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Tuvojoties Latvijas valsts svētkiem un ieras-
tajiem svinīgajiem svētku pasākumiem Pāvil
ostā un Vērgalē novembrī, arī šogad Pāvilostas 
novada iedzīvotāji aicināti pieteikt novadniekus 
un institūcijas pašvaldības apbalvojumiem, lai 
valsts svētku pasākumos godinātu pieteiktos 
pretendentus.

Līdz 22. oktobrim aicinām teikt labus vārdus 
par saviem līdzcilvēkiem un pieteikt tos šādās no-
minācijās:

n titulam “GODA NOVADNIEKS” – augstākais 
Pāvilostas novada apbalvojums, ko piešķir par se-
višķiem nopelniem novada labā;

n nominācijai “LABAIS DARBS NOVADAM”, 
kurā tiek izvirzīti nominanti un godināti ar Pāvilos-
tas novada apbalvojumu par novada iedzīvotāju ie-
saistīšanu sabiedriskās aktivitātēs, dodot pienesu-
mu novadam, nesaņemot par to materiālu atlīdzību.

Aicinām aktīvi balsot arī par vienu no trim 
kandidātiem, kas izvirzīti titulam “GADA NOVAD-
NIEKS” – Pāvilostas novada apbalvojums, ko piešķir 
par nozīmīgu ieguldījumu kādā valsts, pašvaldības, 
sabiedriskajā, saimnieciskajā un privātuzņēmuma 

darbā par konkrētu periodu.
Vēršoties ar rakstisku iesniegumu Pāvilostas 

novada domē (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā), izvirziet 
savus līdzcilvēkus PATEICĪBAS raksta saņemšanai, 
tajā norādot ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvārdu, 
ieņemamo amatu vai nodarbošanos; vispusīgu to 
nopelnu aprakstu, par kuriem ierosina apbalvot ar 
Pāvilostas novada apbalvojumu; iesniedzēja fizis-
kās personas vārdu, uzvārdu vai iesniedzēja juri-
diskās personas nosaukumu. Pateicības rakstu pie-
šķir, atzīmējot darba jubilejas vai sasniegumus, par 
kuriem netiek piešķirti augstākie Pāvilostas nova-
da pateicības apliecinājumi, kā arī par sabiedrisku 
darbu otra cilvēka labā.

Balsošanas urnas un anketas izvietotas novada 
pašvaldības ēkā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā), Vēr-
gales pagasta pārvaldē, Pāvilostas novada Tūrisma 
informācijas centrā un visās novada bibliotēkās. 

Arī šogad balsot par nomināciju “Gada novad-
nieks 2018” var elektroniski Pāvilostas novada 
mājaslapā www.pavilosta.lv (labajā augšējā stūrī 
meklējiet zilu lodziņu ar uzrakstu “2018. gada no-
minācijas”). 

ESIET ATSAUCĪGI!

ANKETA
Nominācijā “GADA NOVADNIEKS 2018” balsoju par: 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāju Irinu KURČANOVU – par nesavtīgu darbu muzeja 
izaugsmē, par veiksmīgu vairāku projektu realizēšanu un inovatīvu risinājumu ieviešanu muzeja 
ekspozīciju izveidē, tādējādi sekmējot muzeja darbību un attīstību.

Sakas pagasta viesu mājas “Ievlejas” saimnieci Agitu PĒTERSONI – 
par sentēvu tradīciju uzturēšanu, saglabāšanu nākamām paaudzēm un popularizēšanu, 
par Pāvilostas novada vārda nešanu ārpus novada robežām.

Vērgales pagasta zemnieku saimniecības “Kalniņkalni” īpašnieci Sandru BĒLIŅU – 
par ilggadēju un veiksmīgu zemnieku saimniecības vadīšanu un attīstību, 
par ES fondu līdzekļu piesaisti saimniecības paplašināšanai un nozares daudzveidības 
palielināšanai, par darbavietu radīšanu novadā.

Lūgums ar krustveida atzīmi “X” atzīmēt jūsu izvēli. Anketa tiks uzskatīta par derīgu ar vienu veiktu atzīmi.

Nominācijai “LABAIS DARBS NOVADAM 2018” izvirzu:  

                                                                           

(pretendenta vārds, uzvārds)

Pamatojums

Anketas iesniedzējs
                        

                                                                                   (vārds, uzvārds)                                                                    (paraksts)

Kā katru rudeni, pa zeltītu rudens 
lapu paklāju ar miķelīšu un mārtiņrožu 
pušķiem rokās ir atnākusi 
Skolotāju diena!
Paldies jums par izturību, sevis 
ziedošanu, par izdomu un dzīves gudrību,
skolojot un audzinot mūsu novada 
jauno paaudzi!

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs
Uldis Kristapsons

AICINĀM IZVIRZĪT GADA 
LABĀKOS NOVADNIEKUS!

Būt skolotājam 
ir kas īpašs…
Arods, kurš tā meistaram spēj dāvāt neparastu mūžīgo jaunību, 

jo vienmēr apkārt būs bērnu jautrās un skanīgās balsis.
Arods, kurš nes īpašu bagātību,

jo ļauj piedzīvot sava darba augļus – skolēnu sasniegumus.
Arods, kurš prasa neatsveramu ieguldījumu, 

kurš kā skolēna labākais ceļvedis rosina, mudina un atklāj.
Būt skolotājam ir kas īpašs, jo tā nav tikai misija,

bet gan sirdsdegsme un izaicinājums.
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pieda-
lījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELA-
VA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA, Ārija PAIPA un Andris ZAĻKALNS, 
kā arī pašvaldības darbinieki – Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE 
un Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. 
Sēdi protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 20 
darba kārtības punkti. 

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11.pantu, deputāte Ārija Paipa lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Dome atļāva Pāvi-
lostas vidusskolai izmantot finanšu līdzekļus, kas bija paredzēti projektu koordinatora 
amatam, lai nodrošinātu izmaiņas pedagogu atalgojumiem. Pāvilostas vidusskolas tarifi-
kācijas “pedagoģiskais personāls” sadaļā uzdeva iekļaut skolas direktora vietnieka štata 
vienību darbu 0,20 likmju apjomā ar minimālo algas likmi 800,00 EUR. Skolas direktora 
vietnieka atalgojumam finanšu līdzekļus uzdeva rast Pāvilostas vidusskolas budžetā. Pa-
pildināja un grozīja Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta Pāvilostas vidusskolas 
sadaļu un tarifikācijas saraksta Pāvilostas vidusskolas sadaļu “tehniskais personāls”un 
“pedagoģiskais personāls”. Dome lēma, ka pagarinātās dienas grupas pedagogiem atalgo-
jums netiek izmaksāts par skolēnu brīvlaiku periodu. Pāvilostas vidusskolas direktorei 
uzdeva slēgt ar darbiniekiem atbilstošas vienošanās par grozījumiem pie darba līgumiem. 

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11.pantu, deputāts Gints Juriks lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Dome nolēma 
nepiešķirt papildu finansējumu Vērgales pamatskolai 1172,00 EUR apmērā pedagogu 
atalgojumam, bet uzdeva finansējumu pedagogu atalgojuma palielināšanai rast Vērgales 
pamatskolas budžetā. Dome nolēma grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta 
Vērgales pamatskolas sadaļu un tarifikāciju Vērgales pamatskolas daļu. Dome lēma, ka 
pagarinātās dienas grupas pedagogiem atalgojums netiek izmaksāts par skolēnu brīvlai-
ku periodu. Uzdeva Vērgales pamatskolas direktoram slēgt ar darbiniekiem atbilstošas 
vienošanās par grozījumiem pie darba līgumiem.

â Dome uzdeva Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu atalgojumam finan-
šu līdzekļus rast Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas  budžetā. Nolēma grozīt Pāvilos-
tas novada pašvaldības tarifikāciju Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas sadaļā. Uzdeva 
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas  direktorei slēgt ar darbiniekiem atbilstošas vieno-
šanās par grozījumiem pie darba līgumiem.

â Dome uzdeva Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” pe-
dagogu atalgojumam finanšu līdzekļus rast Pāvilostas pilsētas pirmsskolas  izglītības 
iestādes “Dzintariņš” budžetā. Nolēma grozīt Pāvilostas novada pašvaldības tarifikāciju 
Pāvilostas pilsētas pirmsskolas  izglītības iestādes “Dzintariņš” sadaļā. Uzdeva Pāvilos-
tas pilsētas pirmsskolas  izglītības iestādes “Dzintariņš” vadītājai slēgt ar darbiniekiem 
atbilstošas vienošanās par grozījumiem pie darba līgumiem.

â Dome uzdeva Vērgales pagasta pirmsskolas  izglītības iestādes “Kastanītis” peda-
gogu atalgojumam finanšu līdzekļus rast Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestā-
des “Kastanītis” budžetā. Nolēma papildināt Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta 
Vērgales pagasta PII “Kastanītis” sadaļu un grozīt tarifikācijas saraksta Vērgales pagasta 
PII “Kastanītis” sadaļu. Uzdeva Vērgales pagasta PII “Kastanītis” vadītājai slēgt ar darbi-
niekiem atbilstošas vienošanās par grozījumiem pie darba līguma.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbī-
bā” 11.pantu, deputāte Ārija Paipa  lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Dome ievēlēja Āriju 
Paipu par Sociālo jautājumu komitejas locekli.

â Dome nolēma pazemināt nekustamā īpašuma “Jonasi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, nosacīto cenu par 30 procentiem. Apstiprināja nekustamā īpašuma “Jonasi”, Vērga-
les pagasts, Pāvilostas novads, nosacīto cenu 3 290 EUR. Noteica izsoli ar augšupejošu soli, 
izsoles solis – 700 EUR. Uzdeva pašvaldības privatizācijas komisijai veikt trešo nekustamā 
īpašuma atsavināšanas izsoli ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Jonasi”, Vēr-
gales pagasts, Pāvilostas novads. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Jonasi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, trešās izsoles noteikumus.

â Ar 01.10.2018. samazināja vienai personai ar otrās grupas invaliditāti  par nekus-
tamo īpašumu Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 
procentiem. 

â Dome nolēma atbalstīt projektam “Senlietu krātuves “Jūras māja” Ziemupē, apkārt-
nes labiekārtojums” līdzfinansējumu 25 278,62 EUR apmērā, no LAD prasītā summa ir 
40 194,10 EUR, kopējā  projekta summa, ar PVN 21% ir 65 472,72 EUR. Finansējumu pro-
jekta līdzfinansēšanai nolēma paredzēt Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada budžetā.

â Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas kopsummā 85,36 EUR ap-
mērā.

â Nolēma izvirzīt kandidātus Pāvilostas novada apbalvojumam “GADA NOVADNIEKS 
2018”  iedzīvotāju nobalsošanai: Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāju Irinu Kur-
čanovu, Sakas pagasta viesu mājas “Ievlejas” saimnieci Agitu Pētersoni un Vērgales pa-
gasta zemnieku saimniecības “Kalniņkalni” īpašnieci Sandru Bēliņu.

â Nolēma saskaņot Vērgales pagasta PII “Kastanītis” izglītojamā apmācību ģimenē.
â Nolēma vienai personai iznomāt uz 5 gadiem ar apbūves tiesībām pašvaldības 

piekritīgo zemi – zemes Akmeņu ielā 8, Pāvilosta, Pāvilostas novads, zemes vienību pla-
tībā 0,6954 ha – mazdārziņu ierīkošanai un funkcionāli nepieciešamo palīgēku izbūvei. 
Noteica nomas maksu 1,5% no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 
EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokli. Apstiprināja Akmeņu iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas novads, zemes nomas 
līguma projektu.

â Nekustamajam īpašumam Avotu ielā 1A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vie-
nībai saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve 
(NĪLM kods 0801) un plānotai zemes vienības daļai noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods 0801).

â Dome nolēma izdarīt 2014. gada 18. decembra zemes nomas līgumā Nr.77 grozī-
jumus, nosakot līguma 1.1. punktu šādā redakcijā “1.1.Kopplatība (ha) 11.79”. Grozījumi 

2018. GADA 27. SEPTEMBRĪ VĒRGALĒ NOTIKA 
KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE

2014. gada 18. decembra nomas līgumā Nr.77 stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīša-
nas. Vienošanās noslēdzama viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas.

â Dome nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Viļņu iela 10, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, zemes vienībai ar platību 0,0152 ha, no zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, uz individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0601. Noteica, ka nekustamajam īpašumam Viļņu iela 10, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, zemes vienībai platībā 0,0228 ha zemes lietošanas mērķis ir individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601.

â Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Baltijas jūras tauvas josla”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienībām platībā 71,89  ha, platībā 13,60 ha 
un platībā 18,69 ha no dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita kla-
sifikācijā norādītā lietošanas mērķa, NĪLM kods 0501 uz publiskie ūdeņi, NĪLM kods 0301.

â Dome piekrita nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Vērgales pagasts, Pāvilostas no-
vads, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību un piešķirot nosaukumu “Nosaukums”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 0,645 ha noteica  
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â Dome nolēma uzņemt rindā uz lielāku dzīvokli vienu personu kā personu, kura ar 
dzīvojamo platību nodrošināma vispārējā kārtībā.

â Dome nolēma piešķirt uz 5 gadiem īres tiesības vienai personai uz dzīvokli Rīvā, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads.

â Nolēma uz 5 gadiem iznomāt vienai personai lauksaimnieciskai ražošanai bez ap-
būves tiesībām pašvaldības piekritīgās zemes: “Ķēniņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas no-
vads, zemes vienību platībā 2,2 ha, “Jūlijas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, zemes 
vienību platībā 6,3 ha un nekustamo īpašumu “Gaismas”, Sakas pag., Pāvilostas novads, 
zemes vienību platībā 3,53 ha. Noteica nomas maksu 3 % no zemesgabalu kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās 
vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Nolēma uz 3 gadiem izīrēt vienai personai 1 istabu  dzīvokli  Plocē, Vērgales pa-
gastā, Pāvilostas  novadā.

â Dome atcēla 29.07.2018. Pāvilostas novada domes lēmumu (Protokols Nr. 9., 19. §) 
un 30.08.2018. Pāvilostas novada domes lēmumu (Protokols Nr. 10., 16. §).

â Dome pieņēma zināšanai domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona ziņojumu par 
administrācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2018. gada 18. oktobrī Pāvilostas novada paš-
valdībā.

Nākamā domes sēde plānota 2018. gada 25. oktobrī Pāvilostas novada paš-
valdībā.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

Pāvilostas novada pašvaldība Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas nova-
dā”, projekta  Nr. 9.2.4.2.//16/1/056 ietvaros rīko lekciju – 

SLIMĪBU PROFILAKSEI VIETĒJO DABAS PRODUKTU 
IZMANTOŠANA IKDIENAS ĒDIENKARTĒ

Lektore Vaira KĀRKLIŅA

ä 2018. gada 12. oktobrī  plkst. 14.00, 
Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zālē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā 
ä 2018. gada 25. oktobrī  plkst. 15.00, 
Vērgales kultūras namā, “Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

Pāvilostas novada pašvaldība atsāk regulāras 
vispārējo veselību veicinošas 

vingrošanas nodarbības novada iedzīvotājiem Pāvilostā un Vērgalē

ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/056 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā” ietvaros 

NODARBĪBAS NOTIEK:
ä pirmdienās plkst. 18.00  
Vērgales kultūras nama zālē, “Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;

ä otrdienās plkst. 18.00 
Pāvilostas vidusskolas sporta zālē, Dzintaru ielā 52, Pāvilostā, Pāvilostas novadā;

VINGROŠANAS NODARBĪBAS IR BEZMAKSAS!
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Aktīvā tūrisma sezona šogad ir noslēgusies, un nu varam atskatīties, cik veiksmīgi tā ir aiz-
vadīta.

Kā ierasts, vasarā Pāvilostas novadu apmeklē visvairāk tūristu, un šī vasara nebija izņē-
mums. Īpaši labie laikapstākļi mūs lutināja visu vasaru, bet jūlijs, kā katru gadu, ir visaktīvākais 
tūristu apmeklējumu mēnesis.

Taču jāatzīmē, ka šogad jūnijā Pāvilostu apmeklēja īpaši daudz viesu, kopskaitā 1310. Salī-
dzinot ar iepriekšējiem gadiem, tas ir ievērojams skaits. Tas skaidrojams ar pilsētā notiekošajiem 
pasākumiem – no 29. jūnija līdz 1. jūlijam Pāvilostā norisinājās orientēšanās sacensības “Kāpa 
2018”, kā arī 30. jūnijā norisinājās piejūras senioru festivāls “Pie jūras dzīve mana”. Šajā dienā 
pie mums, Tūrisma informācijas centrā, iegriezās 332 apmeklētāji, kas ir vislielākais vienas die-
nas apmeklētāju skaits šajā gadā. 

