta pirmā Saļienas 
ev. lut. baznīca. 18. gs. muiža 
piederēja Mirbahu dzimtai, no šī 
laika ļaužu atmiņās saglabājušies 
daudz teiku un nostāstu par ļau-
no un nežēlīgo baronu Mirbahu. 
1819. gadā Saļienas un Smikšu 
muižas robežās tika izveidots Sa-
ļienes pagasts, kas pastāvēja līdz 
1912. gadam, kad to pievienoja 
Upesmuižas pagastam (tag. Sakas 
pag.). 1833. gadā tika iesvētīta 
jaunuzceltā mūra baznīca. 1920. 
gadā agrārās reformas laikā Saļie-
nas un Smikšu muižas zemes tika 
sadalītas vairāk nekā 50 jaun-
saimniecībās, bet Saļienas muižas 
kungu māju nodeva Aizputes virs-
mežniecībai Saļienas mežniecības 
ierīkošanai. 1935. gadā Saļienā 
bija 1. pakāpes pamatskola, 3 
veikali, Saļienas ūdensdzirnavas, 

kokzāģētava un vilnu kārstuve, 
Saļienas mežniecība, Saļienas ev. 
lut. draudze, Saļienas ev. lut. baz-
nīca un kapsēta. 1945. gada maijā 
tika izveidots Aizputes sadzīves 
pakalpojumu kombināta Saļienas 
vilnas pārstrādes punkts, kuru 
slēdza 1968. gada beigās. 1946. 
gadā nodega Saļienas muižas 
kungu māja (tagad drupas). 1947. 
gadā tika izveidots Saļienas ciems 
ar 82 saimniecībām un virs 500 
iedzīvotājiem. No ciema 1949. 
gada 25. martā tika deportētas 
trīs ģimenes. Tai pašā gadā tika 
izveidots lauksaimniecības artelis 
“Sarkanais partizāns”. 1962. gadā 
Saļienas ev. lut. draudze pārtrau-
ca savu darbību un baznīca tika 
pakļauta postīšanai. 20. gs. 80. 
gadu beigās sākās Saļienas ev. 
lut. baznīcas atjaunošana, bet da-
žādu apstākļu dēļ to nepabeidza. 
Pašlaik baznīca ir drupu stāvoklī. 
2017. gadā Saļienā un Orgsaļienā 
apdzīvotas bija 13 mājas.

Mārtiņš Vesperis,
vēsturnieks un 
novadpētnieks

18. aprīlī Pāvilostas vidus-
skolas 3. un 4. klases skolēni 
ar klases audzinātājām  Ivetu 
Arāju un Intu Priedoliņu ap-
meklēja Pāvilostas novadpēt-
niecības muzeju un piedalījās 
tematiskā nodarbībā “Entās 
epizodes no Pāvilostas skolas 
dzīves”.

Izmantojot muzeja krājumā 

esošos priekšmetus, albumus, 
fotogrāfijas, nozīmītes un skolas 
solus, muzeja vadītāja savā stās-
tījumā iepazīstināja skolēnus 
par skolas vēsturi un tradīcijām. 
Nodarbības gaitā skolēni rē ķi-
nāja uzdevumus, atbildēja uz 
jautājumiem un rotaļājoties «de-
vās ceļā» no muzeja līdz skolai.

Par skolēniem ir īpašs prieks, 

jo nodarbības beigās katrs no 
viņiem gan skolai un skolotājiem, 
gan skolas biedriem novēlēja 
labus un sirsnīgus vēlējumus, kā 
arī papildināja savas zināšanas 
par Pāvilostas pilsētu un skolas 
vēsturi. 

Irina Kurčanova,
muzeja vadītāja

Nodarbība “Entās epizodes no Pāvilostas skolas dzīves”
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4. aprīlī uz Kurzemes reģio-
na muzeju sanāksmi Pāvilostā 
bija sabraukuši turpat 40 mu-
zeju vadītāji un to darbinieki 
no 15 Kurzemes muzejiem, viņu 
vidū arī Kultūras ministrijas 
Kultūrpolitikas departamenta 
Mu zeju nodaļas vadītājs Jānis 
Garjāns, vecākās referentes Ani-
ta Jirgensone un Jana Šakare. 
Sanāksmi atklāja Kurzemes mu-
zeju pārstāve Latvijas Muzeju pa-
domē Jolanta Berga, to turpināja 
Pāvilostas domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons un no slēdza 
Pāvilostas novadpētnie cības mu-
zeja vadītāja Irina Kurčanova.

Kurzemes muzeju pārstāve 
Latvijas Muzeju padomē Jolanta 
Berga sveica tos, kas jau izgājuši 
akreditācijas, un vēlēja veiksmi 
tiem, kam vēl tas priekšā. Tika 
sveikti arī tie, kas pievienojušies 
muzejnieku rindām.

