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Klausījos, brīnījos,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā!

SAULAINAS, LABĀM DOMĀM UN PRIECĪGIEM 
MIRKĻIEM PIEPILDĪTAS LIELDIENAS! 

16. martā Ziemupes tautas 
namā divdesmit viena ģimene 
jau 37. reizi pulcējās uz atpū-
tas pasākumu “Pie ģimenes 
pavarda”.

Šo sirsnīgo un tradīcijām ba-
gāto pasākumu ar dziesmu, veltī-
tu visām ģimenēm, atklāja Arvis 
no Vērgales. Bet vakara vadīšanā 
Dainai palīdzēja Pāvilostas ama-
tierteātra aktieris Ģirts Vagotiņš-
Vagulis. Gadiem ejot, mainās 
pāri un ģimenes, kuras piedalās 
šajā pasākumā, taču tradīcijas 
nemainās. Viena no tām ir jubi-
lāru pāru sveču iedegšana liela-
jā svečturī. Gods iedegt pirmo 
sveci šogad bija Inesei un Arvim 
SKRODERIEM, kuri kopā nodzī-
vojuši jau 40 gadus! Otro sveci 
iededza Baiba un Andris GULBJI, 
kuri ir kopā 10 gadus. 

Turpinājums 9. lpp.

Pie ģimenes pavarda Ziemupē

Inese un Arvis SKRODERI. Baiba un Andris GULBJI.

Pāvilostas novada 
pašvaldības vārdā

domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons

Zīmējums: Mārtiņš Kurmis. Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 4. klase.
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pie-
dalījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Gints 
JURIKS, Ārija PAIPA un Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki –Vērgales pa-
gasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRU-
DZĀNE, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE. Pamatdarba 
dēļ sēdē nepiedalījās deputāti Zane MEŽAVILKA, Vita CIELAVA un Ralfs JENERTS. Sēdi 
protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 24 darba 
kārtības punkti.

â Nolēma piešķirt trūkstošo finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas Pāvilostas 
novada treneru algām 1563,66 EUR apmērā periodam no 2019. gada februāra līdz 2019. 
gada augustam. Finansējums rodams Pāvilostas novada pašvaldības budžeta sadaļā “Lī-
dzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

â Dome atbalstīja nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu un 
nokavējuma naudas neaprēķināšanu trim personām.

â Nolēma samazināt nekustamā īpašuma nodokli par 50% vienai personai ar pirmās 
grupas invaliditāti un vienai personai ar otrās grupas invaliditāti.

â Dome apstiprināja jahtu piestātņu un ostas servisa mājas pakalpojumu cenrādi.

Jahtu piestātņu un ostas servisa mājas maksas pakalpojumu cenrādis

Nosaukums Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN

Piestātņu nomas maksa (visa sezona, maijs–septembris) 

Pāvilostas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem un novadā 
reģistrētajiem komersantiem (mēnesī) par 1 metru 4,45 5,38

Pāvilostas novadā nedeklarētajiem iedzīvotājiem un ārpus 
novada reģistrētajiem komersantiem (mēnesī) par 1 metru 5,00 6,05

Viesjahtām (diennaktī), garums <10 m* 12,40 15,00

Viesjahtām (diennaktī), garums >10 m* 16,53 20,00

Soda naudas apmērs (mēnesī) par 1 metru, par nesaskaņotu peldlīdzekļa novietošanu 
piestātnē –7,56 EUR

*Elektrības, ūdens, WC, dušas, WiFi, veļas mašīnas un žāvētāja izmantošana iekļauta 
cenā.

â Apstiprināja Pāvilostas novada kalendāra 2019. gadam cenas pēc nocenošanas: 
esošā cena par 1gb/EUR tirdzniecībā un iestādēm 6,56/5,42; cena pēc nocenošanas par 
1gb/EUR tirdzniecībā un iestādēm 3,28/2,71.

â Dome apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības finansēto projektu finansēšanas 
konkursa komisijas 2019. gada 18. marta lēmumu “Par Pāvilostas novada pašvaldības 
finansēto projektu finansēšanas konkursa iesniegto projektu izvērtēšanu un finansējuma 
piešķiršanas REZULTĀTIEM”. Pamatojoties uz Pāvilostas novada pašvaldības finansēto 
projektu finansēšanas konkursa vērtēšanas Nolikumu un Pāvilostas novada domes pie-
šķirto finansējumu 5000,00 EUR apmērā, tika atbalstīti šādi projekti ar atbilstošu sum-
mu:

N.P.K. Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums 
no pašvaldības EUR

1. Radio vadāmo automašīnu trases aprīkojums 615,00

2. Vingrošanas inventāra iegāde Pāvilostas novada 
iedzīvotājiem 429,00

3. Saraiķu ciema bērnu laukuma pilnveidošana 650,00

4. Grāmata “Vakara stāsti skalu gaismā” 700,00

5. Lai Ziemupe skan! 700,00

6. Rokdarbnieču kopas “Spundiņš” radošās darbnīcas 
“No vecāsmātes pūralādes” 457,00

7. Mana novada kultūrvēsture 610,00

8. Laižam saknes savā zemē! 473,00

9. Prieku rodi, radi, rādi! Daļēji atbalstīts 366,00

â Dome nodeva atsavināšanai nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 6413 501 
0004, kura adrese ir: Vītolu iela 15, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kas sastāv no būves 
ar kadastra apzīmējumu 64130010123001. Nolēma veikt nekustamā īpašuma sertifi-
cētu novērtējumu. Uzdeva pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komi-
sijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt 
lēmuma 1.punktā minētā īpašuma atsavināšanu.

