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Pašvaldība aicina uz sapulci par 

aktivitātēm Zaļkalna mežā 7. lpp.

Vērgales pamatskolas 190 gadu 

jubilejas salidojums 16. lpp.

Ziemupnieku saiets un Latvijas 

zaļumballe 
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Pāvilostā senā uguns iedegas jau 

20. reizi 
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Vērgalei 765! 
8. lpp.
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Sveicam skolēnus, skolotājus, skolas 
darbiniekus un skolēnu vecākus, 
mācību gadu uzsākot!

Lai radošām idejām un panākumiem 
bagāts šis laiks!

Sveicam jaunā mācību gada 

SAĻIENA UPSĒDE ULMALE JŪRKALNE RĪVAS

7.10  7.45  8.00  7.00  7.20 

15.30   16.30   16.10   15.30   15.30   

Šoferis Egons STANKEVIČS,
tel. 26017707

Šoferis Dainis VINKLERS,
tel. 29334016

Šoferis Egons STANKEVIČS,
tel. 26017707

Šoferis Dainis VINKLERS,
tel. 29334016

Šoferis Ilmārs BALTAISKALNS,
tel. 29213172

SKOLĒNU TRANSPORTA GRAFIKS 2018./2019. MĀCĪBU GADĀ

Detalizēta informācija par to, kurā reisā brauc konkrēts bērns, ir pieejama izglītības iestādēs.
Ja vecākiem ir jautājumi, lūgums sazināties ar pašvaldības kancelejas vadītāju, zvanot pa tālruni 63498261.

Vērgales pamatskolā – Dāvis AIZSTRAUTS, Valters APLOKS, Adriāna Loreta BĀDERE, Daniels BRĒDIĶIS, 
Sanda BUNKA, Madars DIMANTS, Adrians JĒKABSONS, Andželīna KALNIŠĶE, Samanta ĶUŅĶE, Marats 
KRAUKLIS, Pēteris MIZĒNS, Evelīna ŠĪMANE, Gabriela ŠTAKONA un audzinātāja Sigita FREIMANE.

Pāvilostas vidusskolā – Evelīna ANŠEVICA, 
Krišs ANTONOVIČS, Aivita BARSUKOVA, 
Heidija BLAUBĀRDE, Evelīna KRĒSLIŅA, 
Uģis Edvards MUIŽNIEKS, Madara PADRĒVICA, 
Miks SLOSKĀNS, Gregors VAGOTIŅŠ-VAGULIS 
un audzinātāja Inta PRIEDOLIŅA.

Skolas sirdspuksti ir skolēni, 
Bet skolas stiprums – skolotāji. 
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu, 
Tad skolotāji ir luktura liesmiņa. 
Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku, 
Tad skolotāji ir šī dzēriena biķeri. 
Ja skola ir templis, kas sniedz mieru, 
Tad skolotāji ir šī tempļa kolonnas. 
Tik ilgi būs pasaule šī, 
Cik ilgi būs skola un skolas dvēsele –
 skolotāji !

(Lāsma Stašule)

PIRMKLASNIEKUS!
SVEICAM, JAUNO 
MĀCĪBU GADU UZSĀKOT! 
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalī-
jās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, 
Gints JURIKS, Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki –Vērgales pagasta pārvaldes 
vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, Pāvilostas 
vidusskolas direktore Marita ROLMANE. Sēdē pamatdarba un neparedzētu apstākļu dēļ ne-
piedalījās deputāti Zane MEŽAVILKA, Ralfs JENERTS un Mārtiņš DĒVICS. Protokolēja pašval-
dības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Tika izskatīti 27 darba kārtības punkti. 

â Pieņēma zināšanai Pāvilostas vidusskolas direktores ziņojumu par Pāvilostas vidus-
skolas perspektīvām un darba organizāciju jaunajā mācību gadā.

â Nolēma izbeigt Pāvilostas novada domes deputāta Mārtiņa Dēvica pilnvaras pirms ter-
miņa sakarā ar viņa iesniegumu. 

â Nolēma atbrīvot Mārtiņu Dēvicu no komisijas locekļa pienākumiem Pāvilostas novada 
domes Tiesiskuma izvērtēšanas komisijā darījumiem ar lauksaimniecības zemi un Licencēša-
nas komisijā. Nolēma ievēlēt par  komisijas locekli Ralfu Jenertu Pāvilostas novada domes 
Tiesiskuma izvērtēšanas komisijā darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Nolēma ievēlēt par 
komisijas locekli Andri Zaļkalnu Pāvilostas novada domes Licencēšanas komisijā.

â Nolēma nodrošināt transportu Pāvilostas novada dalībnieku nokļūšanai uz Latvijas 
Tautas frontes trīsdesmitgades pasākumu un apmaksāt dalībniekiem kafijas pauzes un pus-
dienas.

â Nolēma ar 1.09.2018. samazināt nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procen-
tiem vienai personai ar pirmās grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu Pāvilostā, Pāvilos-
tas novadā, jo persona atbilst nosacījumiem šāda atvieglojuma piešķiršanai. 

â Ar 2018. gada 1. septembri nolēma izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes 
25.01.2018. sēdes Nr.1. lēmumā Nr.5. “Par degvielas limitu noteikšanu” (1. pielikumā). Finan-
sējums tiks rasts no Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas budžeta.

â Nolēma slēgt vienošanās pie pirkuma nomaksas līguma PNP/2.8.4./15/2 un izveidot 
jaunu maksāšanas grafiku uz 12 mēnešiem par periodu no 30.08.2018. līdz 30.08.2019. Nolē-
ma nepiemērot nokavējuma procentus saistību izpildes saskaņā ar noslēgto grafiku gadījumā. 
Saistību neizpildes gadījumā, atbilstoši pirkuma nomaksas līguma PNP/2.8.4./15/2 punktam 
Nr.5.4., izbeigt līgumu un piedzīt nokavējuma procentus par visu saistību neizpildes periodu.

â Atļāva deputātam Ralfam Jenertam savienot Pāvilostas ostas valdes locekļa amatu ar 
SIA “Dunduru pļavas” valdes locekļa amatu, mednieku kluba “Medņi” pārstāvja amatu un 
mednieku kolektīva “Saka” valdes locekļa amatu.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, deputāts Andris Zaļkalns lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Atļāva deputātam And-
rim Zaļkalnam savienot Pāvilostas ostas valdes locekļa amatu ar mednieku kolektīva “Saka” 
valdes locekļa amatu.

â Nolēma no pašreizējā zemesgabala Parka iela 30, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, sadalī-
šanas izveidotajiem zemesgabaliem piešķirt (vai saglabāt) šādas adreses un noteica nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķus. 

N.p.k.
Situācijas 
plāna 
apzīmējumi

Zemesgabala adrese Kadastra nr.
Plānotā 
platība 
(m2)

NĪLM

1 Nr.1 Piešķirt adresi Zaļkalna 
iela 2A, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads.

64130020234 2171 Piešķirt lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0601.

2 Nr.2 Piešķirt adresi Parka 
iela 44, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads.

64130020235 1365 Pieškirt lietošanas mērķi  – 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0601.

3 Nr.3 Piešķirt adresi Parka 
iela 42, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads.

64130020236 1217 Pieškirt lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0601.

4 Nr.4 Piešķirt adresi Parka 
iela 38, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads.

64130020237 1200 Pieškirt lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0601.

5 Nr.5 Piešķirt adresi Parka 
iela 34, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads.

64130020238 1252 Pieškirt lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0601.

6. Nr.6 Saglabāt adresi Parka 
iela 30, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads.

64130020239 1250 Saglabāt lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0601.

â Nolēma grozīt Pāvilostas novada domes 26.07.2018. lēmuma “Par adreses piešķiršanu” 
(sēdes protokols Nr.9.,18.§) 3.1., 3.2., un 3.3. punktu un izteikt šādā redakcijā:

Piešķirt adresi Kaiju iela 20, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 64960010168.

Piešķirt adresi Kaiju iela 20, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463, dzīvoja-
mai ēkai ar kadastra apzīmējumu 64960010168001, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 64960010168.

Piešķirt adresi Kaiju iela 20, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463, nedzī-
vojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 64960010168003, kura atrodas uz zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 64960010168.

â Nolēma piešķirt zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām, pirtij un vasaras mājai, šādu 
adresi: “Lācīši”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463.

â Piekrita nekustamā īpašuma “Lieliekungi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sadalī-
šanai, atdalot no tā zemes vienību un piešķirot tai nosaukumu “Maziekungi”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā. Atdalītajai zemes vienībai 20,49 ha platībā saglabāja nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM 
kods 0201.

â Piekrita nekustamā īpašuma “Dižbaļi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sadalī-
šanai, atdalot no tā zemes vienību un piešķirot tai nosaukumu “Mežbaļi”, Vērgales pagastā, 
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Pāvilostas novadā. Atdalītajai zemes vienībai 21,4 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 
0201.

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Dangaskalni”, Vērgal-
es pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Piešķīra nosaukumus/adreses un 
noteica nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
(ha)

Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64960070173 3,53
(vairāk vai 
mazāk)

Saglabāt nosaukumu un 
adresi  “Dangaskalni”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, LV-3463.

0101 Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

64960070174 7,81
(vairāk vai 
mazāk)

Piešķirt nosaukumu “Kalnu 
Dangas”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā.

0101 Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

64960070175 7,81
(vairāk vai 
mazāk)

Piešķirt nosaukumu “Lejas 
Dangas”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā.

0101 Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

â Trīs personām anulēja deklarēto dzīvesvietu Pāvilostā, Pāvilostas novadā.
â Vienai personai uz 3 gadiem un vienai personai uz 5 gadiem piešķīra dzīvokļa īres 

tiesības Pāvilostā, Pāvilostas novadā.  
â Apstiprināja Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 2018. gada 30. augusta saistošo no-

teikumu Nr.9 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Pāvilostas Mūzikas 
un mākslas skolā” projektu.

â Atcēla Pāvilostas novada domes 26.04.2018. lēmumu “Par Pāvilostas novada pašvaldī-
bas 2018. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr.5 “Pludmales lietošanas un apsaimniekoša-
nas noteikumi” projekta apstiprināšanu” (Protokols Nr.4., 6.§).

â Atcēla Pāvilostas novada domes 29.06.2017. lēmumu “Par pludmales zonējumu” (Pro-
tokols Nr.2., 25.§).

â Atcēla 25.07.2013. apstiprinātos (Protokols Nr.3, 29.§.) Pāvilostas novada pašvaldības 
pludmales un peldvietas lietošanas noteikumus.

â Nolēma piekrist nekustamā īpašuma “Ozoliņi”, Vērgales pag., Pāvilostas nov., sadalī-
šanai, atdalot no tā zemes vienību un piešķirot nosaukumu “Ozolmeži”, Vērgales pag., Pāvi-
lostas nov. Atdalītajai zemes vienībai 4,41 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Silmači”, Saraiķos, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Nolēma piešķirt nosauku-
mus/adreses un noteikt nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
(ha)

Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64960050332 7,38
(vairāk vai 
mazāk)

Saglabāt nosaukumu un adresi 
“Silmači”, Saraiķi, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, 
LV-3463.

0101 Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

64960050333 5,94
(vairāk vai 
mazāk)

Piešķirt nosaukumu 
“Silmačmeži”, Saraiķos, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā.

0201 Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

Īpašuma “Silmači”, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, īpašniekam uzdeva 
noslēgt vienošanos par servitūta ceļa izmantošanu ar īpašuma “Silmačmeži”, Saraiķos, Vēr-
gales pagastā, Pāvilostas novadā, īpašnieku.

â Apstiprināja Pāvilostas novada TIC suvenīra – dekoratīvā pulksteņa “Pāvilosta” – ce-
nas: pašizmaksas cena par 1 vienību 42,35 EUR, pārdošanas cena pašvaldības iestādēm par 1 
vienību 42,35 EUR, pārdošanas cena tirdzniecībā par 1 vienību 43,00 EUR.

â Nolēma grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štata un tarifikācijas sarakstus Vērgales 
pagasta PII “Kastanītis” sadaļā.

â Uzdeva J. Vitrupam sazināties ar īpašniekiem, kuru īpašumus plānots iekļaut mik-
rolieguma teritorijā, un septembrī komitejās paust viedokli par mikrolieguma izveidošanu.

â Dome pieņēma zināšanai domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona ziņojumu par admi-
nistrācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2018. gada 20. septembrī 
Pāvilostas novada pašvaldībā.

Nākamā domes sēde plānota 2018. gada 27. septembrī Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalījās 
Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Vita CIELAVA, Gints JURIKS, Ārija 
PAIPA un Andris ZAĻKALNS. Sēdē pamatdarba dēļ nepiedalījās deputāti Ralfs JENERTS, Ga-
tis BRĒDIĶIS un Zane MEŽAVILKA. Protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪR-
NIECE. Tika izskatīti 2 darba kārtības punkti. 

â Pamatojoties uz likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, deputāte Ārija Paipa lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Nolēma apstiprināt deputā-
tes Ārijas Paipas pilnvaras.

â Nolēma ar 2018. gada 10. oktobri apstiprināt SIA ”Pāvilostas komunālais uzņēmums” 
siltumenerģijas tarifu 1,18 EUR, plus PVN. Uzdeva SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” no-
drošināt siltumenerģijas skaitītāju uzlikšanu daudzdzīvokļu mājām (Dzintaru ielā 95, Dzintaru 
ielā 97, Dzintaru ielā 99, Dzintaru ielā 101 un Dzintaru ielā 103, Pāvilostā) pēc apkures sezonas 
beigām 2019. gada pavasarī. Uzdeva pie 2018. gada pašvaldības budžeta veidošanas paredzēt 
līdzfinansējumu SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” siltumenerģijas skaitītāju uzlikšanai.
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NOTIKUMI 
2018. gada augustā

Pāvilostas novada pašvaldības policija augustā veica šādus darbus:
â Pāvilostas pludmalē peldēšanas zonā skraidīja suns. Saimniekam tika izteikts mu-

tisks brīdinājums par saistošo noteikumu pārkāpšanu.
â Sadarbībā ar Valsts policiju veiktas divas patrulēšanas pa novada teritoriju. Pārkā-

pumi netika konstatēti.
â Saņemta informācija par piedūmojumu Zaļkalna mežā. Apsekojot teritoriju, ne 

uzliesmojums, ne piedūmojums netika konstatēts.
â Sakas pagasta “Dižarājos” tika ievērots liels ugunskurs. Pēc apsekošanas uguns-

kurs tika nodzēsts, vainīgās personas brīdinātas par iespējamo sodu.
â Deviņiem autovadītājiem sastādīts administratīvais protokols par iebraukšanu Bal-

tijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. Uzlikti sodi par kopējo summu 510,00 eiro.
â Pāvilostā tika noķerts klaiņojošs suns, ko ievietoja pašvaldības policijas voljerā.
â Pāvilostā, Ostmalas ielā, atrasta mašīna, kuras vadītājs, iespējams, bija alkohola 

ietekmē. Informācija nodota Valsts policijai.
â Sakas pagastā tikusi izdemolēta mājas apkārtne. Noskaidrots, ka to izdarījuši ga-

rāmejoši tūristi. Mājas saimnieks iesniegumu rakstīt atteicās.
â Saņemts iesniegums par nakts miera traucēšanu Saraiķos. Iesākta administratīvā 

lietvedība.
â Pāvilostā, Dzintaru ielā, plkst. 1.00 no automašīnas skanējusi skaļa mūzika. Iero-

doties notikuma vietā, jauniešiem aizrādīts par pārkāpumu. 
â Noformēts viens protokols par atrašanos alkohola reibumā sabiedriskā vietā Pāvil-

ostā, Tirgus ielā.
â Pāvilostā atrasts un atdots saimniekam pazudis fotoaparāts.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

VĒLĒŠANU IECIRKŅU DARBA LAIKS PIRMS VĒLĒŠANU DIENAS:
Pirmdien, 1. oktobrī, no plkst. 17.00 līdz 20.00;
Otrdien, 2. oktobrī, no plkst. 8.00 līdz 11.00;
Trešdien, 3. oktobrī, no plkst. 17.00 līdz 20.00;
Ceturtdien, 4. oktobrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00;
Piektdien, 5. oktobrī, no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Pāvilostas novadā ir divi vēlēšanu iecirkņi:
n iecirknis Nr.577 – Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvil-

ostas novadā;
n iecirknis Nr.601 – Vērgales kultūras namā, “Pagastmājā”, Vērgalē, Vērgales pagas-

tā, Pāvilostas novadā. 

Svarīgi! 
Šajā laikā balsošana nenotiek, pirmsvēlēšanu dienās vēlēšanu iecirkņos var iepazī-

ties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību, kā arī 
var iesniegt pieteikumus balsošanai vēlētāja atrašanās vietā.

Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu 
dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. 

Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārval-
stīs. Par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē ar spiedogu izdara īpašu atzīmi. Savukārt vēlē-
tājiem, kuriem ir tikai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID), bet nav derīgas pases, no 
2018. gada 24. septembra līdz 5. oktobrim jāizņem vēlētāja apliecība tajā Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta personas apliecība. Vēlētāja aplie-
cību iespējams saņemt arī citā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, 
par šo vēlmi informējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi līdz 2018. gada 24. septem-
brim. Vēlētāja apliecības izsniedz bez maksas. Vēlētāja apliecība nepieciešama tikai tiem 
vēlētājiem, kuriem nav Latvijas pilsoņa pases, bet ir Latvijas pilsoņa apliecība.