Turpinājumā klātesošajiem 
bija iespēja iepazīties ar pārskatu 
par 2017. gada nozīmīgākajiem 
sasniegumiem un 2018. gada sva-
rīgākajām iecerēm. Katram muze-
jam bija iespēja pastāstīt gan par 
jaunākajām izstādēm un ekspozī-
cijām, gan savu kolēģu vidū pale-
poties ar gūtajiem apbalvojumiem 
un atzinības rakstiem. Savukārt 
prezentācijās par 2018. gadu kat-
ram muzeja pārstāvim bija iespēja 
kolēģiem pastāstīt par savā iestādē 
notikušo, muzejnieki dalījās pie-
redzē un nākotnes plānos.

Sanāksmē tika apskatītas arī 
tādas tēmas kā muzeju darba rā-
dītāji un aktualitātes, Kurzemes 
muzeju statistika, izmaiņas muze-
ju nozares normatīvajos aktos, jau-

numi personas datu aizsardzības 
jomā u.c.

Ik pēc diviem gadiem sanāk-
smē notiek arī vēlēšanas, kurās 
tiek izvirzīti vairāki kandidāti un 
ie vēlēts pārstāvis Kurzemes re-
ģiona Latvijas Muzeju padomē. 
Šajā reizē tika izvirzīti kandidāti: 
Jolanta Berga no Aizputes, Agrita 
Ozoliņa no Saldus, Agrita Ozola no 
Tukuma, Dace Kārkla no Liepājas, 
Ieva Priede no Talsiem, Krista Jan-
sone no Kuldīgas un Inese Indrik-
sone no Rojas.

Kurzemes reģiona muzeju sa-
nāksmē tālākai apstiprināšanai 
Kultūras ministrijā, lai pārstāvētu 
Kurzemes reģionu Latvijas Muzeju 
padomē, tika izvirzītas divas kan-
didātes: Jolanta Berga un Agrita 
Ozoliņa.

Sanāksmes noslēdzošajā daļā 
izskanēja vēl citi muzejniekiem 
aktuāli jautājumi un diskusijas.

Pēc neliela pārtraukuma Kur-
zemes reģiona muzeju sanāksmes 
dalībnieki tika laipni aicināti ap-
meklēt Pāvilostas novadpētniecī-
bas muzeju, iepazīt jauno muzeja 
ekspozīciju un muzeja krājuma tel-
pu, aplūkot jaunāko muzeja izstādi 
un uzklausīt muzeja vadītājas Iri-
nas Kurčanovas stāstīto par turp-
mākajām iecerēm, projektu pie-
saisti un paredzētajiem darbiem.

Muzejnieku sanāksme Pāvil-
ostā noslēdzās ar nelielu pastaigu 
pa smilšaino Pāvilostas pludmali, 
izbaudot nelielās vēja brāzmas un 
saulaino dienu.

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

kurzemes reģiona muzeju 
sanāksme notiek pāvilostā

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā 
svētdien, 15. aprīlī, notika ik-
gadējā Liepājas koru apriņķa 
skate, kurā piedalījās 19 kori no 
Liepājas pilsētas un bijušā Lie-
pājas rajona. Vispārējo latviešu 
dziesmu svētku virsdiriģentes 
Ilzes Valces vadītā Liepājas 
koru apriņķa skatē piedalījās 
kori no Liepājas, Grobiņas, Vai-
ņodes, Cīravas, Aizputes, Kaz-
dangas, Nīcas, Pāvilostas, 
Durbes un Priekules. Šogad ko-
ristiem skate bija divtik īpaša, 
jo tajā tapa zināms, kuri kori jū-
lijā piedalīsies Dziesmu un deju 
svētkos Rīgā.

Pāvilostas novadu koru 
skatē pārstāvēja Pāvilostas pil-
sētas kultūras nama sieviešu 
koris “Sīga”, kas 33 dalībnieču 
sastāvā un kora diriģentes Lienes 
Brečas un kormeistares Daces 
Bunkas vadībā Liepājas apriņķa 
koru skates žūrijai atrādīja divas 
izlozes dziesmas: “Latgale” (A. 
Kalniņš, S. Kaldupe), “Es meiti-
ņa kā rozīte” (latv. tautasdz. T. 
Ķēniņa apdarē) un vienu izvēles 
dziesmu “Stāvēju, dziedāju” (latv. 
tautasdz. J. Rozīša apdarē). Žūri-
jas kolēģija Pāvilostas sieviešu 
kori “Sīga” novērtēja ar Pirmās 
pakāpes diplomu, piešķirot 40.44 
punktus. Tādējādi arī Pāvilostas 

Pāvilostas sieviešu koris dosies uz Dziesmu svētkiem
Foto: M. Kurčanova

sieviešu koris ir  XXVI Vispārē-
jo latviešu dziesmu un XVI Deju 
svētku dalībnieki.