â Dome nolēma veikt grozījumus Pāvilostas novada amatiermākslas kolektīvu 
vadītāju un koncertmeistaru darba samaksas nolikumā, papildinot noteikumu 5. no-
daļu ar 5.1.1 un 5.1.2 punktiem un izsakot tos šādā redakcijā:

5.1.1 Divu nedēļu laikā pēc kolektīva dalības skatēs vai konkursos, kuru rezultāti 
ietekmē atalgojuma samaksas grupas noteikšanu, kolektīva vadītājs iesniedz kultūras 
nama vadītājam informāciju par kolektīva iegūtajiem rezultātiem.

5.1.2 Kultūras nama vadītājs viena mēneša laikā pārskata kolektīva vadītāja atalgo-
juma samaksas grupu, sagatavo grozījumus tarifikācijā un iesniedz tos apstiprināšanai 
Pāvilostas novada domei. Kultūras nama vadītājs saskaņā ar domes lēmumu slēdz at-
bilstošu vienošanos pie darba līguma ar kolektīva vadītāju.

2019. GADA 28. MARTĀ VĒRGALĒ NOTIKA 
KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE

â Nolēma veikt grozījumus Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un dar-
binieku atlīdzības nolikuma 19.1., 19.2. un 20. punktā un izteikt tos šādā redakcijā:

19.1. par deputāta pienākumu pildīšanu domē – atkarībā no nostrādāto stundu 
skaita saskaņā ar ikmēneša darba uzskaites tabeli;

19.2. par darbu domes apstiprinātajās komisijās, komitejās un darbu grupās – at-
karībā no nostrādāto stundu skaita, saskaņā ar komisijas, komitejas un darba grupas 
ikmēneša darba uzskaites tabeli.

20. Domes izveidoto komisiju, darba grupu locekļi un sekretāri par darbu komisijas 
sēdēs saņem darba samaksu par katru nostrādāto stundu saskaņā ar iesniegto darba 
laika uzskaites sarakstu.

â Dome nolēma izdarīt grozījumus starp Pāvilostas novada pašvaldību un z/s 
“Brīvnieki” 2015. gada 13. maijā noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr.124:

1.1 aizstāt līguma 1.1. punkta 5. apakšpunkta skaitli “10,0” ar skaitli “20,39”
1.2 grozījumi stājas spēkā 2019. gada 1. aprīlī.
â Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmē-

jumu 6486004011 un informēt pārējos nomniekus par nekustamā īpašuma “Ganī-
bas”, Sakas pag. Pāvilostas novads atsavināšanu.

â Dome nolēma iznomāt uz 5 gadiem bez apbūves tiesībām vienai personai ar 
deklarēto adresi Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, pašvaldības piekritīgo zemi – Sa-
kas ielā 23, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130050125, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 64130050125, platībā 1,3637 ha, lauksaimnieciskai ražošanai. 
Dome noteica nomas maksu 2 % no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk 
kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokli.

â Dome nolēma iznomāt uz 5 gadiem bez apbūves tiesībām lauksaimniecības 
tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sa-
biedrībai “Vērgale-1”, reģistrācijas Nr.42103009650, juridiskā adrese “Darbnīcas”, 
Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas  novads, pašvaldības piekritīgās zemes “Brik-
ši”, Vērgales pag., Pāvilostas novads, kadastra Nr. 64960040185, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 64960040185, platībā 0,7 ha, un “Spulgas”, Vērgales pag., Pā-
vilostas novads, kadastra Nr. 64960040180, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
64960040180, platībā 0,3612 ha, lauksaimnieciskai ražošanai. Dome noteica nomas 
maksu 2 % no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, 
papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašu-
ma nodokli.

â Dome nolēma iznomāt bez apbūves tiesībām uz 5 gadiem vienai personai ar 
deklarēto adresi Liepājā, pašvaldības piekritīgo zemi “Palīgsaimniecības”, Vērgales 
pag., Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960060022, zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 64960060022, platībā 3,0 ha, lauksaimnieciskai ražošanai. Dome noteica 
nomas maksu 3 % no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR 
gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokli.

â Dome nolēma iznomāt bez apbūves tiesībām uz 5 gadiem vienai personai ar 
deklarēto adresi Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, pašvaldības piekritīgo zemi 
“Palīgsaimniecības”, Vērgales pag., Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960060022, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64960060022, platībā 1,0 ha, lauksaimnie-
ciskai ražošanai. Dome noteica nomas maksu 2 % no zemesgabalu kadastrālās vērtī-
bas, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās 
vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Dome nolēma slēgt nomas līgumu uz periodu no 25.05.2019. līdz 25.09.2019., 
par nekustamo īpašumu Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads zemesgabalu 
1000 m2 platībā. Dome noteica zemes nomas maksu no zemesgabala kadastrālās vēr-
tības 1,5% plus PVN un ka nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli pēc piestā-
dītā maksāšanas paziņojuma un zemes nomu pēc piestādītā rēķina.

â Atlikt jautājuma “Par nekustamo īpašumu “Ērģeles”, Vērgales pagastā, Pāvilos-
tas novadā” izskatīšanu uz 2019. gada aprīļa sēdi.