1.attēls. Pāvilostas novada TIC apmeklētāju skaits 2018. gadā

Šī sezona ir bijusi aktīva arī Pāvilostas jahtu ostā. Šogad Pāvilostas ostā ir ienākušas 295 
jahtas, kas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir lielākais skaits. Prieks, ka tik daudz viesu 
apciemo Pāvilostu arī pa jūras ceļiem. Cerams, ka nākotnē šis skaits palielināsies un mūs varēs 
apciemot arvien vairāk un lielākas jahtas, noslēdzoties molu pagarināšanas darbiem.

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

Kopumā aktīvā tūrisma sezona ir aizvadīta ļoti veiksmīgi, un par to ir jāsaka liels paldies 
visiem tūrisma uzņēmējiem, kuri aktīvi darbojas un ar savu viesmīlību un uzņēmību priecē Pāvil
ostas novada viesus, tādā veidā veidojot mūsu novada tēlu. 

Kā arī paldies ikvienam novada iedzīvotājam un pašvaldības darbiniekam, kurš pielika savu 
roku, lai tūrisma sezona izdotos. Mēs ticam, ka novada spēks un bagātība ir tā iedzīvotāji. 

Anta Podziņa,
Pāvilostas novada TIC konsultante

Tūrisma sezonas kopsavilkums

Pāvilostas novada pašvaldība 
aktīvi realizē Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) finansētā projekta “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei 
Pāvilostas novadā” projektu, pro-
jekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/056.

Pāvilostas novada pašvaldībā šī 
gada 13. septembrī Pāvilostas stadio-
nā notika sociālo darbinieku veselības 
un sporta diena, kurā bez Pāvilostas 
komandas piedalījās arī Jūrkalnes, 
Priekules, Durbes, Grobiņas, Aizputes 
un Rucavas komandas. Pēc svinīgām 
uzrunām un apsveikumiem koman-
das gatavojās sporta sacensībām, kas 
sastāvēja  no stafetes apkārt sporta 
stadionam. Katrs stafetes dalībnieks 
veica vienu stafetes posmu jeb disciplīnu, bet noslēgumā visa komanda iekāpa vienās 
slēpēs un vienā ritmā nosoļoja pēdējo stafetes posmu. Kopumā bija septiņi stafetes pos-
mi. Visi dalībnieki saņēma piemiņas balvas zivtiņas formā, bet pirmo trīs vietu ieguvēji 
ieguva kausus. Paldies visiem sporta dienas organizētājiem un dalībniekiem par veselīgi 
un sportiski pavadīto dienu!

Pāvilostas novada pašvaldība ak-
tīvi realizē Eiropas Jūrlietu un ziv-
saimniecības fonda (EJZF) pasākumā 
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju īstenošana” atbalstītu 
projektu “Valsts nozīmes arheoloģis-
kā pieminekļa Pāvilostas apmetnes 
labiekārtošana, I.D. Nr. 1702FL03
F043.0207000006”.

   Sakarā ar nepieciešamību 
piesaistīt sertificētu arheologu 
plānotie darbi nedaudz iekavējās. Par 
arheoloģisko uzraudzību līgums tika 

noslēgts ar Ventspils muzeja direktora vietnieku – vadošo pētnieku Armandu Vijupu. 
Pašreiz notiek bruģēšanas darbi. Būvdarbus veic SIA “AB būvniecība”. Objektu plānots 
pilnībā nodot līdz 15. oktobrim.

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

     

Projektam  “Dienvidkurzemes pie
krastes mantojums cauri gadsim-
tiem”, I.D. Nr. 5.5.1.0/17/I/009, ir 
noslēgts līgums ar CFLA (Centrālo 
finanšu līguma aģentūru) par tā rea-
lizāciju, un Pāvilostas novada pašval-
dība minētā projekta ietvaros realizē 
divus apjomīgus projektus “Vērgales 
muižas kompleksa atjaunošana un 
teritorijas labiekārtošana” un “Pret-
plūdu aizsargbūves – promenādes 
izbūve, lai novērstu plūdu apdrau-
dējumu un uzlabotu piekļuvi Pā-
vilostas novadpētniecības muzeja 
ēkai un moliem”.

   Pāvilostas novada pašvaldība pašreiz jau ir realizējusi Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides 
aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt 
ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri 
gadsimtiem” ietvaros, projekta daļu “Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un 
teritorijas labiekārtošana”.  Ir veikti abu ēku fasāžu rekonstrukcijas darbi, muzeja 
ēkas jumta un apkārtnes labiekārtošana. Pašreiz notiek ēkas nodošana ekspluatācijā un 
dokumentācijas sakārtošana atbilstoši līguma prasībām.

Vizma Ģēģere, 
projektu koordinatore

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
ĪSTENOTIE PROJEKTI

Pateicoties 203 ziedotājiem no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, 
Venecuēlas, Zviedrijas, Vācijas, Dānijas, Ēģiptes, Izraēlas un Latvijas, jaunajā 
mācību gadā Vītolu fonds administrēs un izmaksās 704 stipendijas. Ar ziedotāju 
atbalstu studijas uzsāks 282 pirmkursnieki, bet 422 esošie stipendiāti studijas 
turpinās. Šajā mācību gadā fonds izmaksās vairāk kā 1 200 000 EUR.

Vītolu fonds sadarbojas ar 30 uzņēmumiem, 7 fondiem, 27 organizācijām un 
korporācijām, 107 privātpersonām, un dibinātas 32 testamentāro novēlējumu 
stipendijas. Īpašā Draugu stipendija – pateicoties bijušo stipendiātu un citu labvēļu 
ziedojumiem – atbalstīs 16 jaunos studentus. Stipendiju lielumu nosaka ziedotājs, 
un tās ir, sākot no 1500 EUR līdz 6000 EUR.

No Pāvilostas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām 
stipendijām studēs 6 jaunieši: Ivo Jaunzems, Annemarija Savarina un Maiga Uz-
are (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Kate Štokmane (Ginta Stīpnieka 
piemiņas stipendija), Kristaps Klaks (Neal F.Jordan stipendija), Elvis Vīgants (Jaun-
sardzes fonda stipendija).

No Liepājas šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 34 
jaunieši, no Grobiņas novada studēs 5 jaunieši, no Nīcas novada – 4 jaunieši, no Aiz-
putes novada studēs 10 jaunieši, no Durbes novada studēs 2 jaunieši, no Priekules 
novada – 5 jaunieši un no Vaiņodes novada šajā mācību gadā ar fonda administrēta-
jām stipendijām studēs 6 jaunieši.

Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet 
maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Pieteikšanās nākamā 
mācību gada stipendijām no 2019. gada 15. janvāra līdz 1. martam. Paldies visiem 
ziedotājiem par ieguldījumu Latvijas jauniešu izglītībā!

Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

Vītolu fonda stipendijas saņem 
arī Pāvilostas novada jaunieši
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PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība septembrī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l Nekustamais īpašums, kas tiek atdalīts no īpašuma “Dārznieki”, Vērgales pagastā, 

un pievienots īpašumam “Lapsiņas”, Vērgales pagastā, 1,6518 ha platībā;
l “Maziekungi”, Sakas pagastā, 20,49 ha platībā;
l “Citroni”, Saraiķos, Vērgales pagastā, 3,7 ha platībā;
l “Tvērēji”, Vērgales pagastā, 2,1 ha platībā;
l Zemes gabala Sakas ielā 6A, Pāvilostā, 12 529 m2 platībā un divām ēkām Sakas ielā 

6B un Sakas ielā 6C, Pāvilostā;
l “Zemturi”, Vērgales pagastā, 3,1 ha platībā.

Pāvilostas novada pašvaldības oficiālā delegācija 23. septembrī bija Ukrainā, lai piedalītos 
Pāvilostas novada pašvaldības sadraudzības pilsētas Horodokas (Horodok) 805 gadu jubilejas 
svinībās, uz kuru domes priekšsēdētājs jau šā gada jūlijā saņēma oficiālu ielūgumu.

Viesojoties sadraudzības un sadarbības pilsētā Horodokā, delegāciju viesmīlīgi uzņēma pil-
sētas mērs Romāns Kušaks. Pie sarunu galda tika apspriestas tādas tēmas kā uzņēmējdarbība, 
pilsētvides sakārtošana un labiekārtošana, iedzīvotāju skaita samazinājums, darba vietu radīša-
na un bezdarba līmenis u. c., kā arī notika viedokļu un pieredzes apmaiņa.

Turpinājumā Horodokas pilsētas jubilejas reizē ar svētku uzrunu un sveicienu pilsētas iedzī-
votājiem un viesiem uzstājās domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. Pēc tam delegācija tika 
aicināta uzkavēties svētku koncertā, kurā muzicēja Horodokas pilsētas folkloras ansambļi, bērnu 
kolektīvi un citi mākslinieki.

Noslēgumā Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs aicināja Horodokas pilsētas mēru un 
pavadošo delegāciju nākamā gadā apmeklēt Pāvilostas novadu.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pāvilostas novads viesojas 
Horodokas pilsētas svētkos

Foto: M. Kurčanova

PAR PIETEIKŠANOS PAŠPATĒRIŅA 
ZVEJAS RĪKIEM 2019. GADAM

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju rūpnieciskās zvejas tie-
sību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 29., 30. un 31. punktu, līdz 2018. gada 
16. novembrim plkst. 17.00 tiek noteikts iesniegumu un ar tiem saistīto dokumentu iesniegšanas 
termiņš zvejas rīku limitu piešķiršanai 2019. gadā.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ
Pamatojoties uz Sakas ielas (Pāvilostā) iedzīvotāju lūgumu, pašvaldība novembrī un decem-

brī plāno visu bojāto ošu nozāģēšanu Sakas ielā. Papildu informācija pie pašvaldības izpilddirek-
tora Alfrēda Magones pa tālr. 26405900.

NOTIKUMI 
2018. gada septembrī

Pāvilostas novada pašvaldības policijas 
septembrī veiktie darbi

â Sakas pagastā kādā privātmājā sadarbībā ar Valsts policiju tika izņemts nereģis-
trēts šaujamierocis. Uzsākta izmeklēšana.

â Tika konstatēts, ka mežmalā atstāta automašīna. Pēc saņemtās informācijas, cil-
vēks iegājis mežā un 15 stundas neesot atgriezies. Pēc pārbaudes informācija nodota 
Valsts policijai.

â Pāvilostā aizturēts vīrietis, kas mēģināja nozagt degvielu no transportlīdzekļa. 
Persona nodota Valsts policijas darbiniekiem.

â Pāvilostā atrasts grāvī pamests velosipēds.
â Rīvā piefiksēts ģimenes vardarbības gadījums. Vīrietis uzvedās agresīvi, alkohola 

reibumā vadīja automašīnu, izraisīja avāriju. Pārkāpējs tika aizturēts un nodots Valsts 
policijas darbiniekiem. 

â Pāvilostā notika kautiņš. Cietušā persona nogādāta slimnīcā. Pārkāpējs aizturēts 
un nodots Valsts policijai.

â Saņemta informācija par lielu klaiņojošu suni Dzintaru ielas 99 rajonā. Tika pār-
meklēta apkārtējā teritorija. Suns netika atrasts.

Aleksandrs Urtāns,
Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Sociālā dienesta vadītāja būs atvaļinājumā no 12. līdz 26.oktobrim.
Sociālā dienesta speciāliste Vizma Alseika pieņems iedzīvotājus Saraiķos 
16.  oktobrī no plkst.10.00 līdz 16.00.

Ildze Balode, Sociālā dienesta vadītāja 

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Septembrī 9 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 3 ģimenēm – maznodrošinātās 

ģimenes statuss, 2 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 6 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 2 ģime-
nēm piešķirts pabalsts bērna piedzimšanai, 6 personām piešķirts veselības aprūpes pabalsts, 
piešķirts  vienreizējais pabalsts 10 daudzbērnu ģimenēm.

13. septembrī notika Sociālo darbinieku dienai veltītais pasākums, kurā piedalījās septiņu paš-
valdību Sociālo dienestu darbinieki un Pāvilostas un Jūrkalnes pansionātu darbinieki. Kopā pavadī-
jām jauku dienu. Pāvilostas novada Sociālais dienests izsaka lielu PALDIES  pasākuma atbalstīšanā 
SIA “Muižkalniņi” un Pāvilostas vidusskolas saimniecēm par garšīgajām pusdienām.
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20. septembrī pašvaldības semināru un izstāžu zālē notika 
sabiedriskā apspriešana par iespējamām aktivitātēm Zaļkalna 
mežā, Pāvilostā.

Uz sapulci bija sanākuši vairāk nekā 20 Pāvilostas pilsētas iedzī-
votāju, viņu vidū arī domes deputāti Zane Mežavilka, Ralfs Jenerts un 
Ārija Paipa un domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, kurš pauda 
iepriekš domes komitejā izdiskutēto un esošo deputātu viedokļus un 
redzējumu. No pašvaldības puses sapulcē piedalījās projektu koordi-
natore Vizma Ģēģere, ainavu arhitekte Anda Uzare, Pāvilostas novada 
TIC pārstāve Anta Lībiete, lietvede (protokolētāja) Liene Volenberga 
un sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova. “Latvijas Valsts 
mežus” pārstāvēja Dienvidkurzemes reģiona Meža apsaimniekošanas 
plānošanas vadītāja Dace Gūtmane un Akmensraga iecirkņa mežkopis 
Armands Milzarājs.

 Apspriešana iesākās ar nelielu izklāstu par jau esošo rekreāci-
jas objekta “Pāvilostas mežs” apsaimniekošanas plānu 2011.–2015. 
gadam un rekreācijas ekomeža “Pāvilostas mežs” individuālo plānu 
2016.–2020. gadam.

Tika uzklausīti iedzīvotāju viedokļi, ierosinājumi un redzējums. 
Kopsavilkumā tika nolemts, ka Zaļkalna mežs ir sakārtojams un pie-
lāgojams tik  tālu, cik tas ir līdzsvarā ar dabu, – izveidot slēpošanas 
un nūjošanas trasi, pastaigu takas, izvietot rotaļu elementus ģimenēm 
ar bērniem, izveidot nelielu automašīnu stāvlaukumu pie Bendorfu ie-
lasceļa, paredzēt brīvu meža zonu ogotājiem, sēņotājiem un citiem 
atpūtniekiem, kas vēlas mežu baudīt tā dabiskajā veidolā. Lielākais 
vairākums bija pret slēpošanas, nūjošanas un skriešanas trases izgais-
mošanu. Trases izveidē un rotaļu elementu izgatavošanā uzsvars tika 
likts uz dabīgiem materiāliem – koku, šķeldu, skaidām, auto stāvlau-
kumam grants segumu utt., kam piekrita arī “Latvijas Valsts mežu” 
pārstāvji. 

Šobrīd pašvaldība ir apņēmusies piesaistīt speciālistu, kas 
visas sapulcē izteiktās idejas apkopotu un izveidotu plānu projektu 
Zaļkalna meža labiekārtošanai un sakārtošanai, kā arī nākamā gada 
budžetā iespēju robežās paredzēt finansējumu meža sakārtošanai un 
labiekārtošanai. 

Savukārt LVM pārstāve Dace Gūtmane pauda viedokli, ka Zaļkal-
na meža projekts  vispirms ir saskaņojams ar LVM un pārrunu ceļā 
ir jāvienojas par LVM  iespējām līdzdarboties meža sakārtošanā un 
labiekārtošanā. 

Nākamā sabiedriskā apspriešana un izveidotā projekta plāna pre-
zentācija plānota 2019. gada pavasarī.

Nākotnē pašvaldība plāno piesaistīt dažāda veida ES projektu fi-
nansējumu.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Biedrības “Pāvilostas kultūr-
vēsturiskais vides centrs” vārdā 
gribu pateikties Brīvības ielas 
svētku dalībniekiem par jauka-
jām atsauksmēm. Tāpat paldies 
arī tiem pāvilostniekiem, kuri 
saklausīja Maritas Hornas “Pā-
vilostas Novada Ziņu” septembra 
numurā izteikto aicinājumu pie-
dāvāt Brīvības ielas iedzīvotāju 
darbu izstādei Visvalža Reimaņa 
(Pičiņa) kokgriezumus.

Tā kā no šiem erudītajiem 
cilvēkiem nāca priekšlikumi iz-
stādē izvietot ne tikai roku da-
rinājumus, bet arī interesantus 
kolekciju, hobiju vai kādu citu 
īpašu veikumu atainojošus ma-
teriālus, lūdzam Brīvības ielas ie-
dzīvotājus dalīties ar savā rīcībā 
esošo informāciju. Līdz izstādes 
atklāšanai, ko plānojam novem-
brī, gaidām vēl arī papildu ziņas 
par V. Reimaņa kokgriezumiem. 
Ja īpašniekiem nav vēlmes tos ie-
sniegt izstādei, priecāsimies arī 
par šo kokgriezumu fotogrāfijām. 