Divpadsmit jauktos korus, se-
šus sieviešu korus un vienu vīru 
kori vērtēja: žūrijas priekšsēdē-
tājs, Dziesmu svētku virsdiri-
ģents Romāns Vanags, Dziesmu 
svētku virsdiriģents, Limba-
žu koru apriņķa virsdiriģents 
Kaspars Ādamsons, Dziesmu 

svētku virsdiriģente, Rīgas pil-
sētas sieviešu koru un Ogres 
koru apriņķa virsdiriģente Aira 
Birziņa, Dziesmu svētku virs-
diriģents, Talsu koru apriņķa 
virsdiriģents Gints Ceplenieks, 
Dziesmu svētku virsdiriģente, 
Dobeles un Saldus koru apriņķa 
virsdiriģente Māra Marnauza.

Līdz ar to Pāvilostas novada 
pašdarbības kolektīviem šī gada 

skates ir noslēgušās. Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama amatier-
teātrim skate bija 24. februārī, 
bet diemžēl Pāvilostas amatier-
teātris nav izvirzīts dalībai Dzies-
mu un deju svētkiem Rīgā. Vērga-
les pagasta kultūras nama VPDK 
“Vērgalīte” un Pāvilostas vidējās 
paaudzes deju kolektīvam “Mār-
sils” skate norisinājās 18. martā. 
D grupas kolektīvs “Vērgalīte”, 

saņemot 1. pakāpes diplomu un 
50,7 punktus, un E grupas kolek-
tīvs “Mārsils”, iegūstot augstāko 
pakāpi un 45 punktus,  būs Rīgā 
notiekošo Dziesmu un deju svēt-
ku dalībnieki, tāpat kā sieviešu 
koris “Sīga”.

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

2017. gada septembrī visā 
valstī ar Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Bērnu literatūras cen-
tra iniciatīvu pirmo reizi Latvijā 
tika uzsākta Skaļās lasīšanas 
sacensība 5. – 6. klašu skolēnu 
vidū. Lasīšanas sacensības noris 
3 kārtās: vietējā skolas/bibliotē-
kas līmenī, reģionālajā finālā un 
nacionālajā finālā.

Uzsākot jaunu lasīšanas kon-
kursu, Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Bērnu literatūras centrs 
vēlas pilnveidot bērnu prasmes 
izvēlēties piemērotu un intere-
santu literatūru skaļajai lasīša-
nai, sekmēt interesi par lasīšanu 
un grāmatām, saliedēt bērnus 
kopīgām lasīšanas aktivitātēm, 
kā arī veicināt lasītprieku.

Arī Pāvilostas novada Pāvil-
ostas bibliotēka sadarbībā ar 
Pāvilostas vidusskolas skolotāju 
Annu Kaži iesaistās šajā konkur-
sā, un 2017. gada 30. novembrī 
skolēniem tika noorganizēta Ska-
ļās lasīšanas sacensības 1. kārta, 
kurā  piedalījās Pāvilostas vidus-

Foto no Pāvilostas 
bibliotēkas arhīva

Skaļās lasīšanas reģionālais fināls

skolas 5. un 6. klases skolēni, ko-
pumā 20 skaļie lasītāji.

Dalībnieki bija izvēlējušies 
aizraujošas grāmatas, par kurām 
bija jāpastāsta, kāpēc izvēlējies 
tieši šo grāmatu, un neliels ie-
vads par grāmatu, lai klausītājam 
ir saprotams grāmatas un stāsta 
saturs, kuru lasa. Katram lasītā-
jam tika dotas 3 līdz 5 minūtes 
izvēlētās grāmatas fragmenta 
skaļajai priekšlasīšanai.

Bērni tika vērtēti punktu 
sistēmā no 6 līdz 10, kur 6 bija 
viduvējs rādītājs, bet 10 – izcils 
sniegums. Žūrija nolēma, ka ska-
ļās lasīšanas vietējā mēroga uz-
varētājs ir Rainers Zamarītis no 
5. klases.  

13. aprīlī Liepājā notika Ska-
ļās lasīšanas sacensības reģionā-
lā fināla 2. kārta, kad Pāvilostu 
pārstāvēja Pāvilostas vidusskolas 
lasīšanas čempions Rainers Za-
marītis, skolotāja Anna Kaže un 
Pāvilostas bibliotēkas vadītāja ar 
līdzjutējiem.  

Rainers konkursā lasīja frag-

mentu no Annas Sakses grāma-
tas “Čitas burtnīca”.