Ja pasei beidzies derīguma termiņš
Ar pasi, kurai beidzies derīguma termiņš, piedalīties vēlēšanās nevar. Atjaunot pasi 

iespējams jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā neatka-
rīgi no deklarētās dzīvesvietas. Pasi izsniedz 10 darba dienu laikā vai paātrinātā kārtī-
bā – divu darba dienu laikā (neskaitot dokumentu iesniegšanas dienu). Valsts nodeva par 
pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā ir  28,46 eiro, par izsniegšanu divu darbdienu 
laikā – 56,91 eiro. Tālrunis uzziņām – 67219244.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, kā arī šo vēlētā-
ju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji var balsot savā atrašanās vietā. Balsošana 
vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 1. līdz 6. oktobrim plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās 
vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst 
nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vē-
lētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī. Šajā gadījumā iesnie-
gumā papildus norāda vēlētāja uzticības personas vārdu un uzvārdu.

Iesniegums balsošanas pieteikšanai vēlētāja atrašanās vietā pieejams vēlēšanu ie-
cirkņos. Sīkāka informācija par vēlēšanu tiesībām, balsošanas iespējām un kandidātu 
sarakstiem vietnē https://www.cvk.lv/pub/public/.

Vēlēšanu dienā, 2018. gada 6. oktobrī, tiks nodrošināts pašvaldības transports 
Sakas pagasta vēlētāju nokļūšanai vēlēšanu iecirknī Nr.577, Pāvilostas novada paš-
valdībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā.

l Plkst. 10.00 – Saļiena–Stembre–Pāvilosta.
l Plkst. 10.00 – Rīva–Ulmale–Pāvilosta.
Sīkāka informācija, zvanot Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai Aritai 

Mūrniecei pa tālruni 63498261.

 Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Gunita Vērniece,  tālr. 29725727

13. SAEIMAS VĒLĒŠANAS
Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, notiks 13. Saeimas vēlēšanas. 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks šajā dienā no plkst. 7.00 līdz 20.00.

PĀVILOSTĀ
l Tūrisma uzņēmējs, Pāvilostas novada tēla veidotājs un popularizētājs – 
 kafejnīca “Laiva”.
l Pāvilostas novada tēla veidotājs un popularizētājs amatniecības jomā – 
 darbnīca “Jūras rotas”.
l Sakoptākā iestāde novadā – zvejnieku saimniecība un zivju veikals “Kaija” 
 par veiksmīgas apkārtnes labiekārtojumu pilsētas kontekstā.
l Māja ar simtgadīgu vēsturi un cieņu pret Pāvilostas vēsturisko apbūvi – Vītolu iela 7.
l Vēsturiska māja ar stāstu – Viļņu iela 10.

SAKAS PAGASTĀ
l Lauku sēta ar simtgadīgu vēsturi un paaudžu pēctecību – Māliņu ģimenes “Svākši”.
l Lauku sēta ar paaudžu pēctecību, tradīciju turpināšanu un zināšanu nodošanu 
 nākamajām paaudzēm – viesu māja “Ievlejas”.
l Dievnams ar simtgadīgu vēsturi – Sakaslejas ev. luteriskās baznīcas draudze par
 senākā Pāvilostas novada dievnama sakoptību un kultūras pasākumu organizēšanu.

VĒRGALES PAGASTĀ
l Tūrisma uzņēmējs, Pāvilostas novada tēla veidotājs un popularizētājs – 
 viesu māja “Līdumnieki”.
l Lauku sēta “Rieģe” par vēsturiskas ēkas saglabāšanu un uzturēšanu.
l Lauku sēta ar simtgadīgu vēsturi Vērgales pagastā – lauku mājas “Luntes”.
l Objekts ar simtgadīgu un paliekošu vēsturi – Vērgales muiža, skola.
l Dievnams ar simtgadīgu vēsturi – Saraiķu ev. lut. baznīca.
l Dievnams ar simtgadīgu vēsturi – Ziemupes ev. lut. baznīca.

Pāvilostas novada 2018. gada īpašās nominācijas:
l “Starp māsām nav robežu” – Lejas iela 11 un Lejas iela 13 Pāvilostā.
l Jaunais tūrisma uzņēmējs Pāvilostā – kempings “Spāre” un Zamarīšu ģimene.
l Par oriģinālu māju nosaukuma zīmi – “Labmaizītes” Sakas pagastā.
l Lauku sēta ar vēsturiskiem un novada folklorā paliekošiem stāstiem – 
 “Durbes” un saimniece Ausma Ozola.

Ainavu arhitekta nominācija Pāvilostas novadā:
l 2018. gada  vasarā vislabāk koptais zāliens – viesu māja “VIGA”.

KONKURSA “SAKOPTĀKĀ SĒTA PĀVILOSTAS 
NOVADĀ – 2018” APBALVOŠANAI IZVIRZĪTĀS 

SAKOPTĀKĀS SĒTAS

PAR BŪVDARBIEM UN RAKŠANAS DARBIEM SIA “LATTELECOM” 
ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLA AIZSARGJOSLĀ

Efektīvai un drošai saziņai ar SIA “Lattelecom” tīkla uzraudzības inženieriem elektroniskā vidē 
esam izveidojuši pieprasījumu izveides un apstrādes sistēmu http://uzraugi.lattelecom.lv. 
Lūdzam jūsu pieprasījumu reģistrēt šajā vietnē – tas ļaus ātrāk un precīzāk veikt pieprasījuma 
apstrādi. Pilns apraksts un noteikumi atrodami šeit www.lattelecom.lv/uzraugi.

Ja vēlaties klātienē tikties ar inspektoriem vai saņemt iekšējos tehniskos noteikumus, 
aicinām izmantot attiecīgā reģiona tīkla uzraudzības inženiera kontaktus: 
https://www.lattelecom.lv/images/Lattelecom/INSPEKTORU_DARBA_LAIKI_24.02.2018.pdf.
Jautājumu gadījumā zvaniet uz SIA “Lattelecom” Biznesa klientu apkalpošanas dienestu 
67177177 vai rakstiet lattelecom@lattelecom.lv un čatā mājaslapā lattelecom.lv/biznesam.

SIA “Lattelecom” Biznesa klientu apkalpošanas dienests, 
tālr. 67177177, https://biznesam.lattelecom.lv/

IZMAIŅAS SILTUMAPGĀDES PAKALPOJUMA 
PIEGĀDES IZMAKSĀS

SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” informē, ka, pamatojoties uz Pāvilostas novada do-
mes 2018. gada 7. septembra sēdes Nr.11 lēmuma 2.§ “Par siltumenerģijas tarifa izmaiņām SIA “Pāvi-
lostas komunālais uzņēmums”” ar 2018. gada 10. oktobri tiek mainīts tarifs par siltumapgādes 
pakalpojumu piegādi:

PAKALPOJUMS Cena EUR (bez PVN) pašlaik Cena EUR (bez PVN) no 10.10.2018. Izmaiņas (%) 

Siltumapgāde (maksa 
pēc skaitītāja EUR/MWh)

55,85 60,99 + 9,2

Siltumapgāde 
(maksa pēc apsildāmās 
platības EUR/m2)

1,08 1,18 + 9,2 

Gluži tāpat kā mājsaimniecībās, arī komunālais uzņēmums izjūt izmaksu kāpumu valstī. Šo izmak-
su kāpuma dēļ nākas pieņemt sāpīgu lēmumu – celt siltumapgādes pakalpojuma tarifu. Pēdējo reizi 
apkures tarifa izmaiņas tika veiktas 2014. gada 1. janvārī. Pa šo laiku ir paaugstinājusies maksa gan 
par elektroenerģiju, gan kāpusi minimālā darba stundas tarifa likme kurinātājiem, ir paaugstinājies 
dabas resursu nodoklis, šķeldas izmaksas par vienu m3 palielinājušās gandrīz par 50%.

Tarifs ir noteikts tādā apmērā, lai lietotāju veiktie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas pakal-
pojumu izmaksas un nodrošinātu siltumapgādes pakalpojumu rentabilitāti. 

Siltumapgādes pakalpojuma tarifā ietver tikai tās izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz siltuma 
ražošanu un nogādāšanu līdz ēkas ievadam jeb siltummezglam, tas ir, izmaksas par siltumapgādes 
izveidi, uzturēšanu un pakalpojuma sniegšanu, proti, par pamatlīdzekļu nolietojumu, iekārtu remon-
tu un uzturēšanu, iepirkto kurināmo, darbinieku atalgojumu, nodokļiem, kā arī elektrības un ūdens 
izmaksas. 

SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”
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PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība augustā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Strautmaļi”, Sakas pagastā, 1,8 ha platībā;
l Kalna iela 3, Pāvilostā, 480 m2 platībā.

BIS – Būvniecības informācijas sistēma

BIS * lietas Nr Objekta nosaukums Adrese/Nosaukums

Divu mazēku – 
vasaras mājas un 
palīgēkas novietošana

Adrese, Vērgalē, 
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

– Lēmums  par  administratīvās lietas 
izbeigšanu

Žoga pārbūve Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novads

– Lēmums  par  administratīvās lietas 
izbeigšanu

Dzīvojamās mājas, 
saimniecības ēkas 
un pirts būvniecības 
1.kārta

Adrese, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā

– Lēmums par atteikumu pieņemt 
ekspluatācijā

Mazēkas – 
nedzīvojamas ēkas 
novietošana

Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

– Lēmums  par  administratīvās lietas 
izbeigšanu

Informatīva plakāta 
izvietošana

Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

– Lēmums par atteikumu izvietot 
informatīvu plakātu

BIS-62972-246 Inženiertīkla (gāzes) 
pievads

Adrese, Saraiķi, 
Vērgales, Pāvilostas 
novadā

– Apstiprināts inženiertīklu novietojuma 
plāns

BIS-63057-247 Dzīvojamās 
mājas pārbūve un 
saimniecības ēkas 
jaunbūve

Adrese, Ziemupe, 
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

– Atzinums par apliecinājumu par ēkas 
gatavību ekspluatācijai
– Akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā

BIS-63090-248 Dzīvojamās mājas 
pārbūve

Adrese, Ziemupe, 
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

– Atzinums par apliecinājumu par ēkas 
gatavību ekspluatācijai
– Akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā

BIS-63095-249 Dziļurbuma izveide 
un ūdensvada 
pieslēguma izbūve

Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

– Būvniecības iesnieguma akcepts
– Atzinums par būves pārbaudi
– Izsniegta būvatļauja

– Atzīme par projektēšanas nosacījumu 
izpildi
– Atzīme par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi
– Izsniegts būvatļaujas Pielikums Nr.1

BIS-63131-250 Vasaras mājas un 
divu saimniecības ēku 
būbniecība

Adrese, Ziemupe, 
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

– Būvniecības iesnieguma akcepts
– Atzinums par būves pārbaudi
– Izsniegta būvatļauja
– Atzīme par projektēšanas nosacījumu 
izpildi
– Atzīme par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi
– Izsniegts būvatļaujas Pielikums Nr.1

BIS-63277-251 Patvaļīgās 
būvniecības pazīmju 
pārbaude

Adrese, Saraiķi, 
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

– Atzinums par būves pārbaudi

BIS-63291-252 Dzīvojamās ēkas 
fasādes vienkāršotā 
atjaunošana

Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

– Atzinums par būves pārbaudi
– Apliecinājuma kartes akcepts
– Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
– Atzīme par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi

BIS-63317-253 Žoga – briežu dārza 
ierīkošana

Adrese, Ulmale, 
Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā

– Atzinums par būves pārbaudi
– Būvniecības iesnieguma akcepts

BIS-63324-254 Žoga pārbūve Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

– Atzinums par būves pārbaudi
– Paskaidrojuma raksta akcepts
– Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

– Atzīme par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi

BIS-63329-255 Brīvdienu mājas 
būvniecība

Adrese, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā

– Būvniecības iesnieguma akcepts
– Atzinums par būves pārbaudi
– Izsniegta būvatļauja
– Atzīme par projektēšanas nosacījumu 
izpildi
– Atzīme par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi
– Izsniegts būvatļaujas Pielikums Nr.1

BIS-63365-256 Jahtu būves un 
servisa ēkas pārbūves 
I kārta

Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

– Būvniecības iesnieguma akcepts
– Atzinums par būves pārbaudi
– Izsniegta būvatļauja
– Atzīme par projektēšanas nosacījumu 
izpildi
– Atzīme par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi
– Izsniegts būvatļaujas Pielikums Nr.1

BIS-64267-257 Četru saimniecības 
ēku būvniecība

Adrese, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā

– Atzinums par būves pārbaudi
– Paskaidrojuma raksta akcepts

BIS-64454-258 Vasaras mājas 
būvniecība

Adrese, Ziemupe, 
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

– Būvniecības iesnieguma akcepts
– Atzinums par būves pārbaudi

BŪVVALDĒ 2018.GADA JŪLIJĀ LEMTAIS

â Pāvilostas novada pašvaldība bija viena no piecām pašvaldībām Latvijā, kas atsaucās 
lūgumam uzņemt savā novadā sievietes un bērnus no Novohradas Volinskas pilsētas Uk-
rainā, kopumā 20 cilvēkus. Latvijā viņi ieradās jau 10. augustā, viesojoties Balvos, Viļakā, Salac-
grīvā, Stopiņu novadā un Rīgā, bet no 16. līdz 18. augustam sievietes ar bērniem apmeklēja 
Pāvilostas novadu, kas bija arī pēdējais Latvijā apmeklētais punkts, tālāk jau ceļš veda atpakaļ 
uz dzimteni. Gandrīz visām sievietēm, izņemot vienu, kurai vīrs smagi ievainots ilgāku laiku at-
rodas ārstniecības iestādē, vīri ir krituši kaujās, aizstāvot savu valsti un tās suverenitāti. Šī ir 
jau otrā reizi, kad Pāvilostas novada pašvaldība savā novadā uzņem Ukrainas valsts piederīgos. 
Pērnā gada jūlijā Pāvilostā viesojās septiņi bērni no Gorodokas pilsētas Ukrainā.

â 2018. gada 16. augustā Kultūras ministrijas Akreditācijas komisija izvērtēja Pāvil-
ostas novadpētniecības muzeju un lēma uz pieciem gadiem muzejam piešķirt akreditēta 
muzeja statusu. Latvijas Republikas “Muzeju likuma” 9. pants nosaka, ka valsts un pašvaldību 
muzejiem ir noteikta akreditācija. Tā tiek veikta, lai nodrošinātu kvalitatīvu, profesionālu, uz sa-
biedrības interesēm un vajadzībām orientētu, muzeju darbību. Akreditācija ir muzeju darbības 
izvērtēšanas process, kurā muzejam uz noteiktu laiku, pirmreizējā akreditācijā uz pieciem ga-
diem, bet kārtējā akreditācijā uz pieciem vai desmit gadiem, var tikt piešķirts valsts atzīta jeb 
akreditēta muzeja statuss. Akreditācija Latvijā tika uzsākta 1999. gadā.

â Šā gada 13. martā starp Polijas Lebas pilsētu un Pāvilostas novada pašvaldību tika oficiāli 
noslēgts sadarbības līgums. Šajā līgumā ir paredzētas regulāras abu pušu delegāciju vizītes, tā-
pēc Pāvilostas novada pašvaldība 25. augustā uz tūrisma sezonas noslēguma pasākumu 
aicināja Lebas domes delegāciju, kuras sastāvā bija Lebas domes priekšsēdētājs Zdzislavs 
Sta siaks, domes deputāte un Lebas bankas direktore Hanna Kiselevska, domes deputāte un 
Lebas ģimnāzijas skolotāja Magdalena Vojcicka, domes deputāte Katažina Mazura, Lebas paš-
valdības Kultūras, sporta un tūrisma centra direktore Julja Tomicka un Lebas Tūrisma centra 
direktores asistente Marlena Vejhera. Tikšanās reizē Pāvilostā Lebas delegācija piedalījās visās 
tās dienas aktivitātēs, kā arī notika Lebas un Pāvilostas novada pašvaldības rezolūciju abpusēja 
parakstīšana un  apmaiņa, kas ir neatņemama sadarbības līguma sastāvdaļa.

ĪSZIŅAS

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību 
19. septembrī plkst. 9 Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, (Pāvilostas novada pašvaldī-
bā) aicina uz bezmaksas informatīvo semināru par biotopu inventarizāciju, kas 
tiek veikta projektā “Dabas skaitīšana”. Paredzamais semināra ilgums – līdz 
pusotrai stundai. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. 

Daļa īpašnieku jau ir saņēmuši informatīvas vēstules par īpašumu apsekošanu, 
daļa tās saņems 2019. gadā. Semināra laikā Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji 
skaidros dabas skaitīšanas mērķi, ieguvumus un sniegs atbildes uz tādiem jautāju-
miem kā, piemēram: 

n Kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana?
n Kādas dabas vērtības tiek skaitītas?
n Ko tas nozīmē zemes īpašniekam, ja viņa īpašumā tiek konstatēts 
 ES nozīmes aizsargājams biotops?
n Kāds ieguvums zemes īpašniekam no dabas skaitīšanas?

PROGRAMMĀ:
l Informācija par projektu “Dabas skaitīšana”.
l Atbildes uz jautājumiem.

Jau iepriekš informēts, ka 2017. gada jūnija sākumā visā Latvijā sākās ES Ko-
hēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana”, kurā tiek 
veikta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un 
kvalitātes apzināšana, kas ilgs līdz 2019. gada beigām. Šajā laikā Dabas aizsardzības 
pārvaldes uzdevumā eksperti veiks biotopu apsekošanu gan valsts, gan privātajās 
zemēs. Vairāk informācijas vietnē www.skaitamdabu.gov.lv.

Informāciju sagatavoja Santa Kirsanova, 
Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas 

klientu apkalpošanas speciāliste, 
tālr. 26458982, e-pasts santa.kirsanova@daba.gov.lv

Augustā  9 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 2 ģimenēm maznodrošinātās ģime-
nes statuss, 1 ģimenei piešķirts pamatpabalsts, 1 ģimenei dzīvokļa pabalsts, 3 ģimenēm pie-
šķirts pabalsts bērna piedzimšanai, 2 personām piešķirts asistenta pakalpojums,  2 personām 
piešķirts veselības aprūpes pabalsts.

DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU ZINĀŠANAI
Stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi, kuri nosaka pabalstu daudzbērnu ģimenēm. Tie-

sības saņemt vienreizēju pabalstu bērnu sagatavošanai skolai ir novadā deklarētai daudzbērnu 
ģimenei, kuras bērni mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs (vidusskolās). Pabalsta apmērs 
ir  20 eiro vienam skolēnam, kurš septembrī uzsāk mācības. Pabalsta piešķiršanai jāiesniedz 
vecāku rakstisks iesniegums un izglītības iestādes izziņa (ja izglītības iestāde ir ārpus mūsu no-
vada). Pabalsta pieprasīšanas laiks ir no 15. septembra  līdz 10. decembrim.

Sociālā dienesta speciāliste Vizma Alseika iedzīvotājus 18. septembrī pieņems Saraikās no 
plkst. 10.00 līdz 16.00

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Informatīvs seminārs Pāvilostā 

PAR DABAS SKAITĪŠANU
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Pāvilostas novada pašvaldība  
aktīvi realizē Eiropas Sociālā fon-
da (ESF) finansēto projektu “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un sli-
mību profilaksei Pāvilostas no-
vadā”, Nr. 9.2.4.2.//16/1/056. 

     Pāvilostas novada pašvaldī-
ba ir veiksmīgi realizējusi vairā-
kas projektā plānotās aktivitātes: 
laivošanas pasākumu “Pāvilostas 
asaka 2018” un aktivitāti slimī-
bu profilaksei – vietējo resursu 
– zivju ēdienu –  izmantošana 
ēdienkartē, lai ēstu veselīgi. Abi 
minētie pasākumi tika organizēti 
vienā dienā,  25. augustā, un bija 
iekļauti ikgadējās Senās uguns 
nakts pasākumu klāstā, līdz ar 
to pasākumi papildināja cits citu 
un tika piesaistīta plašāka audi-
torija. Plkst. 11 notika laivotāju 
pulcēšanās Durbes un Tebras 
upju satekā, lai sēstos laivās un 
dotos pa Sakas upi līdz pat jūrai, 
kur pie Pāvilostas novadpētniecī-
bas muzeja norisinājās pārējās 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĪSTENOTIE PROJEKTI

Pāvilostas novada pašvaldība 
aktīvi realizē Latvijas Vides aiz-
sardzības fonda izsludinātā pro-
jektu konkursa “Publisko ūdeņu 
pārvaldība” atbalstīto projektu 
“Jūras krasta nostiprinājuma 
posma pagarināšana Pāvilostas 
pilsētā”, līguma Nr. 1-20/86.

Projektā Pāvilostas novada 
pašvaldība ir veikusi tirgus iz-
pētes procedūru un  izstrādāju-
si būvprojektu. Minētos darbus 
veica SIA “HT-Konsaltings”, kas 
ir arī projekta autoruzraugs.  Ir 
veikta iepirkuma procedūra par 

būvdarbu veicēju, noslēgts līgums 
ar SIA “Kurzemes ceļinieks un 
būvnieks” par summu  29 167,05 
EUR, tai skaitā PVN. Būvuzrau-
dzību veiks SIA “ISLIENA V”. 
Darbi jau ir uzsākti Baltijas jūras 
krastā, posmā, kas ir visbīstamā-
kais ēkām un pilsētai, kur vētru 
ietekmē ir vislielākie izskalojumi 
pilsētas teritorijā. Projektā plā-
nots nostiprināt apmēram 66 m 
Baltijas jūras krasta Pāvilostas 
pilsētas teritorijā. Darbus iecerēts 
pabeigt trīs mēnešu laikā, tas ir, 
līdz šā gada 12. oktobrim. 

Par Latvijas vides fonda 
atbalstītajiem projektiem

Saistībā ar projektā veicamajiem darbiem pludmales zonā  
lūdzam iedzīvotājus un pilsētas viesus būt saprotošiem un 
iejūtīgiem.

Pāvilostas novada pašvaldī-
ba beigs realizēt Latvijas Vides 
aizsardzības fonda nacionālas 
nozīmes aktivitātē “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko ak-
tivitāšu realizēšana” atbalstīto 
projektu “Piekrastes apsaimnie-
košanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana”, projekta līguma 
Nr. 1-20/49, ko administrē Latvi-
jas Pašvaldību savienība. Projektu 
realizējot, tūrisma sezonas laikā 
tika uzturēta kārtībā Baltijas jū-
ras piekrastes Pāvilostas novada 
teritorija, ko apsaimniekoja pieci 
darbinieki. Tika savākti gan ikdie-
nas atpūtnieku atstātie un jūras 

izskalotie gruži, gan arī riepas, 
lielgabarīta atkritumi un beigtie 
dzīvnieki, kas tika utilizēti. 

Projektā  ir izgatavoti pieci 
soliņi laivas formā un atkritumu 
urnas, kas atradīsies Ziemupes 
jūrmalā. Darbus veica SIA “Lādē-
ni” par kopējo summu 1739,98 
EUR bez PVN. Ir arī izgatavotas 
informācijas zīmes un  izvieto-
tas visā Baltijas jūras piekrastes 
teritorijā Pāvilostas novadā. Šos 
darbus veica SIA “Mārketinga 
projektu aģentūra Fortius” par 
kopējo summu 2069,96 EUR bez 
PVN. Kopējās projekta  izmaksas 
ir 15 248,00 EUR.    

Pāvilostas novada pašvaldība 
25. augustā pasākumā “Senās 
uguns nakts” rīkoja biedrības 
“Liepājas rajona partnerība” 
administrēto projektu Atvērto 
durvju dienu “Esi lepns par savu 
novadu!”. Apmeklētāji tika aici-
nāti iepazīties ar Pāvilostas no-
vada pašvaldības realizētajiem 
projektiem, kā arī piedalīties 
dažādās aktivitātēs, kuras tika 
organizētas pie Pāvilostas no-
vadpētniecības muzeja. Neskato-
ties uz lietu, pasākums bija kup-
li apmeklēts. No “Liepājas rajona 
partnerības” puses tika piedā-
vātas šādas aktivitātes: radošā 
darb nīca “Akmens spēks Latvi-
jai”, kurā katrs interesents va-
rēja apgleznot laukakmeņus par 
tēmu “Zivis, kas mīt Baltijas jūrā 
un Sakas upē”. Apgleznotie ak-
meņi vēlāk veidos vides objektu. 
Varēja izveidot novada bagātību 
karti par divām tēmām: “Ar ko 

es lepojos savā novadā” un “Ko 
es vēlētos nākotnē redzēt savā 
novadā”. Pasākumu ar dejām 
kuplināja Pāvilostas vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “Mārsils”, 
jo arī deju kolektīva jaunie tērpi 

ir izgatavoti LEADER projektā. 
Pasākumu visas dienas garumā 
atraktīvi vadīja Ģirts Vagotiņš-
Vagulis. Paldies visiem, kas pie-
dalījās un apmeklēja projektu 
Atvērto durvju dienu!

aktivitātes. Laivu braucienā pie-
dalījās 59 dalībnieki, neskatoties 
uz sliktajiem laika apstākļiem, jo 
visu laivošanas laiku gāza stiprs 
lietus. Sasniedzot finišu, visi lai-
votāji varēja sasildīties ar karstu 
zupu un mieloties ar kūpinātām 
zivīm. Pie Pāvilostas novadpēt-
niecības muzeja norisinājās otra 
projekta aktivitāte: tika piesaistī-

ta sertificēta pavāre Gunta Stepa-
nova, kura, izmantojot šai laikā 
sastopamās jūras zivis, gatavoja 
veselīgus zivju ēdienus un tos po-
pularizēja apmeklētāju vidū. Ziv-
ju ēdienu degustāciju apmeklēja 
vairāk nekā 100 apmeklētāju. Cil-
vēki tika mudināti novērtēt zivis, 
kas ikdienā pieejamas Pāvilostā, 
un iekļaut tās savā ēdienkartē.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere
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Vērtīgi atcerēties, ka efek-
tīvs veids, kā ikdienā saglabāt 
un rūpēties par veselīgu dzī-
vesveidu, ir ar vitamīniem, uz-
turvielām bagāts, svaigs un 
kvalitatīvs ēdiens ikdienas 
uzturā, regulāras un sabalan-
sētas fiziskās aktivitātes. Arī 
emocionāla atslodze no ikdie-
nas stresa spēj uzlabot gan 
asinsspiediena rādītājus, gan 
veselību kopumā. 

Ēdienreizēm izvēlies tādus 
produktus, kas labvēlīgi ietek-
mēs sirds veselību, līdz ar to arī 
asinsspiedienu. Tie ir augļi, dār-
zeņi, piena produkti ar zemu tau-
ku saturu, pilngraudu produkti, 
zivis, pākšaugi un rieksti, kā arī 
citi produkti, kas satur daudz 
magnija (piemēram, kviešu kli-
jas, saulespuķu sēklas, auzu 
pārslas, prosa) un kālija (banāni, 
spināti, avokado, bietes). 

Gatavojot ēdienu, svarīgi 
sekot līdzi sāls patēriņam. Ja ir 
paaugstināts asinsspiediens, sāls 
daudzumam dienā nevajadzē-
tu pārsniegt 1,5 g. Atceries, ka 
sāli mēs galvenokārt uzņemam, 
lietojot uzturā rūpnieciski ražo-
tus pārtikas produktus (desas, 
buljona kubiņus, gatavos salā-
tus u.tml.). Tāpēc vienkāršākais 
veids, kā samazināt uzņemtā sāls 
daudzumu, ir atteikties no šāda 
veida produktiem, kā arī sekot 
līdzi produkta sastāvam uz iepa-
kojuma.

Bez veselīga uztura sirds ve-
selībai un asinsspiediena regu-
lēšanai ir nepieciešamas regulā-
ras mērenas fiziskas aktivitātes. 
Vislabāk tavai sirdij palīdzēs 
aerobās fiziskās aktivitātes, kas 
ir atkārtotas, ritmiskas kustī-
bas, kuru laikā tiek izmantotas 
ķermeņa lielās muskuļu grupas 
– kāju, plecu, roku muskuļi. Pie 
šādām kustībām pieder pastaigas 

IETEIKUMI, KĀ IKDIENĀ IEVĒROT 
VESELĪGU UN AKTĪVU DZĪVESVEIDU

ātrā solī, peldēšana, lēns skrē-
jiens, dejas, braukšana ar divrite-
ni, tenisa spēlēšana, pat mauriņa 
pļaušana u.c. līdzīgas slodzes 
aktivitātes. Cita veida fiziskās 
aktivitātes tieši asinsspiediena 
kontrolēšanai ir mazāk noderī-
gas. Īslaicīga augstas intensitātes 
fiziskā slodze, piemēram, svar-
celšana vai sprints, nav ieteica-
ma. Tā ātri paaugstina asinsspie-
dienu un rada nevēlamu spriedzi 
sirdij un asinsvadiem. 

Atrodoties emocionāla stre-
sa un spriedzes stāvoklī, asins-
spiediens mēdz paaugstināties. 
Jaunākie pētījumi liecina, ka pa-
zīstamās relaksācijas metodes, 
tādas kā kontrolēta elpošana, 
joga, meditācija, spēj palīdzēt at-
gūt mieru un neļauties stresam. 
Tomēr joprojām nav izstrādāts 
universāls plāns stresa mazinā-
šanai, kas būs derīgs visiem.

Papildus veselīgam uzturam, 
fiziskajām aktivitātēm un stresa 
pārdzīvošanai jāievēro visiem 
zināmie labas veselības priekš-
nosacījumi – smēķēšanas atme-
šana, alkohola lietošana ar mēru, 
ķermeņa svara kontrole, kafijas 
lietošana ar mēru. Atceries, ka 
kofeīnam piemīt asinsspiedienu 
paaugstinoša ietekme. Cilvēkiem 
ar augstu asinsspiedienu kafijas 
lietošanu ieteicams ierobežot līdz 
divām kafijas tasītēm dienā. 

Lai pasargātu sevi no saslim-
šanas un laikus diagnosticētu 
slimību, būtiskas ir arī profilak-
tiskās pārbaudes un nenovēlota 
ārstēšanās uzsākšana. 

KĀ NEPIEĻAUT AUGSTU 
ASINSSPIEDIENU

SĀLS UN ASINSSPIEDIENS
Vārāmais sāls ir galvenais nāt-

rija avots cilvēka uzturā. Tomēr 
pārmērīga sāls lietošana uzturā 

nav veselīga, jo sāls paaugstina 
asinsspiedienu. Jo vairāk sāls uz-
turā jūs lietojat, jo augstāks būs 
jūsu asinsspiediens. Jāatceras, ka 
pārmērīga sāls daudzuma uzņem-
šana var paaugstināt asinsspie-
dienu jebkurā vecumā.

Normāls arteriālais asinsspie-
diens ir 120/80 mm Hg vai zem 
tā. Arteriālais asinsspiediens 
virs 140/90mm Hg ir uzskatāms 
par paaugstinātu. Augsts asins-
spiediens ir galvenais nāves cē-
lonis pasaulē, tas izraisa insultu, 
infarktu un nieru slimības.

KO DARĪT? 
Katra cilvēka spēkos ir nepie-

ļaut augstu asinsspiedienu, ievē-
rojot veselīgu dzīvesveidu – lietot 
sabalansētu uzturu, saglabāt nor-
mālu ķermeņa svaru, būt fiziski 
aktīvam, nesmēķēt. Sāls patēriņa 
samazināšana uzturā ir būtisks 
ierocis paaugstināta arteriālā 
asinsspiediena pazemināšanai.

KAS IR “SLĒPTAIS” SĀLS?
Ikdienas sāls patēriņam neva-

jadzētu būt lielākam par 5 g (t.i., 
viena tējkarote). Šis daudzums 
ietver ne tikai to sāli, ko pieberat 
ēdienam tā gatavošanas laikā, bet 
arī to sāls daudzumu, kas ir mai-
zē, sierā, gaļas izstrādājumos u.c.

Vairums cilvēku sāli apēd 
daudz vairāk, bieži  to pat neap-
zinoties, jo sāli  satur arī rūpnie-
ciski gatavoti produkti – tas ir tā 
saucamais “slēptais sāls”. Trīs 
ceturtdaļas (75%) sāls, ko mēs uz-
ņemam ar pārtiku, tiek uzņemtas 
ar gatavajiem pārtikas produk-
tiem. Jāatceras, ka ne vienmēr 
produktiem ar augstu sāls saturu 
ir sāļa garša. Šiem produktiem 
ir pievienots cukurs, kas neļauj 
sajust sāļo garšu. Daudz sāls var 
saturēt, piemēram, cepumi vai 
sausās brokastu pārslas.

Nav nepieciešams pilnīgi iz-
slēgt sāls uzņemšanu, bet gan 
samazināt to pārtikas produktu 
patēriņu, kuri satur daudz sāls.

KĀ ZINĀT, KA PĀRTIKAS 
PRODUKTS SATUR DAUDZ 
SĀLS?

Dažkārt pārtikas produkta 
marķējumā tiek norādīts nātrija 
saturs pārtikas produktā. 1 g sāls 
(NaCl) satur 0,4 g nātrija, tādēļ, 
zinot nātrija saturu pārtikas pro-
duktā, iespējams aptuveni aprē-
ķināt sāls  saturu pēc šādas for-
mulas: sāls = nātrijs x 2,5.

l Daudz sāls nozīmē: 1,25 g 
vai vairāk sāls uz 100 g produk-
ta (vai 0,5 g vai vairāk nātrija uz 
100 g produkta).

l Maz sāls nozīmē: 0,25 g vai 
mazāk sāls uz 100 g produkta 
(vai 0,1 g vai mazāk nātrija uz 
100 g produkta).

l Ja sāls daudzums produktā 
ir starp šiem skaitļiem, tas ir uz-
skatāms par vidēju.

KĀ SAMAZINĀT 
SĀLS PATĒRIŅU? 

Cilvēki ir pieraduši pie sāls 
garšas un pievieno to ēdienam 
pat pirms ēdiena nogaršošanas, 
taču tad pazūd ēdiena garšas 
nianses. Šo paradumu var mai-
nīt, ja  pakāpeniski samazina 
sāls patēriņu, tā vietā palielinot 
dažādu  garšvielu un garšaugu 
lietošanu. Vēlēšanās baudīt sā-
lītus ēdienus izzūd relatīvi ātri, 
un pēc kāda laika sālīts ēdiens 
cilvēkiem jau liekas nepatīkams. 
Lietojot mazāk sāls, jūs labāk iz-
jutīsiet ēdiena dabisko garšu.

l Pievērsiet uzmanību sāls 
saturam pārtikas produktu mar-
ķējumā. Viens no vienkāršāka-
jiem sāls patēriņa samazināša-
nas veidiem ir salīdzināt pārtikas 
produktu marķējumu (cik iespē-

jams) un izvēlēties produktus ar 
zemāku sāls saturu.

l Izvairieties no sāls pievie-
nošanas, gatavojot ēdienu, jo 
bieži vien tas ir tikai ieradums. 
Aizstājiet sāli ar svaigiem vai kal-
tētiem garšaugiem un garšvielām 
– ķiplokiem un sīpoliem, dzērve-
ņu, cidoniju, citronu un citām 
skābajām sulām.

l Ja tiešām nepieciešams, 
uzkaisiet sāli gatavam ēdienam. 
Tomēr labāk centieties no tā iz-
vairīties. Neturiet sāls trauciņu 
uz galda, lai roka automātiski ne-
sniedzas pēc tā.

l Nekad nepievienojiet sāli 
ēdienam pirms pagaršošanas!

l Pārtikas produktus, kas 
satur daudz sāls (veikalos nopēr-
kami gatavi pārtikas produkti, 
pusfabrikāti, desas, cīsiņi, ga-
ļas un zivju konservi, sālīta un 
kūpināta gaļa un zivis, dārzeņu 
konservi, sausās zupas, buljona 
kubiņi, sojas mērces) vajadzētu 
lietot reti un mazos daudzumos. 
Konservēto zirnīšu vietā izvēlie-
ties svaigos vai saldētos, desu un 
cīsiņu vietā nopērciet un pagata-
vojiet gabaliņu svaigas gaļas!

l Palieliniet to produktu patē-
riņu, kas sāli satur maz vai  nesa-
tur nemaz.

l Lietojiet uzturā svaigus dār-
zeņus un augļus! Tie satur kāli-
ju, kas zināmā mērā ir pretstats 
nātrijam. Tas veicina ūdens izda-
līšanos, ko aiztur nātrijs. Daudz 
kālija ir pupās, zirņos, lēcās, se-
lerijās, kāpostos, ķirbjos, redīsos, 
sarkanajās bietēs, tomātos, kar-
tupeļos, upenēs.

l Jūras sāls, ķiploku sāls un 
dažādi garšvielu maisījumi, kuru 
pamatā ir sāls, nav ne ar ko vese-
līgāki par parasto sāli.

l Ja tomēr lietojat nedaudz 
sāls, parastā sāls vietā labāk lie-
tot sāli ar joda piedevu.