â Dome noteica detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Parka ielā 29, Pā-
vilostā, Pāvilostas novadā, (kadastra Nr.6413 002  0108) zemes vienības kadastra 
apzīmējums 6413 002 0108, platība 0,8900 ha, sadalīšanai. Nolēma uzsākt detāl-
plānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Parka ielā 29, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6413 002 0108 sadalīšanai. Par detālplāno-
juma izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru 
Alfrēdu Magoni. Apstiprināja detālplānojuma izstrādātāju un grafiskās daļas izstrā-
dātāju. Dome nolēma piešķirt piekļuves tiesības detālplānojuma izstrādātājai un gra-
fiskās daļas izstrādātājai vārds, uzvārds Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmai (TAPIS) detālplānojuma izstrādei un institūciju sadarbībai nepieciešamajā 
apjomā Parka ielā 29, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, pēc līguma par detālplānojuma 
izstrādes un finansēšanas kārtību noslēgšanas. Nolēma apstiprināt detālplānojuma 
teritoriju – īpašuma Parka iela 29 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6413 002 
00108. Apstiprināja Darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei. Nolēma slēgt līgu-
mu ar detālplānojuma ierosinātāju, detālplānojuma izstrādātāju un grafiskās daļas 
izstrādātāju par lokālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību, nosakot, ka lo-
kālplānojuma izstrādes izdevumus finansē ierosinātājs, izstrādi  veic un organizē 
detālplānojuma izstrādātāja un grafiskās daļas izstrādātāja. 

â Dome nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 62 Pāvilostas nova-
da pašvaldībai piekritīgos zemes gabalus. Nolēma lēmuma izpildi realizēt pakāpenis-
ki atbilstoši Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas budžetā šim mērķim ap-
stiprinātajiem līdzekļiem. Zemes lietu speciālistei pēc lēmuma pieņemšanas uzdeva 
veikt nepieciešamās darbības, minēto zemes gabalu reģistrācijai Nekustamo īpašu-
mu valsts kadastra informācijas sistēmā. Lēmuma izpildei dome nolēma lūgt piešķirt 
finansējumu Pāvilostas novada pašvaldības budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem”. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdeva veikt domes izpilddirektoram A. 
Magonem.

â Dome nolēma atteikt piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
64860150040 līdz būvprojekta iesniegšanai Pāvilostas novada būvvaldē.

â Dome nolēma pagarināt vienai personai dzīvokļa īres tiesības uz 5 gadiem.
â Dome nolēma izbeigt dzīvojamo telpu īres līgumus ar divām personām sakarā 

ar šo personu nāvi.
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â Ar 2019. gada 31. martu spēku zaudē Pāvilostas novada domes 26.01.2017. 
sēdes protokola Nr. 1 lēmums Nr.6 “Par sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”. Ar 
2019. gada 1. aprīli dome nolēma apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības sakaru 
pakalpojuma limitus.

â Dome nolēma grozīt Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta un tarifikāci-
jas saraksta Vērgales kultūras nama sadaļu. Vērgales kultūras nama vadītājai uzdeva 
slēgt ar darbinieku atbilstošu vienošanos par grozījumiem pie darba līguma.

â Dome pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par admi-
nistrācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2019. gada 18. aprīlī Pāvilostas novada paš-
valdībā.

Nākamā domes sēde plānota 2019. gada 25. aprīlī Pāvilostas novada pašval-
dībā.

Informāciju apkopoja 
pašvaldības korespondente Vita Braže

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība martā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l Malduguns iela 5, Pāvilostā, 7625 m2 platībā;
l “Dzenīši”, Sakas pagastā, 3,22 ha platībā;
l “Jantari”, Vērgales pagastā, 8,2 ha platībā;
l “Pievikas”, Sakas pagastā, 2,07 ha platībā;
l “Āķīši”, Sakas pagastā, 15,1 ha platībā;
l “Ziemupes kalte”, Vērgales pagastā, 0,58 ha platībā;
l “Brieži”, Vērgales pagastā, 3,0001 ha platībā. 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS, 
VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDES UN VPVKAC

DARBA LAIKS APRĪLĪ UN MAIJA SVĒTKOS!
APRĪLĪ
â Ceturtdienā, 18. aprīlī,
 pašvaldībai un VPVKAC plkst. 8.00 – 15.00,
 Vērgales pagasta pārvaldei no plkst. 8.00 līdz 12.00 
 un no plkst. 12.30 līdz 16.30.
â No 19. līdz 22. aprīlim IESTĀDES SLĒGTAS!
â Otrdienā, 30. aprīlī,
 pašvaldībai un VPVKAC plkst. 8.00 – 15.00,
 Vērgales pagasta pārvaldei no plkst. 8.00 līdz 12.00 
 un no plkst. 12.30 līdz 16.30.

MAIJĀ
â Trešdienā, 1. maijā, IESTĀDES SLĒGTAS!
â Piektdienā, 3. maijā,
 pašvaldībai un VPVKAC plkst. 8.00 – 13.00,
 Vērgales pagasta pārvaldei no plkst. 8.00 līdz 12.00 
 un no plkst. 12.30 līdz 15.30.
â No 4. līdz 6. maijam IESTĀDES SLĒGTAS!

Priecīgus svētkus!
Pāvilostas novada pašvaldība aicina

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJUS 
PIETEIKT GODINĀŠANAI APAĻAJĀS DARBA JUBILEJĀS 

iestāžu darbiniekus, 
kuri jūsu iestādē nostrādājuši 20, 30, 40 un 50 gadus! 