Kā jau minēts mūsu biedrī-
bas nosaukumā, mūs interesē 
gan kultūrvēsture, gan vide. 
Turpmākajos biedrības organizē-
tajos kultūrvēstures pasākumos 
vēlamies, lai tiktu saražots pēc 
iespējas mazāk atkritumu. Pa-
saulē aizvien populārāka kļūst 
tendence publiskos pasākumos 
neizmantot vienreizlietojamus 
traukus. Tā vietā tiek piedāvātas 
“trauku bibliotēkas”, no kurām 
var paņemt trauku un ēdamrīku, 
ieturēt maltīti, nomazgāt lietoto 
un atlikt atpakaļ. Trauku biblio-
tēkām izmanto traukus ar otru 
elpu, tādus, kas mājsaimniecī-
bās vai uzņēmumos vairs netiek 
lietoti un lieki aizņem vietu. Do-
mājot par nākotni, lūdzam jūs 

Aicinājums turpmākiem pasākumiem

Trauku bibliotēka festivālā “Komēta” Daugavgrīvas cietok-
snī. Foto: G. GrimstaHeniņa

neizmest sev vairs nevajadzīgos 
traukus un citus galda piederu-
mus, bet gan nodot tos biedrības 
“Pāvilostas kultūrvēsturiskais 
vides centrs” rīcībā. Tos lietosim 
gan turpmākajos ielu svētkos jau 
tradicionālās iedzīvotāju gata-
votās zupas videi draudzīgākai 
servēšanai, gan jaunas ekspozīci-
jas – “Pāvilostnieku trauki laiku 
griežos” izveidošanai. 

Lai izstāde taptu krāšņāka, 

svētki – videi draudzīgāki un ie-
skats trauku vēsturē – pilnīgāks, 
lūgums Brīvības ielas iedzīvotā-
jiem dalīties ar saviem talantiem 
un veikumiem, bet pārējiem in-
formatīvā izdevuma lasītājiem 
izlemt par sev vairs nevajadzīgo 
trauku likteni, sazinoties ar Ma-
ritu Hornu (29226526) vai mani 
(63498169).

Guna GrimstaHeniņa

Pateicoties Pāvilostas novada 
pašvaldības kultūras un izglītības 
projektu finansēšanas konkursā 
saņemtajam finansējumam, Pāvil
ostas novada TIC tika pie iespē-
jas izveidot 10 putnu un tauriņu 
vērošanas maršrutus Pāvilostas 
novadā un arī noorganizēt dažas 
aktivitātes, lai interesenti varētu 
tikties ar ornitologiem un uzzināt 
daudz vairāk par šo nodarbi un 
par putnu vērošanas pamatiem.

15. septembrī interesentiem 
bija dota iespēja doties uz Papes 
dabas parku un ornitologu pava-
dībā iepazīt Latvijas putnus. Šis 
brauciens tapa sadarbībā ar vēl 
vienu pieteikto projektu “Iepa-
zīsti Latvijas putnus”. Ornitologs 
Oskars Keišs gan izrādīja ornito-
loģijas staciju, gan putnu ķerša-
nas murdus un tīklus. Parādīja, 
kā tiek gredzenoti putni, pastās-
tīja par sikspārņu gredzenošanu.

Kopā ar ornitologu Ritvaru 
Rekmani tika vēroti putni Papes 
kanāla malā un pie jūras, pie Pa-
pes bākas. Atpakaļceļā mūs ne-
daudz arī iepazīstināja ar Nīcas 
laukiem, kur migrācijas laikā var 

Dodas pārgājienā, 
lai iepazītu Latvijas putnus

lieliski vērot putnus, noslēgumā 
pēdējā pietura pie Liepājas eze-
ra – apskatīt pirms neilga laika 
tapušo putnu vērošanas torni. 
Visas dienas laikā tika novērotas 
kopā 65 putnu sugas.

Paldies visiem interesentiem, 

un drīzumā ar izveidotajiem marš-
rutiem būs iespēja iepazīties Pāvil
ostas mājaslapā www.pavilosta.lv.

Anta Lībiete, 
Pāvilostas novada 
TIC vadītājas p.i.

No 21. līdz 24. septembrim Vērgalē pie centra dīķa norisinājās 
gadskārtējās karpu makšķerēšanas sacensības.

Ja sacensību sākumā vēl laika apstākļi bija visnotaļ vasarīgi, tad 
nākamajā dienā makšķerēšana bija jāturpina diezgan ekstremālos 
apstākļos, ar lietu un vēju. Sacensību organizators Aivars Sprudzāns 
pastāstīja, ka pavisam piedalījās 5 komandas, bez loma nepalika nevie-
na komanda, bet kopā tika noķerts 248,27 kg zivju, un lielākā no tām 
svēra 12,2 kg!

1. vieta – Reinis KREICBERGS un Linda IVRA no Ventspils – 122 kg;
2. vieta – Jānis LŪKS un Ints ĀBOLS – 67 kg;
3. vieta – Līga un Jānis MEGŅI no Aizputes – 29,49 kg! 

Vita Braže

Makšķerēšanas 
sacensības Vērgalē

Foto no A. Sprudzāna personīgā arhīva

Apspriež Zaļkalna meža 
labiekārtošanas iespējas
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Bieži zāļu lietošana tiek uztverta kā vienīgais veselības atjaunošanas veids.
Veselības ministrija aicina izvairīties no pārmērīgas un nekontrolētas medikamentu 

lietošanas un stingri sekot ārsta norādījumiem, zāļu lietošanas ilgumiem un devām.
Atcerieties, ka zāles pēc savas būtības ir ķīmiskie savienojumi, kas ievērojami iespai-

do cilvēka organismu un var izraisīt arī negatīvas sekas.
Ņemiet vērā, ka “nepamatoti iemesta ripa netiek ieskaitīta” un ir pat veselībai bīstama!
Iemesli pārmērīgai zāļu lietošanai:
l saslimstības pieaugums;
l neveselīgs uzturs, dzīvesveids un saslimstību profilakses trūkums, kas palielina 

ielaisto slimību gadījumus;
l zāļu lietošana tiek uztverta kā vienkāršākais veselības uzlabošanas veids;
l zāļu industrijas veiktie zāļu lietošanu veicinošie pasākumi;
l atkarības veidošanās no zāļu lietošanas, tajā skaitā arī no zālēm, kuru aprakstos 

atkarības rašanās iespējas netiek norādītas;
l būtiski palielinās valsts finansējums zāļu apmaksai hroniskiem pacientiem.
Domājot par veselības saglabāšanu un uzlabošanu, Veselības ministrija aicina:
l Ēd veselīgu pārtiku – iekļauj savā ēdienkartē pēc iespējas vairāk produktu, kas 

satur fitokomponentus. Tie ir bioķīmiski savienojumi, kas palīdz organismam cīnīties 
ar vīrusiem un saglabāt veselību. Šīs vielas ir svaigos kāpostos, ķiplokos, lociņos, 
citrusaugļos.

l Lieto uzturā skābpiena produktus – tie satur mikroorganismus, kas stimulē imūno 
sistēmu.

l Nozīmīga loma ir C vitamīnam – tas veicina interferona izstrādi organismā, kas 
darbojas vīrusus iznīcinoši. Tāpēc ēd daudz kivi, mežrozīšu augļus, kāpostus, saldos pi-
parus, apelsīnus un greipfrūtus.

l Daudz lieto šķidrumu – zāļu tējas, svaigi spiestas sulas, minerālūdeni!
l Ievēro pareizu darba un atpūtas režīmu – vingro, skrien, kusties aktīvi, esi svaigā 

gaisā, tomēr uzmanies nosalt. Agrie rīti vēl ir auksti, tādēļ neaizmirsti šalli un cimdus! 
Īpaši padomā par savu bērnu apģērbu, jo ar silto apģērbu, kas uzvilkts no rīta, dienas 
laikā, strauji kustoties, kļūst karsti, tas tiek novilkts, un saaukstēties ir ļoti viegli.

l Savlaicīgi apmeklē ārstu – reizi gadā, ierodoties uz profilaktisko apskati, pacienta 
iemaksa nav jāmaksā, un pieteikties iespējams savlaicīgi, sev vēlamā laikā. Ārsts tevi 
izmeklēs un ieteiks tavam vecumam paredzēto laboratorisko profilaktisko izmeklēšanu.

l Saglabā optimismu un možu garu – sena gudrība vēsta, ka vislabākās zāles esot 
smaids. Mēdz teikt arī, ka no cilvēka, kurš uz dzīvi raugās gaišu skatu un ar optimismu, 
slimības bēgot. Meklēsim katrā lietā labo un uzsmaidīsim cits citam!

10 dabīgās antibiotikas, kas bieži var aizstāt ķīmiskās zāles 
Lielā mērā medicīnas sasniegumi glābj mūs, un vīrusi un baktērijas atkāpjas an-

tibiotiku priekšā, bez kurām dažkārt patiešām nevar iztikt dažādu slimību ārstēšanā. 
Taču mēs ne vienmēr nopietni attiecamies pret blaknēm, jo antibiotikas ne tikai apkaro 
kaitīgās baktērijas, bet iznīcina arī vērtīgās. Rezultātā tiek bojāta zarnu trakta dabīgā 
mikroflora, kas savukārt izraisa disbakteriozi un imunitātes vājināšanos. 

Taču pastāv cits risinājums – dabīgās antibiotikas, kam piemīt augsta antibakteriāla, 
pretsēnīšu un pretvīrusu iedarbība un kas spēj aizsargāt cilvēka organismu no kaitīga-
jām baktērijām. 

Lūk, 10 labākās dabīgās antibiotikas, kas lieliski aizstāj farmācijas industrijas 
ražojumus. 

Ķiploks
Ķiploks ir spēcīga dabīgā antibiotika, kas aktīvi cīnās ar tādām baktērijām kā 

stafilokoks, streptokoks un citām. Pētījumu gaitā pierādīts, ka pacienti, kuri katru 
dienu lietoja ķiplokus, atbrīvojās arī no tādām veselības problēmām kā diabēts, augsts 
asinsspiediens, alerģija, zobu sāpes un sirds slimības. 

Mārrutki
Šis augs ne tikai palīdz organismam cīnīties ar infekcijām, bet arī paaugstina 

imūnsistēmas aktivitāti, efektīvi ārstē kakla sāpes un augšējo elpošanas ceļu saslimšanas. 

Turklāt pierādīts, ka regulāra mārrutku lietošana spēj iznīcināt baktērijas, kas izraisa 
urīnceļu slimības. 

Augļi un dārzeņi ar augstu C vitamīna saturu 
Vitamīns C, kā zināms, nostiprina imūnsistēmu un uzlabo organisma spējas cīnīties 

ar slimību. Vitamīns C rodams jāņogās, apelsīnos, citronos, kivi, zemenēs, plūmēs un 
arbūzos, kā arī piparos, sīpolos, pētersīļos, kāpostos, sparģeļos, tomātos un spinātos. 

Medus
Medus izsenis ir pazīstams ar savām unikālajām ārstnieciskajām īpašībām. Tautā to 

ļoti bieži sauc par dabīgo antibiotiku. Šim produktam piemīt antibakteriāla, pretvīrusu, 
pretsēnīšu, pretiekaisuma, antioksidantu, antiseptiska un brūču dziedējoša iedarbība.

Kanēlis
Kanēlis tiek izsenis izmantots gan kā garšviela, gan zāles, un tā īpašības ir patiešām 

unikālas! Daudzās vērtīgās vielas, kuras ir kanēlī, spēj apturēt baktēriju un sēnīšu augša-
nu. Kanēlis ir bagāts ar antioksidantiem. Turklāt kanēlis labvēlīgi iedarbojas uz aizkuņģa 
dziedzeri, regulējot cukura un insulīna līmeni asinīs, un ir labākais profilaktiskais dia-
bēta līdzeklis.

Ingvers
Ingvers tradicionāli tiek izmantots saaukstēšanās un gripas ārstēšanai, tomēr tā 

diurētiskās īpašības tika atklātas salīdzinoši nesen. Saskaņā ar pētījumiem ingvers pa-
līdz iznīcināt gripas vīrusus un palielina imūnsistēmas spēju cīnīties ar infekciju.

Ingveru iesaka lietot kā profilaktisku līdzekli pret sliktu dūšu un caureju, grūtniecī-
bas laikā un izejot ķīmijterapijas kursu. Turklāt ingvers plaši tiek izmantots gremošanas 
traucējumu gadījumā, kā arī lai samazinātu sāpes, ja cilvēks cieš no osteoartrozes. Ing-
vers ir pat dabīgs vēža profilakses līdzeklis. 

Eikalipts
Eikaliptu var izmantot kā vietējas darbības antibiotiķi, jo, uzklājot to uz ādas, tas lik-

vidē baktērijas. Šis augs kā garšīga un noderīga piedeva tējai plaši tiek izmantota cīņai ar 
infekcijām, visu veidu klepus ārstēšanā un kā efektīvs temperatūru pazeminošs līdzeklis. 
Turklāt eikalipts tiek uzskatīts par dabīgu antiseptiķi, kas iznīcina sēnīti, baktērijas un 
vīrusus.

Ehinācija
Šis augs satur vielas, kas paaugstina imūnsistēmas aktivitāti, noņem sāpes, samazina 

iekaisumu, tam piemīt pretvīrusu un antioksidējošs efekts. 
Profesionāli ārstniecības augu vācēji iesaka ehināciju lietot, lai ārstētu urīnizvadceļu 

infekcijas, kandidozi, ausu infekcijas, mikozi, sinusītu, siena drudzi un pat gadījumos, 
kad lēni dzīst brūces. Saskaņā ar pētījumiem ehinācijas ekstrakts labi ārstē herpes vīru-
su, tiek izmantots cīņai ar saaukstēšanos un gripu, kā arī iznīcina tāda veida baktērijas, 
kas zināmas kā zeltainais stafilokoks. 

Ābolu etiķis
Šis produkts satur ābolskābi, kas pazīstama ar savām pretvīrusu, antibakteriālajām 

un pretsēnīšu īpašībām. 
Ābolu etiķis ir nāvējošs visu veidu mikrobiem, kuri uzbrūk mutes dobumam, un 

darbojas kā sūklis, kas no turienes izvelk toksīnus un kaitīgos mikroorganismus. 

Lauru lapas
Lauru lapām ir pārsteidzoša spēja nomākt un iznīcināt plašu kaitīgo mikrobu spek-

tru, ļaujot mūsu organismā vairoties vērtīgajām baktērijām. Labākā aizsardzība no sli-
mības ir profilakse. Iekļaujiet minētos produktus savā ikdienas ēdienkartē, un daudzas 
veselības problēmas jūs nepiemeklēs!

Avots: “you-journal.ru”

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA
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Pāvilostas novada pašvaldī-
ba ir uzsākusi Eiropas Jūrlietu 
un zivsaimniecības fonda (EJZF) 
pasākumā “Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju īste-
nošana” atbalstīta projekta “Sen-
lietu krātuves “Jūras māja” 
izveide Ziemupē”, I.D. Nr. 
1702FL03F043.0207000007 
realizāciju. 

Jau no 14. augusta sākušies 
darbi pie senlietu krātuves “Jūras 
māja” izveides Ziemupē. 

Kādēļ tika nolemts ēku atjau-
not? Iespējas, kā vienmēr, bija 
vairākas.

Pārdot. Vien nekad nevar zi-
nāt, kas un kāpēc ēku nopirks 
(ja nopirks) un kādas pārmaiņas 

tas ienesīs ciemā. Piemērs tam 
ir Ziemupes skolas vietā uzceltā 
ēka.

Nograut, nolīdzināt līdz ar 
zemi, bet to tiešām negribējās.

Atjaunot. Tādu lēmumu pie-
ņēma mūsu novada pašvaldība. 

Ziemupes pienotava vēstu-
riski ir piederējusi Ziemupes 
muižas kompleksam. Ja var ticēt 
gada skaitlim uz ēkas sienas, tad 
ēka būvēta 1834. gadā. Domāju, 
ka tā ir senākā ēka Ziemupes 
centrā. Tiesa, nav ziņu par tautas 
nama ēkas kā muižas magazīnas 
klēts celtniecības gadu. Zināms 
vien tas, ka 1929. gadā tā tika 
pārbūvēta par izglītības biedrī-
bas “Centība” saieta namu. No 

Ziemupes muižas galvenās ēkas 
pēc pārbūves vēsturiski pāri nav 
palicis nekas.