Pavisam konkursā pieda-
lījās 12 dalībnieki no Liepājas 
un reģiona. Dalībniekus vērtēja 
kompetenta žūrija: aktieris Ēriks 
Vilsons, Liepājas Universitātes 
lektore Sandra Okuņeva un dzej-
niece Linda Skranda. Kā atzina 
žūrija, izvēle bija grūta, jo jaunie-
ši savā sniegumā bija vienlīdzīgi. 
Visi, visi bērni bija lieliski! Tomēr 
žūrijas uzdevums bija izvēlēties 
vienu lasītāju, kas 12. maijā kopā 
ar savu klasi dosies uz Nacionālo 
finālu Rīgā, un tas bija Otaņķu 
pagasta Rudes pamatskolas skol-
nieks Justs Vadonis, kurš lasīja V. 
Rūmnieka grāmatu “Atnācēji”.  

Pasākuma laikā muzikālus 
priekšnesumus sniedza Liepājas 
POP-ROK skolas audzēknis, ar 
ģitāru nospēlējot skaistus skaņ-
darbus.

 
Mairita Vītola,

Pāvilostas bibliotēkas 
vadītāja
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Ar spožu sauli un jauku laiku 
aprīļa izskaņā Vērgales centrā jau 
pašā rīta agrumā bija vērojama 
aktīva rosība, jo uz svētku tirdzi-
ņu bija ieradušies vairāk nekā 
četrdesmit tirgotāji gan no tuvie-
nes – no Vērgales un Pāvilostas 
novada, Dunalkas, Durbes nova-
da, Grobiņas, Aizputes, Liepājas, 
gan tālienes. Pašu tālāko ceļu bija 
mērojuši tirgotāji no Aizkraukles 
ar darba apģērbiem, no Cēsīm ar 
rotām, no Saldus ar sieriem, no 
Tukuma un Kuldīgas ar puķu stā-
diem, no “Pūres dārziem” ar aug-
ļu koku un ogulāju stādiem, no 

Ventspils ar kūpinājumiem.
Interesants bija māla izstrādā-

jumu piedāvājums, kur bērni va-
rēja no maziem ķieģelīšiem būvēt 
pilis un cietokšņus. Pircēji varēja 
iegādāties maizi un medu, dažne-
dažādus stādus, dārza instrumen-
tus, drēbes un apavus, grāmatas, 
koka izstrādājumus, eko kosmē-
tiku un mazgāšanas līdzekļus. 
Kārtīgā tirgū neiztikt bez pipar-
kūkām, cukurvates, popkorna un 
kartupeļu čipsiem.

Tirgus noskaņu veidoja Tadai-
ķu lauku kapelas “Luste” muzicē-
šana ar iespēju uzdejot. Pēc tirgus 

cilvēki devās uz kultūras namu, 
lai noskatītos komēdiju pēc A. Ga-
ļina lugas motīviem “Sauc, es 
nākšu…”. Lomās – Gunta Virkava, 
Aīda Ozoliņa un Jakovs Rafalsons. 
Izrādē divas sievietes, viena – an-
gļu filoloģe, otra ar skotu viskiju 
uz galda, un abas ļaujas piedzīvo-
jumam satikt noslēpumaino sveši-
nieku pēc sludinājuma laikrakstā. 
Skatītāji izrādi novērtēja ar ilgiem 
un skaļiem aplausiem, bet kultū-
ras nama vadītāja aktieriem pa-
sniedza pavasara ziedus.  

Vita Braže

Svētku tirgus Vērgalē!
Foto: V. Braže

Jau četrpadsmito reizi Lie-
pājas Tautas mākslas un kul-
tūras centrs un deju kolektīvs 
“Kvēle” aprīlī aicina vidējās 
paaudzes un jauniešu deju ko-
lektīvus piedalīties tautas deju 
festivālā “Aprīļa pilieni”. Šogad 
pēc dažu gadu pārtraukuma 
aicinājumam atsaucās arī Vēr-
gales kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Vēr-
galīte”.

Festivālā kopumā šogad pieda-
lījās desmit kolektīvi no dažādām 
Latvijas vietām. Festivāls radīts ar 
mērķi stiprināt Dziesmu un deju 
svētku tradīciju, kopā aicinot lie-
lākoties Latvijas vidējās paaudzes 
deju kolektīvus, kas veicina vadī-

tāju jaunradi, pieredzes apmaiņu 
un sadarbību, kā arī rosina dejotā-
ju radošās aktivitātes. Šis festivāls 
ir īpašs ar tradīciju rīkot arī spor-
tiskās aktivitātes “3+3 pilienu sa-
censības”, sniedzot dalībniekiem 
iespēju sacensties arī sportā un 
apliecinot sadarbību komandā un 
arīdzan kolektīvu draudzību. Šajā 
reizē dejotāji sacentās tautasbum-
bā. Šī gan bija mazliet savādāka 
tautasbumba, nekā ierasts, bet tik 
un tā bija bezgala interesanta. Ko-
pumā vērgalnieki, kas sacensību 
tematikā bija izvēlējušies zaļo var-
dīšu tēmu, ierindojās 8. vietā. Jau-
niešiem pretim stāties neizdevās.