Sveikšanai Pāvilostas pilsētas svētkos, 18. maijā, 
aicinām pašvaldības iestāžu vadītājus 

līdz 29. aprīlim pieteikt PĀVILOSTAS PILSĒTĀ strādājošos pašvaldības darbiniekus. 
Pašvaldības iestāžu darbiniekus apaļajās darba jubilejās 

Sakas pagastā sveiksim Sakas pagasta svētkos 2. augustā, 
bet Vērgales pagastā 15. novembrī valsts svētku pasākumā!
Skatīt nolikumu “Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojums 

apaļajās darba jubilejās” www.pavilosta.lv.
Papildu informācija pa tel. 28624644, 63484563 vai e-pastu info@pavilosta.lv.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PAZIŅOJUMS PAR PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANU  
“SABIEDRĪBAS VIRZĪTĀS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS  

2014.-2020.GADAM” ĪSTENOŠANAI

1.   Vispārīga informācija
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 5.kārtu   Eiropas   Lauksaimniecības  fonda   lauku   attīstībai  Lauku   attīstības  
programmas  2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 28.aprīļa līdz 28.maijam

5.kārtā pieejamais publiskais finansējums:
M1/R1 - Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) finansējums 527 109,20 EUR 
Projektu īstenošanas termiņi:
a) Ja  tiek  veikta  būvniecība,  teritorijas  labiekārtošana  – 2  gadi no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
b) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dien-
esta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Kontaktinformācija:
Biedrība “Liepājas rajona partnerība”
Krasta iela 12 ,Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430
Kontakttālruņi: 26595623,29164833, e-pasts info@lrpartneriba.lv
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.lrpartneriba.lv
Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegums iespējams iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā www.eps.lad.gov.lv

Konkurss izsludināts šādai   rīcībai  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētai 
rīcībai:

Rīcība M1/R1 ELFLA LEADER

Rīcības nosaukums: Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai

Mērķis: Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību
partnerības teritorijā

Kārtai piešķirtais 
finansējums:

527 109,20 EUR

Maksimālā attiecināmo
izmaksu summa vienam 
projektam

50 000 EUR ar būvniecību saistītiem projektiem
30 000 EUR pārējiem

Maksimālā atbalsta 
intensitāte

70%  privātajiem
70% kopprojektiem

Aktivitāšu apraksts. Šīs Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību,
esošo uzņēmumu attīstību nelauksaimnieciskās darbības jomās, īpaši atbalstot 
tūrisma nozari. Jaunu pakalpojumu izveidošana tuvāk iedzīvotāju dzīves videi, esošo 
pakalpojumu uzlabošana, dažādošana, pilnveidošana. Jāveicina uzņēmējdarbības 
nozaru attīstība ar augstu pievienoto vērtību. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt 
esošos mājražotājus un mikrouzņēmumus, jaunos uzņēmumus savas darbības 
uzsākšanai, darbības uzlabošanai radot augstāku pievienoto vērtību produktiem. 
Modernizēt esošos uzņēmumus,  lai  tie  varētu  ražot  efektīvāk,  kvalitatīvākus 
produktus un/ vai sniegt pakalpojumus. Pamatizejvielas mājražošanā ir lauksaimnie-
cības produkti, kas minēti Līguma par ES   darbību I pielikumā,  izņemot  zivsaim-
niecības. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tādus projektus, kas veicina darbinieku 
produktivitāti, darbinieku apmācības.

Lauku attīstības 
programmas 
apakšpasākuma 
aktivitāte

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:
1.jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstī-
šanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
2.lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai;
3.vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, 
kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

Projektu īstenošanas 
teritorija

Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas 
novadi.

BŪVVALDĒ 2019. GADA FEBRUĀRĪ LEMTAIS

BIS * lietas Nr. Objekta nosaukums Adrese/Nosaukums

Vasaras sezonas 
nojume

Adrese, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

· Lēmums par brīdinājumu 
par piespiedu izpildi

Patvaļīga ēkas 
novietošana un vidi 
degradējošu būvju 
nojaukšana

Nosaukums, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

· Lēmums par administratīvās lietas 
ierosināšanu patvaļīgās būvniecības 
radīto seku novēršanai
· Noteikts termiņš, līdz kuram jāiesniedz 
būvniecības ieceres

Būvizstrādājuma 
novietošana un 
siltumnīcu būvniecība

Nosaukums, Sakas 
pagasts, Pāvilostas 
novads

· Pagarināts termiņš būvniecības ieceres 
iesniegšanai

BIS-80744-289 Īslaicīgas lietošanas 
nojumes novietošana

Adrese, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

· Starpatbilde par vasaras sezonas no-
jumes demontāžu un būvniecības ieceres 
akceptēšanas termiņa pagarināšanu, 
ne ilgāku par četriem mēnešiem

BIS-80327-288 Dzīvojamās mājas un 
pirts būvniecība

Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

· Būvniecības ieceres akcepts
· Atzinums par būves pārbaudi
· Izsniegta būvatļauja

BIS-78647-287 Astoņu vasaras 
māju un palīgēkas 
būvniecība

Adrese, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

· Būvniecības ieceres akcepts
· Atzinums par būves pārbaudi
· Atzīme par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi
· Atzīme par būvdarbu pabeigšanu

* BIS – Būvniecības informācijas sistēma
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PĀVILOSTĀ VIESOJAS 
ANATOLIJS DANILĀNS 

 ESF finansētā projekta  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināša-
nai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā”, I.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/056, laikā 
19.  martā  Vērgales kultūras namā viesojās profesors, gastroenterologs Anatolijs Da-
nilāns. Pasākums bija plaši apmeklēts. Lekcija bija sagatavota akadēmiskā stilā, bet 
daudzi profesora komentāri izraisīja smieklus un jautrību auditorijas vidū. Profesors 
sarežģītas un medicīniski gudras lietas pasniedza ar humoru un apmeklētājiem sapro-
tamā formā. Lekcija klausītājiem lika aizdomāties par savu dzīvesveidu un dažādu 
faktoru ietekmi uz to. Profesors uzsvēra, ka viss jālieto ar mēru, arī kafija un alkohols, 
nepieciešamas ikdienas fiziskas aktivitātes, tika uzsvērta D vitamīna nozīme cilvēka 
veselības un dzīves ilguma saglabāšanai. Pamatlietas savas veselības uzturēšanai un 
dzīves ilguma palielināšanai ir veselīgs, šķiedrvielām bagāts uzturs, iekļaujot tajā arī 
gaļu un piena produktus, uzturēšanās svaigā gaisā, arī saulē, fiziskas aktivitātes un 
pozitīva dzīves uztvere. 