Tā kā Ziemupe atrodas Bal-
tijas jūras krastā, jaunais pro-
jekts tika nodēvēts par “Jūras 
māju”. Tajā plānojam izvietot 
ekspozīcijas par mūsu piekrasti, 
tās augiem, par zivīm, par cie-
ma vēsturi. Sava vieta tajā tiks 
atvēlēta zobenzivij, kura vairāk 
nekā desmit gadus mājo tautas 
namā. Mums ir stāsti par sade-
dzinātajām ziemupnieku laivām, 
par jūrā nogrimušiem kuģiem un 
stāsts par kuģi, kuram izdevās 
krastā izskriet pavisam nesen. 
Mājas otrajā stāvā domājam iz-
vietot Ziemupes senlietu krātuvi. 

JŪRAS MĀJA ZIEMUPĒ

Pamazām vien pie mums ceļu 
ir atraduši seni saimniecības 
priekšmeti, sadzīves lietas. 

Lai “Jūras māju” izveidotu 
pēc iespējas interesantāku, es 
vēlos lūgt arī jūsu iesaistīšanos. 
Varbūt jums ir zināmi vēl kādi 
stāsti par Ziemupes jūrā gājēju 
piedzīvojumiem, dzīvi? Varbūt 
jūsu mājās atrodas kādi ar jūru 
saistīti priekšmeti? Man no vectē-
va (viņš jūrā gāja Pērkones pusē) 
mantojumā ir divas stikla bojas, 
sens kuģa zvans, tiem arī ta-
gad būs jaunas mājas. Māju gan 
mums pašiem, gan mūsu ciemi-
ņiem gribas izveidot kā palieko-
šu vērtību, kā vietu, kurā ienākot 
visiem būtu skaidra Ziemupes 
ciema būtība.

Mājas stāvoklis izrādījās bē-
dīgāks, nekā gaidījām. No vecās 
ēkas pāri palika vien mūrētā daļa, 
viens skurstenis un jumta loga 
kaltais režģis. Bija cerība, ka būs 
restaurējamas senās pārsedzes, 
spāres, kuras vecie meistari  sa-
numurējuši ar kokā iegrieztiem 
skaitļiem, bet nekā. Laiks un mit-
rums darījuši savu, un dažā pār-
sedzē sadzīts tik daudz naglu, ka 

izdevīgāk to nodot metāllūžņos. 
Patiesi pārsteidza iespaidīgais 
akmens pamatu dziļums. 

Projektētājs Ralfs Rešet-
nieks darbu paveicis ļoti rūpīgi. 
Jaunajai ēkai plānots dakstiņu 
jumts, 3 jumta logi saules pusē, 
galvenā ieeja no skolas puses. Ir 
doma lejas stāvā ierīkot dušu un 
paredzēt iespēju izmazgāt veļu. 
Tādā vasarā kā šī, kad liela daļa 
ciema aku ir pavisam sausas, tas 
mūsu ļaudīm būtu ļoti noderīgi. 
Ēkas apkārtni paredzēts labie-
kārtot. Ne visiem papilddarbiem 
šobrīd ir līdzekļi, bet viss virzās 
uz priekšu. Pie veiksmes un labu 
apstākļu sakritības mūsu “Jūras 
mājai” pavasarī vajadzētu būt 
gatavai. Cerēsim uz sakarīgiem 
laika apstākļiem un vēlēsim veik-
smi celtniecības firmai “Taigers”, 
kura šo pārbūvi veic.  

Un vēlreiz, ja jums pieder kas 
tāds, kas varētu noderēt “Jūras 
mājas” izveidei, dodiet ziņu. Un, 
ja jūs atceraties kādu stāstu, kas 
būtu interesants citiem, mēs to ar 
prieku uzklausīsim.

Daina Vītola

Foto: D. Vītola

Pirmdien, 10. septembrī, 
Pāvilostas novadu apmeklēja 
Liepājas reģiona tūrisma cen-
tru vadītāji un pārstāvji. Pēdējā 
pusotra gada laikā reģiona pār-
stāvji regulāri sanāk kopā kādā 
no novadiem un pārrunā aktua-
litātes, un iepazīstas ar reģiona 
tūrisma piedāvājumu.

Ciemiņi ieradās no Liepājas 
TIB, Vaiņodes, Embūtes, Aizpu-
tes, Skrundas, Durbes, Priekules, 
Nīcas, Kazdangas, Grobiņas un 
Cīravas.

Apmeklējām maizes ceptuvi 
un kempingu “Ievlejas”, kur ikvie-
nam bija iespēja piedalīties maizes 
cepšanā. Maizes ceptuve iekļauta 
arī KTA ģimeņu piedāvājuma mar-
šrutā un ir populāra tūristu gru-
pām. Šajā rudenī maizes ceptuves 
atslēgas vārdi: PRIEKS un MAIZE. 
Saimniece dalījās ar savu maizes 
cepšanas stāstu, iepazīstināja ar 
kempingu. Katrs tika pie sevis vei-
dotā maizes klaipiņa.

No kempinga līdz Pāvilostai 
izbaudījuši Sakas upi un jūru 
braucienā ar laivām, apmeklējām 
rotu darbnīcu “Jūras rotas”, ap-
skatījām jaunās ekspozīcijas Pā-
vilostas novadpētniecības muzejā.

Noslēgumā visiem bija iespē-

Pāvilostu apmeklē Liepājas reģiona tūrisma speciālisti

ja doties uz atpūtas vietu “Miera 
osta”, lai apskatītu namiņu kokā, 
kurš ir kļuvis populārs romanti-
kas meklētājiem, un pirti jūras 
malā.

Pateicoties saulainajam un 

siltajam laikam, vizīte izvērtās 
ļoti pacilāta, un vienmēr prieks 
redzēt, ka viesi dodas projām 
smaidīgi un labi pavadījuši laiku 
pie mums.

Liels paldies kolēģiem par ap-

meklējumu!
Paldies Agitai Pētersonei par 

silto uzņemšanu, Ģirtam Vago-
tiņamVagulim un Ērikam Frei-
denfeldam par laivu izbraucienu, 
Ingrīdai Jansonei un muzeja va-

dītājai Irinai Kurčanovai, kuras 
ziedoja savu brīvdienu, un “Miera 
ostas” saimniekiem Anitai un Val-
dim. 

Anta Lībiete, Pāvilostas 
novada TIC vadītājas p.i.
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Trīsdesmitajā kilometrā, 
netālu no Liepājas – Ventspils 
šosejas, atrodas Vērgales baz-
nīca un kapsēta. Tai pretī vēl 
šodien stāv laika gaitā nosir-
mojusi ēka, kuras telpās mek-
lējams Vērgales skolas pirm-
sākums. Pēc vecāku cilvēku 
atmiņām, ap 1780. gadu pirmā 
skola Vērgales pagastā bijusi 
baznīcas kroga telpās. Savu-
kārt 1828. gadā apmēram 70 
metrus no kroga pēc vietējā ba-
rona vēlmes uzcelta vienstāva 
mūra ēka ar dakstiņu jumtu un 
piecām istabām skolas vajadzī-
bām. Vērgales muižas pils, kur 
šobrīd atrodas Vērgales pamat-
skola, ir uzcelta 1837. gadā, bet 
skola tajā sāka darboties pirms 
96 gadiem. 

2018. gads Vērgales pamat-
skolai ir jubilejas gads, tāpēc 
22. septembrī ar absolventu sa-
lidojumu un pasākumu Vērgales 
kultūras namā Vērgales pamat-
skola atzīmēja savu 190. jubi-
leju! Šis atkal bija ļoti sirsnīgs 
un jauks atkalredzēšanās pasā-
kums, kurā satikās laiks, senat-
ne un tagadne, dažādu paaudžu 
cilvēki. Jau agrā pēcpusdienā 
skolas absolventi, esošie un biju-
šie darbinieki pulcējās Vērgales 
pamatskolā, lai, izstaigājot sko-
las telpas, vēlreiz kavētos mīļās 
atmiņās par šeit pavadīto skolas 
laiku un satiktu savus bijušos 
klasesbiedrus un skolotājus. Pēc 
reģistrācijas skolas vestibilā, 
kuras laikā piereģistrējās 205 

VĒRGALES PAMATSKOLAI 190! 

Ikviens skolotājs un skolas tehniskais darbinieks kād-
reiz arī bijis skolnieks. Mācījies skolā kā visi citi, arī viņam 
ir bijuši klasesbiedri, pirmā audzinātāja, mīļākā skolotāja, 
mācību priekšmets, kas padevās vislabāk, draugi, notiku-
mi un mīļākās atmiņas par savu skolu! Tuvojoties Vērgales 
skolas 190 gadu jubilejai, no darba brīvākos brīžos tika uz-
runātas 5 skolotājas un 4 tehniskās darbinieces – skolas 
absolventes,  kas pašlaik strādā Vērgales pamatskolā.  Un 
katrai no viņām ir savs atmiņu stāsts un nākotnes redzē-
jums. 

Iveta VANAGA, Vērgales pamatskolas 1976. gada absol-
vente, skolas gaitas šajā skolā uzsākusi 1968. gadā. Šobrīd 
strādā Vērgales pamatskolā par sākumskolas skolotāju un 
bibliotekāri. Viņas darbs skolā mērāms 27 gadu garumā, no 
kuriem 10 gadi nostrādāti bērnudārza vecākajā sagatavošanas 
grupā. Visvairāk patīk mācīt bērniem latviešu valodu un dabas 
zinības. Iveta uzskata, ka strādāt skolā un būt par skolotāju, tas 
ir dzīvesveids. Strādāt skolā ir ikdiena, tā ir dzīve, turklāt ļoti in-
teresanta un piepildīta. Katra diena liek saprast, ka esi tālu no 
ideāla. Tas gan nav mērķis, būt ideālam, bet liek meklēt jaunus 
un jaunus ceļus. Strādāt par skolotāju nozīmē to, ka no rīta līdz 
pēcpusdienai tāda īsti sava privātā dzīve neeksistē, visa būtība 
ir tikai un vienīgi skolēni un mācību process, bet vakarā, pārnā-
kot mājās, gluži kā aktieris, uzreiz nespēj iziet no savas lomas. 
Ivetai ļoti, ļoti patīk bērni, bet visvairāk tie, kuri ir sākumskolas 
vecumā. Strādājot skolā tik ilgus gadus, skolotājam rodas zi-
nāma pieredze un izveidojušies secinājumi. Iveta uzskata, ka 
kādreiz bērnus bija vieglāk ieinteresēt un ar kaut ko pārsteigt, 
nemainīgs palicis vien tas, ka jebkurā gadījumā strādāt ar bēr-
niem ir interesanti. Šajos laikos skolēns un skolotājs ir kā part-
neri, viens otru papildina. Mainījies ir arī mācīšanas un mācību 
process. Bērni mūsdienās ir ļoti kustīgi, aktīvi, dažkārt arī skaļi. 
Bet ja visa – stresa un trokšņu – sakrājas par daudz, Iveta liek 
plecos mugursomu un dodas dabā. Ejot gar jūru vai staigājot 
pa mežu, visas lietas un domas sakārtojas atkal savās vietās. 
Ar kājām nostaigāts daudz, visa jūras robeža no Nidas līdz pat 
Ainažiem. Viens no pēdējo gadu lielākajiem izaicinājumiem bija 
melnais stārķis Aivo. Tas bija ļoti interesants laiks Ivetas dzīvē, 
taču reizē radīja arī lielu līdzpārdzīvojumu par notiekošo. Iveta 
uzskata, ka darbojoties un kustoties notikumi paši pienāk klāt. 
Lielu ikdienas daļu Ivetai aizņem lasīšana. Bieži grāmatās tiek 

meklētas atbildes uz jautājumiem gan mācību jomā, gan psiho-
loģijā. Bet, atskatoties atpakaļ, kad Iveta vēl pati mācījās sko-
lā, arī atrodami interesanti atgadījumi no skolas dzīves. Viņas 
audzinātājs bija skolotājs Arno Šneiders. Ivetas klasesbiedri 
maijā, neilgi pirms mācību gada beigām, bija atraduši beigtu 
kaiju, kuru klasē ielikuši skapī ar domu, ka skolotājs Šneiders 
to varētu izbāzt un putns kļūtu par eksponātu. Beigtais putns 
kaut kādu iemeslu dēļ tika aizmirsts skapī. To skolas darbinieki 
bija atraduši vasarā, jo kabinetā jau bija izplatījusies zināma 
smaka. Viss bijis darīts ar konkrētu domu, bez jebkāda slikta 
nolūka, taču galu galā iznācis kā iznācis… 

Iveta ir arī no tiem skolotājiem, kam kolēģi ir skolotāji, pie 
kuriem viņa savulaik mācījusies. Izjūtas ir dažādas, iesākumā 
strādāt kopā ar cilvēku, kurš vēl tikko bijis tavs skolotājs, ir 
savādi, liela cieņa un bijība. Taču, gadiem ejot, savādās sajū-
tas pāriet, viss mainās. Vieglāk ir ar tiem kolēģiem, kuri ir tikai 
mazliet vecāki, savukārt, vecāka gadagājuma kolēģi visu mūžu 
būs skolotāji. Īpaši mīļas atmiņas Ivetai ir par skolotāju Inesi 
Renķi, kura ļoti labi iemācījusi latviešu valodu, un matemātikas 
skolotāju Rihardu Zeniņu, kurš šo pašu priekšmetu mācījis arī 
Ivetas meitai Dainai. 

Ivetas vēlējums Vērgales pamatskolai – lai skola šeit būtu 
mūžīgi, jo, ja nav skolas, pazūd ciemi, dzīvība ciemā, tiek zaudēts 
kas ļoti būtisks. Latvijai vēlējums, lai nepazaudējam savus laukus. 
Laukiem ir sava seja, un tie ir ļoti būtiski mūsu valsts identitātē! 

Gunta LIMBERGA ir Vērgales pamatskolas sākumskolas 
skolotāja. Mācījusies šeit no 1971. līdz 1979. gadam. Vērgales 
pamatskola ir pirmā un vienīgā darba vieta, un tajā nostrādāti 
jau teju 34 gadi. Vēl studējot augstskolā, jau sākusi strādāt 
skolā, mācījusi arī vācu valodu. 

Skolas gadus, kas vadīti Vērgales pamatskolā, Gunta atce-
ras ar prieku. Pirmā audzinātāja bijusi Vera Krūmiņa, pēc tam 
skolotājs Rihards Zeniņš, bet skolas direktore Ārija Šneidere. 
Visi skolotāji skolas laikā bijuši vienlīdz mīļi un labi. Uzsākot 
darba gaitas Vērgales pamatskolā, sākumā bijis neierasti, ka 
skolotājs, kas vēl tikko pašai mācījis, nu būs kolēģis. Taču tam 
visam ir zināmas priekšrocības, ir vieglāk strādāt, jo ikvienā 
brīdī savam bijušajam skolotājam, kuram jau ir lielāka pieredze, 
vari palūgt padomu un zināt, ka nekad netiks atteikts. Strādājot 
par skolotāju, Guntai nācies piedzīvot ne vienu vien interesantu 
atgadījumu skolā. Bet atmiņā visspilgtāk palikuši daži. Bērniem 

bieži ir vēlme kaut kur iebāzt pirkstus. Tā arī gadījies skolēnam, 
kad mūzikas stunda notikusi sporta zālē un pirksts netīšām ie-
bāzts līdztekās. Stundai beidzoties, visi bērni devušies prom, 
tikai viens skolēns nevarējis izkustēties ne no vietas, sēdējis 
un raudājis. Skolotājām nācies diezgan nopūlēties, lai atbrīvotu 
bērnu no līdztekām, taču šis notikums bijis kā mācība citiem 
bērniem – nedrīkst pirkstus bāzt, kur pagadās! Otrs stāsts ir 
par to, ka, gatavojoties sporta stundai, kāds skolēns bija sporta 
biksēs ievilcis abas kājas vienā bikšu starā. Kā tas viņam bija 
izdevies, nav zināms, bet bijušas lielas problēmas, nesaplēšot 
bikses, izvilkt no tām iesprūdušās kājas! Par darbu skolā Gunta 
saka: “Skola manā dzīvē – tās ir manas otrās mājas, jo visa 
dzīve man ir saistīta ar skolu. Bet, ja kādā brīdī visa paliek par 
daudz, tad relaksējos dārzā! 

Vērgales pamatskolai lielajā jubilejā vēlu, lai tā vienmēr 
būtu un lai būtu bērni, ko vienmēr mācīt. Tiem, kas devušies 
prom no Latvijas un Vērgales, vēlu atgriezties atpakaļ dzimta-
jā vietā. Lai visiem būtu darbs un bērni un visi cilvēki dzīvotu 
mierā un saticībā!”