Koncertam kolektīvs bija aici-
nāts rādīt dejas, no kurām viena 

– cita žanra deja (groteska, komis-
ka). “Vērgalīte” koncertā izpildīja 
vadītājas Kristīnes Jaunbrūnas 
“Apaļo polku”, “Ai, kājiņas” un kā 
komisko deju izvēlējās “Meitenīte 
zivtiņa”.

Tagad kolektīvs aktīvi gatavo-
jas nākamajiem koncertiem, kas 
ir jau pavisam tuvu, – 12. maijā 
ciemosies pie draugiem “Bikste-
niekiem” Bikstu kultūras namā, 
bet jau 9. jūnijā “Vērgalīte” uz-
ņems viesus pie sevis Vērgalē, lai 
kopā izdejotu koncertu “100 dejas 
Latvijai”, kur visas dienas garumā 
Liepājas deju apriņķa kolektīvi un 
viesi izdejos 100 dažādas dejas, 
lai atzīmētu Latvijas simtgadi. 

Ieva Skābarde

“vērgalīte” joko “aprīļa pilienos”
Foto no dalībnieku personīgā arhīva

Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra atgādina: lai piedalītos 
ceļu satiksmē, t. sk. arī pirms 
pavasara darbu uzsākšanas, 
traktortehnika un tās piekabes 
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai 
tehniskajai apskatei. Apskates 
laikā vadītājam līdzi jābūt trak-
tortehnikas vadītāja apliecībai, 
tehnikas reģistrācijas apliecībai 

un jābūt derīgai OCTA polisei. 
Samaksa par apskati tiek veikta 
pie inspektora.

No 2017. gada 30. jūnija par 
Valsts tehniskās uzraudzības 
sniegtajiem pakalpojumiem var 
samaksāt TIKAI ar bezskaidras 
naudas maksājumu.

Uzziņām: tālrunis 29437351, 
20000450 vai www.vtua.gov.lv.

traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas 
Pāvilostas novadā

Apdzīvota vieta datums laiks Norises vieta

Pāvilosta 16.05 11.00 Dzintaru ielā 73, Pāvilostā
Vērgale 16.05. 10.30 Mehāniskajās darbnīcās Vērgalē
Ziemupe 16.05. 12.00 Pie Ziemupes tautas nama
Saraiķi 16.05. 13.00 Šķēdes ielā 1
Saka 16.05. 13.00 Pie Pagastmājas

notiks traktortehnikas ikgadējā
 valsts tehniskā apskate pāvilostas novadā

Projekts “veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā at-
bilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības 
attīstību pāvilostas novadā”, projekta nr. 3.3.1.0/17/1/003, darbī-
bas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo 
uzņēmēju vajadzībām”, projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi 
uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībām, kuras nav nacio-
nālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības” ietvaros.

Pēc tehnoloģiskās pauzes sakarā ar sliktiem laika apstākļiem pagāju-
šā gada nogalē darbi ir atsākušies. Pašreiz aktīvi norit ceļu grants seguma 
atjaunošanas darbi, apzaļumošanas darbi, tiek sagatavots pamats un tūlīt 
tiks uzklāts asfaltbetona segums Parka ielā, vietās, kur tas tika sabojāts. 
Visus darbus paredzēts paveikt līdz šī gada 1. jūnijam. Pašvaldība jau ir 
iesniegusi CFLA (Centrālā finanšu līguma aģentūrā) atskaites par veik-
tajiem darbiem un saņēmusi atpakaļ daļu ieguldītās naudas: attiecinā-
mās izmaksas sastāda 444 213,83 EUR, pašvaldība ir saņēmusi atpakaļ 
394 239,78 eur par tiem darbiem, kas jau ir veikti.

vizma Ģēģere,
projektu koordinatore 

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

pāvilostas novada tūrisma informācijas 
centrs aicina pāvilostas novada 
tūrisma uzņēmējus 15. un 16. jūnijā 
uz pieredzes apmaiņas dienām

SVEIKSIM DARBA JUBILEJĀ 
UN JAUNDZIMUŠOS NOVADNIEKUS!

Pāvilostas novada pašvaldība Pāvilostas pilsētas svētku 
svinīgajā pasākumā 19. maijā plkst. 13.30 pilsētas stadionā 
sveiks Pāvilostas pilsētas PII “Dzintariņš” darbinieci Sandru 
GRUNTMANI 20 gadu darba jubilejā!