   Par netradicionālo medicīnu runāja arī profesora pavadonis, pasaules apceļo-
tājs un grāmatas par A. Danilānu autors Pēteris Strubergs. Pēc  lekcijas sekoja  ļoti 
daudzi jautājumi, arī individuālas konsultācijas. Profesors interesentiem sniedza arī 
autogrāfus.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

Pāvilostas novada pašvaldības pro-
jektu koordinatore Vizma Ģēģere 29. 
martā tika ielūgta uz konferenci “His-
tory and Perspektives of Sventoji Port” 
(“Vēsture un Sventājas ostas perspektī-
vas”) Kārklē, Palangas pašvaldībā, Lie-
tuvā. 

Konference notika, īstenojot ES starp-
tautiskās projektu programmas “South Co-
ast Baltic” projektu “South Coast Baltic”, 
Nr. STHB.02.01.00-DE-0070/16. Piedāvātā 
tēma bija “Pāvilosta svin 140”, jo lietu-

vieši bija pamanījuši vairākas sakritības 
Pāvilostas un Sventājas likteņos. Galvenā 
prezentācijas daļa skāra ostu un tās infra-
struktūru, jo lietuvieši plāno būvēt jaunu 
ostu Sventājā, līdz ar to daudzos jautāju-
mos viņiem noder mūsu ostas projektu 
pieredze. 

Tika plānota arī turpmāka sadarbība ar 
lietuviešiem pieredzes apmaiņas sakarā. 

Projektu koordinatore 
Vizma Ģēgere

Konferencē stāsta par 
Pāvilostas pilsētu un ostu

PĀVILOSTAS NOVADA
SAKOPŠANAS TALKA
Lai gan Latvijas Lielā talka notiks 27. aprīlī, Pāvilostas no-
vada pašvaldība aicina visus, kuri vēlas aktīvi iesaistīties un 
paveikt ko labu apkārtējās vides, sava novada un Latvijas 

labā, piedalīties tradicionālajā pavasara talkā jau 26. aprīlī! Šī gada talkā turpināsim vākt 
atkritumus un pievērsīsimies arī vides sakopšanas darbiem, lai turpinātu mūsu novadu vei-
dot sakoptāku un skaistāku.

Piektdienā, 26. aprīlī:
n Pāvilostā no plkst. 9.00. Par  talkas vietām lūgums sazināties ar atbildīgo personu 

Alfrēdu Magoni pa tālr. 26405900;
n Vērgalē no plkst. 9.00 pulcēsimies pie Vērgales pagasta pārvaldes. Atbildīgā persona 

Jānis Vitrups (tālr. 29183648).

Sestdienā, 27. aprīlī:
n Pāvilostā plkst. 9.00 pulcēsimies pie Pāvilostas novada TIC, Dzintaru ielā 2. Atbildī-

gā persona Alfrēds Magone (tālr. 26405900);
n Vērgalē plkst. 9.00 pulcēsimies pie Vērgales pagasta pārvaldes. Atbildīgā persona 

Jānis Vitrups (tālr. 29183648).

TALCINIEKI TIKS NODROŠINĀTI AR ATKRITUMU MAISIEM!
Ja jums ir zināms kāds piesārņots dabas stūrītis, kuru, jūsuprāt, vajadzētu sakopt, vai 

rodas neskaidrības par talku, tad sazinieties ar talkas atbildīgajiem: Pāvilostā – Alfrēds 
Magone pa tālr 26405900; Vērgalē – Jānis Vitrups, tālr. 29183648.

NĀCIET PAŠI UN AICINIET LĪDZI CITUS!

PĀVILOSTAS BAPTISTU BAZNĪCĀ
18. aprīlī plkst. 18.00 – Pashās Vakara Svētā vakarēdiena dievkalpojums
19. aprīlī plkst. 11.00 – Kristus Krusta Ceļa apceres dievkalpojums 
21. aprīlī plkst. 7.00 – Kristus Augšāmcelšanās Svētrīts
21. aprīlī plkst. 11.00 – Lieldienu, Kristus Augšāmcelšanās svētku, dievkalpojums 

PĀVILOSTAS SV. PĒTERA UN PĀVILA EV. LUT. DRAUDZĒ
Lielajā piektdienā, 19. aprīlī, plkst. 15.00 – Krustaceļš pilsētas ielās
Lieldienu dievkalpojums – 21. aprīlī plkst. 8.00

PĀVILOSTAS SV. GARA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ
Lielajā piektdienā – 19. aprīlī, plkst. 15.00 Kunga ciešanu dievkalpojums
Kunga augšāmcelšanās svētdienā, 21. aprīlī, plkst. 14.00 
ar uguns un Lieldienu maltītes svētīšanu

SAKASLEJAS EV. LUT. DRAUDZĒ
21. aprīlī plkst. 10.00 Lieldienu dievkalpojums

ZIEMUPES EV. LUT. DRAUDZĒ 
22. aprīlī plkst. 11.00 Lieldienu dievkalpojums. Kalpos mācītājs A. Bitāns. 

VĒRGALES EV. LUT BAZNĪCĀ 
22. aprīlī plkst. 13.00 Lieldienu dievkalpojums. Kalpos mācītājs A. Grīnbergs.