Vija JEGORUŠKINA Vērgales pamatskolā strādā par 
vizuālās mākslas un mājturības skolotāju un šeit strādā jau 21 
gadu. Savulaik skolas gaitas kā skolniece Vērgales pamatskolā 
uzsākusi 1966. gadā, bet absolvējusi to 1974. gadā. Vijas 
pirmā audzinātāja bijusi skolotāja Inese Afanasjeva, tad Mirdza 
Šenkevica, bet vecākajā posmā audzinātājs bija skolotājs Rihards 
Zeniņš. Skolas direktors – Francis Norkuss. Par darbu skolā Vija 
saka: “Skola – tā ir dzīve un reizē arī manas otrās mājas un 
nenoliedzami arī mans sirdsdarbs!” Par darbu skolā, kur pati reiz 
bijusi skolniece, Vijai ir tikai pozitīva pieredze, jo, uzsākot darbu 
Vērgales pamatskolā, nav ievērojusi krasas izjūtas. Visi bijušie 
skolotāji bija labi pazīstami, darbu pavadīja laba attieksme, un 
katrs vienkārši darīja savu darbu. Gan agrāk, gan tagad skolā 
notika daudzas labas lietas. Gan agrāk, gan tagad ir pārgājieni 
un citas aktivitātes, taču agrāk tomēr skolēni bija tuvāk dabai, 
jo vasarās obligāti bija jāravē bietes, rudeņos jālasa āboli un 
kartupeļi, arī zināmu laiku jāstrādā kolhoza laukos. Agrāk visi 
saprata un novērtēja to, kas ir darbs. Vērgales pamatskolai lielajā 
jubilejā Vija novēl pēc iespējas lielāku bērnu skaitu, lai skolas 
Latvijā pastāvētu ilgi, ilgi! Ar visiem iespējamajiem līdzekļiem 
noturēt Latvijā cilvēkus, neveicināt to aizbraukšanu un lai šeit 
saglabātos tie, kas vēl esam palikuši! 

Normunds Dunkers, kuri sacīja: 
“Daudziem no mums pirmā sko-
la saistās ar dzīves spilgtākajām 
atmiņām. Tolaik par daudzām 
lietām varēja vien sapņot. Mobilo 
telefonu ar kameru, datoru, par 
nožēlu vai par laimi, mums nebi-
ja. Tomēr mūs vienoja daudz kas 
tāds, kas tagad pieder vienīgi at-
miņām. Sākot ar klases kopīgām 
kartupeļu un biešu talkām rudenī, 
ierindas skatēm un konkursiem 
un beidzot ar vienādajiem formas-
tērpiem. Katrs mēs savās atmiņās 
atceramies ko savu, sev nozīmīgu, 
īpašu.”

 Pasākuma laikā Inga un Nor-

munds gadu pa gadam atšķetinā-
ja Vērgales pamatskolas vēsturi 
un svarīgākos notikumus, piemi-
not laika posmus, gadus un sko-
lotājus, kas strādājuši un strādā 
Vērgales skolā. Arī šoreiz tika 
lūgti piecelties un ar aplausiem 
sveikti visi skolas absolventi. Vis-
pirms tie, kuri skolu absolvējuši 
līdz 1959. gadam, tad no 1960. 
līdz 1974. gadam un tā līdz pat 
pēdējam, 2018. gada izlaidumam. 
Pavisam Vērgales skolu absolvē-
juši 1378 absolventi. To vidū ir 
veiksmīgi uzņēmēji, zemnieki, 
ārsti, datorspeciālisti, aktieri, 
skolotāji u.c. Šobrīd Vērgales pa-
matskolā strādā 9 šīs skolas ab-
solventes. Visnotaļ daudz absol-
ventu šobrīd strādā arī Pāvilostas 
novada pašvaldības iestādēs un 
uzņēmumos. 

absolventi, daudzi devās uz Vēr-
gales muzeju, lai aplūkotu muze-
ja darbinieku sagatavoto izstādi 
“Skolas gadu sirdspukstu laiks” 
par Vērgales skolu dažādos laika 
posmos. 

Bet vakarpusē  kultūras 
namā svinīgi tika atklāts skolas 
jubilejas pasākums. To ar dzies-
mu “Dar’ man tēv(is) pastaliņas” 
ieskandināja 1. klases skolēni – 
Andželīna un Valters, bet kopā 
ar Vērgales pamatskolas absol-
venti Noru Kurmi visi  dziedāja 
Vērgales himnu. Arī pasākuma 
vadītāji bija Vērgales pamatsko-
las absolventi – Inga Vītoliņa un 

Vakara gaitā savai pirmajai 
skolai dziesmotus sveicienus sūtī-
ja vairāki absolventi – Nora Kur-
me, Maiga Meļķe, Aivis Sils, Daiga 
Kadeģe un Daina Vanaga. Savu-
kārt Vērgales pamatskolas skolē-
ni arī bija sagatavojuši ne vienu 
vien muzikālu sveicienu. Skolas 
meiteņu ansamblis izpildīja seno 
dziesmu “Par draudzību un sko-
las gadiem”, aicinot visus dzie-
dāt līdzi, un citas. Kopš 90. gadu 
sākuma skolā darbojas folkloras 
kopa “Čabraki”, kuru dibinājusi 
skolotāja Rozālija Rimkus, bet šo-
brīd vada mūzikas skolotāja Mari-
ta Kalēja. Koncertā kopa izpildīja 
savulaik tieši Vērgalē pierakstīto 
“Dienēju pie kundziņa”. Gundega 
un Ance Matisones runāja dzeju, 
bet jaunāko klašu deju kolektī-
vi nodejoja vairākas dejas, >>
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Ivita MEĻĶE ir Vērgales pamatskolas angļu valodas skolo-
tāja un skolā nostrādājusi 42 gadus. Šajos gados nācies strādāt 
arī par pionieru vadītāju, sākumskolas skolotāju un internāta au-
dzinātāju. Vērgales pamatskolā sākusi mācīties 1965. gadā un 
beigusi to 1973. gadā. Uzsākot darba gaitas savā bijušajā skolā, 
sākumā izjutusi zināmu distanci attiecībā pret bijušajiem skolo-
tājiem, kuri tagad jau ir kolēģi. Taču attiecības vienmēr bijušas 
labas. Ivita uzskata, ka darbs skolā, tā ir visa dzīve, no rīta līdz 
vakaram. Taču Ivitas dzīvē skola ir jau no agras bērnības, jo viņas 
mamma – skolotāja Ārija Šneidere – savulaik bija arī Vērgales 
pamatskolas (tolaik Vērgales astoņgadīgās skolas) direktore. Ivi-
tu darbības, kas saistītas ar skolu un tās dzīvi, pavadījušas visu 
dzīvi, bieži plecu pie pleca strādājot kopā ar mammu. Vērgales 
skolai Ivita vēl, lai arī turpmāk skolā aug zinoši un varoši bērni! 
Lai svētki dod enerģiju un spēku ikdienas darbam! Ivita novēl 
Latvijai un tās iedzīvotājiem entuziasmu it visā. Domāsim gaišas 
domas, teiksim labus vārdus, darīsim dižus darbus! 

Inese RENĶE ir Vērgales pamatskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotāja. Skolā strādā no 1973. gada jau apmēram 
40 gadus. Vērgales pamatskolā pati mācījusies no 1962. līdz 
1970. gadam. Pirmā skolotāja bija Velta Šneidere, kura, sko-
las gaitas uzsākot, uzdāvinājusi grāmatiņu “Sienāzis un Skud-
ra”. Vecākajās klasēs audzinātāja bija skolotāja Elga Beķere, 
bet direktori – Rūta TrinīteRūdolfa un Francis Norkuss. Pirms 
daudziem gadiem, uzsākot darba gaitas Vērgales pamatskolā, 
ļoti palīdzēja bijušie skolotāji –kolēģi, radot drošības sajūtu jau-
najam skolotājam. Īpaši siltas atmiņas Inesei ir par skolotāju 
Elgu Beķeri un Lidiju Gaitnieci, kuras ļoti palīdzējušas dažādās 
situācijās. Skola Ineses dzīvē ir vieta, kur radoši izpausties, tā 
saglabā možumu un dod gandarījumu. Savukārt Vērgales pa-
matskolai Inese novēl pastāvēt vēl ilgus, ilgus gadus! 

Inta KAŽE mācījusies Vērgales pamatskolā no 1973. līdz 
1981. gadam, bet no 1995. gada strādā šajā pašā skolā par 
apkopēju – garderobisti. Skolā nostrādāti 23 gadi. Ikdiena skolā 
aizrit, rūpējoties par tīrību un kārtību. Intas pirmā skolotāja bijusi 
Rozālija Rimkus, kurai saka lielu paldies par audzināšanu un 
visu to, ko viņa iemācījusi! Vecākajās klasēs audzinātāja bijusi 
Elga Beķere, bet skolas direktore – Ārija Šneidere. Atceroties 
aizvadīto laiku, kad pati bijusi skolniece, Inta ar labiem vārdiem 
atceras visus skolotājus, kas viņu mācījuši. Īpaši skolotāju 

Dainu Magoni, kas tolaik bija pionieru vadītāja, matemātikas 
un fizikas skolotāju Rihardu Zeniņu, zīmēšanas un mājturības 
skolotāju Āriju Poriņu, vēstures skolotāju Mirdzu Sīpolu, savā 
ziņā stingro un prasīgo fizkultūras skolotāju Ojāru Drulli! Ar 
saviem bijušajiem skolotājiem nācies strādāt vienā kolektīvā, 
tādēļ sākumā attiecības bijušas nedaudz ieturētas, taču ar 
laiku visi kļuvuši kā savējie. Vērgales pamatskolai jubilejā Inta 
vēl pastāvēt ilgi, būt skaistai, ar daudz, daudz bērniem!

Skolas pavāre Sarmīte VĒRNIECE Vērgales skolā sāka 
mācīties 1964. gadā, bet šeit strādā jau vairāk nekā 26 gadus. 
Pirmā audzinātāja bija Dzintra Zvirbule, vēlāk Mudra Šneidere 
un Arno Šneiders. Kopumā ņemot, atceroties savus skolas 
gadus, mācībās gājis labi, vienīgi dziedāšana padevusies slikti. 
Sākot strādāt skolas virtuvē, iesākumā vēl sanācis darboties 
kopā ar Olgu Zīverti, iepriekšējo skolas saimnieci, ko ne viens 
vien atceras skolas gardo pusdienu sakarā. Sarmīte visspilgtāk 
atceras darba procesu 90. gados, kad Vērgales pamatskolā 
mācījās vairāk nekā 300 skolēnu! Tas arī ir vislielākais skolēnu 
skaits skolas pastāvēšanas vēsturē. Tomēr agrāk strādāt par 
pavāru ir bijis vienkāršāk. Tagad šajā darbā arī ir liela “papīru 
darīšana”, turklāt darba procesu sarežģī tas, ka smalki 
jāizrēķina katra ēdiena kalorijas, jāzina viss par alergēniem 
un vēl šādas tādas specifiskas lietas. Sarmīti esam pieraduši 
vienmēr redzēt nemitīgā kustībā virtuvē. Skola viņas dzīvē ir 
darbavieta, kuras vietā būtu grūti atrast ko citu tikpat labu un 
piemērotu. Tas ir intensīva darba piepildīts laiks. Atnākot uz šo 
darbu, tiek aizmirsts par sāpēm un nedienām, un, kā saka pati 
Sarmīte, – šeit strādājot, nemaz nekas nedrīkst sāpēt! Skolai 
jubilejā Sarmīte novēl daudz, daudz skolēnu un labus, foršus, 
jaunus un zinošus skolotājus!

Vērgales pamatskolas ilggadējā darbiniece Ērika 
MELVAGA skolā nostrādājusi jau 45 gadus, no 1973. gada 
1. jūlija, par apkopēju garderobisti. Visilgāk no visiem skolā 
strādājošajiem bijušajiem absolventiem. Kā pirmo audzinātāju 
viņa atceras O. Treilību, kura dzīvojusi skolā tur, kur pašlaik 
ir skolotājas I. Vanagas klases telpas.  Par direktoru strādā-
jis V. Capāns un citi, bet dziedāšanu un krievu valodu mācījis 
skolotājs E. Celms. Ēriku skumdina tas, ka no 13 viņas klases 
skolēniem daudzu vairs nav, palikušas tikai atmiņas… Vērgales 
skolā pabeigtas 7 klases, bet 8. klase pabeigta neklātienē, jau 

strādājot ciema padomē. Savukārt, sākot strādāt skolā, izjutusi 
zināmu cieņu pret skolotājiem, īpaši pret Āriju Šneideri un Elgu 
Beķeri. Visi direktori un skolotāji, kas strādājuši un mainījušies 
pa šiem 45 skolā nostrādātajiem gadiem, ir vienlīdz mīļi un labi, 
nevar izcelt labākos, vienkārši nav ne labāko, ne sliktāko.  Ēriku 
labi zina un pazīst ne tikai skolēni un skolā strādājošie. Viņu 
redzam nemitīgi strādājam skolā, redzam aktīvi rosoties sko-
las pagalmā un tās apkārtnē, rūpējoties par tīrību un kārtību. 
Ieejot skolā, bieži Ēriku sastopam garderobē. Arī tur, tāpat kā 
visur citur skolā, valda kārtība, jo skolēni zina, ka arī šeit ne-
drīkst nomest savas mantas pa roku galam! Un, paskatoties no 
malas, ir redzams, bērni viņu respektē un klausa! Ērikai, atbil-
dot uz jautājumu, kas viņas dzīvē ir skola, acīs sariešas saviļ-
ņojuma asaras un viņa saka: “Esmu šeit mūža lielāko daļu, šeit 
ir manas otrās mājas, šeit es uzlādējos, jo skola dod neticamu 
spēku! Atnākot uz skolu, pazūd sāpes un aizmirstas skumjas, 
un es nespēju iedomāties sevi bez skolas un bērniem!” Bet par 
skolu Ērika saka – tā ir liela vērtība, mūsu skola ir izaugusi, bet, 
lai tā tomēr vēl turpina savu izaugsmi! Un vēlējums skolēniem – 
mazāk laika pavadīt kopā ar mobilajiem telefoniem, labāk šajā 
laikā darīt kaut ko vērtīgāku un neizniekot savu laiku!

Inga VĪTOLIŅA strādā Vērgales pamatskolā par lietvedi 
jau 20 gadus. Skolas gaitas uzsākusi 1972. gadā, bet beigu-
si 1980. gadā. Pirmās audzinātājas bijušas – Ilga Svile, Mudra 
Šneidere un Silvija Jankovska, vecākajās klasēs Arno Šneiders, 
bet direktore bija Ārija Šneidere. Vismīļākās atmiņas Ingai ir 
par skolotājām – Dainu Magoni un Inesi Renķi. No skolas lai-
kiem visvairāk palikušas atmiņā ierindas skates, kur Inga biju-
si komandiere un pionieru vienības padomes priekšsēdētāja. 
Uzsākot darbu skolā, sākumā licies savādi, būt par darbinieci 
kolektīvā, kur kolēģi ir tavi bijušie skolotāji. Taču nu jau sen sa-
vādās sajūtas ir izzudušas un ikdienā, kopā strādājot, ar saviem 
kolēģiem – skolotājiem Inga jūtas kā līdzīgs ar līdzīgu. Ingas 
dzīvē skola ir viss! Tās ir arī kā otrās mājas, jo lielākā ikdienas 
daļa tiek vadīta skolā. Viņas mamma Ērika ir skolas apkopēja, 
tāpēc jau sen gandrīz katru dienu abas ir kopā. Sākumā māco-
ties kopā, vēlāk jau strādājot kopā. Vērgales pamatskolai Inga 
vēl pastāvēt vēl ilgi, ilgi, kļūt skaistākai un būt kā karalienei! Lai 
būtu daudz skolēnu un nevienam nebūtu jāaizbrauc no Latvijas! 

Vita Braže

<< bet skaļākos aplausus izpelnī-
jās deja “Par zaļu pat vēl zaļāks”. 
Šajā sakarā tika sacīts paldies pir-
majiem deju skolotājiem Vērgales 
skolā – Rozālijai Rimkus un Ri-
hardam Zeniņam, par iedibināta-
jām tradīcijām dejas mākslā. Bet 
skaņdarbu ar ģitāru nospēlēja Eva 
un Reinis Vītoliņi, kuri paralēli 
mācās arī Pāvilostas bērnu mūzi-
kas skolā.

 Skolas direktors Gints Juriks 
sirsnīgi sveica bijušos un esošos 
Vērgales pamatskolas skolotājus 
un tehniskos darbiniekus. Savu-
kārt skolu sveikt bija ieradušies 
pārstāvji no Tārgales pamatsko-
las, ar kuriem Vērgales pamat-
skolai ir draudzība 43 gadu garu-
mā. Sveicēju vidū arī pārstāvji no 
Pāvilostas novada pašvaldības, 

Vērgales pagasta pārvaldes, Pā-
vilostas vidusskolas, Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skolas un 
Vērgales PII “Kastanītis”. Bet 
īpašs apsveikums skolas kolek-
tīvam jubilejā bija pienācis no 
bijušās skolotājas un ilggadējās 
direktores Ārijas Šneideres. 