No 17. līdz 19. augustam 
Skrundas, Kazdangas un Pā-
vilostas jaunsargi startēja 
“Home Guard Combat School” 
rīkotajās sacensībās, kurās 
kopumā piedalījās 56 jaun-
sargu komandas no Zviedri-
jas, Igaunijas, Lietuvas, Latvi-
jas, Norvēģijas. 

 Latviju pārstāvēja divas 
komandas: “Latvija 1” – Niks 
Tamsons, Mareks Ņikiforovs 
(Kazdanga), Gints Šulcs, Uvis 
Kārlis Mūrnieks (Pāvilosta); 
“Latvija 2” – Madara Šteina, 
Liāna Ieva Biģele (Kazdanga), 
Samanta Seņko (Skrunda), 
Agnese Ģēģere (Pāvilosta). 
Jaunsargus sacensībām saga-
tavoja instruktori K. Rudītis, 
M. E. Horna.

Jaunsargi uz Zviedriju devās 
16. augusta vakarā. Komandas 
Stokholmā ieradās 17. augustā, 
visi tika nogādāti sacensību no-
rises vietā “Home Guard Com-

bat School”.
Pēc iekārtošanās teltīs noti-

ka ieroču apmācība. Nākamajā 
dienā komandas devās uz norā-
dītajiem kontrolpunktiem, kur 
bija jāveic šaušana, biatlons, 
granātas mešana, attāluma 
noteikšana, jāpārvar šķēršļu 
josla, sprinta orientēšanās. Pē-
dējā dienā jaunsargi trasi sāka 
ar 2 km orientēšanos, tad sa-
vāca ieročus un turpināja trasi 
ar 5 km orientēšanos kalnainā 
apvidū. Orientēšanās beidzās 
pie šautuves, kur bija jāšauj uz 
laiku. Tad sākās pēdējais trases 
posms – 5 km kross. 

Pēc visu komandu finiša sā-
kās noslēguma ceremonija. A 
grupā (zēni) – komandai “Latvi-
ja 1” 9. vieta. B grupā (meitenes) 
– komandai “Latvija 2” 6. vieta.

Skrundas vidusskolas valsts 
aizsardzības mācības 12. kla-

ses skolniece Samanta Seņko

Jaunsargi startē sacensībās Zviedrijā 
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Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 
2001. gada 17. aprīļa noteikumos Nr.175 “Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem 
un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk – noteikumu projekts).

Noteikumu projekta mērķis ir precizēt dabas pieminekļu robežas un nosaukumus, 
aktualizēt administratīvo iedalījumu, kā arī noteikt piecus jaunus dabas pieminekļus. 

Noteikumu projekts arī paredz precizēt 69 ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pie-
minekļu robežas, tai skaitā Pāvilostas novadā: Baltijas ledus ezera krasta valnis pie Rī-
vas un Strantes–Ulmales stāvkrasts. Zinātnisko pamatojumu dabas pieminekļu robežu 
izmaiņām sagatavojuši Latvijas Universitātes eksperti ģeologi pēc Dabas aizsardzības 
pārvaldes pasūtījuma.

Dabas pieminekļu nosaukumi precizēti sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās infor-
mācijas aģentūras Toponīmikas laboratorijas speciālistiem. Precizēti dabas pieminekļu 
nosaukumos lietotie vietvārdi atbilstoši reāli lietotajiem vietvārdiem; tāpat arī atsevišķi 
nosaukumi precizēti, lai precīzāk raksturotu objektu un būtu labskanīgāki.

Atbilstoši likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13. panta ceturtajai 
daļai Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina attiecīgo pašvaldību un zemes īpašnieku 
informēšanu. 

Ar noteikumu projektu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas mājaslapā (robežu shēmu un izveides pamatojumu skatiet saitē: http://varam.
gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/dabas_aizsardzibas_joma/?doc=26288 
un https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_pieminekli_geologiskie_objekti/.

Sīkāku informāciju par plānotajām minēto ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pie-
minekļu robežām var uzzināt: 

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības de-
partamentā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš 
vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties ar Ivitu Ozoliņu, 
tālr. 66016789, e-pasts ivita.ozolina@varam.gov.lv vai pasts@varam.gov.lv;

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi “Priekšlikumi par ģeoloģisko un ģeo-
morfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām” sūtīt pa pastu Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīgā) 
vai arī elektroniski uz e-pasta adresi ivita.ozolina@varam.gov.lv divu nedēļu laikā 
pēc paziņojuma publicēšanas. Juridiskām personām nepieciešams norādīt insti-
tūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un 
kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un priekš-
likumu sniegšanas datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

Informāciju sagatavoja Maija Rēna, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 
29272365, e-pasts maija.rena@daba.gov.lv, mājaslapa www.daba.gov.lv

Par jauniem ģeoloģiskajiem un 
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem

Par Vērgales zvēraudzētavu
Pārtikas un veterinārā dienesta inspektori šā gada 28. augustā veica pārbaudi Pāvil-

ostas novada Vērgales pagasta Vērgales zvērsaimniecībā. Pārbaudes laikā konstatēts, ka 
starp vairākām novietnēm (šediem) krājas nokrišņu un, iespējams, saimnieciskām dar-
bībām lietots ūdens, šajās vietās ir mitra augsne, kas šīs vasaras klimatisko apstākļu un 
paaugstinātās temperatūras ietekmē varētu veicināt mušu vairošanos. Pārbaudes brīdī 
lielāks mušu un smaku daudzums nekā parasti šāda tipa dzīvnieku novietnēs netika 
konstatēts. 

Starp atsevišķiem šediem jau tiek veikti augsnes drenāžas darbi, kas, pēc novietnes 
pārstāvja teiktā, turpināsies visas novietnes teritorijā.  

PVD Dienvidkurzemes pārvaldes vadītāja Gunta  Kapeniece

PAŠVALDĪBA AICINA UZ SAPULCI
PAR AKTIVITĀTĒM ZAĻKALNA MEŽĀ

Pāvilostas novada pašvaldība šā gada 20. septembrī plkst. 17 pašvaldības semināru 
un izstāžu zālē (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) aicina iedzīvotājus piedalīties pub-
liskajā apspriešanā par iespējamām aktivitātēm Zaļkalna mežā. 

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

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

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

Iedzīvotājiem, kuriem nebūs iespējams apmeklēt sapulci klātienē, lūgums līdz šā 
gada 20. septembrim plkst. 14 savas idejas un ierosinājumus iesūtīt elektroniski e-pastā 
info@pavilosta.lv.

Pāvilostas novada pašvaldība informa-
tīvā izdevuma “Pāvilostas Novada Ziņas” 
februāra numurā informēja par situāciju, 
kāda izveidojusies ar objekta “māja-kuģis” 
atrašanos Ulmales stāvkrastā.

Jau iepriekš bija informācija, ka 
2011. gadā tika konstatēts, ka netālu no 
nekustamā īpašuma “Oļi”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, ir novietota metāla kons-
trukcija-būve būvniecības stadijā, kura 
atrodas krasta kāpu aizsargjoslā un kuras 
īpašnieks ir SIA “Alco”. Par pašvaldības rī-
cību attiecībā uz objekta atrašanos minēta-
jā vietā jau tika ziņots gada sākumā.  

Saskaņā ar 2011. gadā VAS “Latvijas 
Jūras administrācija” izsniegto izziņu, ob-
jekts “māja-kuģis” reģistrēts Latvijas Kuģu 
reģistra būvniecības stadijā esošu kuģu re-
ģistrācijas grāmatā kā būvniecības stadijā 
esošs kuģis (tips – pontons). Lai atkārtoti 
pārliecinātos par objekta statusu, Pāvilos-
tas novada pašvaldība 2018. gada 22. jan-
vārī nosūtīja vēstuli VAS “Latvijas Jūras 
administrācija” ar lūgumu vēlreiz sniegt 
informāciju par minētā objekta statusu. 
Iestāde atkārtoti apliecināja, ka minētajam 
objektam statuss nav mainījies. Saskaņā ar 
Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu kolē-
ģijas spriedumu tika noraidīta arī Valsts vi-
des dienesta prasība par “Aizsargjoslu liku-
ma” normu neievērošanu, novietojot minēto 
objektu tauvas joslā, turklāt spriedums nav 
pārsūdzams. 

Pašvaldība nenoliedzami ir atbildīga 
par būvniecības tiesiskuma nodrošināša-
nu tās administratīvajā teritorijā, taču, ņe-
mot vērā, ka objekts nav būve, bet būvnie-
cības stadijā esošs kuģis, turklāt tiesa savā 
spriedumā norādījusi, ka tā novietošana 
tauvas joslā nav pretlikumīga, izveidojās 
situācija, ko nevarēja atrisināt, balstoties 
tikai uz normatīvām vai procesuālām dar-
bībām.  

Lai risinātu esošo situāciju un nepieļau-
tu līdzīgus gadījumus citviet Baltijas jūras 
piekrastē, novada domes priekšsēdētājs ti-
kās ar Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, 
vides un reģionālās politikas komisijas, kā 
arī ministriju un iesaistīto institūciju pār-
stāvjiem, lai rosinātu veikt grozījumus nor-
matīvajos aktos. 

Saskaņā ar Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 
2018. gada 26. janvāra vēstuli, kā arī pēc 
iepriekšminēto institūciju pārstāvju disku-
sijas tika izvirzīti divi iespējamie rīcības va-
rianti atkarībā no zemes īpašuma tiesībām.

1. Ja zemes īpašnieks ir valsts un tā nav 
sniegusi saskaņojumu kuģa būvniecībai, 
tad zemes tiesiskajam valdītājam (Pāvilos-
tas novada pašvaldībai) jāpieprasa novākt 
izbūvēto konstrukciju.

2. Ja tā ir privāta zeme, tad nepiecie-
šams lūgt atzinumu (izziņu) VAS “Latvijas 
Jūras administrācija” par esošā objekta 
juridisko statusu un veidu atbilstoši Jūras 
kodeksa klasifikācijai (vai tas joprojām uz-

skatāms par būvniecībā esošu kuģa tipu 
– pontonu, vai pēc Jūras kodeksa izmai-
ņām nav par tādu uzskatāms), pašvaldības 
būvinspektoram jāveic objekta apsekošana 
dabā un jāfiksē, vai ir konstatējamas patva-
ļīgas būvniecības pazīmes.

Ņemot vērā VARAM norādītos rīcības 
variantus, pašvaldība 2018. gada februārī 
noslēdza līgumu ar SIA “Latvijasmernieks.lv” 
par īpašuma “Jūras piekrastes josla” uzmē-
rīšanu. Mērījumu gaitā atklājās, ka iepriekš 
mērniecībā izmantotā metodika nav inter-
pretējama viennozīmīgi. Pašvaldība lūdza 
skaidrojumu gan Valsts zemes dienestam, 
gan VARAM kā kompetentām iestādēm, 
lai rastu tiesiski pareizāko risinājumu, to-
mēr no šīm iestādēm tika saņemti atšķirīgi 
scenāriji situācijas risināšanai. Zemes mēr-
niecība joprojām turpinās, tādēļ šobrīd nav 
galīgā apstiprinājuma par tās rezultātiem.

Neskatoties uz pretrunām mērniecī-
bas procesā, pašvaldība turpināja īstenot 
VARAM ieteikto risinājumu. 

Tātad, kā jau minēts raksta sākumā, 
februārī tika saņemts apstiprinājums no 
VAS “Latvijas Jūras administrācija”, ka 
objektam “māja-kuģis” statuss nav mainī-
jies, līdz ar to, neskatoties uz sabiedrības 
un valsts iestāžu spiedienu, pašvaldības 
autonomā funkcija nav kontrolēt kuģu būv-
niecības tiesiskumu, šo funkciju veic pavi-
sam cita institūcija. Pašvaldības autonomā 
funkcija ir būvniecības tiesiskuma kontrole 
tās administratīvajā teritorijā. Ņemot vērā 
normatīvi neskaidro situāciju attiecībā uz 
šo objektu, kā arī sabiedrības un valsts ies-
tāžu spiedienu, novada domes priekšsēdē-
tājs nepārtraukti sarunu ceļā uzraudzīja un 
risināja objekta pārvietošanas jautājumu ar 
SIA “Alco” valdes priekšsēdētāju Argodu 
Lūsiņu, rezultātā sasniedzot VARAM ieteik-
to risinājuma variantu Nr.1 – novākt izbū-
vēto konstrukciju no tās atrašanās vietas 
stāvkrastā.

Šā gada 24. augustā objekts “māja-ku-
ģis” tika pārvietots 150 m sauszemes virzie-
nā uz SIA “Alco” privātīpašumu “Oļi”.

Neskatoties uz pašvaldības vairākkār-
tējiem ierosinājumiem jau kopš 2011. gada, 
normatīvais regulējums netika pilnveidots 
un neizslēdz līdzīgus gadījumus Baltijas 
jūras piekrastē arī turpmāk. Tomēr ce-
rams, ka laika gaitā tas tiks izdarīts, lai 
neatkārtotos situācija, ka objekta atrašanās 
tauvas joslā ir likumīga, tomēr sabiedrībai, 
plašsaziņas līdzekļiem u.c. netīkama. Šis 
gadījums pierādīja, ka mēdz būt situācijas, 
kurās nav viennozīmīga un normatīvi re-
gulēta risinājuma un kurās nepieciešama 
visu iesaistīto institūciju saliedēta darbība 
no sākuma līdz mērķa sasniegšanai. Tomēr 
ar nožēlu jāsaka, ka šajā reizē šī saliedētā 
darbība izpalika. 

   
Informāciju apkopoja pašvaldības 

kancelejas vadītāja Arita Mūrniece

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS 
PAR SITUĀCIJU 
AR OBJEKTU “MĀJA-KUĢIS”

INFORMĒJAM
l No 10. līdz 16. septembrim Šķēdes poligonā norisināsies ikgadējās pretgaisa 

aizsardzības mācības “Baltic Zenith 2018”, kuru laikā karavīri un zemessargi pilnveidos 
iemaņas kaujas šaušanā ar tuvās darbības pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu “RBS -70” 
pa gaisa mērķiem.

l No 8. līdz 26. septembrim Šķēdes poligonā norisināsies paaugstinātas bīstamī-
bas nodarbības.

l No 21. līdz 23. septembrim Zemessardzes Liepājas 44. kājinieku bataljonam ir 
plānotas mācības Pāvilostas novada Sakas pagastā.

 

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS 
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS

11. septembrī: n plkst. 15.00 Pāvilostas novada pašvaldībā;
 n plkst. 16.00 Vērgales pagasta pārvaldē. 

2. oktobrī: n plkst.11.00 Vērgales pagasta pārvaldē;
 n plkst.12.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālruni 63498261 (Pāvilostā), 63490836 (Vērgalē).
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17. un 18. augustā Vērgalē 
tika svinēti ikgadējie pagasta 
svētki. Šoreiz atzīmējām arī 
Vērgales 765. gadskārtu, tādēļ 
17. augustā pie pagasta iestā-
dēm, uzņēmumiem un dzīvo-
jamām mājām tika veidotas 
ziedu kompozīcijas. Šīs dienas 
vakarā ikviens varēja pieda-
līties nakts trasē, veidojot ko-
mandas, kuru dalībnieki bija 
vecumā no 11 līdz 14 gadiem, 
piecpadsmitgadīgie un vecāki, 
kā arī ģimenes ar bērniem. 
Godalgoto vietu ieguvēji saņē-
ma medaļas ar Vērgales un Lat-
vijas simboliku.

Nākamā svētku diena arī ie-
sākās sportiskā gaisotnē, jo uz 
sporta laukuma aiz skolas aktī-
vākie varēja piedalīties strītbola 
sacensībās.  

Uz sacensībām Vērgalē bija 
ieradušās piecas komandas – 
“Vērgale”, “Liepājnieki”, “Trīs 
graudi”, “Jūrkalne” un “Kalvene”. 
Komandas aizvadīja divu apļu iz-
spēli katra ar katru, pusfinālu un 
finālu.

REZULTĀTI: 
1. vietā “Jūrkalne”,
2. vietā “Vērgale”,
3. vietā “Trīs graudi”.
Kompleksajā pieccīņā da-

lībniekiem piecās disciplīnās 
– šaušanā, šautriņu mešanā, 
loka šaušanā, soda metienos un 
makšķerēšanā – bija jāiegūst pēc 
iespējas lielāks punktu skaits. 
Kopā sacensībās piedalījās 13 da-
lībnieki.