RELIĢISKĀS ZIŅAS

Martā 11 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 3 ģimenēm – maznodrošinātās ģime-
nes statuss, 2 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 12 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 2 ģimenēm 
piešķirts pabalsts bērna piedzimšanai,  3 personām piešķirts veselības aprūpes pabalsts.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Pāvilostas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000059438,  

aicina pieteikties uz vakancēm – 
SEZONAS STRĀDNIEKI 
(profesijas kods 9613 04) 

Pāvilostas novada Baltijas jūras pludmales un pieguļošās teritorijas sakopšanai. 
Darbs veicams Saraiķu, Ziemupes, Akmeņraga, Pāvilostas un Ulmales pludmalēs 
no 2019. gada 1. maija līdz 2019. gada 31. augustam. 
Darba laiks: nepilna laika darba nedēļa, 20 stundas pie summētās darba laika uzskaites.
Darba alga: 215,00 EUR. 
Pieteikties Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancelejas vadītājas personīgi vai pieteikumu 
nosūtot uz e-pastu dome@pavilosta.lv.
Pieteikšanās termiņš līdz 2019. gada 26. aprīlim.
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Kad vairāki cilvēki pēc slimī-
bas, lielākoties vēža, pārvarēšanas, 
kā arī viņu uzticamie atbalstītāji 
– draugi, radi, paziņas, pirms vai-
rākiem gadiem izveidoja biedrību 
“Dažādas paaudzes par dzīvi”, 
nosakot lielo pamatmērķi veselī-
bas veicināšanas un saglabāšanas 
jomā (vismaz reizi gadā katram jā-
iet pie sava ģimenes ārsta, lai bez 
maksas (valsts apmaksā) profi-
laktiski pārbaudītos (tiek izmērīts 
asinsspiediens un pulss, izklausīta 
sirds darbība un plaušas, iztaustīts 
vēders un limfmezgli, veikta krūšu 
apskate un novērtēts vairogdzie-
dzeris), neviens nevarēja iedomā-
ties, ka šie vairāki gadi būs tik dau-
dzu organizējamo pasākumu visā 
valstī piesātināti. Saskaņā ar Pa-
saules veselības organizācijas de-
finīciju primārā veselības aprūpe 
(PVA) ir galvenā veselības aprūpes 
sastāvdaļa, pirmais saskarsmes 
posms starp indivīdu un veselības 
aprūpes sistēmu (ģimenes ārstu, 
citu ārstu, piemēram, vīriešu ār-
stu jeb urologu). PVA uzdevumi: 
veselības veicināšana, slimību 
profilakse, slimību ārstēšana, re-
habilitācija. Viens no galvenajiem 
iemesliem, kādēļ citu attīstīto val-
stu iedzīvotāju dzīves ilguma rādī-
tāji pārsniedz Latvijas iedzīvotāju 
dzīves ilgumu pat par 20 gadiem, 
ir regulāras veselības profilaktis-
kās pārbaudes. Ja pirmais lielais 
darbu posms ir sapratnes par pro-
filaksi – vismaz reizi gadā pie ārsta 
– veicināšana dažādās sabiedrības 
grupās, paaudzēs, tad otrais lie-
lais darbu posms ir pats par sevi 
dabiski nācis klāt – ir vairāki vīri 
no zināmiem, kuri ir paglābti no 
slimības “ielaišanas” sevī un ir nā-
kuši klāt vīrieši – pacienti, kuriem 
ir bijušas un pārvarētas vai vēl ir 
dažādas vīriešu slimības. Konkrēto 
cilvēku dzīves stāsti ir tas reālais, 
kā mēs varam parādīt lielai sabied-
rības daļai šīs lietas un problēmas. 
Priecē, ka vīri pamazām ir gatavi 
runāt, gan 2018. gada oktobrī esot 
“Latvijas Radio 1” raidījumā “Kā 
labāk dzīvot”, gan 2. novembrī ie-
kļūstot “LNT ziņās 20.00” – sižets 
par pasākumu, kur piedalījāmies 
“Atklāta vīriešu veselībai veltītā 
akcija”, gan vienam no mūsu pār-
stāvjiem Ērikam Mikelšteinam 
valsts populārākā informācijas 
portāla “Delfi” tās dienas attiecīgās 
sadaļas lasītākajā dzīves stāstā.

14. septembrī sēdējām nu jau 
drauga Valtera Frīdenberga mā-
jas pagalmā Rīgā, mierīgi runā-
jāmies, un Valters darīja kārtējo 
labo darbiņu, ierakstīja 18 sekun-
žu aicinājumu “Ej pārbaudies”, 
kas tagad atrodams sociālā satura 
vietnē “Youtube.com”, un kādu sa-
biedrības daļu (93 tūkstošus) tas 
sasniedzis. Tajā pašā dienā bijām 
arī pie vēl viena mūsu vīra – Pēte-
ra Medeņa, ierakstījām tāpat viņa 
aicinājumu. Darījām to visu vienā 
dienā, jo tik tad bijām aizņēmu-
šies no pazīstamā mazo videoka-
meru (tādā veidā – uz palīdzības, 
izpalīdzēšanas principiem – mūsu 
sabiedriskā iniciatīva notiek). Pēc 
mēneša oktobra otrā puse nebija 
priecīga: aizgāja gan Valters tikai 
gandrīz 30 gados, gan Pēteris tikai 