Pēc svinīgā pasākuma visi 
absolventi un skolotāji tika ai-
cināti kopīgi nofotografēties uz 
skolas fona. Un tad jau visi tika 
aicināti skolas zālē uz kūku un 
kafijas tasi, bet fonā skanēja me-
lodijas saksofonista Arta Ādmīdi-
ņa izpildījumā.

Svētki turpinājās ar absolven-
tu un skolotāju tikšanos klasēs 
un dejām kultūras namā kopā ar 
grupu “Piemare”.

Vita Braže 

Foto: V. Braže
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“MEŽA DIENAS 2018” 
ZIEMUPES PARKĀ

Pateicoties Latvijas Pašvaldī-
bu savienības projektam “Pašval-
dību labie darbi parkos Latvijas 
simtgadei”, 28. septembrī Ziem
upes parkā norisinājās akcija 
“Meža dienas 2018”. 

Ziemupes parks no pārējiem 
Pāvilostas novada parkiem var 
izcelties ar plašumu un vienkār-
šību. Taču, lai parks varētu sauk-
ties par parku, tajā jābūt vismaz 
vienam izcilam solitāram (koks, 
kas nav stādīts grupā, piesaista 
ar sava vainaga formu vai lapu 
krāsu) un tādiem pavasarī ziedo-
šiem kokiem kā ābelēm, ķiršiem, 
sakurām u.c. Tāpēc, godinot Lat-

vijas simtgadi, Ziemupes parkā 
ar apstādījumu palīdzību veido-
jām noslēgtu Latvijas simtgades 
ainavtelpu. 

Noslēgta tā tiek ar dekoratīvo 
ābeļu stādījumu starp Ziemupes 
parku un grants ceļu Ziemupe
Akmeņrags. Dekoratīvo ābeļu 
stādījums izvietots trīs rindās, 
gar malām stādot dekoratīvo ābe-
les šķirni ‘Ola’ (tumši sarkans 
lapojums, pavasarī ziedi tumši 
rozā), pa vidu stādot ābeļu šķirni 
‘Dolgo’ (zaļš lapojums, pavasa-
rī ziedi balti), tā ienesot parkā 
Latvijas karoga krāsas pavasarī, 
ābelēm ziedot. 

Kopā iestādījām 22 dekoratīvās ābeles.

Tā kā parkā ir lapu kokaugu stādījumu dobe, kura laika gaitā zau-
dējusi savu estētisko pievilcību, un liels daudzums lapu kokaugu, dobe 
tika papildināta ar stādījumiem, kuri turpina Latvijas simtgades tema-
tiku savā ziedu un lapu krāsojumā vasarā un rudenī.

Atjaunotie lapu kokaugu stādījumi. Foto: Daina Vītola

Lai izveidotā Ziemupes parka ainavtelpa sa-
sauktos ar pārējo Ziemupes parku, kā solitārs 
koks norobežotajā parka telpā tiek iestādīta sudra-
ba liepa (Tilia tomentosa). Sudraba liepa laika gai-
tā augot sasauktos ar ozolu, kurš stādīts par godu 
Latvijas simtgadei. Kā brālis un māsa katrs savā 

parka daļā. 
“Meža dienu 2018” moto ir: “Kopā nākotnes 

mežam!”. Tāpēc stādīšanas talkā tika pieaicināti 
Vērgales pamatskolas 9. klases skolēni, audzinā-
tāja un direktors, Skaidrīte Blūma un Daina Vītola. 
Talkas zupu vārīja Biruta Kurme.

Talkotāji pie sudraba liepas.

Īpaši vēlos uzslavēt Vērgales jauniešus. Ja turpināsiet iet pa dzī-
vi ar tādu entuziasmu pret darbu, tad visas durvis jums būs vaļā!

Liela pateicība jāizsaka izpilddirektoram Alfrēdam par darbu 
iedvesmošanu, Latvijas Pašvaldību savienībai un MAF (Meža attīs-
tības fonds) par finansējumu.

Anda Uzare,
Pāvilostas novada pašvaldības ainavu arhitekte

21. septembrī visā Latvijā no-
risinājās Olimpiskā diena, kas 
sākās ar rīta vingrošanu, kuras 
mērķis bija dalībniekus pamodi-
nāt un sagatavot dienas aktivitā-
tēm, kā arī atgādināt par pareizi 
veiktu rīta vingrošanu.

Šajā rītā arī Vērgales pamat-
skolas skolēni un skolotāji pul-
cējās skolas sporta laukumā, lai 
iesaistītos Olimpiskās dienas ak-
tivitātēs! Šogad šajā pasākumā 
aktīvi piedalījās arī Vērgales PII 
“Kastanītis” vecāko grupiņu au-

dzēkņi ar savām audzinātājām un 
centās izpildīt to pašu vingrojumu 
programmu, ko skolēni.

Pēc skolas direktora un spor-
ta skolotāja Ginta Jurika uzrunas 
sporta skolotājs Einārs Vārsbergs 
aicināja skolas priekšā vecāko kla-

šu meitenes, kuras vingrojumu 
programmu apguvušas vislabāk, 
un vingrošana varēja sākties! Sa-
vukārt pēc aktīvās izkustēšanās 
skolēni sadalījās pa komandām, 
lai startētu dažādās veiklības sta-
fetēs, kuras vadīja sporta skolotājs 

Einārs Vārsbergs.
Katru gadu Olimpiskā diena 

tiek veltīta kādam sporta veidam. 
Šogad izglītības iestāžu audzēk-
ņiem bija iespēja  iepazīties ar 
tenisu! 

Vita Braže

Olimpiskā diena Vērgalē pamodina aktivitātēm
Foto: V. Braže
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Šī gada 6. septembrī Ziem upē 
svinīgi tika atklāta jaunizveido-
tā dēļu klājuma pastaigu taka 
uz jūru caur kāpu zonu. Iecere 
īstenota, pateicoties iedzīvotāju 
balsojumam un uzvarai projektu 
konkursā “LMT Latvijai” Pāvil
ostas novadā. Projekts vērsts uz 
dabas aizsardzību, kā arī kalpo 
kā vidi saudzējošs paraugs ar 
audzinošu ietekmi. Ieceres auto-
ri ir Pāvilostas novada, Vērgales 
pagasta, Ziemupes viesu mājas 
“Laikas” saimnieki Oskars Gle-
zers un Liene Zaļkalne, kuri aiz-
vien turpina paplašināt un piln-
veidot viesu namu, vienlaikus 
rūpējoties arī par apkārtējo vidi.

“Mūsu viesu nama lielākā 
vērtība ir neskartā daba, jūras 
tuvums, mežs, savdabīgā kāpu 
zona ar retiem augiem un bioto-
piem. Vienlaikus šis dārgums pra-

sa arī saudzējošu attieksmi – tas 
ir īpaši jutīgs pret izbradāšanu. 
2005. gadā gājēju taku jau bijām 
radījuši par saviem līdzekļiem, 
bet laika gaitā tā nolietojās. Pie-
augošais apmeklētāju skaits vei-
cināja arī jauna celiņa iemīšanu 
uz jūru, kā rezultātā 2016. gadā 
uzbūvējām vēl vienu laipu cauri 
kāpu zonai, lai mazinātu erozijas 
draudus,” stāsta L. Zaļkalne, no-
rādot, ka pēc projekta konkursā 
“LMT Latvijai” pastaigu laipa 
pilnībā atjaunota.

Atklāšanas pasākumā viesu 
mājas “Laikas” pagalmā piedalī-
jās arī Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristap-
sons, sveicot mājas saimniekus 
Lieni un Oskaru ar veiksmīgu 
projekta realizāciju, kas veici-
nājis gan vides sakārtotību, gan 
pieeju invalīdiem, uz ko arī pati 

pašvaldība likusi šogad vislielā-
kos akcentus, labiekārtojot no-
vada pludmales.

Savukārt LMT Biznesa klien-
tu centra “Liepāja” vadītājs Rai-
vis Roga atzina, ka Pāvilostas 
novadā šis ir otrais projekts 
“Latvijai 100” ietvaros. Kā pir-
mais projekts 18. augustā tika 
prezentēts Vērgales VPDK “Vēr-
galīte” Rucavas tautas tērps, bet 
otrs – viesu mājas “Laikas” pa-
staigu laipa, kas radīta ar domu, 
lai tā kalpo cilvēkiem šodien un 
arī nākotnē. “Prieks, ka ir aktī-
vi cilvēki, kas domā par dabas 
saudzēšanu. Ikviens sakopts un 
sakārtots Latvijas stūrītis ir lielis-
ka dāvana Latvijai 100. jubilejā,” 
sacīja Raivis Roga.

Pāvilostas novada viesu māja 
“Laikas” “Latvijas Mobilā tele-
fona” projektu konkursā “LMT 

ZIEMUPĒ ATKLĀTA JAUNIZVEIDOTĀ
PASTAIGU LAIPA LĪDZ JŪRAI

Foto: M. Kurčanova

Pāvilostas bibliotēkas dar-
binieces 28. septembra pēcpus-
dienā uz tikšanos ar rakstnieci 

Karīnu Račko bija aicinājušas 
autores darbu lasītājus un citus 
interesentus.

Pasākumu atklāja bibliotēkas 
vadītāja Mairita Vītola, jautājot 
pašai rakstniecei par grāmatu iz-
došanas etapiem un rakstīšanas 
uzsākšanu.

Šobrīd tik ļoti Latvijā populārā 
rakstniece Karīna Račko atklāja, 
ka pēc pamatprofesijas viņa ir 
zobārste, bet vienmēr jau kopš 
bērnības viņas aizraušanās ir bi-
jusi rakstīšana, pat vēl lāgā bur-
tus nepazīstot. Ne velti romantiski 
erotiskie romāni “Saplēstās mež-
ģīnes” (2017) un “Debesis pelnos” 
(2018) kļuvuši par bestselleriem.

Pamatskolā rakstnieci aizrāvu-
si teorētiskā medicīna, bet vienlai-
kus ļoti svārstījusies starp izvēli 
– rakstniecība vai medicīna. Izvēle 
par labu svērusies medicīnai,  jo 
rakstīt jau var arī hobija līmenī. 

Ilgāku laika posmu pavadot 
mājās ar bērniņu, Karīna daudz 
ko pārdomājusi un izvērtējusi sa-
vas dzīves ritējumu. Iekšējā ego 
balss nemitīgi atkārtojusi: “Man 
būs sava grāmata! Lai arī tikai 
tāda, ko lasīs tikai paši tuvākie cil-
vēki”. Un tā tieši pirms gada 28. 

septembrī “Saplēstās mežģīnes” 
parādījās grāmatu plauktos. 

Autore atceras, ka laikā, kad 
grāmata tapa pieejama plašākai 
publikai un nopērkama grāmat-
nīcas plauktos, bijis liels satrau-
kums par to, ko teiks kolēģi un 
tuvie cilvēki. Vai viņi būs gatavi 
ieraudzīt Karīnu no pavisam ci-
tas, viņiem vēl nezināmas puses? 
Tomēr savas grāmatas izdošana 
ieviesa tikai pozitīvas vēsmas vi-
ņas dzīvē un nesa daudz jaunu 
satikšanos ar jauniem un intere-
santiem cilvēkiem.

Uz jautājumu, kāpēc autore 
izvēlējusies rakstīt tieši šādā žan-
rā, Karīna Račko atklāja, ka viņai 
vienmēr paticis rakstīt par attie-
cībām, kur caur erotisko plakni 
atklājas cilvēka psiholoģija un 
raksturs. 

Sarunās ar klausītājiem un 
autores darbu lasītājiem tika izru-
nātas tādas tēmas kā nosaukumu 
izvēle, mākslinieciskais nofor-
mējums, sižetu un personāža iz-
vēle, rakstīšanas apvienošana ar 
ikdienas dzīvi u.c. Autore atzina, 

ka vislabāk viņa jūtas tad, kad ar 
pilnu jaudu ir rakstīšanā iekšā 
un kad gribas visu izrakstīt ārā. 
“Esmu citiem kā paraugs, kas nolē-
ma un īstenoja savu sapni. Nevajag 
baidīties īstenot sapņus, bet vajag 
atrast iespējas to darīt. Dzīvē ir jā-
dzīvo, ne jāizcieš!” saka Karīna. 

Karīnas Račko kaisles, sprie-
dzes un jutekliskuma piesātinā-
tajam debijas darbam “Saplēstās 
mežģīnes” izdevās atvērt jaunu 
lappusi latviešu literatūras vēs-
turē, izraisīt sensāciju sabiedrībā 
un kļūt par 2017. gada pieprasī-
tāko romānu. Arī Karīnas Račko 
otrais romāns “Debesis pelnos” 
iekarojis pirktāko grāmatu topu 
virsotnes.

Jau novembrī apgāds “Zvaig-
zne ABC” laidīs klajā Karīnas Rač
ko trešo grāmatu, kuras nosau-
kums gan pagaidām tiek paturēts 
noslēpumā. Autore klausītājiem 
arī atklāja, ka ir iesākta jau arī ce-
turtā grāmata.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Pāvilostas bibliotēkā viesojas rakstniece Karīna Račko

Latvijai” Pāvilostas novadā pērn 
piedalījās ar projektu “Labiekār-
tojuma elementu izbūve pludma-
les apmeklētāju vajadzībām kāpu 
zonā Vērgales pagasta viesu mājā 
“Laikas””, iedzīvotāju balsoju-
mā gūstot uzvaru un saņemot 
2000,00 eiro lielu finansējumu.

 
Marita Kurčanova,

Pāvilostas novada 
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste
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Kā ikvienā Latvijas 
mācību iestādē, arī Pāvilostas 
vidusskolā jaunais mācību 

gads uzsākās pirmdienā, 3. 
septembrī. Jau atkal skolā 
skanēs skolēnu čalas, un pati 

Pēc saulainās, siltās un ļoti 
skaistās vasaras 3. septembrī 
Vērgales pamatskolas pagalmā 
pulcējās skolēni, skolotāji un 
vecāki uz pasākumu, kas veltīts 
jaunā mācību gada sākumam.

Skanot zvana skaņām, 9. kla-
ses skolēni svinīgi ieveda skolā 
13 pirmklasniekus kopā ar viņu 
audzinātāju Sigitu FREIMA-
NI. Skolas gaitas Vērgales pa-
matskolā šogad uzsāk – Dāvis 
AIZSTRAUTS, Valters APLOKS, 
Adriāna Loreta BĀDERE, Da-
niels BRĒDIĶIS, Sanda BUNKA, 
Madars DIMANTS, Adrians JĒ-
KABSONS, Andželīna KALNI-
ŠĶE, Samanta ĶUŅĶE, Marats 
KRAUKLIS, Pēteris MIZĒNS, 
Evelīna ŠĪMANE un Gabriela 

ŠTAKONA. Katrs pirmklasnieks 
no skolas direktora Ginta Juri-
ka saņēma savu pirmo lasāmo 
grāmatiņu un laba vēlējumus, 
skolas gaitas uzsākot. Savukārt 
vecāko klašu skolēni sveica vi-
sus ar skanīgām dziesmām un 
dzejoļiem. Dzejolīšus par sko-
lu skaitīja arī 1. klases skolēni 
Andželīna Kalnišķe un Valters 
Aploks. Pēc svinīgā pasākuma 
visi devās uz klašu telpām, kur 
skolēni ar ziediem sveica savus 
skolotājus. Šogad Vērgales pa-
matskolā mācības uzsāka 103 
skolēni, viņus izglītos un par vi-
ņiem rūpēsies 16 skolotāji un 8 
tehniskie darbinieki.

 
Vita Braže

IR IESĀCIES JAUNAIS MĀCĪBU GADS

skola pamazām atdzīvojas.
Pirmajā mācību gada dienā 

skolas aktu zālē notika svinīgais 
brīdis, ko atklāja skolas direktore 
Marita Rolmane, aicinot zālē ienākt 
šī gada pirmklasniekus – Evelīnu 
ANŠEVICU, Krišu ANTONOVIČU, 
Airitu BARSUKOVU, Heidiu 
BLAUBĀRDI, Evelīnu KRĒSLIŅU, 
Uģi Edvardu MUIŽNIEKU, Madaru 
PADRĒVICU, Miku SLOSKĀNU, 
Gregoru VAGOTIŅUVAGULI un 
audzinātāju Intu PRIEDOLIŅU.