REZULTĀTI:
1. vietā Enija Paula Aploka 

(55 punkti),
2. vietā Evelīna Ķīvīte (54 

punkti),
3. vietā Megija Šaķe un Ak-

sels Semenkovs  (52 punkti).
Savukārt Vērgales centrā bēr-

nu priekam visu dienu darbojās 
“Priekatrakciju” komanda, kas 
piedāvāja piepūšamās atrakcijas, 
brīnumu lādi un bliezni, bet īpaši 
pieprasīti bija lielie un mazie ve-
lokarti. Turpat blakus arī garšī-
gie našķi – cukurvate, popkorns, 
kartupeļu čipsi, saldējums un 
saldie dzērieni. Radošajās darb-
nīcās piedāvāja izgatavot ādas 
aksesuārus, bet seju un rokas, 
un citas ķermeņa daļas varēja iz-
daiļot ar hennas un glitera zīmē-
jumiem. Pusdienlaikā pie veikala 
muzikālu priekšnesumu sniedza 
Saldus akordeonistu ansamblis 
“Akords”, tā dalībnieki priecēja 
klausītājus vēl visu pēcpusdienu. 
Un tad jau centrā pie strūkla-
kas sāka pulcēties paši mazākie 
Vērgales pagasta iedzīvotāji ar 
vecākiem, jo viņus vēlējās sveikt 
Pāvilostas novada domes priekš-
sēdētājs Uldis Kristapsons un 
Vērgales pagasta pārvaldes va-
dītājs Jānis Vitrups, kurš ieradās 
ar īpašu transportlīdzekli – kab-
rioletu, kuru vadīja Gita Gaus-
mane. Pēc svētku uzrunas pašu 
jaunāko vērgalnieku vecāki kopā 
ar saviem mazuļiem pa sarkano 
paklāju devās saņemt dāvanu 
– brīnumlādīti ar krekliņu. Zie-

VĒRGALEI – 765!

dus vecākiem pasniedza domes 
priekššedētājs.

Tālāk visi tika aicināti uz 
jauno Vērgales veselības māju, 
kuru rotāja jauns uzraksts. Pie 
veselības mājas jau gaidīja ģi-
menes ārsts Juris Kraģis un ārs-
ta palīdze Baiba Blaubārde. Par 
veselības mājas krusttēvu kļuva 
pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups. 
Sveicēju pulkā bija Pāvilostas no-
vada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons, Saeimas deputāti 
Edgars Putra un Valdis Skujiņš, 
Vērgales kultūras nama vadītāja 
Velga Freimane. Medicīnas dar-
binieki pateicās par šīs jaukās un 
vajadzīgās ēkas tapšanu, bet mu-
zeja darbinieki bija izveidojuši 
nelielu izstādi par seno Vērgales 

aptieku un ambulanci. Bija iespē-
ja aplūkot veselības mājas telpas. 

Pulksten 14 centrā pie strūk-
lakas sākās VPDK “Vērgalīte” 
tautastērpu parāde, kurā dejotāji 
demonstrēja gan stilizētos Deju 
svētku uzveduma tērpus, gan 
precīzi šūdinātos dažādu novadu 
tautastērpus. Šajā dienā pirmo 
reizi tika demonstrēts Rucavas 
tērpa komplekts, kurš tapis, pa-
teicoties LMT projektam. Cilvēki 
izrādīja arī interesi par Tautas 
saimes grāmatu, apskatīja un 
izteica vēlēšanos papildināt to ar 
ierakstiem.

Pagājušajā gadā Vērgales 
svētkos cienājāmies ar kūkām, 

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

bet šogad Normunds Dunkers 
aicināja klātesošos nobaudīt 
Vērgales “Muižkalniņu”, Sakas 
“Ievleju”, Dzintras Erleckas, No-
ras Kurmes un Kristīnes Einases 
piedāvāto maizi, Jāņa Zelgalvja 
pienu, Brigitas Dimantas, Agne-
ses Kabiņeckas, Intas Kažes un 
SIA “Bitex” dažādu veidu medu. 
Savukārt pie Vērgales pamatsko-
las svētku dalībniekus ar zivju 
zupu cienāja Aivars Sprudzāns. 
Bet Vērgales centra dīķī ikviens 
varēja  piedalīties ar ūdens spor-
tu saistītās aktivitātēs – braukt 
ar ūdensmotociklu un citiem 
braucamrīkiem. Iepretī Vērgales 
muzejam katrs varēja izmēģināt 
spēkus šaušanā ar loku. 

Vērgales kultūras nama zālē 
tika atklāta Ilonas Kilas fotoiz-
stāde, kas būs apskatāma līdz 
30. septembrim. Tajā ir fotogrāfi-
jas, kuras autore uzņēmusi Vēr-
galē dažādos gadalaikos deviņu 
gadu laikā.

Kad diena jau pamazām slie-
cās uz vakara pusi, visi tika ai-
cināti pulcēties Vērgales muižas 
laukumā. 

Vispirms tika godināti kon-

kursa “Sakoptākā sēta” saimnie-
ki:

– Nominācijā “Tūrisma uzņē-
mējs – Pāvilostas novada tēla vei-
dotājs un popularizētājs” – viesu 
māja “Līdumnieki”, 

– Lauku sēta “Rieģe” par vēs-
turiskās ēkas saglabāšanu un uz-
turēšanu,

– Nominācijā “Lauku sēta ar 
simtgadīgu vēsturi” – Vērgales 
pagasta “Luntes”,

– Nominācijā “Objekts ar 
simtgadīgu un paliekošu vēsturi” 
– Vērgales muiža, skola,

– Nominācijā “Dievnami ar 
simtgadīgu vēsturi” – Saraiķu un 
Ziemupes baznīca.

 Un tad kupls skatītāju pulks 
sagaidīja Rīgas teātra pazīstamos 
aktierus, kas izrādīja lugu “Lie-
lais loms”. Svētku noslēgumā 
muižas laukumā notika zaļum-
balle kopā ar grupu “Sienāži”, un 
apmeklētājiem par prieku darbo-
jās izbraukuma kafejnīca.

Paldies visiem, kas palīdzēja 
tapt svētkiem, visiem, kas pieda-
lījās svētkos, visiem, kas apmek-
lēja šos svētkus!

 Vita Braže

Foto: V. Braže
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11. augustā jau 15. reizi Zie-
mupes iedzīvotāji un ciemiņi 
pulcējās uz gadskārtējo zie-
mupnieku saietu. Šajā datumā 
Latvijā daudzviet ļaudis sanāca 
kopā, lai svinētu, jo līdz Latvi-
jas simtgadei palikušas vien 
100 dienas!

Ziemupē šī diena tradicionāli 
iesākās ar dievkalpojumu Ziemu-
pes kapos, bet dienas aktivitātes 

turpinājās tautas namā un tā 
apkārtnē. Ziemupes centrs šajā 
dienā bija saposts, īpaši bija pa-
domāts par noformējumu un de-
korācijām pie tautas nama.

Svētkus atklāja lauku kapela 
“Luste” no Tadaiķiem, kas prie-
cēja klausītājus ar jautrām un 
patiesi lustīgām dziesmām, un 
tie, kuri vēlējās uzdejot, to arī 
varēja darīt. Vairākas melodijas 

Ziemupnieku saiets un Latvijas zaļumballe

Paldies visiem svētku dalībniekiem! Īpašs paldies Gatim, Rai-
tim, Guntim, Oskaram, Maigonim un Gatim Nr.2 par iespaidīgo 
skatuvi, par izmantotajiem materiāliem. Paldies Edgaram un Niko-
lajam par palīdzību! Paldies Andrim par uzbūvēto bērzu sklandu 
žogu! Paldies Mairitai, Ramonai un mazajām meitenēm! Paldies vi-
siem bildētājiem un filmētājiem!

Paldies Lieģu kapelai “Luste” par lustēm dienā un Arvim, Gun-
tim, Leldei par lustēm naktī! Tas bija saviļņojoši un jaudīgi no visām 
pusēm!

Paldies Latvijas Kultūras ministrijai un Latvijas Simtgades biro-
jam par finansiālo atbalstu! 

Ziemupnieku vārdā TN vadītāja Daina Vītola

Foto: V. Braže

Foto: D. Vītola

4. augustā Saraiķu centrā 
viesu mājas “Zariņi” pagalmā 
norisinājās 3. saraiķnieku sa-
iets.

Dažādas aktivitātes bija sa-
plānotas visas dienas garumā. 
Darbojās piepūšamās atrakcijas 
bērniem, bija iespēja veikt ie-

rakstu Tautas saimes grāmatā, 
bet pulksten 14 varēja noklau-
sīties lekciju “Jūras izmantoša-
na savas veselības stiprināša-
nai”, kā arī uzdot jautājumus, 
kas saistīti ar masāžu un tās 
veidiem, par ko interesentiem 
pastāstīja diplomēta masāžas 

un hidroterapijas speciāliste I. 
Mel dere.

Mazajiem svētku dalībnie-
kiem prieku sagādāja radošā 
darbnīca “Nu būs ziepes!”, kurā 
piedalījās ap 30 mazo svinētā-
ju. Ziepes izdevās skaistas un 
smaržīgas.

Vakarā ap 70 Saraiķu ie-
dzīvotāju un viesu pulcējās 
groziņvakarā, kur, mūzikai 
skanot, varēja gan padejot, gan 
vienkārši satikties un parunāt. 
    Paldies visiem, kuri palīdzēja 
sagatavot svētkus, bet īpašu pal-
dies gribas pateikt viesu nama 

saimniecei Ilmai un čaklajiem 
palīgiem Aivim, Normundam, 
Agnim, Ainai, Arvīdam, Edītei, 
Ingmāram, kā arī manai kolēģī-
tei Ligitai!

Inguna 
no Saraiķu bibliotēkas

Aizvadīts 3. saraiķnieku saiets

bija saistītas ar ziemupniekiem 
tik tuvo jūras tēmu, bet noslē-
gumā dziesmu “Pie jūras dzīve 
mana” vajadzēja izpildīt pat di-
vas reizes, un visi klātesošie sa-
devās rokās, lai dejotu un dzie-
dātu līdzi.

Ziemupniekus svētkos sveica 
arī Pāvilostas novada pašvaldības 
izpilddirektors Alfrēds Magone 

un pagasta pārvaldes vadītājs Jā-
nis Vitrups.

Savukārt Ziemupes tau-
tas nama zālē svētku dalībnie-
kiem bija iespēja aplūkot izstādi 
“90+100”, kas būtībā ir Ziem upes 
tautas nama vadītājas Dainas 
Vītolas un Ziemupes bibliotēkas 
godājamākās lasītājas Hermīnes 
Krūtmanes kopdarbs. Hermīnes 

tantei šogad janvārī, Zvaigznes 
dienā, palika 90 gadi, savukārt 
Latvijai novembrī būs 100, tas arī 
izskaidro izstādes nosaukumu. 
Daļu no savas dzīves Hermīnes 
tante ir veltījusi Ziemupes centra 
labiekārtošanai. Šogad viņa savu 
veikumu un dzīves pārdomas ir iz-
teikusi vienkāršās četrrindēs, bet 
Daina tās parādījusi fotogrāfijās. 

Saule cenšas zemi rotāt,
Vajag sauli arī godāt –
Rītos celties sauli sveikt,
Saulei rietot darbus beigt!
Izstāde ir Dainas un Hermī-

nes tantes kopējais sveiciens Zie-
mupei un Latvijai! 

Pēc pasākuma daudzi izman-
toja izdevību nofotografēties uz 
tautas nama dekorāciju fona un 
arī pie Latvijas simtgades ozoliņa 
Ziemupes centrā.

Vita Braže 
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22. un 23. augustā Pāvilos-
tas rokdarbu kopas “Spundiņš” 
dalībnieces devās pieredzes 
apmaiņā uz Madonu pie māks-
linieces un rokdarbnieces Lai-
mas Lupiķes.

Doties līdzi rokdarbnieču pul-
ciņam uz Madonu tika uzaicināti 
arī citi novada iedzīvotāji, kam 
bija interese par jaunas rokdarbu 
tehnikas apguvi. Brauciena laikā 
guvām daudz spilgtu iespaidu, kā 
arī iemācījāmies  jaunu rokdarbu 
tehniku.

Mēs vēl tikāmies ar Vandu 

Podiņu amatu skolas darbnīcā 
Sarkaņu pagastā, apmeklējām 
Līgas Kubas aušanas klētiņu, kur 
iepazināmies ar interesantām 
aušanas tehnikas niansēm, ko 
arī mūsu puses rokdarbnieces 
varētu pārņemt. Abas mākslinie-
ces bija ļoti pretīmnākošas, viņas 
visu izrādīja un izstāstīja ar lielu 
aizrautību.

Sakām lielu paldies arī Pāvil-
ostas novada pašvaldībai par šī 
brauciena nodrošināšanu.

 
Biruta Jemberga

Pāvilostas rokdarbnieces 
apmeklē Madonu

Noslēdzoties pirmajai au-
gusta darba nedēļai, piektdien, 
3. augustā, Sakas pagasts atzī-
mēja savu nu jau 788. jubileju.

Sakas pagasts ir ar vissenāko 
vēsturi visā Pāvilostas novadā, jo 
Pāvilostas pilsēta šā gada maijā 
atzīmēja vien 139. dzimšanas 
dienu, bet augusta vidū nozīmīgu 
jubileju, proti, 765. gadadienu, 
svinēja Vērgales pagasts.

Sakas pagasts var lepoties ne 
tikai ar lielo jubilejas skaitli, bet 
arī ar skaistiem priežu mežiem, 
plašiem laukiem, augstāko bāku 
Baltijas jūras krastā, iespaidī-
giem stāvkrastiem un zili zaļo 
jūru, kas apskalo piekrasti.

Taču pagasta vislielākā vēr-
tība ir tās cilvēki. Lai gan pēdē-
jos gados strauji krities Sakas 
pagasta iedzīvotāju skaits un 
šobrīd plašo pagasta teritoriju 
apdzīvo nedaudz mazāk par 600 
cilvēkiem, tomēr Sakas pagastā 
dzīvojošie novadnieki izceļas ar 

neizmērojamu darbaspēku un 
lepnumu par savu pagastu.

Sakas pagasta ļaudis svētkos 
sveica Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristap-
sons, īpašu uzsvaru liekot uz 
bērniem, kas būs Sakas pagasta 
vēstures turpinātāji un īstenie 
saimnieki nākamajos gados. Šo-
gad Sakas pagastā ir pieci jaun-
dzimušie – Anna Ksenija PĒTER-
SONE, Stefans RAČIS, Lūkass 
ROZENBERGS, Viesturs ŠTRĀLS 
un Evelīna ZAICEVA, kurus do-
mes priekšsēdētājs sveica ar īpa-
šu piemiņas dāvanu un ziediem.

Turpinājumā Sakas pagast-
mājas pagalmā koncertēja Dur-
bes kultūras nama ansamblis 
“Neparasts gadījums”, bet pēc 
tam visi tika aicināti izdejoties 
ballē līdz rīta gaismai kopā ar 
grupu “Piemare”.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova

Sacenieki svin pagasta svētkus

Domes priekšsēdētājs sveic Evelīnu Zaicevu un viņas vecākus. Foto: M. Kurčanova 

“Vērgalītes” pūram pievienots 

Pērn, piedaloties projektu 
konkursā “LMT Latvijai” un 
iegūstot finansējumu 2000 eiro 
apmērā, vidējās paaudzes deju 
kolektīva “Vērgalīte” dejotāji 
izvēlējās darināt Rucavas tau-
tastērpu, kura vēl nebija kolek-
tīva tautastērpu kolekcijā, kā 
arī papildināt jau esošos tau-
tastērpus ar jaunām detaļām. 
Vēl Vērgales pagasta svētku 
rītā meistares šuva pēdējās vī-
les tērpam, ar ko bija paredzēts 
noslēgt tautastērpu parādi. Par 
projekta līdzekļiem iegādātas 
arī naģenes vīriem, zeķes un 
vēl šis tas, kas tautastērpiem 
trūcis.

Rucavas novads ir viens no 
tradīcijām bagātākajiem Kur-
zemes novadiem. Rucavnieces 
tērpa bagātību rādīja ar izšuvu-
miem rotāts krekls un dzintara 
piespraude “kniepķens”, ņieburs 
ar brokāta lentēm, trīs krāšņas 
villaines, saspraustas ar lielām, 
kaltām saktām, kā arī tradicio-
nālais Rucavas sievu galvas auts 
“nāmats”, kuram virsū uzsiets 
lakats. Rucavas vīra lepnums ir 
tumši zilais, brokāta lentēm iz-
rakstītais, garais mētelis un ādas 
josta ar metāla sprādzi. Par vīru 
mēteli var teikt, ka šis ir viens no 
retajiem eksemplāriem Latvijā, 
jo arī pašiem rucavniekiem pūrā 

vīru mēteļa nav. Šis tapis no nī-
cenieces Artas Vecbaštikas mājās 
esošā eksemplāra. “Vērgalītes” 
projektu vadītāja Ineta Brensone 
uzsver: “Esam priecīgi un krāšņi!”