31. decembrim. Kopējās projekta 
izmaksas ir 33 149,00 EUR. Tātad 
esam šos līdzekļus kā novads ar 
savu darbību dabūjuši no Eiropas 
Savienības (liels paldies vēlreiz 
Vizmai Ģēģerei un visiem citiem 
palīgiem, dažādu veselību veici-
nošu zinību pasniedzējiem par 
lielo ieguldīto darbu). Ko tad mūsu 
iedzīvotāji gan no Pāvilostas, gan 
Vērgales, gan Sakas, gan citām vie-
tām novadā dara un kur piedalās? 
Mūsu jaunākā paaudze – bērni 
(pirmo un otro klašu audzēkņi), 
protams, palīdzot un atbalstot ve-
cākiem, apgūst peldētapmācību 
Liepājas Olimpiskā centra baseinā. 
Projektā tiek finansētas peldētap-
mācības treneru algas. Un šī iespē-
ja ir nenovērtējama – katram, kurš 
dzīvo tuvumā jūrai, citiem ūde-
ņiem, jau no bērnu dienām būtu 
jāprot peldēt, lai sevi pasargātu no 
dažādiem starpgadījumiem ūde-
ņos. Pasākumu norises tiek izsme-
ļoši atspoguļotas mūsu “Pāvilostas 

Turpināt darīt tālāk – sabiedrībai
uzlīmju par pirkumiem, nodrošinot 
papildus savāktām vēl 240 uzlīmes, 
kuras izšķiroši deva iespēju bērnu-
dārzam savai darbībai iegūt mū-
zikas centru, globusu, kinētiskās 
smiltis, karti. Tāpat piedalījāmies 
sieviešu kora “Sīga” 55. jubilejas 
un vidējās paaudzes deju kolektīva 
“Mārsils” 15. gadu jubilejas vērie-
nīgajā koncertā. Mūsu pārstāve, 
esot diriģente, atveda ciemos Cīra-
vas jaukto kori. Tāpat atsaucāmies 
biedrības “Pāvilostas kultūrvēstu-
riskais vides centrs” vadītājai Ma-
ritai Hornai, kad kopā ar palīgiem 
viņa organizēja Tirgus ielas un Er-
nesta Šneidera laukuma svētkus, 
nodrošinot pie biedrības nomātās 
ēkas gan info stendus, gan to, ka 
svētku apmeklētāji, sabiedrība, 
varēja no iekšpuses apskatīt veco 
ambulanci un izmantot tajā mūsu 
sakārtotās labierīcības. Nezinot, ka 
jāliek jauna visa kanalizācijas un 
ūdens piegādes sistēma, iepriekš 
biedrības atbalstītāju saziedotie 
līdzekļi ēkas kosmētiskam remon-
tam tika izlietoti šai vajadzībai, 
tādējādi diemžēl apstādinot ātru 
ēkas atjaunošanu. “Pāvilostas No-
vada Ziņās” bijuši vairāki biedrības 
raksti, un tā tikusi pieminēta – gan 
par Veselīgo pašvaldību tīklu, gan 
par dalību ielu svētkos u.c. 

Bez pagātnē krietnu cilvēku 
godināšanas nav nākotnes tautai. 
Tāpēc arī 2018. gada nogalē, 7. 
novembrī, Pāvilostas novada kop-
krājuma grāmatā “Dzintargraudi” 
Latvijas valsts simtgadē iekļuva 
divi apraksti par krietniem mūsu 
novadniekiem – Lidiju Krampi, 
kura, esot sieviete, darīja savu 
sirdsdarbu – kūpināja zivtiņas, 
kuras saņēma no mūsu “jūrā gā-
jējiem”. Un par mežsargu Ernestu 
Ziemeli, kurš, esot izsūtījumā Sibī-
rijā kā leģionārs, izrādās, pazinis 
un gulējuši vienā barakā blakus ar 
deviņdesmito gadu sākuma zinā-
māko latviešu dziedātāju Eduardu 
Rozenštrauhu.

Līdz šim daudz ieguldīts dažā-
du sadarbību veidošanā, pirms ne-
dēļām pēdējais bija viesis no Zvied-
rijas, no viņu spēcīgākās vīriešu 
veselības organizācijas ar ikgadējo 
projektu budžetu vairāk nekā 1,1 
miljons eiro (lielākais atbalstītājs, 
arī Latvijā esošā “Rimi” veikalu 
tīkla īpašnieks – kompānija “ICA”). 
Būsim Latvijas pacientu organizā-
cija Eiropas līmeņa (apvieno vai-
rāk nekā 20 valstu organizācijas) 
starptautiskā organizācijā “Europa 
Uomo” (“Eiropas vīrietis”), kura 
sadarbībā ar ārstu profesionālām 
organizācijām veido arī ES ārstēša-
nas vadlīnijas prostatas u.c. izplatī-
tām vīriešu slimībām. Kaut arī ar 
1300 jauniem prostatas audzēja 
pacientiem gadā skaits nav salīdzi-
nāms, bet gadā ir ap 50 sēklinieku 
audzēju, kuri valstī tiek atklāti 
pārsvarā jauniem vīriešiem. Tas 
arī maina plānus jaunās ģimenēs 
par bērniem.