Skolas direktore, vēlot 
izdevušos mācību gadu, sacīja: “Ir 
sajūta, ka katram šogad ir kāda 
apņemšanās! Kādam uzlabot sa-
vas sekmes, kādam iegūt jaunus 
draugus, vēl kādam piepildīt savu 

sapni. Ikviens mācību gads ir īpašs 
ar to, ka kāds uzsāk skolu, bet ci-
tam tas ir pēdējais mācību gads Pā-
vilostas vidusskolā.” Direktore Ma-
rita Rolmane informēja klātesošos 
par dažādiem skolas jaunumiem 
un atgādināja par jau ierastām 
skolas aktivitātēm.

Savukārt Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājs Uldis Kris-
tapsons, sveicot skolēnus, peda-
gogus un vecākus jaunajā mācī-
bu gadā, iesāka ar humoristisku 
piezīmi: “Šķiet, pirmklasnieki īsti 
vēl nesaprot, kur viņi ir atnākuši! 
Taču es ticu, ka viņiem skola 
patiks un viņi izaugs par gudriem 
un spējīgiem audzēkņiem. Maijā 
vēlēju jums siltu vasaru, kas arī 

piepildījās. Šodien vēlu smelt 
gudrību un zināšanas, kas ir visa 
pamatu pamats. Lai izdevies šis 
mācību gads!” Domes priekšsēdē-
tājs arī uzsvēra, ka pašvaldība ir 
atbalstījusi un vienmēr atbalstīs 
skolu un skolēnus. Arī šogad visi 
Pāvilostas vidusskolas skolēni 
saņems brīvpusdienas un pašval-
dība apmaksās peldētapmācības 
nodarbības Liepājā 1. un 2. klasei.

Pāvilostas vidusskolas direk-
tores vietniece mācību darbā Aina 
Jakovļeva vēlēja: “Lai skolēniem 
nepietrūkst zinātkāres un mācīties 
prieka. Bet skolotājiem – sirdssiltu-
ma!”

Savus sveicienus gan Pāvilos-
tas vidusskolas pedagogu kolektī-
vam, gan skolēniem un vecākiem 
vēlēja arī no Pāvilostas PII “Dzin-
tariņš” vadītāja Monta Pētermane 
un Pāvilostas baptistu draudzes 
mācītājs Deniss Doroņins.

Turpinājumā ar svinīgo gājie-
nu cauri visai skolai un sarkanās 
lentes pārgriešanu tika atklāta 
skolas rietumu puses izremontē-
tā kāpņu telpa, ko visa lielā sko-
las saime gaidīja vairākus gadus. 
Ar katru gadu skolas telpas kļūst 
arvien mājīgākas un pievilcīgā-
kas.

Skolā šogad mācības uzsāka 
105 skolēni un viņus skolos 21 
pedagogs.

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ

VĒRGALES PAMATSKOLĀ

Foto: M. Kurčanova

Foto: V. Braže
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Savu pirmo skolas dienu 5. 
septembrī svinēja arī Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi, skolotāji un vecāki.

Saulainajā dienā visi bija 
pulcējušies pie Pāvilostas novad-
pētniecības muzeja, kur skolas 
direktore Inga Šnore klātesošos ie-
pazīstināja ar skolas jaunumiem, 
kā, piemēram, ar jaunajiem peda-
gogiem – Tamāru Kurzemnieci, 
kas stājusies ilggadējās skolotājas 
Rutas Ozolas vietā, Maritu Kalē-
ju, kura uz laiku aizvietos Anitu 
Ceru, un datorgrafikas skolotāju 
Dāvi Bērznieku, kurš darbu sko-
lā uzsāka jau iepriekšējā mācību 
gada otrajā pusgadā. Vēl izskanēja 
patīkama ziņa par to, ka skolā at-
sāksies dzintara apstrādes nodar-
bības. Svinīgajā pasākumā ar dip-

lomu un ziedu pasniegšanu tika 
sumināti arī tie skolas audzēkņi, 
kuri iepriekšējā mācību gadā 
piedalījušies dažādos konkursos, 
olimpiādēs un festivālos.

Turpinājumā skolas direktore 
aicināja visus izstaigāt muzeja 
telpas, aplūkojot gan pastāvīgās 
ekspozīcijas un izstāžu zāli, gan 
tikai šogad atklātās, jaunās muze-
ja ekspozīcijas.

Pēc tam skolēni un skolotāji 
devās uz skolas telpām – mūziķi 
uz mūzikas skolu, bet māksli-
nieki uz mākslas skolu. Klātienē 
tiekoties audzēknim, vecākam un 
skolotājam, tika izrunāts jaunais 
mācību process.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

MĀCĪBU GADS UZSĀKAS ARĪ PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ

Piektdien, 14. septembrī, mūsu 
6. klase devās uz Popi meža ekspe-
dīcijā. Jau agrā rīta stundā bija jāce-
ļas un jādodas uz skolu. Izbraucām 
plkst. 7.00 un ieradāmies Popes 
mežā plkst. 9.00. Nu piedzīvojums 
varēja sākties!

Kopumā apstaigājām desmit kont-
rolpunktus. Jau pirmajā stacijā mūs ļoti 
pārsteidza. Nekad nebūtu iedomāju-
šies, ka ziepju sastāvā ir celuloze! Mēs 
iemācījāmies, kā noteikt koka vecumu, 
kā izmērīt koka garumu, kā nosaka 
koka veselību, un vēl daudz citu lietu. 
Visvairāk mums patika pēdējā stacija. 
Tur mēs apguvām, kā izveidot koka 
tiltu bez naglām vai striķiem. Vēl ļoti 
dziļi paliks atmiņā parādītā īstu brieža 
ragu kolekcija. Cik tie bija smagi un 
daudzžuburaini!

Pēc apmēram 3 stundu staigāšanas 
galapunktā mūs gaidīja pikniks. Gardi 
paēdām pašceptus cīsiņus un tad devā-
mies mājās. Ja dotu iespēju tur atgriez-
ties, noteikti brauktu atkal!

Šo meža ekspedīciju, kas paredzēta 
Latvijas skolu 6. klasēm, piedāvāja a/s 
“Latvijas Valsts meži” sadarbībā ar LU 
Starpnozaru izglītības inovāciju centru 

un a/s “Latvijas finieris”.
Ekspedīcijas mērķis: apgūt dabas-

zinības mežā kopīga piedzīvojuma 
veidā. Skolēni 10 stacijās izzināja, rēķi-
nāja, skaitīja, mērīja, mācījās, sportoja, 
vēroja un būvēja. Ekspedīcijas laikā 
katram tika iedota sava darba burtnīca, 
kurā pierakstīt vērojumus un atbildes. 
Pirms ekspedīcijas skolā viena mācību 
stunda (skolotājas B. Arājas vadībā)  
tika veltīta tēmai par mežu – par dabas 
resursu saglabāšanu un izmantošanu.

Par redzēto, izbaudīto un paveikto 
esam ļoti gandarīti! Mūsu vaigu sār-
tums pārspēja dzērveņogu sarkanumu, 
ieelpotais skābeklis vēl ilgi liks sevi 
manīt starojošā veselīgumā.  Novēlam 
arī citām klasēm izmantot šāda veida 
mācību stundas un piedāvājumus sa-
vas izziņas paplašināšanā!

Paldies skolotājai Solveigai par 
plastikāta kartītēm! Paldies skolas 
virtuvei par saldo tēju, maizītēm un 
desiņām! Paldies šoferim Guntaram 
Zamarītim!

 
6. klases skolnieks 

Madars Bērznieks un 
klases audzinātāja  Anna Kaže

Meža ekspedīcija
Foto: M. Kurčanova
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Pāvilostas novadpētniecības 
muzejs 2017. gadā saņēma Latvi-
jas Muzeju biedrības gada balvu 
“Gada ekspozīcija” un dāvanu 
karti 150 EUR vērtībā. Muzeja 
darbinieki nolēma šo naudu iz-
mantot pieredzes apmaiņas un 
profesionālās pilnveidošanas 
braucienā uz Valkas novadpēt-
niecības muzeju un Igaunijas 
muzejiem.

14. septembra pēcpusdienā 
sasniedzām tālo Valkas muzeju, 
kur mūs sirsnīgi sagaidīja kolēģi. 
Muzeja vadītāja Ligita Drubiņa 
izrādīja muzeja ekspozīcijas un 
izstāžu zāles, bet galvenā krājuma 
glabātāja Aija Priedīte – muzeja 
krājuma telpas un muzeja krāju-
mu. Pie kafijas tases darbinieki sa-
runās dalījās ar muzejos paveikto 
un turpmākiem darbības plāniem.

Tālāk ceļš veda uz Tartu – vēs-
turiskās universitātes un daudzu 
muzeju mājvietu. Rīts iesākās ar 
Tartu pilsētas apskati un Igauni-
jas Nacionālā muzeja apmeklē-
jumu. Tā veidotāji ir pārliecināti 
– muzeja ēka un paša muzeja 
esamība noteikti stiprina igauņu 
pašapziņu, kultivē nacionālo lep-
numu, kā arī sniedz iespēju visām 
paaudzēm jaunos veidos iepazīt 

Satikt kolēģus, iepazīt kultūru

Apskatot Igaunijas 
Nacionālo muzeju.

Jāņa Brektes memoriālās mājas “Saulieši” apmeklējumā.

Septembra nogalē Pāvil
ostas pilsētas kultūras nama 
amatierteātris viesojās Auces 
novadā, lai tuvāk iepazītu Pā-
vilostas novada pašvaldības sa-
draudzības novadu Auci un arī 
iepazīstinātu ar sevi. 

Apmeklējām Vecauces ev.
lut. baznīcu un bijām pārsteig-
ti par baznīcas pārvaldnieka 
Māra Druvas aktivitātēm  un ra-
došo pieeju koncertu un uzvedu-
mu veidošanā  pašā dievnamā un 
ap to. Viesojāmies arī Vecauces 
pilī un Irbeņu dārzā, kas pēc tā 
īpašnieka teiktā ir lielākais irbe-
ņu dārzs pasaulē. Ļoti ceram, ka 
ar produktiem, kas gatavoti no ir-

benēm, būs iespējams iepazīties, 
tos nobaudīt un iegādāties ikvie-
nam, kurš apmeklēs gadskārtējo 
Ziemassvētku tirdziņu, ko plāno-
jam rīkot  decembra sākumā Pā-
vilostas kultūras namā. 

Dienas izskaņā Vītiņu tau-
tas nama apmeklētājiem parā-
dījām savu uzvedumu “Latviešu 
sapnis”, kas lieliski sasaucās ar 
22. septembrī Latvijā un Lietuvā 
atzīmējamo Baltu vienības die-
nu. Paldies tautas nama vadītājai 
Raisai Adamaitei par laipno uz-
ņemšanu.

Īles tautas nama vadītāja 
Sintija Liekniņa mūs iepazīstinā-
ja ar Īles pagastu – pašu tautas 

namu, Īles baznīcu,  skaudrās 
vēstures liecinieku – atjaunoto 
Īles mežabrāļu bunkuru, Spār-
nu kalnu, kurā nākamgad notiks 
Operas svētki, kas būs veltīti izci-
lajam un nepelnīti piemirstajam 
operdziedātājam Jānim Vītiņam. 
Ciemojāmies mājās, kas kādreiz 
piederējušas J. Vītiņam un kurās 
tagad dzīvo ģimene, kas nodarbo-
jas ar šitaki sēņu audzēšanu.  

Esam iepazinuši radošus, 
darbīgus kolēģus un ieguvuši 
jaunus amatierteātra sadarbības 
partnerus.

Marita Horna,
amatierteātra režisore 

TEĀTRIS VIESOJAS AUCES NOVADĀ

1. septembra pievakare Sa-
raiķu bibliotēkas mazajiem 
lasītājiem izvērsās pavisam 
jauka. Vasaras brīvlaika noslē-
guma ballīti “Ardievas  vasarai” 
organizēja Saraiķu bibliotēka, 
lai vēlreiz satiktos, izrunātu 
vasaras notikumus, padalītos 
savos turpmākajos plānos un 
vienkārši jauki atpūstos.

Bija gan dažādas rotaļas, gan 
kopīga pasēdēšana pie ugunsku-
ra, desiņu cepšana, gan spēles 
brīvā dabā.

Vakarā visi posās uz nakšņo-
šanu bibliotēkā, kur pirms miega 
uz lielā ekrāna noskatījāmies  as-
prātīgo Disneja studijas  multfil-
mu “Zootropole”, kuras galvenā 
varone zaķenīte Džūdija Hopsa 
kļuvusi par likuma aizstāvi pilsē-
tā, kurā, šķiet, visi dzīvo saska-
ņā ar likumu. Jau kopš mazām 
dienām zaķenīte Džūdija ir savu 
vecāku raižu bērns. Viņa nav 

mierā, kad kādam nodarīts pāri, 
viņu neinteresē darbs vecāku 
iekoptajā fermā, kas jau gadiem 
ilgi nodarbojas ar burkānu au-
dzēšanu, un viņa – tāpat kā sim-
tiem citu meiteņu visā pasaulē 
– sapņo nokļūt lielpilsētā. Ne jau 
šādā tādā, bet Zootropolē, kas ir 
teju fantastisks veidojums, kurā 
dažādos rajonos un savstarpēji 
laipnās attiecībās mīt miljoniem 
visdažādāko dzīvnieku.

Neizpalika arī modes skate, 
“klusie telefoni”, kakao dzeršana 
četros naktī  un citas jautras iz-
darības.

Milzīgs paldies Normundam 
Līcītim un Renātei Šteinber-
gai par lieliski noorganizēto 
kino seansu un par jaukajām 
fotogrāfijām, paldies Ilmai par 
atļauju rīkot aktivitātes viesu 
mājas “Zariņi” pagalmā, paldies 
manai kolēģītei Ligitai, paldies 
mammām, tētiem un vecmāmi-

Saraiķu bibliotēkā saka ardievas vasarai
Foto no personīgā arhīva

ņām, kuri uzticēja mums savus 
bērnus un sarūpēja vakariņu 
cienastu! Paldies visiem maza-
jiem lasītājiem, kuri ieradās, lai 

kopīgi atzīmētu vasaras brīvlai-
ka noslēgumu un jaunā mācību 
gada sākumu!

Lai jauks, interesants, dar-

bīgs un panākumiem bagāts jau-
nais mācību gads!

Inguna Kopštāle,
Saraiķu bibliotēkas vadītāja

savas valsts kultūras vēsturi. Pēc 
redzētā un sajustā radās pārdo-
mas: un kā ir pie mums Latvijā?

Turpinājumā mūsu ceļš veda 
uz Peipusa ezera rietumkrastu, tā 
saucamo “Sīpolu ceļu”. Zem šī no-
saukuma slēpjas Igaunijas zem-
nieku, vācu muižnieku un krievu 
vecticībnieku kultūras. Ar vietējo 
iedzīvotāju dzīves gājumu, sīpolu 
audzētāju un zvejnieku ikdienas 
dzīvi  iepazināmies vietējā muze-
jā un galerijās. Pastaigājoties pa 
savdabīgām ciemata ieliņām, kas 
sniedzas vairāku kilometru garu-
mā, nepamanot jau nokļuvām citā 
ciemā.

Trešās dienas rītā, atvadoties 
no viesmīlīgā Ninas ciema viesu 
nama saimniekiem, ceļš veda uz 
Latviju. Mājupceļā vēl apskatījām 
gleznotāja Jāņa Brektes memoriālo 
māju “Saulieši” Lizuma pagastā. 
Tur mūs sagaidīja Kristiana Brek-
tes* vecāki, kuri laipni izrādīja vai-

rākas gleznošanas darbnīcas un 
Jānim Brektem iekārtotas māksli-
nieka istabas ar senlaiku priekš-
metiem un piemiņas lietām, kā arī 
mājas bēniņos apskatāmo plašo 
visu dzimtas profesionālo māksli-
nieku ekspozīcijas zāli, kur izstā-
dītas gleznas, grafikas, instalācijas 
objekti un keramika.

(*2015. gadā Pāvilostas muze-
ja darbinieki uzsāka sadarbību  ar  
mākslinieku Kristianu Brekti, kurš 
ir akvarelista Jāņa  Brektes maz-
dēls. Kopdarba rezultātā Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā  tapušas 
trīs jaunas muzeja ekspozīcijas.)

Kā nozīmīgāko ieguvumu 
brauciena dalībnieki atzina tieši 
kolēģu veiksmīgo piemēru apzi-
nāšanu un savstarpējo pieredzes 
salīdzināšanu, izdalot līdzīgo un 
mācoties no atšķirīgā tajā.

 
Irina Kurčanova,

muzeja vadītāja
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21. septembrī vismaz 90 Lat-
vijas pilsētās un pašvaldībās no-
tika “Olimpiskā diena 2018”. Tā 
tiek rīkota, godinot Starptautiskās 
Olimpiskās komitejas dibināšanas 
dienu. Gada tēma “Iepazīsti teni-
su!”. Pasākums tiek saskaņots ar 
Latvijas Olimpisko komiteju.