Projekta “LMT Latvijai” mēr-
ķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi 
Latvijas novados, atbalstīt privātu 
un juridisku personu, kā arī ne-
valstisko organizāciju iniciatīvas 
novadu sabiedriskās dzīves iz-
augsmei, īpaši izceļot vides uzla-
bošanas projektus, projektus ar 
plašu sabiedrības iesaisti un tos, 
kuri popularizē aktīvu dzīvesvei-
du. “Vērgalīte” izsaka lielu patei-
cību ikvienam, kas nobalsoja par 
projektu. Tas ļāva kolektīva pūrā 
iekļaut jaunu tautastērpu, ar ko 
lepoties gan tuvākā, gan tālākā 
apkaimē. Jau zināms, ka “Vērga-
līte” savus tērpus izrāda ne tikai 
dejojot, bet arī piedaloties tau-
tastērpu parādēs un skatēs, arī 
Dziesmu un deju svētku laikā no-
tiekošajās tautastērpu skatēs ir ie-
gūtas godalgotas vietas. Kopumā 
“Vērgalītes” pūrā tagad ir Asītes, 
Priekules, Sakas, Kuldīgas, Al-
sungas, lībiešu, Nīcas, Pērkones, 
Rucavas, Liepupes, Zaļenieku un 
Abrenes novada tautastērpi.     

 
RUCAVAS TAUTASTĒRPA 
DARINĀTĀJI
Audējas: Gaida Gertnere, 
Ilze Šķubure, Velga Žindule.
Kreklu izšuva Inta Ambrēna.
Sievas tērpu darināja 
Lia Mona Ģibiete.
Vīra tērpu darināja 
SIA “Muduri”.
Cepuri darināja un zeķes 
adīja Jeļena Treide.
Rotu meistari: Andris Grebis
un Zenta Vinogradova.

VPDK “Vērgalīte” dalībniece 
Ieva Skābarde

RUCAVAS TAUTASTĒRPS
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Bārenītis starp Latvijas cimdiem
Ar šādiem vārdiem gribētos 

sākt stāstu par kādu īpašu cimdu 
veidu, kas nekad nav ticis adīts, 
lai lietotu dažādos godos, svētkos 
vai braucot ciemos. Tas vienmēr 
ticis adīts un izmantots praktis-
kai lietošanai. Šim cimdu veidam 
pat nav īsta nosaukuma, ar kuru 
to varētu atšķirt no citiem cimdu 
veidiem, jo, lietojot vārdus “trīs-
pirkstu cimdi” vai “trejpirkstu 
cimdi”, daudzus tas mulsina. Tas 
ir cimds ko veido īkšķis, atseviš-
ķi izadīts rādītājpirksts un dūrai-
ņa daļa, varētu teikt, pirkstaiņa 
un dūraiņa savienojums. 

Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja (LNVM) Etnogrāfijas 
nodaļas krātuvē plašajā cimdu 
klāstā ir tikai viens trīspirkstu 
cimds, kas “nobāl” citu grezno 
cimdu vidū. Nav pat īsti zināma 
tā izcelsmes vieta un izgatavo-
šanas laiks. Muzeja speciālisti 
līdz šim uzskatīja, ka šāds cimdu 
veids nav bijis īpaši izplatīts un 
sen izzudis. 

2016. gada beigās LNVM Et-
nogrāfijas nodaļas darbiniecēm 
nodevu dažus šādu cimdu pārus, 
kurus bija adījusi mana vec-
mamma Elza Emīlijas Langsame 
(1924–2016) savā mūža nogalē. 
Tad muzeja darbinieces bija iz-
brīnītas, ka tādus vēl kāds ada 
un kāds arī ikdienā lieto. Šādus 

cimdus adījusi gan viņas mamma 
Ilze Guliņa (1889–1981) no Sakas 
pagasta “Kalniem”, gan vecmam-
ma Nēze Bruņiniece (1854–1944) 
no Sakas pagasta “Dreijām”. Tie 
adīti saviem vīriem, kas gāja 
meža darbos, jo ar šadiem cim-
diem bija vieglāk rīkoties ar cirvi 
un zāģi. Trīspirkstu cimdus adīja 
arī medniekiem, lai viņi varētu 
lietot bisi, nenovelkot cimdus 
un nesaldējot rokas. Meža dar-
biem adītie cimdi bija ļoti biezi 
un stingri, bet medībām adītie 
– plānāki. E. Langsames ģimenē 
21. gadsimtā šādus cimdus adīja 

ikdienas lietošanai, tos izmanto-
ja, vēsākā laikā skaldot, krāmējot 
un nesot malku. 

Cienījamās Pāvilostas nova-
da adītājas, atgriezīsim Latvijai 
šo praktiski pazudušo cimdu 
“bārabērnu”, dosim tam iespēju 
pierādīt, ka tas nav tikai bijis 
lietojams agrāk meža darbos 
vai medībās, bet var būt ļoti ele-
gants un praktisks arī mūsdie-
nās. 2018. gads ir ļoti nozīmīgs 
Latvijas valstij un tās iedzīvo-
tājiem, varbūt jūs, Pāvilostas 
novada adītājas, varētu valsts 
100. dzimšanas dienā uzdāvināt 

sev un mīļajiem šādus cimdus.
Ja kādam mājās šādi cimdi ir 

saglabājušies un vairs nav vēlē-
šanās tos lietot, tad Pāvilostas no-
vadpētniecības muzejs vai Latvi-
jas Nacionālais vēstures muzejs 
labprāt saņemtu tos dāvinājumā 
muzeja krājuma papildināšanai. 
Lūdzam arī sniegt informāciju 
par trīspirkstu cimdu lietošanu 
Pāvilostas novada Sakas un Vēr-

gales pagastā, lai labāk izprastu, 
kur šādi cimdi adīti un lietoti. Lū-
dzu, norādiet:

l kas adījis šādus cimdus 
(vārds, uzvārds, dzīves gadi);

l vietu, kur izgatavoti (pa-
gasts, mājas);

l kā sauca šos cimdus;
l kad adīti cimdi (laiks, pie-

mēram, pirms Pirmā pasaules 
kara, pirms Otrā pasaules kara, 
20. gs. 70. gados utt.);

l kas lietoja (personu, piemē-
ram, tēvs (Jānis Bērziņš), vectēvs, 
onkulis, pats u.c.);

l kādam mērķim adīti (meža 
darbiem, malkas skaldīšanai, 
medībām u.c.);

l vai šādi cimdi vēl ir sagla-
bājušies mājās;

l vai tie tiek lietoti (cik veci, 
kas lieto). 

Vēstules vai atbildes lūgums 
sūtīt vai nodot Irinai Kurčano-
vai Pāvilostas novadpētniecības 
muzejā (Dzintaru ielā 1, Pāvilos-
tā, Pāvilostas novadā, LV-3466) 
vai Mārtiņam Vesperim (Miera 
ielā 97-57B, Rīgā, LV-1013, tālr. 
26520092). Visas atbildes tiks 
nodotas Latvijas Nacionālā vēstu-
res muzeja Etnogrāfijas nodaļas 
arhīvam.

Vēsturnieks un novad-
pētnieks Mārtiņš Vesperis

24. augustā notika plānotā 
ekskursija Vērgales senioriem 
uz Dundagas novadu. Ko tad 
mēs redzējām un kur bijām? 

Bijām pie Ventspils Starptau-
tiskā radioastronomijas centra 
radioteleskopa Irbenē, kas at-
rodas bijušajā padomju armijas 
pilsētiņā un ir Ventspils Augst-
skolas Inženierzinātņu institūta 
pārziņā. Klausījāmies gida intere-
santajā stāstījumā, gājām pa 600 
m garu pazemes tuneli, spīdinot 
baterijas un izbaidot sikspārņus. 
Daudzi sāka, bet tikai divi uzkā-
pa līdz galam vienā no vecajiem 
lokatora torņiem. Darbojošos ra-
dioteleskopu vērojām no malas, 
jo tur iekšā nepiederošus nelaiž. 
Redzot pamestās ēkas visapkārt, 
sajutām nu jau aizmirstās pado-
mijas klātbūtni. Braucot uz Maz-
irbi, pabijām gan Kolkas ragā, 
gan apmeklējām visiem zināmo 
Taizeļa kapavietu un netālu eso-
šo baznīcu, kam bija atvērtas 
durvis un kas šķita aicinām mūs 
iekšā. Mazirbes centrā mūs sa-

gaidīja, ļoti skaistā lībiešu tautas-
tērpā tērpusies, “Stūrīšu Bran-
ku” saimniece. Viņa pastāstīja 
par Taizeļu dzimtu un lībiešiem. 
Bijām viņas senlietu krātuvē un 
aplūkojām lībiešu seno sadzīves 
priekšmetu kolekciju. Pēc tam 
devāmies uz saimnieces mājām  
pusdienās, kas sastāvēja no trīs 
ēdieniem – uzkodas, grūdeņa 
un kafijas ar pienu. Līdzi mums 
katram vēl iedeva launaga mai-
zīti. Bija gardi un mīļi! Daļa eks-
kursantu uzkāpa Šlīteres bākā. 
Apmeklējām arī dabas izglītības 
centra “Slītere” ozola namiņu, 
kur klausījāmies putnu dzies-
mas. Namiņa vidū stāvēja ļoti 
dižs ozola stumbra atveidojums, 
kas likās kā īsts. Bijām Dundagas 
eksotisko dzīvnieku parkā, kur 
redzējām gan alpakas un lamas, 
gan strausus un kamieļus, gan 
pundurtrušus un minicūciņas, 
zilo govi un briedi, dažādas vis-
tas un pīles, ponijus un kaziņas. 
Dzīvnieki ir ļoti droši, tikai govs 
un strausi bija aplokos. Šeit var 

Ekskursija uz Dundagas novadu

aizvest arī skolas bērnus, lai 
tuvāk iepazīst dzīvniekus. Dun-
dagā aplūkojām Dundagas pili, 
redzējām krokodila pieminekli. 
Piensaimnieku LPKS “Dundaga” 

Mūsu senči, dzīvodami šeit 
jau pirms vairākiem tūkstošiem 
gadu, godāja jūru, jo tā bija viņu 
iztikas avots un nozīmīga dzīves 
daļa. Arī mēs dzīvojam pie jūras 
– tā ir arī mūsu bagātība, kuru 
sargāt, lolot, kopt un mīlēt. Tā-
pēc jau astoto gadu arī Ziemupes 
jūrmalā, tāpat kā ap visu Baltijas 
jūru, tika iedegta senā uguns.

Uguns tika iedegta un uzturē-
ta ar stiprākajiem tautasdziesmu 
vārdiem, sildīta ar gaišām do-
mām un laba vēlējumiem, ko va-
rēja izteikt ikviens apmeklētājs. 
Vakara gaitā muzikālu priekš-
nesumu sniedza Igetas Gaiķes 
audzēkņi, kuri klātesošos mudi-
nāja ne tikai kopā dziedāt, bet arī 
uzdancot.

Senās uguns nakts ir īpaši 
maģisks notikums. Iededzot savu 
uguni, redzi kaimiņu ugunsku-
rus un jūties kā daļa no kā lielā-
ka. Tā ir skanēšana dziesmās, tā 
ir elpošana caur jūru un iedves-
mošanās no esības.

 
Daina un Daiga  

no biedrības “Ziemupīte”

SENĀS UGUNS NAKTS ZIEMUPES JŪRMALĀ

veikalā “Pienenīte” iegādājāmies 
vietējo produkciju.  Mums bija 
iespēja apmeklēt būvniecības 
valsts konkursā godalgoto ēku 
– AS “Latvijas Valsts meži” Zie-
meļkurzemes klientu apkalpoša-
nas centru. Ļoti skaista ēka. Tās 
nesošās konstrukcijas visas ir no 
koka un kopā ar stikloto fasādi 
veido videi draudzīgu ēku. Pretī 
šai iestādei ir Dundagas parks, 
kurā aug ozols, kurš tiek dēvēts 
par lata jeb naudas ozolu, jo esot 
prototips naudas zīmē attēlota-
jam. Ozolam nodziedājām dzies-
mu, apgājām tam apkārt un no-
fotografējāmies. Apmeklējām arī 
Kubalu skolu-muzeju, kur gide 
ar savu ļoti dzīvīgo stāstījumu 

mūs aizveda senatnē un mēs uz-
zinājām daudz jaunu lietu, kā arī 
atcerējāmies jau piemirsto par 
skolotāju Ernestu Dinsberģi, par 
viņa lielo devumu kultūrvēstures 
saglabāšanā un Dundagas pagas-
ta sabiedrības izglītošanā.

 Ja visu dienu laiciņš pietu-
rējās jauks, tad atpakaļceļā mūs 
jau pavadīja kārtīgs lietus, taču 
tas neko nepatraucēja – redzē-
jām daudz un uzzinājām daudz.

 Paldies Vizmai no Pāvilostas 
par ieguldīto darbu ekskursijas 
sagatavošanā, paldies arī šoferim 
Rolandam  un visiem braucējiem 
par ļoti jauko dienu!

Velga Freimane
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4. augustā Pāvilostā notika 
Brīvības ielas svētki, pēc ku-
riem saņemts ļoti daudz pozitī-
vu atsauksmju. Par to pasākuma 
rīkotājai, biedrībai “Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides centrs”, 
ir liels prieks un gandarījums. 
Ielu svētku rīkošana balstās uz 
brīvprātības principiem, jo ir 
gana laikietilpīga un darbietil-
pīga, prasa no organizatoriem 
lielu sagatavošanās darbu. Ir 
jātiekas ar iedzīvotājiem, jāvāc 
ziņas par māju vēsturi, jāgatavo 
informatīvie materiāli utt. Tāpēc 
vēl jo lielāks gandarījums, ka ie-
guldīto darbu iedzīvotāji atzinīgi 
novērtē.

Kāpēc ielu svētki tā patīk cil-
vēkiem? Tāpēc, ka viņi paši ar 
savu klātbūtni, ar savu līdzdar-
bošanos un ieinteresētību pieda-
lās tajos un izdzīvo tos. Biedrība 
saka paldies ikvienam Brīvības 
ielas iedzīvotājam, kurš piedalījās 
svētkos, un arī tiem, kuri bija ie-
radušies, lai paviesotos ielā, kad 
tās iemītnieki atver savus fotoal-
bumus, savas rokdarbu lādes, iz-
nes apskatei savus un savu senču 
darinājumus, saglabātos doku-

mentus un priekšmetus, izstāsta 
māju un tās kādreizējo iedzīvotā-
ju stāstus, iepriecina ar mūzikas 
skaņām, pašu sarūpētiem cienas-
tiem un aicina paviesoties savos 
pagalmos. Biedrība savukārt pa-
rūpējās, lai visas ielas garumā iz-
skanētu mūsu pilsētiņas rakstnie-
ka un ielas kādreizējā iedzīvotāja 
Arnolda Reimaņa uzrakstītais gan 
par Pāvilostu, gan Brīvības ielu 
un tās iedzīvotājiem. Brīvības iela 
ir bagāta ne tikai kultūrvēsturis-
ki, tā var lepoties arī ar jaukiem, 
radošiem cilvēkiem. Ceram, ka 
mums izdosies īstenot ieceri un 
izveidot Brīvības ielas iedzīvotāju 
darbu izstādi – veltījumu Latvijai 
100 gadu jubilejā. Lūdzam atsauk-
ties pāvilostniekus, kuriem mājās 
saglabājušies Visvalža Reimaņa 
kokgriezumi un kuri gatavi tos uz 
laiku nodot izstādei. Zvanīt pa tāl-
runi 29226526.

Visu piedzīvoto un redzēto 
trīsarpus stundu ilgajā un vairāk 
nekā kilometru (tieši tik gara ir 
Brīvības iela) garajā pastaigā nav 
iespējams aprakstīt. Pats būtiskā-
kais ir sajūtu gamma, kas svarīga 
visos svētkos un ko var piedzīvot 

Svētki Brīvības ielā

tikai klātienē. Svētkos sveicām 
ielas vecākās iedzīvotājas Nelliju 
Hofmani un Edīti Mudīti Austru 
Biģeli, kuras jūlija beigās svi-
nēja 85 gadu jubilejas. Sveicie-
nus saņēma arī ielas jaunākie 
iedzīvotāji – šajā gadā dzimušie 
Step čenko un Beihmaņu ģimeņu 
mazuļi. Biedrība pasniedza atzi-
nības rakstus par autentiskuma 
saglabāšanu, bagātinot Pāvilostas 
kultūrvēsturisko ainavu, Brīvības 
ielas 13., 17., 23., 24., 29. un 30. 
ēkas īpašniekiem, jo viņu īpašumi 
kā arhitektoniski un vēsturiski 
vērtīgas būves vecās Pāvilostas 
teritorijā ierakstīti Pāvilostas no-
vada teritorijas plānojuma 2012.–
2024. gadam “Teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumu” 
8. pielikumā. Atzinības rakstu 

gribējām pasniegt arī Pāvilostas 
Sv. Pētera un Pāvila ev. lut. drau-
dzei, kuras dievnamā glabājas 
valsts nozīmes mākslas un kultū-
ras pieminekļi, taču baznīcas pa-
galma vārti un durvis bija slēgti. 
Mācītājs Atis Grīnbergs svētkus 
nosauca par “tingeltangeli” un no-
rādīja, ka baznīcas durvis nebūs 
atvērtas, jo neatbalsta, ka cilvēki 
tajā ienāktu tikai intereses pēc. 
Viņa nostājai piekrita arī mācītājs 
Jānis Bitāns. Jāizsaka vien nožēla 
par viņu lēmumu, jo tieši no šīs 
baznīcas draudzes pārstāves iz-
skanēja informācija par Brīvības 
ielas svētkiem “Latvijas Radio 1” 
(27.04.2018.) raidījumā “Brīvības 
ielas Latvijā”. 

Biedrība pēc Intas Ķikutes-
Stepčenko ģimenes ierosinājuma 

svētkiem sagatavoja Brīvības ie-
las blociņus, kurus ar saviem vel-
tījumiem cits citam dāvināja ielas 
iedzīvotāji. Ja kāds svētku burzmā 
nav saņēmis blociņu, lūdzam to 
paziņot, lai atrisinātu šo jautāju-
mu.