Svinīgajā pasākumā sveiksim arī jaundzimušos pāvilostnie-
kus – Amēliju Darju DRIŠĻJUKU, Grētu Katrīnu IPATOVU, 
Nilu SLOSKĀNU, Nelliju TUMPELI un Ragnaru ŪDRIŅU!
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TENISA KORTU MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS  
PAR 1 STUNDU, EUR

Pāvilostas novada iedzīvotājiem Viesiem

Pieaugušiem 3,50 5,00

Bērniem līdz 18 g. v. 2,00 3,50

Inventāra noma 1,00 1,00

No 02.05.2018. līdz 30.09.2018.

darbojas Pāvilostas teNisa korts

lūdzam zvanīt 
un rezervēt 
spēles laiku

darba laiks
No trešdienas līdz svētdienai 

plkst. 11.00–15.00/16.00–20.00,
brĪvdieNas – pirmdiena, otrdiena

pa mobilo tel. 29230995

* Cenas norādītas, ieskaitot PVN 21 %

Pāvilostas galda tenisa ko-
manda 2018. gada 6. aprīlī devās 
uz Aseri (Igaunija), lai piedalītos 
Starptautiskajā galda tenisa die-
nā, kas visā pasaulē norisinās 
6. aprīlī. Šogad Starptautiskā 
galda tenisa diena tika atzīmēta 
96 pasaules valstīs ar 568 pasā-
kumiem.

Pāvilostas galda tenisa koman-
du pārstāvēja četras sievietes un 
seši vīrieši. Aseri ir pašvaldība 
Igaunijas ziemeļu daļā, kurā galda 
teniss ir ļoti populārs, to spēlē gan 
amatieru, gan profesionālā līmenī. 
Pāvilostas galda tenisa komanda ti-
kās ar Aseri sporta centra vadītāju 
un treneriem, kas pastāstīja, ka ar 
galda tenisu bērni sāk nodarboties 
jau pirmsskolas vecumā, kā arī in-
terese par šo sporta veidu tiek uztu-
rēta arī turpmāk. Komandas dalīb-
niekiem bija iespēja vērot treniņu 
veidus, kā arī tehnikas paraugde-

monstrējumus. Savukārt, izspēlē-
jot savstarpējās spēles atbilstoši 
Starptautiskās galda tenisa dienas 
devīzei – popularizēt galda tenisu, 
lai tas radītu prieku ikvienam –, uz-
varēja draudzība!

Noslēgumā sporta centra vadī-
tāja aicināja pievienoties “Starptau-
tiskajai galda tenisa dienai 2019” 
Aseri, kā arī ierosināja saglabāt 
kontaktus turpmākiem kopīgiem 
projektiem nākotnē.

Braucienu daļēji finansēja Pāvil-
ostas novada pašvaldība, pamatojo-
ties uz iesniegtajiem pieteikumiem, 
kas tika vērtēti un finansēti saskaņā 
ar Pāvilostas novada sporta koman-
du, kultūras namu un izglītības ies-
tāžu pašdarbības kolektīvu ārzemju 
braucienu apmaksas kārtību.

 
Aldis Barsukovs,

Pāvilostas sporta organizators 
un tenisa komandas dalībnieks 

Pāvilostas tenisisti 
aizvada spēles Igaunijā

Pāvilostas novada pašvaldība 
2018. gada 13. aprīlī Eiropas Soci-
ālā fonda (ESF) finansētā projekta 
SAM 9.2.4. “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicinā-
šanai un slimību profilaksei 
Pāvilostas novadā”, projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/056, ietvaros rīkoja 
Pāvilostas novada sadraudzības 
pašvaldību sporta spēles.

Pasākumā piedalījās Latvijas 
Nacionālā veselīgo pašvaldību 
tīkla dalībnieces – Smiltenes, Pā-
vilostas, Priekules, Skrundas un 
Auces novadu pašvaldības, kopu-
mā pulcējot vairāk nekā 80 dalīb-
nieku. Pašvaldību tīkla izvirzītie 
mērķi: sekmēt labās prakses pie-
mēru, pieredzes un ideju apmai-

ņu starp pašvaldībām, atbalstīt 
pašvaldības un sniegt tām meto-
doloģisku atbalstu dažādu sabied-
rības veselības un veselības vei-
cināšanas jautājumu risināšanā 
lokālā līmenī un paaugstināt paš-
valdību darbinieku izglītotību sa-
biedrības veselības un veselības 
veicināšanas jautājumos, tādējādi 
atbalstot veselības, labklājības un 
vienlīdzīgu iespēju attīstību reģio-
nālajā līmenī.

Pasākumu atklāja Pāvilos-
tas novada pašvaldības projektu 
koordinatore Vizma Ģēģere, kas 
klātesošajiem pastāstīja par pro-
jektu, izvirzītajiem mērķiem un 
veicamajiem uzdevumiem. Turpi-
nājumā Pāvilostas novada domes 

priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
svinīgi atklāja sporta spēles, ai-
cinot spēļu dalībniekus uz iesil-
dīšanos, veicot dažādus vingrinā-
jumus.

Sporta spēlēs dalībnieki veica 
kustību koordināciju veicinošas 
stafetes, dažādas bumbu spēles un 
veselību veicinošus uzdevumus 
– nelielus distances skrējienus 
uz laiku, telpu futbola elementu 
apguvi, slēpošanas un nūjošanas 
pamatelementus u.c.