Arī Pāvilostas stadionā rīts 
bija rosīgs un skaļš. Pēc īsas at-
klāšanas visa skolas saime un 
klātesošie atbalstītāji veica kopīgu 
rītarosmi. Turpinājumā katra kla-
se atrādīja sagatavoto mājasdarbu 
– savas komandas sportisku devī-
zi. Sekojošais uzdevums nebija no 
vieglajiem – veicams aptuveni pie-
cu kilometru garš ceļš ar kontrol-

punktos veicamiem uzdevumiem.
Pēc finiša un neliela atelpas 

brīža visi pulcējās tenisa kortā, 
kur sporta organizators Aldis Bar-
sukovs īsumā pastāstīja par teni-
sa spēles noteikumiem, savukārt 
mūsu skolēni Klāvs un Jānis de-
monstrēja paraugspēli. Vēlāk teni-
sā iemēģināt roku varēja ikviens.

Par piedalīšanos katrs saņē-
ma Starptautiskās Olimpiskās ko-
mitejas sertifikātu, bet uzvarētāji 
– Olimpiskās dienas kausus. Un 
tā pie 1. vietas kausa 2.–4. klašu 
grupā tika 2. klase, 5.–7. klašu 
grupā pirmo vietu ieguva 7. klase, 
8.–12. klašu grupā uzvaras laurus 
plūca 9. klase.

Pasākuma izskaņā notika biļe-
šu loterija 7.–12. klašu skolēniem. 
Veiksminieki 12. oktobrī dosies uz 
hokeja spēli Rīgā.      

Paldies sporta skolotājam Zin-
tim Vīgulim par ieguldīto darbu un 
laiku dienas organizēšanā, sporta 
organizatoram Aldim Barsuko-
vam par palīdzību un atsaucību, 
pašvaldības metodiķei izglītības 
un kultūras jomā Silvijai Lejai par 
pasākuma koordinēšanu, mūzi-
kas skolotājai Dacei Bunkai par 
muzikālo nodrošinājumu, visiem 
skolotājiem par līdzdarbošanos, 
ikvienam skolēnam par izturību, 
aizrautību un kopābūšanu.

Daiga Jēkabsone

Olimpiskajā dienā aktīvi sporto

Olimpiskajā dienā startē 2. klase. Viņus morāli un fiziski atbalsta arī mamma Rota Uzare.
Foto no vidusskolas fotoarhīva

7. septembra pēcpusdienā Pā-
vilostas bibliotēkā pēc garajām un 
īpaši siltajām vasaras brīvdienām 
satikās mazie lasītāji.

Šajā reizē mūsu pasākuma 
tēma bija “Roboti”. Liels prieks, ka 
vecāki bija piestrādājuši pie tēmas 

un bērnus īpaši sagatavojuši. 
Bērni radoši darbojās, krāsojot un 
gatavojot savus robotiņus.

Uz tikšanos nākamajā reizē 
26. oktobrī!

 
Elīna Horna

Bibliotēkā tiekas mazie lasītāji
Foto: E. Horna

Sestdien, 22. septembrī, in-
teresentiem bija iespēja doties 
sēņu izziņas pārgājienā kopā 
ar biologu un dabas pētnieku 
Ritvaru Rekmani.

Pasākums bija daļa no Pāvil
ostas novada TIC projekta “Putnu 
un tauriņu vērošanas maršrutu 
izstrāde Pāvilostas novadā”. Tā 
kā 25. augustā tauriņu vērošana 
nenotika laika apstākļu dēļ, kopā 
ar biologu nolēmām piedāvāt ru-
denim atbilstošu piedāvājumu – 
sēņošanu.

Pasākumā piedalījās gan vie-
tējie iedzīvotāji, gan arī viesi no 
Rīgas, kuri brīvdienas pavadīja 
Pāvilostā un “Kurzemes Radio” 
bija dzirdējuši reklāmu.

Kopā ar Ritvaru Rekmani 

iepazinām Zaļkalna mežā sasto-
pamās sēnes. Bērzlapes, mušmi-
res, mietenes, priežu baravikas, 
gailenes, vēršmēles un daudzas 
citas tika apsekotas Pāvilostas 
mežā.

Šajā rudenī sēņošanas pār-
gājieni norisinās vairākās vietās 
Kurzemē, un Pāvilosta šogad bija 
pirmā, kur norisinājās šāda veida 
pasākums.

Paldies visiem atnākušajiem 
un zinātkārajiem!

Dodies dabā, jo rudenī nestei-
dzīgas pastaigas pa mežu dos ne 
tikai gandarījumu, bet arī pilnu 
groziņu sēņu!

Anta Lībiete,
Pāvilostas novada 
TIC vadītājas p. i.

Dodas sēņu izziņas pārgājienā

Sestdien, 15. septembrī, Tir
gus laukumā notika rudens tir-
dziņš, kurā varēja iegādāties 
stādus, vietējo tirgotāju pašceptu 
maizi, konditorejas izstrādāju-
mus, gaļas izstrādājumus, meža 
veltes, kūpinātas zivis, medu un 
visu to, kas izaudzēts mazdārzi-
ņos, un citus labumus. 

No tirdziņa neviens neaizgāja 
ar tukšu vēderu, par ko parūpē-
jās čaklās Pāvilostas pensionāru 
apvienības dalībnieces, cienājot 

tirgus apmeklētājus ar plānajām 
pankūkām, kas ceptas uz oglēm 
“pankūku ķēķī”, un ābolu “zap-
ti”. 

Par lustīgu muzikālo noska-
ņu gādāja Artis un Krista. 

Paldies visiem atsaucīgajiem 
andelētājiem un, protams, pasā-
kuma apmeklētājiem!

 
Silva Vārsberga,

Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama vadītāja

Pāvilostā aizrit Rudens tirdziņš

No 2018./2019. mācību gada 
sāk darboties iniciatīva “Latvijas 
skolas soma”. Tā būs iespēja kat-
ram skolēnam mācību saturā un 
procesā klātienē pieredzēt Latvi-
ju – apmeklēt izrādes, koncertus 
un izstādes, tikties ar iedvesmojo-
šiem cilvēkiem un piedalīties no-
zīmīgu notikumu līdzveidošanā.

6. septembrī “Arēnā Rīga” 
notika “Latvijas skolas somas” 
atklāšanas pasākums, kurā pie-

dalījās 6000 dalībnieki no visām 
Latvijas skolām. Arī no  mūsu no-
vada tajā piedalījās 7 delegāti no 
Pāvilostas vidusskolas un Vērga
les pamatskolas. 

Divu stundu garumā skolē-
niem un skolotājiem bija iespēja 
piedalīties dažādās radošās darb-
nīcās, apskatīt interaktīvu izstādi 
un darboties citās izzinošās akti-
vitātēs.

Pasākums noslēdzās ar gran-

diozu, krāšņu multimediālu kon-
certu “100 Latvijas stāsti 100 mi-
nūtēs”. Piedaloties pazīstamiem 
māksliniekiem, tika apspēlēta 
Latvijas vēsture, kultūra, tradī-
cijas un vērtības šodienas skatī-
jumā, nepieciešamība ikvienam 
nepārtraukti attīstīties un augt, 
veidojot nākotnes Latviju. 

 
Silvija Leja, metodiķe 

izglītības un kultūras jomā

“Latvijas skolas somas” 
atvēršanas svētki

Foto no dalībnieku personīgā arhīva
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MŪŽĪBĀ 
PĀVILOSTĀ

Lidija PĀVELSONE 
(23.05.1942.–20.09.2018.)

www.pavilosta.lv

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 novembra izdevumam 
jāiesniedz līdz 30. oktobrim.
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 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas bibliotēkā 18. oktobrī plkst. 14.00 tikšanās ar dzies-

minieci, grāmatas “Adrese – tepat blakus” autori MAIJU KALNIŅU.
l 20. oktobrī plkst. 13.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā notiks 

atpūtas vakars senioriem “ZIEDĒSIM ATVASARĀ”. Dalības maksa 2 
EUR. Pieteikties pie Austras Vagotiņas “Bodīte99”.

l Pāvilostas bibliotēkā 26. oktobrī plkst. 16.00 notiks mazo lasī-
tāju tikšanās “PASAKU LAUMIŅU PASAULĒ”.

l 3. novembrī Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātra un 
Baltinavas amatierteātra “Palādas” kopīgs iestudējums – izrāde Anita 
Ločmele “APSOLĪTĀ ZEME” (izrādes sākuma laiks tiek precizēts, sekot 
līdzi informācijai). Ieeja par ziedojumiem.

l 9. novembrī plkst. 19.00 komiķa Maksima Trivaškeviča so-
loizrāde “HUMORS PA LATVISKI”, kuras laikā autors pastāstīs savus 
svaigākos jokus.  Ieeja 2 EUR.

VĒRGALĒ
l Lai sirdīs ieskanas atmiņu zvans… 
 Lai atkal atceramies, 
 cik tomēr skaisti ir bijis 
 “SKOLAS GADU SIRDSPUKSTU LAIKS”, 
 un nāks pretī senās, gaišās skolas dienas.
Izstāde Vērgales muzejā būs apskatāma līdz 30. oktobrim! Ienā-

ciet, un radīsim atmiņu svētkus ikdienā kopā! 
l Vērgales kultūras nama zālē vēl visu oktobri skatāma Ilonas Ki-

las fotogrāfiju izstāde “VĒRGALE GADALAIKOS”.
l VALSTS SVĒTKU PASĀKUMS VĒRGALĒ! Novembrī iedegsim 

sveces brīvības cīnītāju piemiņai un šogad mūsu Latvijas valsts svin 
diženu jubileju – 100! Svētkus svinam gada tumšākajā laikā, tāpēc no-
zīmīga ir gaismas klātbūtne, ko saņemam no svecēm un citiem uguns 
elementiem, bet pats galvenais, ka spējam šo gaismu un siltumu dā-
vāt paši – ar smaidu un labu vārdu. Jānis Jaunsudrabiņš ir teicis: “Turi 
Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst 
pazaudēt, jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.” Vērgales kultūras namā 
svinīgais pasākums, veltīts Latvijas 100. dzimšanas dienai, notiks 
16. novembrī plkst. 19.00, kad atvērsim Latvijas vēstures lappuses 
un dāvāsim skaistus vārdus Tēvzemei, sveiksim savus labākos un teik-
sim paldies par veikumu pagasta labā, skatīsim fotogrāfijas “Pāvilostas 
novads 2018” un klausīsimies svētku koncertu, kurā uzstāsies māsas 
Legzdiņas. Bet pašā svētku dienā, 2018. gada 18. novembrī, plkst. 
18.00 atnāksim vai atbrauksim uz Vērgales centru, lai ar savām līdzi 
atnestām svecēm izgaismotu centru un visi kopā izdziedātu latviešiem 
tik mīļas un tuvas kopā dziedamās dziesmas, jo dziesma lido ar spēku, 
kurš Latvijas zemē mīt! Būsim vienoti un kopā ar cieņas apliecinājumu 
savai zemei! 

ZIEMUPĒ
 l Ziemupes tautas namā apskatāma FOTOIZSTĀDE “90 + 100”. 

Četrrindes – Hermīne Krūtmane, foto – Daina Vītola.
l Ziemupes tautas namā 20. oktobrī plkst. 21.00 rudens balle ar 

groziņiem “DANČU VAKARS”. Spēlēs Vilnis. Ieeja 4 EUR.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Aicināts ikviens pievienoties deju kolektīvam – 
ar vai bez pieredzes, ar vai bez partnera!

Pirms dažām dienām saule sil-
dīja un likās, ka vasara būs vienmēr, 
taču rudens pieteica sevi vienā mir-
klī un ar pamatīgām vēja brāzmām. 
Varenais pūtiens nepagāja garām arī 
Ziemupes kapiem, nodarot tur lielus 
postījumus. Tika izgāzti koki ar visām 
saknēm, gan arī nolauzti lielāki un 
mazāki zari. 28. septembrī, ieraugot 
kapos postažu, sapratu, ka bez palī-
giem galā netikšu. Saaicināju talci-
niekus, un svētdien  visu sakārtojām. 
Paldies visiem, kuri atsaucās manam 
aicinājumam: Andrim, Gintam, Jānim 
B., Bruno, Guntai, Jānim L., Ivaram, 
Nikolajam, Dainai, Andim, Vilnim ar 
komandu no Liepājas un Elmāram. 
Paldies visiem par darbu!  

Skaidrīte Blūma,
Ziemupes kapu pārzine 

PATEICĪBA

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

JAUNDZIMUŠIE
1 meitenīte Vērgales pagastā

LAULĪBAS
7 laulību reģistrācijas 

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS 
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS

13. novembrī:
n plkst. 11.00 Vērgales pagasta pārvaldē;  
n plkst. 12.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

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

ZINĀŠANAI!
No 01.10.2018. tiek grozīts maršruta Nr.5124 “Liepāja - Vērgale” reisa 

izpildes laiks, atjaunojot reisa  izpildi plkst. 7.30 no Liepājas un plkst. 
8.20 no Vērgales  centra. Izpildes  periods no 1. oktobra līdz 30. aprīlim.

AICINA FUTBOLISTUS
Aicinām 5–6 gadus vecus bērnus uz futbola nodarbībām Pāvilostas 

sporta zālē (Dzintaru ielā 52) reizi nedēļā, sestdienās, trenera Aleksandra 
Ivanova vadībā. Vairāk informācijas pa tālruni 29748257. 

SVEICIENS
Sveicam bijušās Pāvilostas Mākslas skolas pedagogus un direktorus 

ar 25 gadu jubileju!

UZMANĪBU!
Pāvilostas novada Tūrisma centrs aicina tūrisma uzņēmējus, kuri vē-

las izvietot savu informāciju 2019. gada Pāvilostas novada tūrisma brošūrā 
un mājaslapā, noslēgt līgumu līdz 2018. gada 30. novembrim!

ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA VĒRGALĒ
Ar oktobri Vērgalē atsāksies ārstnieciskās vingrošanas nodarbības fi-

zioterapeites Sabīnes Rozes vadībā. Nodarbības notiks 1 reizi nedēļā, treš-
dienās pulksten 18.

Dalības maksa – 16 EUR mēnesī (4 EUR par reizi). Nepieciešams pa-
klājiņš, ūdens un vingrošanai piemērots apģērbs. Pieteikšanās un sīkāka 
informācija pa tālruni 26008854 (Sanita Dunkere). 

INFORMĒJAM
Paaugstinātas bīstamības nodarbības Šķēdes poligonā OKTOBRĪ notiks 

šādos datumos: 9., 10., 12., 18., 20., 27., 28. un 30. oktobrī.

AICINĀM PIEVIENOTIES TEĀTRA PULCIŅAM!
Bērni un jaunieši, kuriem tuva teātra māksla un kuri vēlas darboties 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama teātra spēles pulciņā un sevi parādīt uz 
skatuves, aicināti pieteikties personīgi pie pulciņa vadītājas Maritas Hor-
nas vai zvanīt pa tālr. 29226526. Būsiet mīļi gaidīti!

LĪDZJŪTIBA

Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī 
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
                                         (Z. Vijupe)

Pāvilostas novada pašvaldība izsaka 
līdzjūtību Aldim BARSUKOVAM, tēvu 
smilšu kalniņā pavadot. 

LĪDZJŪTĪBA

PAZIŅOJUMS
Pāvilostas novada pašvaldība paziņo, ka nodod atsavināšanai treša-

jā izsolē nekustamo īpašumu “Jonasi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,29 ha platībā un dzīvojamās 
mājas, atklātā mutiskā izsolē 2018. gada 13. novembrī plkst. 9.00. 
Īpašuma nosacītā cena 3 290 EUR, nodrošinājums 329 EUR .

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, 
samaksa 100 % eiro. Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma 
publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Dalībnieku reģistrācija līdz 
2018. gada 12. novembrim plkst.16.00.

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

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

projekta ietvaros 
aicinām uz dietoloģes 

Lolitas NEIMANES lekciju

“UZTURS VESELĪBAS 
VEICINĀŠANAI”

piektdienā, 19. oktobrī plkst.13.00
pašvaldības semināru un izstāžu zālē
(Dzintaru ielā 73, 2. stāvā, Pāvilostā)

Pāvilostas novada pašvaldība aktīvi realizē Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
finansētā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 

un slimību profilaksei Pāvilostas novadā” projektu 
/projekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/056 /.

Pāvilostas vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Mārsils” 3. oktobrī 
ir uzsācis jauno deju sezonu 
ar jaunu dalībnieku uzņemšanu. 
Mēģinājumi notiek trešdienās un 
piektdienās no plkst. 20.00 līdz 22.00. 