Vēlreiz paldies visiem svētkos 
iesaistītajiem, vispirms jau manai 
ģimenei par pacietību, līdzdarbo-
šanos un sapratni, kolēģei Gunai 
par atbalstu, Silvai Vārsbergai 
par atraktīvo iejušanos Tējievas 
lomā, Lienei Jansonei par garšīgo 
zivju zupu un Mārim Vīgantam 
par zivīm, Aijai Ozoliņai un Ģir-
tam Gertsonam par fotogrāfijām, 
Dubultu ģimenei par dēla Paula 
iesaistīšanu pasākumā, Kristai 
Karlsonei un Artim Arājam par 
koncertēšanu, Uldim Biģelim par 
uzticētajām dzejas rindām, grupai 
“Piemare” par jauko ballīti, paš-
valdības labiekārtošanas darbu 
strādniekiem par telts uzsliešanu, 
Tūrisma informācijas centram par 
sadarbību un Pāvilostas novada 
pašvaldībai par pasākuma līdzfi-
nansēšanu.

Nākamajā gadā biedrība svēt-
kus rīkos Dzintaru ielā, kas atro-
das vecpilsētas daļā, un tie būs 
veltīti arī Pāvilostas 140. gadadie-
nai.  

Biedrības “Pāvilostas kul-
tūrvēsturiskais vides centrs” 

vadītāja Marita Horna

Foto: A. Ozoliņa

Foto: Ģ. Gertsons
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25. augustā Pāvilostas pil-
sētā jau 20. reizi tika atzīmēta 
Senās uguns nakts. Ir sanācis 
tā, ka ar šo pasākumu noslē-
dzas arī aktīvā tūrisma sezona 
novadā.

Pasākuma programma bija 
gana plaša visiem interesentiem.

Senās uguns naktī Pāvilostā 
un daudzviet citur Latvijā, sim-
boliski aizdedzinot ugunskurus 
Baltijas jūras krastā, cilvēki ap-
liecina savu atbalstu Baltijas jū-
ras aizsardzībai.

Sestdienas rīts iesākās ar 
putnu vērošanas maršrutu atklā-
šanu Pāvilostas novadā. Maršruti 
tapuši, iegūstot finansējumu Pā-
vilostas novada domes atbalstī-
tajā pašvaldības kultūras un iz-
glītības projektu konkursā. Lai 
gan pulksten 7 visa Pāvilosta vēl 
gulēja, atradās daži entuziasti, 
kuri kopā ar ornitologu Ritvaru 
Rekmani devās pa pilsētu un jūr-
malu vērot, kādas putnu sugas ir 
iecienījušas Pāvilostu. Divu stun-
du pastaigā varēja uzzināt ļoti 
daudz gan par putnu sugām, gan 
par spārnaiņu paradumiem. Tika 
novērota pat Amerikas ūdele uz 
Dienvidu mola, kura bija izgājusi 
palūkot, kā tad sokas mola paga-
rināšanas darbi.

Pulksten 11 laivošanas un 
aktīvās atpūtas piekritēji tikās 
Tebras un Durbes satekas vietā, 
lai piedalītos Sakas upes regatē 
“Pāvilostas asaka”, kas norisinā-
jās jau ceturto gadu. Šogad akti-
vitāte bija ļoti liela – kopskaitā 
17 komandas, 77 cilvēki un viens 
suns.

Piedalījušies sportiskās ak-
tivitātēs un iestiprinājušies, visi 
dalībnieki ar smaidu sejā un 
lietus pavadībā kāpa laivās, lai 
kopīgi pievarētu 8 km distanci 
līdz Pāvilostas novadpētniecības 
muzejam.

Pa ceļam, jau ierasti, dalīb-
niekiem bija jāizpilda dažādi 
uzdevumi – “Enerģijas uzlādes 
stacijā” pie Baibas Blaubārdes 
visi tika pacienāti ar neizsakāmi 
gardu tomātu un pupiņu zupu, lai 
spēks un siltums tikt līdz galam.

Pāvilostā senā uguns iedegas jau 20. reizi

“Iedvesmas lidojuma stacijā” 
no dotajiem materiāliem bija jā-
veido instalācija par tēmu “Sakas 
upes regate”. Darbiņi pēc tam 
bija apskatāmi.

Uz trošu tilta pie Upesmuižas 
visi piestāja “Asprātības stacijā”, 
kur bija jāatbild uz dažādiem jau-
tājumiem.

Pie zivju veikala “Kaija” jau-
nā pontona dalībniekiem ar aiz-
vērtām acīm vajadzēja ķert karū-
sas.

Zaļās klases “Asā prāta staci-
jas” uzdevumi lika palauzīt gal-
vu, lai tiktu galā ar jautājumiem, 
ar kuriem ikdienā regates dalīb-
nieki nesaskaras.

Noslēgumā pie Simtgades 
parka pontona dalībniekiem bija 
jāatbild uz jautājumiem par Lat-
viju.

Izlijuši, bet priecīgi par no-
laivoto posmu, dalībnieki kāpa 
krastā pie muzeja, lai sasildītu 
vēderus ar spēcinošo zivju zupu 
un kūpinātām zivtiņām.

Pie muzeja sadarbībā ar bied-
rību “Liepājas rajona partnerība” 

dalībnieki varēja iepazīties ar 
realizētajiem projektiem Pāvilos-
tas novadā, pacienāties ar pavā-
ru gatavotajiem zivju ēdieniem, 
vērot tiešraidē, kā svētki noris 
Rucavas un Nīcas novadā, un pie-
dalīties radošajā darbnīcā, zīmē-
jot uz akmeņiem zivis. Vēlāk šos 
akmeņus novietos vides objektā 
Pāvilostas pilsētā. Diemžēl laika 
apstākļu dēļ nācās atcelt tauriņu 
vērošanas pārgājienu, bet to plā-
nosim septembrī.

Pulksten 15 notika Sakas 
upes regates dalībnieku apbalvo-
šana. Divi dalībnieki tika pie īpa-
šajām balvām: viens pie Baibas 
Blaubārdes specbalvas – siltām 
zeķītēm ziemai, kuras brīvdienu 
mājas “Oāze ģimenei” saimniece 
pati adījusi, un otrs pie salieka-
mā krēsla, lai vieglāka sēdēšana, 
dodoties dabā.

Īpaši bija padomāts par maza-
jiem apmeklētājiem, viņi varēja 
izlēkāties piepūšamajā atrakcijā 
vai mesties putu ballītē. Kā atzi-
na vecāki, tad katru vakaru būtu 
labi, ja bērni ar tādu prieku ietu 

arī mazgāties! Pieaugušie, malā 
stāvot, priecājās par bērniem, un 
tā vien likās, ka arī viņi labprāt 
mestos iekšā putu kaudzē. Izska-
not aicinājumam to darīt, visi, 
protams, atrunājās, bet ja kāds 
putu mākonis tika aizpūst līdz 
viņiem, ķēra to rokās, un prieks 
bija neviltots.

Vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs “Mārsils” atrādīja nesen 
iegūtos suitu tautastērpus un 
priecēja apmeklētājus ar dejām.

Vakarā visi pulcējās pludma-
lē, kur pēc nelielas gaidīšanas 
tika iekurts Senās uguns nakts 
ugunskurs un, saulei rietot un 
“Suitu dūdeniekiem” spēlē-
jot, aizdedzināta šī gada uguns 
skulptūra “Tauriņš”.

Bija sanākuši ļoti daudz ska-
tītāju, un arī saule izlauzās caur 
mākoņiem, dāvinot viņiem skais-
tu saulrietu.

Dienas noslēgumā visi devās 
uz Upesmuižas parku, lai “Pie-
mares”, “Liedaga” un “Sporta 
ielas muzikantu” izpildītajos rit-
mos mestos dejā!

Pāvilostas novada TIC patei-
cas visiem apmeklētājiem un 
regates dalībniekiem, kuri neno-
bijās no lietus.

Paldies Ģirtam Vagotiņam-
Vagulim par pasākuma vadīšanu, 
Silvai Vārsbergai un kultūras 
nama kolektīvam par garšīgo 
zupu, Baibai Blaubārdei par kont-
rolpunktu un specbalvu dalībnie-
kiem, Ritvaram Rekmanim par 
putnu vērošanas maršrutu iz-
strādi, zivju veikalam “Kaija” par 
kūpinātajām zivtiņām, Elvisam 
Cīrulim par piepūšamo atrakciju 
un putu ballīti, Mārtiņam Kalni-
ņam par lieliskajām fotogrāfijām. 
Tāpat paldies VPDK “Mārsils”, 
Pāvilostas novadpētniecības mu-
zeja kolektīvam, Pāvilostas labie-
kārtošanas darbiniekiem, biedrī-
bai “Liepājas rajona partnerība”, 
brīvprātīgajiem palīgiem un gru-
pām “Piemare”, “Sporta ielas mu-
zikanti”, “Liedags”.

Visiem kopā mums izdevās 
skaisti svētki!

Pāvilostas novada TIC 
vadītājas p.i. Anta Lībiete

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

Foto: Mārtiņš Kalniņš
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Kā ik gadu, augusta trešajā 
sestdienā Ziemupes jūrmala sa-
plauka krāšņos ziedos – atpūtas 
pasākums “ma-DARA” pulcēja 
radošos ļaudis un radošuma 
baudītājus no tuvienes un tālie-
nes, gan no Latvijas, gan Lietu-
vas un pat no Japānas. Jāsaka, 
ka, atsaucoties tēmai “Zieds”, 
ikviens tiešām bija atvedis to 
skaistāko un košāko – dziesmu, 
dzeju, rakstus, rotas, prieku, 
krāsas, garšas, smaržas –, pār-
vēršot Ziemupes jūrmalu sau-
lainā un vasarīgā ziedu klēpī. 
Šogad pasākums norisinājās jau 
septīto gadu.

“DziesmoTAVĀ” skanēja bal-
sis no folkloras kopām “Rām-
upe”, “Lata Donga”, “Laukam 
pāri”, Kurtovēnu folkloras ko-
pas “Kurtuove”, kā arī sieviešu 
vokālā ansambļa “Melodija” 
no Klaipēdas. “TĒJNĪCA” savus 
klausītājus uzrunāja ar Dainas 
Vanagas, Jāņa Mackus, Agitas 
Dragunas, Lindas Kilevicas, 
Ipstena Kūna vārdiem, muzikā-
lo noskaņu radīja Jana Egle un 
Jānis Rūcis, Laura un Dzintars 
Vītoli, Austrasbērni.

Nelielu izstādi bija sarīkojis 
jaunais mākslinieks, “Pūķspār-
na vasaras skolas” radītājs Val-
ters Artūrs Vītols, kurš par to 
prata saistoši pastāstīt. “Kā pa-
rasti, izstāde ir par mītiskiem tē-
liem. Šogad sadalīju tos grupās,” 
uz kadiķī iekārtajām figūriņām 
norādīja mākslinieks. “Apakšā ir 
dažādas čūskas, kas ir no mito-
loģijas klišejas par Keoskampfu, 
vētras dievu, kurš nokauj pūķi 
vai čūsku. Tad ir jūras ļaudis, 
ir nāves vēstneši, vampīri, elles 

Ziedos Ziemupes jūrmalā aizvadīts 
septītais atpūtas pasākums “ma-DARA”
Un tā, gar jūras krastu ejot, 
es vēju satiku un bangojošu
 jūru, un sauli sudrabā... 
Un priedēm ziedi bija tādi, 
kā nekur citur...

(Daiga Kadeģe)

suņi un miega paralīzes gari.”
Pēc saules pavadīšanas un 

īpašās uguns kuršanas ar da-
lībnieku sadziedāšanos vaka-
ram īpašu ritmu piedeva grupa 
“Transcendentālē”. Savukārt va-
kara izskaņā ar jūras šalkoņu un 
priežu šņākšanu fonā apmeklē-
tāji varēja baudīt brīvdabas kino 
– brāļu Ābeļu dokumentālo fil-
mu “Baltu ciltis”.

““ma-DARA” vienmēr prot būt 
jauna, un Ziemupē vienmēr ir in-
teresanti. “ma-DARA” ir garšīga, 
tai ir dažādas garšas un skaņas. 
Pasākums izkristalizējas katru 
gadu no jauna. Tie, kas pabiju-
ši, nākamgad atkal mēro ceļu uz 
Ziemupi. Pievelk kā magnēts,” 
saka Katlakalna folkloras kopas 

“Rāmupe” dalībnieces.
Atpūtas pasākumā “ma-DA-

RA” gan dalībnieki, gan viesi 
kļūst par savējiem. Katru gadu 
pasākums ar savu vienkāršību, 
sirsnību un atvērtību piesaista 
arvien vairāk interesentu. Mēs 
esam daļa no dabas, un, ar to 
sadzīvojot, tajā ieklausoties, va-
ram darīt un darām skaistas un 
patiesas lietas.

Paldies Pāvilostas novada 
domei par transporta nodrošinā-
šanu maršrutā Liepāja–Ziemu-
pe–Liepāja.

Uz tikšanos nākamajā “ma-
DARĀ” 2019. gada 17. augustā!

Daina un Daiga 
no biedrības “Ziemupīte”
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“Kurzemes čempionātā 
plud males futbolā 2018” tika 
aizvadīti četri posmi – 2 posmi 
Liepājas pludmalē un 2 posmi 
Pāvilostas pludmalē.

Pirmajā posmā Liepājā uz 
turnīru ieradās četras komandas: 
“Caljan”, “Caljan 2”, “SLV PLUSS” 
un “Pāvilosta”. Izspējot katrai ko-
mandai ar katru, par 1. posma uz-
varētāju kļuva komanda “Caljan 
2”. 2. vietā komanda “SLV PLUS”, 
bet 3. vietā komanda “Pāvilosta”, 
ceturtā palika komanda “Caljan”. 
Pāvilostas komandas rezultāti: 
“Pāvilosta” – “SLV PLUSS” (1:2), 
“Pāvilosta” – “Caljan 2” (0:2), “Pā-
vilosta” – “Caljan” (1:0).

Otrais posms notika Pāvilostā 
Zvejnieku svētku laikā. Uz turnī-
ru ieradās piecas komandas: “SLV 
PLUSS”, “Caljan”, “Caljan 2”, 
“Ekovalis” un “Pāvilosta”.

Arī 2. posmā uzvarēja komanda 
“Caljan 2”, 2. vietā – “SLV PLUSS”, 
3. vietā – “Ekovalis”, 4. vietā – “Pā-
vilosta”, 5. vietā – “Caljan”.

Pāvilostas komandas rezultāti: 
“Pāvilosta” – “SLV PLUSS” (0:3), 
“Pāvilosta” – “Caljan” (5:2), “Pāvi-
losta” – “Ekovalis” (1:2), “Pāvilos-
ta” – “Caljan 2” (1:4).

Trešais posms Liepājā pulcēja 
sešas komandas. Komandas tika 
sadalītas divās grupās: pirmajā 
grupā spēlēja “Caljan 2”, “Liepā-

Pāvilostas atklātais čem-
pionāts tenisā norisinājās visu 
vasaru, četros posmos. Čempio-
nāts notika divās vecuma gru-
pās – bērni līdz 16 gadiem un 
pieaugušo grupa.

Pirmajā posmā bērnu grupā 
piedalījās divi spēlētāji, un, iz-
spēlējot savstarpējos mačus, par 
uzvarētāju kļuva Jānis Ūdriņš, 
2. vietā ierindojās Klāvs Pauls 
Vējkājs. Pieaugušo grupā pirmajā 
posmā piedalījās astoņi dalībnie-
ki. Izspēlējot turnīru, par posma 
uzvarētāju kļuva Sandis Bieriņš, 
2. vietā – Aivars Žimants, 3. vietā 

– Artūrs Bērziņš.
Otrajā posmā piedalījās četri 

bērnu grupas spēlētāji. Uzvarēja 
Klāvs Kaņepe, 2. vietā ierindojās 
Jānis Ūdriņš, 3.vietā – Klāvs Pauls 
Vējkājs. Pieaugušo grupā 2. posmā 
piedalījās deviņi dalībnieki. Posmā 
uzvarēja Aivars Žimants, 2. vietā 
– Sandis Bieriņš, 3. vietā – Artūrs 
Bērziņš.

Trešajā posmā piedalījās trīs 
bērni, uzvarēja Stefans Birznieks, 
2. vietā – Klāvs Pauls Vējkājs, 
3. vietā – Jānis Ūdiņš. Pieaugušo 
grupā 3. posmā piedalījās desmit 
dalībnieki. Posmā uzvarēja Miķelis 

Birznieks, 2. vietā – Jānis Štokma-
nis, 3. vietā – Sandis Bieriņš.

Noslēdzošajā ceturtajā posmā 
piedalījās četri bērnu grupas da-
lībnieki. Posmā uzvarēja Jānis Ūd-
riņš, 2. vietu ieguva Aļona Aļeņi-
čeva, 3. vietā – Markuss Krastiņš. 
Pieaugušo grupā 4. posmā pieda-
lījās piecpadsmit dalībnieki. Par 
uzvarētāju kļuva Jānis Krastiņš, 
2. vietā – Valdis Siliņš, 3. vietā – 
Vjačeslavs Aļeņičevs.

Summējot aizvadītajos četros 
posmos iegūtos punktus, bērnu 
grupā par Pāvilostas 2018. gada at-
klātā čempionāta tenisā uzvarētāju 

“Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 2018”

Otrā posma uzvarētājs bērnu grupā Klāvs Kaņepe (no 
labās), 3. vietas ieguvējs Klāvs Pauls Vējkājs un 2. vietu 
izcīnījušais tenisists Jānis Ūdriņš.