Sporta spēļu noslēgumā sa-
draudzības pašvaldību pārstāvji 
baudīja gardu zivju zupu.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

sportiskā garā aizvada sadraudzības 
pašvaldību sporta spēles 

Foto: M. Kurčanova

2018. gada 2. maijā topošie 
pirmklasnieki ieradās skolā, 
lai iepazītos ar savu klases au-
dzinātāju Intu Priedoliņu, kas 
jau 1. septembrī visus sagaidīs 
skolā, kā arī iepazina telpu, 
kurā notiks mācību stundas. 

Ceturtās klases skolēni ma-
zos viesus sveica ar dzejas rin-

dām. Turpinājumā sekoja nelie-
la nodarbība, kurā nākamajiem 
skolēniem vajadzēja lietot lasīša-
nas prasmi un atbildēt uz jautā-
jumiem. Veicās tiešām labi! Pēc 
tam kopā ar ceturtās klases au-
dzēkņiem un pirmsskolas audzi-
nātājām bērniem bija jāiesaistās 
rotaļā, kurā bija jāsauc lietas, kas 

asociējas ar skolu.
Nemanot pienāca laiks, kad 

visi devās iepazīties ar skolas 
telpām un direktori. Nobeigumā 
katrs topošais pirmklasnieks sa-
ņēma nelielu dāvaniņu.

Direktore 
Marita Rolmane

Topošie pirmklasnieki iepazīst skolu
Foto: M. Rolmane

Bezdarbnieka 
deklarētā dzīvesvieta 
(novads, pilsēta, 
pagasts)

bezdarb-
nieku 
skaits

sievietes invalīdi jaunieši 
vecumā no 
15 līdz 24 
gadiem

ilgstošie 
bezdarb-
nieki

personas 
pēc ieslo-
dzījuma

personas 
pēc bērna 
kopšanas 
atvaļinājuma

pirmspensi-
jas vecuma 
bezdarbnieki

Pāvilosta 15 10  1   2

Sakas pagasts 21 5 1  9  4

vērgales pagasts 56 26 5  2 13  1 20

Pāvilostas novads kopā 92 41 6 3 22 0 1 26

beZdarbnieku skaits pāvilostas novadā uZ 31.03.2018.
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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 jūnija izdevumam jāiesniedz līdz 28. maijam.
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

zināšanai
â mežzinis Arturs BrikmANiS pieņems 
apmeklētājus Vērgales pagasta pārvaldē 
15. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00.

â dievkAlPOjumi ziemupes ev. lut. 
baznīcā notiek katra mēneša 1. un 3. 
svētdienā plkst. 14.00. Kalpo mācītājs 
Atis Grīnbergs.

Sludinājums
Pārdod klavieres “rīga” Pāvilostā. 
Interesēties pa tālruni 29244237.

pāvilostā
l Pāvilostas bibliotēkā un izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) 

līdz maija beigām skatāma marinas raubēnas darbu izstāde.
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 10. maija apskatāma iz-

stāde “pie jūras dZīve mana”.
l Pāvilostas bibliotēkā 11. maijā plkst. 13.00 viesosies Guntars 

račs un drauGi! Pasākumā paredzēta grāmatas “365” 2. daļas pre-
zentācija, dzejas lasījumi un muzikāli priekšnesumi. Būs iespēja iegādā-
ties autora grāmatas par īpašu cenu 8,00 EUR.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 12. maijā plkst. 18.00 dzīvi 
mainošs pasākums “ir vēl”.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 18. maija apskatāma jau-
na digitālā ekspozīcija “pāvilostas Zelta smilšu Graudi”.

l 19. maijā pāvilostas pilsētas svētki. programmu skatīt 
1.lpp.

l Pāvilostas vidusskolā 31. maijā plkst. 8.30 “Cerību balvas” 
pasniegšana.

vērGalē
l Vērgales kultūras namā visu mēnesi apskatāma FotoiZstāde 

“4 elementi”.
l Limbaži – Vērgale! 12. maijā plkst. 14.00 koncerts un tikšanās ar 

dziedātāju un dziesmu autori anitu oZolu. Pasākumam ir divas da-
ļas. Pēc koncerta būs iespēja pabūt kopā un paklausīties viņas dziesmās 
arī  pie tējas tases, jo dziedātāja, atbraucot no Limbažiem, labprāt vēl 
gribētu pabūt kopā ar skatītājiem, kuriem būs iespēja arī uzdejot kādu 
valceri. Varēsiet iegādāties A. Ozolas dziesmu albumus un notis. Ieejas 
maksa 3,00 EUR.

l Vērgales pamatskolā 31. maijā plkst. 10.00 “Cerību balvas” 
pasniegšana un Ģimenes dienai veltīts koncerts.