Tenisa maču organizētājs Aldis Barsukovs (no kreisās), otrā posma uzvarētājs pieaugušo 
grupā Aivars Žimants, 3. vietas ieguvējs Artūrs Bērziņš, spēlētāji Aldis Bērziņš un Jānis 
Štokmanis un 2. vietas ieguvējs Sandis Bieriņš. 

kļuva Jānis Ūdriņš ar 37 punktiem, 
2. vietā ierindojās Klāvs Pauls Vēj-
kājs ar 34 punktiem. Savukārt 
3. vieta netika piešķirta, jo pārējie 
dalībnieki bija piedalījušies tikai 
vienā posmā, neiegūstot nepiecie-
šamo punktu skaitu.

Pieaugušo grupā par Pāvilos-
tas 2018. gada atklātā čempionāta 
tenisā uzvarētāju kļuva Sandis 
Bieriņš ar 34 punktiem, 2. vietā 
Artūrs Bērziņš ar 28 punktiem, 

3. vietā Andris Bērziņš ar 23 punk-
tiem.

Sportistu vārdā liels paldies 
tenisa atbalstītājiem Aivaram 
Žimantam par saldumiem un 
Andrejam Stepčenko par dāvanām.

Paldies visiem sportistiem par 
piedalīšanos turnīrā un uz tikša-
nos nākamajā sezonā!

Sporta organizētājs Pāvilostā
Aldis Barsukovs

“Kurzemes čempionāts pludmales futbolā 2018”

jas papīrs” un “Pāvilosta”, bet otrā 
grupā bija “SLV PLUSS”, “Caljan” 
un “Ekovalis”.

Pāvilostas komandas rezultā-
ti: “Pāvilosta” – “Liepājas papīrs” 
(pamatlaikā 2:2, pēcspēles sitie-
nos ar 3:2 uzvarēja “Pāvilosta”), 
“Pāvilosta” – “Caljan 2” (pamat-

laikā 3:3, pēcspēles sitienos 4:3, 
uzvarēja “Pāvilosta”). Savā grupā 
Pāvilostas komanda uzvarēja un 
finālā tikās ar otrās grupas uzva-
rētāju komandu “Caljan”. Pamat-
laiks noslēdzās ar rezultātu 2:2, 
bet pēcspēles sitienos ar rezultātu 
3:2 uzvarēja “Caljan” komanda. 

3. vietā ierindojās “SLV PLUSS”, 
4. vietā “Caljan 2”, 5. vietā “Ekova-
lis” un 6. vietā “Liepājas papīrs”.

Ceturtais posms notika 
11. augustā Pāvilostā. Uz turnīru 
ieradās piecas komandas: “Cal-
jan”, “Caljan 2”, “Ekovalis”, “SLV 
PLUSS” un “Pāvilosta”. Izspēlējot 

katrai komandai ar katru, posmā 
uzvarēja “Caljan 2”, 2. vietā ie-
rindojās “Pāvilosta”, 3. vietā “SLV 
PLUSS”, 4. vietā “Caljan”, 5. vietā 
“Ekovalis”.

Pāvilostas komandas rezultāti: 
“Pāvilosta” – “Caljan 2” (1:2), “Pā-
vilosta” – “Ekovalis” (pamatlaikā 
rezultāts 0:0, pēcspēles sitienos 
1:0, uzvarēja “Pāvilosta”), “Pāvi-
losta” – “SLV PLUSS” (1:0), “Pāvi-
losta” – “Caljan” (3:0).

Četru aizvadīto posmu kop-
vērtējumā par “Kurzemes čem-
pioniem pludmales futbolā 2018” 
kļuva komanda “Caljan 2” ar 43 
punktiem, 2. vietā – “SLV PLUSS” 
ar 36 punktiem, 3. vietā – “Pāvi-
losta” ar 35 punktiem, 4. vietā – 
“Caljan” ar 32 punktiem, 5. vietā 
– “Ekovalis” ar 20 punktiem. Sa-
rakstu noslēdz 6. vietā palikušais 
“Liepājas papīrs” ar 5 punktiem.

Pāvilostas komandā spēlēja: 
Ivo Jaunzems, Matīss Eihvalds, 
Juris Bučoks, Mārtiņš Eihvalds, 
Jānis Grundmanis, Kristaps Jan-
sons, Arvis Barsukovs, Andris 
Cābelis, Kristers Cābelis, El-
vijs Maulics, Ivars Horns, Gints 
Šulcs, Jānis Janēvics, Einārs Jo-
nelis, Ilmārs Šnore un Aldis Bar-
sukovs.

     
Sporta organizētājs Pāvilostā

Aldis Barsukovs

Pāvilostas komandas spēlētāji.

INFORMĀCIJAI!
Liepājas rajona sporta skola 

uzņem jaunus audzēkņus galda tenisa sekcijā.
 

Bērna vecums 7 – 10 gadi. Pieteikties un saņemt papildu informāciju 
pie Alda BARSUKOVA, zvanot pa tālruni 29230995.

Foto: M. Kurčanova
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Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) un korespondente 
Vita Braže (tālr. 29393866). Raksti 2018. gada oktobra izdevumam 
jāiesniedz līdz 27. septembrim.
Rakstus var iesūtīt e-pastā info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1400 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

MŪŽĪBĀ 
VĒRGALES PAGASTĀ

Velta VEIDELE 
(04.07.1942.–16.08.2018.)

www.pavilosta.lv

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

no 4. līdz 30. septembrim skatāma zviedru mākslinieces Hannas 
Sjebergas izstāde “ŪDENS MALĀ”.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 25. septembrim apska-
tāma fotoizstāde “PIE JŪRAS DZĪVE MANA”.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā apskatāma jauna ekspozīci-
ja “JŪRIŅ’ PRASA SMALKU TĪKLU”.

l Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu kon-
kursa “IEPAZĪSIM LATVIJAS PUTNUS” projekts kopā ar Pāvilostas 
novada TIC  15. septembrī aicina bezmaksas ekskursijā uz Papes da-
bas parka ornitoloģijas staciju. Izbraukšana no Pāvilostas plkst. 7. Vietu 
skaits ierobežots! Sliktos laika apstākļos ekskursija tiks pārcelta. Pie-
teikties, zvanot pa tālruni 29121894.

l Pāvilostas pilsētas kultūras nams aicina pieteikties tirdzniecībai 
RUDENS TIRDZIŅĀ, kas notiks Pāvilostā 15. septembrī no plkst. 
10.00 pilsētas centrā – Tirgus laukumā. Pieteikšanās līdz šā gada 
14. septembrim pa tālruni 29366112 (Silva). Gaidīsim tirgotājus ar ru-
dens ražas produkciju, dēstiem, sēklām, pašdarinātiem gardumiem, rok-
darbiem u.c. precēm.

l Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrs aicina 22. septem-
brī plkst. 13.00 uz SĒŅOŠANAS PĀRGĀJIENU kopā ar Ritvaru Rekma-
ni. Tiekamies pie Pāvilostas novada TIC un dodamies uz Zaļkalna mežu! 
Ģērbties atbilstoši laika apstākļiem un līdzi ņemt groziņu, nazīti un labu 
noskaņojumu! Pieteikties pa tālruni 29121894.

l Pāvilostas bibliotēkā 28. septembrī plkst. 17.00 tikšanās ar 
grāmatu “Saplēstās mežģīnes” un “Debesis pelnos” autori Karīnu 
Račko.

l Pāvilostas bibliotēkā 2. oktobrī plkst. 13.30 grāmatas “RĒĶINI 
GALVĀ. PRĀTA ASINĀŠANA NO 9-99 GADIEM.” atvēršanas svētki. 
Grāmatas autore Vaira Kārkliņa.

l 20. oktobrī plkst. 13.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā no-
tiks atpūtas vakars senioriem “ZIEDĒSIM ATVASARĀ”. Dalības mak-
sa 2 eiro. Pieteikties pie Austras Vagotiņas “Bodītē-99” līdz  šā gada 
16. oktobrim.

VĒRGALĒ
l VĒRGALES PAMATSKOLAS 190 GADU JUBILEJAS SALIDO-

JUMS 22. septembrī. Vairāk par pasākumu lasiet 16. lpp.
l Vērgales kultūras nama zālē līdz 30. septembrim skatāma Ilonas 

Kilas fotogrāfiju izstāde “VĒRGALE GADALAIKOS”.

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

Četrrindes – Hermīne Krūtmane, foto – Daina Vītola.
l 23. septembrī no plkst. 15.00 RUDENS SAULGRIEŽI Ziemupes 

jūrmalā.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO:

JAUNDZIMUŠIE
1 meitenīte Vērgales pagastā

LAULĪBAS
12 laulību reģistrācijas

PATEICĪBAS
Vjačeslavs Aļeņičevs izsaka lielu 

pateicību Pāvilostas pašvaldības 
policijas inspektoram Jurģim 
KUDUMAM par operatīvo rīcību, at-
gūstot nozaudēto fotoaparātu. 

Pāvilostā Brīvības ielas svētkos 
satikās daudzu cilvēku bērnības, 
jaunības un brieduma gadu atmiņas. 
Maritas Hornas stāstījums atklāja 
agrāk un tagad šajā ielā dzīvojošo 
cilvēku talantus un traģēdijas. Svēt-
kos notika ielā dzīvojošo tuvināšanās 
caur sagādātajiem pārsteigumiem 
un laba vēlējumiem. Paldies Maritai 
un Elīnai HORNĀM, Gunai GRIMS-
TAI un viņu čaklajiem palīgiem!

Brīvības ielā agrāk un tagad 
dzīvojošās: Dzintra, Melita, Ligita, 

Brigita, Silvija un Rita

UZAICINĀJUMS
Vērgales kultūras nama amatierkolektīvi atsāk savu darbību un  aicina 

pieteikties jaunus dalībniekus. Ja tev patīk tautiskās dejas un gribi dejot, 
tevi gaida VPDK “Vērgalīte” dejotāji un vadītāja Kristīne Jaunbrūna. Ja esi 
nopietnā vecumā un patīk dziedāt, tad tava vieta ir senioru ansamblī “Vakar-
vējš”, un ansambļa vadītājs Guntis Vītols būs priecīgs, tevi redzot. Ja gribi 
spēlēt amatierteātrī kādu lomu, tad kolektīva dalībnieki un vadītāja Inese 
Ceriņa gaida tieši tevi. Un, protams, kultūras namā atsāksies un turpināsies 
vingrošana veselības nostiprināšanai. Sīkāka informācija pie kultūras nama 
vadītājas Velgas vai zvanot pa tālruni 29189223. 

Vērgales pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”
aicina darbā MŪZIKAS SKOLOTĀJU uz nepilnu likmi 

Ja tu esi radošs mūzikas pedagogs vai vēlies par tādu kļūt un jūti, ka 
tas ir tavs aicinājums, ja tev patīk organizēt svētkus, pasākumus sadar-
bībā ar kolēģiem, ja tev ir interesanti plānot darbu saskaņā ar izglītības 
iestādes un programmas nostādnēm un virzieniem, gaidīsim tavu CV! 

Kontakti: tālrunis 26125791, e-pasts liena.ernstsone@gmail.com.

Agrāk vai vēlāk vecākiem pienāk laiks izlemt, 
sūtīt vai nesūtīt savu lolojumu mūzikas un māks-
las skolā. Ja bērnam ir vajadzīga vispusīga attīstī-
ba, tad tas nozīmē, ka nepieciešama arī muzikālā 
un vizuālā attīstība. 

Ko darīt pašā sākumā? Līdz trīs četru gadu 
vecumam spēlējiet kopā ar savu bērnu dažādas 
muzikālas spēles un zīmējiet, veidojiet, celiet 
smilšu pilis jūrmalā utt. Vēl kopā ar bērnu vaja-
dzētu iet uz dažādiem klasiskās mūzikas koncer-
tiem un izstādēm. Būtu labi kopā ar bērnu aiziet 
uz mūzikas skolas koncertu, pēc koncerta pieiet 
pie tā mūzikas instrumenta, kura skanējums 
bērnam vislabāk paticis, mēģināt uz tā nospēlēt 
kādu skaņu.

Kad būsiet izlēmuši sūtīt bērnu mūzikas 
vai mākslas skolā, jums būs jāiepazīstas gan ar 
priekšrocībām, gan trūkumiem, ar kuriem būs 
jārēķinās mācību laikā, lai tie vēlāk nekļūtu par 
nepatīkamu pārsteigumu.

Sākumā par patīkamo, par priekšrocībām:
l jūsu bērnam parādīsies jauni draugi un pa-

ziņas;
l bērna redzesloks ievērojami paplašināsies;
l bērns piedalīsies daudzos koncertos un iz-

stādēs skolā, viņam zudīs bailes uzstāties publi-
kas priekšā ārpusskolas pasākumos, celsies paš-
apziņa par savu veikumu;

l nedaudz centības un talanta, un bērns sa-
vam un citu priekam varēs gan atskaņot skaistu 
mūziku, gan zīmēt un gleznot.

Vienlaikus ar vispārizglītojošās skolas mājas-
darbiem jūsu bērnam būs jāsagatavo arī mūzikas 
skolas mājasdarbi un nemitīgi jāmācās no galvas 
dažādas melodijas. 

99% bērnu pēc mūzikas un mākslas skolas 
beigšanas ir atzinuši, ka ir bijis brīdis, kad gribē-
jies pamest mācības un netērēt veltīgi laiku. To-
mēr viņi atzīst, ka ir pateicīgi, ka kāds to viņiem 
nav ļāvis izdarīt.

Bērniem sāk nepatikt mūzikas un mākslas 
skola pusaudžu vecumā, kad viņi redz, ka citi 
klasesbiedri un draugi iet izklaidēties, bet viņam 
jādodas uz mūzikas vai mākslas skolu. Dažreiz ir 
sagaidāma neizpratne vai pat zobgalības no sa-
viem vienaudžiem.

Mācīties vai nemācīties ir jāizlemj bērnam 
pašam, bet mācīt vai nemācīt ir jāizlemj mums. 

Un tomēr, lai par ko vēlāk kļūtu mūsu skolēns, 
par zinātnieku, rakstnieku, politiķi vai ārstu, bēr-
nībā nodarbojoties ar mūziku vai mākslu, viņš 
kļūs dvēseliskāks, gudrāks un radošāks!

Raksts tulkots no krievu valodas un atrodams 
Minskas 6. bērnu mūzikas skolas 

mājaslapā www.dmsh6.com.

PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ ATSĀKSIES 
DZINTARA APSTRĀDES NODARBĪBAS.

Tuvāka informācija mājaslapā www.pavilosta.lv. 

Par ko vajadzētu padomāt, pirms bērns 
iestājas mūzikas vai mākslas skolā

Biedrība “Pāvilostas kultūrvēs-
turiskais vides centrs” šogad star-
tēja projektu konkursā Kurzemes 
biedrībām un nodibinājumiem 
“Iesaisties Kurzemē!” atbalstāmās 
darbības jomā “Pilsoniskās sabied-
rības iniciatīvas” un guva finansiā-
lu atbalstu projektam “Kurzemes 
un Latgales kultūrtelpas mijie-
darbības atspoguļojums vēstu-
riski teatrālā uzvedumā “Apsolī-
tā zeme Kurzemē””.

Projekta mērķis ir iepazīstināt 
sabiedrību ar vienu no Latvijas 
vēstures mazāk pētītiem un atspo-
guļotiem posmiem – latgaļu ģime-
ņu ieceļošanu Kurzemē, Sakas 
pagasta Grīņos, pagājušā gadsim-
ta 30. gados, kad notika atšķirīgo 
tradīciju, mentalitāšu sajaukša-
nās un integrācija jaunā dzīves 
vidē. Projektā paredzēts iestudēt 
jaunradītu Anitas Ločmeles lugu 
pēc kādreizējā grīņnieka Vitālija 
Sandera literārā darba “Bernhar-
da ceļš mūžībā” motīviem.  Uzve-
dums būs Pāvilostas un Baltina-
vas amatierteātru kopdarbs. 

Draudzība ar Baltinavas ama-
tierteātri aizsākās pagājušā gada 
rudenī, kad pāvilostnieki ciemo-
jās pie baltinaviešiem un iepazina 

APSOLĪTĀ ZEME KURZEMĒ

latgaļu viesmīlību, patriotismu 
un degsmi. Sekoja uzaicinājums 
latgaļiem paviesoties Pāvilostā. 
Tad arī dzima ideja par kopēju 
izrādi. Zīmīgi, ka V. Sandera tēvs 
Bernhards uz Kurzemi kopā ar ģi-
meni pārcēlies tieši no Baltinavas. 
Ceru, ka ar šo izrādi, kuru plānots 
izrādīt oktobra beigās Pāvilostā, 
atgādināsim par vēsturiskajiem 
notikumiem un atsauksim tos 
atmiņās, sapulcinot kopā  kādrei-
zējos grīņniekus. Radošā pieeja 
seno notikumu atspoguļošanā 
varētu būt saistoša arī jaunajai pa-
audzei, kurai to dienu notikumi ir 
tāla un nezināma Latvijas, Kurze-
mes un Pāvilostas novada vēstu-
res lappuse. Par konkrētu izrādes 
datumu ziņosim pašvaldības in-
formatīvajā izdevumā “Pāvil ostas 
Novada Ziņas”.

Biedrības “Pāvilostas 
kultūrvēsturiskais vides 

centrs” vadītāja Marita Horna

2018. gada 22. septembrī

No plkst. 16 –  reģistrācija. 
Plkst. 18  – koncerts Vērgales kultūras namā.
Plkst. 21.30  –  balle kopā ar grupu “Piemare” no Pāvilostas.

Mīļi gaidīti visi bijušie skolotāji, darbinieki un absolventi.
Līdzi ņemt groziņu un jautru noskaņojumu!

Dalības maksa – 5 eiro. Pasākuma  laikā  fotografēs. Materiāli var tikt izman-
toti Vērgales pamatskolas, pašvaldības un citos informatīvajos izdevumos.
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