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 izdejos 25 
latviešu skatuviskās dejas: senākas un jaunākas un arī Dziesmu un deju 
svētku repertuāra dejas. Savu dejotprieku izrādīs dažāda vecuma dejo-
tāji – 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 VPDK “Vēr-
galīte” un vadītājas Kristīnes Jaunbrūnas sadarbībā ar Vērgales kultūras 
namu veidotu vienreizīgu pasākumu, ko atbalsta apmēram 400 dejotāju 
no 20 kolektīviem. Plašāka informācija tiks ievietota Pāvilostas novada 
mājaslapā www.pavilosta.lv un informācijas stendos novadā. 

Ziemupē
l Ziemupes tautas namā visu mēnesi apskatāma Gunta daubara 

fotoizstāde “no rītausmas līdZ saulrietam”.

pāvilostas novada pasākumi 
kultūras un iZGlītības iestādēs

Ir apklusuši soļi, 
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
                                     (O. Vācietis)
Pāvilostas novada pašvaldība izsaka 

līdzjūtību jānim vitrupam, 
māmiŅu 

Mūžības ceļos pavadot!

Cik gājums garš man nolemts bija, 
Tik šajā saulē noiets ir... 
                                      (A. Eglītis) 
Visdziļākā līdzjūtība jānim vitrupam 

un pārējiem piederīgajiem, 
mAmmu 

Mūžībā pavadot!
darbabiedri 

vērgales pagasta pārvaldē 

līdzjŪtīBAS

Mūžībā 
Sakas pagastā 

linards arājs 
(17.08.1937. – 25.04.2018.) 

Pāvilostā

ādams alberts urna 
(22.03.1928. – 04.04.2018.)

alma vaskopa
(09.07.1925. – 17.04.2018.)

Vērgales pagastā

tamāra jūlija vītoliņa
(12.08.1940. – 01.04.2018.)

laimdota vitrupa
(01.07.1932. – 01.05.2018.)

valdis vītoliņš
(07.02.1941. – 02.05.2018.)

pāvilostas novada dZimtsarakstu nodaļa Ziņo
JAUNDZIMUŠIE: 1 meitene Vērgales pagastā.

l Sākot ar šā gada 11. maiju, ģimenes ārsts juris kraĢis
Veselības un sociālā centrā pāvilostā  (Lejas ielā 10) 
piektdienās pieņems no plkst. 8.00 līdz 12.00.

l Pāvilostas novada būvvaldes vadītājs – arhitekts 
būs atvaļinājumā no 19. jūnija līdz 2. jūlijam.

inFormējam iedZīvotājus! 

JURISTES NOVADA IEDzīVOTĀJIEM 
BEzMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀcIJAS 

SNIEgS 2018. gADA 25. MAIJĀ:

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

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

PĀVILOSTAS PILSĒTAS SVĒTKOS
19. MAIJĀ

Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrs organizēs:

plkst. 10.30 
Pāvilostas pilsētas stadionā 

MINIMARATONS BĒRNIEM.
Tiek aicināts ikviens skriešanas 
entuziasts līdz 10 gadu vecumam!
Pieteikšanās Pāvilostas pilsētas 
stadionā pasākuma dienā 
no plkst. 10.00.

Minimaratonā apbalvots tiks ikviens mazais skrējējs!

Orientēšanās piedzīvojums “IEPAZĪSTI PĀVILOSTU”.
Orientēšanās sākums plkst. 14.30 Pāvilostas pilsētas stadionā.
Komanda sastāv no 2 – 6 cilvēkiem.
Jāpievar 10 obligātie kontrolpunkti.
Komandai līdzi fotoaparāts vai mobilais telefons ar kameru.
Varēs izmantot transportlīdzekļus.
Orientēšanās finišs līdz plkst. 16.00 Pāvilostas novada TIC, Dzintaru ielā 2.
Pieteikšanās līdz plkst. 14.20 pie TIC galdiņa Pāvilostas pilsētas stadionā.
Katru komandu finišā sagaida pārsteigums!

Pasākuma laikā tiks uzņemtas fotogrāfijas, kuras tiks publicētas mājaslapā 
www.pavilosta.lv un Pāvilostas novada TIC Facebook.com lapā!

PĀVILOSTAS PILSĒTAS SVĒTKU TIRGUS
19. maijā no plkst. 10.00 pilsētas stadionā

Tirgoties aicināti rokdarbnieki, mājražotāji, amatnieki, 
pārtikas preču tirgotāji u.c. interesenti.

Tirdzniecības vietu ierādīšana stadionā notiks 
19. maijā no plkst. 8.00.

Savu dalību pieteikt līdz 18. maijam darba dienās: 
P. – C. no 8.00 līdz 17.00, Pk. no 8.00 līdz 14.00. 

Atbildīgā persona Silvija Leja, tālr. 63484563. 