74 gados – vairāki dažādu paaudžu 
vīri, vairāki draugi! Aizgājuši, bet 
ar pārliecību mums, ka labie dar-
bi, kurus viņi paveikuši, ir tie, kuri 
turpinās un jāturpina mums, šeit 
uz zemes palicējiem. Sabiedrība ir 
sakustējusies – ir iedots “tankš” – 
kā ar dūri pa pieri! Ir jāpārbaudās! 
Lai mēs, mūsu ģimenes būtu lai-
mīgi, lai valsts nezaudētu savējos! 
Katru gadu prostatas vēža pacienti 
nāk klāt nu jau gandrīz ap 1300 
(2017. gadā – 1286). Prostata ir iz-
virzījusies 2. vietā vispār audzēju 
saslimšanās, apsteidzot pat krūts 
vēzi), un tas traģiskākais – palieli-
nās mirušo skaits – vidēji ap 500 
katru gadu. Un, lai šo pārtrauktu, 
ir jādara, ieguldot gan savu laiku, 
gan personīgos līdzekļus, lai mēs 
cīnītos par katru dzīvi – 7. novem-
brī, apmeklējot Ventspili, vakarā 
esot Grobiņā, sabiedrībai stāstot 
par katra vīrieša veselības regulā-
ras pārbaudes, vismaz reizi gadā, 
nozīmību, apmeklējot ģimenes ār-
stu, vīriešu ārstu. Pasākumi tāpat 
10. un 15. novembrī bija Liepājā.

Atgriežoties pie novadā pa-
veiktā – 2018. gads bija pirmais, 
kad biedrība saviem spēkiem or-
ganizēja Pāvilostas novada Rudens 
kausu strītbolā ar vēlmi to padarīt 
tradicionālu. 29. septembrī tika 
pulcēts kupls skaits dalībnieku 
– 7 komandas. Ievadā tika pastās-
tīts arī par veselības pārbaudēm. 
Uzvarēja “Pāvilosta”, vēl pieda-
lījās “Vērgale”, “Kūrorts”, “XO”, 
“Dzērvenīte”, “Grobiņa”, “Dažādas 
paaudzes par dzīvi”. Pēdējā brīdī 
“atkrita” komanda “Jūrkalne”, jo 
tās vadītājs bija iepriekšējā naktī 
Liepājā veicis 25 km pārgājienu un 
no rīta nevarēja paskriet.

Ka galvenais ir ideja, par kuru 
iededzies, liecina arī mūsu darbība 
– nākot no Kurzemes – Pāvilostas, 
ļoti novērtējam, ka Pāvilostas no-
vadā ir atbalstoši cilvēki! Priecē, 
ka, informatīvi savstarpēji sadar-
bojoties, kopsadarbībā ar Pāvilos-
tas novada domes priekšsēdētāju 
Uldi Kristapsonu, dodot šo ideju, 
paskaidrojot, kāds būs ieguvums 
mūsu iedzīvotājiem, kopā panā-
cām, ka 2016. gada pašā nogalē 
mūsu Pāvilostas novads pievieno-
jās Nacionālajam veselīgo pašval-
dību tīklam (NVPT), apzinoties, cik 
svarīgi ir domāt par iedzīvotāju ve-
selību, mūsu deputātiem, vadībai 
paužot pozitīvu atbalstu šīm akti-
vitātēm, nosakot arī NVPT atbildī-
gos koordinatorus Aldi Barsukovu, 
Dzintaru Semenkovu. Veselības  
ministrijas Slimību profilakses un 
kontroles centra (SPKC) informa-
tīvais atbalsts daudz dod šajā dar-
bā, bet, protams, ja nebūtu mūsu 
profesionālās projektu koordina-
tores Vizmas Ģēģeres, iespējams, 
mums daudzas lietas neizdotos. 
Jo ir ap desmit valsts pašvaldības 
(no 119), kuras nebija spējīgas ap-
gūt līdzekļus Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) pasākumā “Pasākumi vietē-
jās sabiedrības veselības veicinā-
šanai un slimību profilaksei”. Viņu 
vietā pasākumus tagad taisa kāda 
SIA. Projekts “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināša-
nai un slimību profilaksei” ildzis 
jau trīs gadus, būs līdz 2019. gada 

Novada Ziņās”.
Kopš mēs kā biedrība piedalā-

mies sabiedriskajā dzīvē novadā, 
pa šiem vairākiem gadiem esam 
darbojušies to iespēju robežās, 
kuras biedrībai, pamatojoties tikai 
uz biedru, atbalstītāju brīvprātīgo 
darbu un ziedojumiem, ir bijis ie-
spējams realizēt. Kopā ar visiem 
pārējiem ziedotājiem esam palī-
dzējuši sieviešu kora “Sīga” jaunu 
koncerttērpu tapšanā, pārstāvjiem 
piedaloties arī kora rīkotā Ziemas-
svētku pateicības pasākumā. Pē-
dējā akcijas nedēļā, izlasot novada 
mājaslapā, mūsu biedri, atbalstītāji 
aktīvi iesaistījās bērnudārza “Dzin-
tariņš” akcijā savākt pēc iespējas 
vairāk lielveikalu tīkla “Maxima” 

Biedrības “Dažādas paaudzes par dzīvi” pārstāvis Agris Pīrāgs

Mēs nenodarbojamies ar sevis paveikto labdarības darbu slavēšanu, 
“sišanu pie krūts”, esam vienkārši cilvēki, kas grib darīt reālas lietas 
sabiedrības labā. Bet tomēr jāraksta, lai katrs novada cilvēks varētu 

izlasīt. Turpināsim arī nākamajos numuros.

26. septembrī notika saruna par vīriešu veselības – prostatas, 
sēklinieku – pārbaudi FB tiešraidē, arī Dr. L. Rēdmanis; 2,1 
tūkstotis skatītāju. Arī bija veselam.la.lv un jauns.lv tiešraidē. 

9. septembrī dalība ar savu infotelti Tēva dienas pasākumā 
Vērmanes dārzā Rīgā. Kopumā pasākumu apmeklēja ap 
10 000 cilvēku.

19. septembrī izveidota Alianse vīriešu veselībai, apvienojot 
vairākas organizācijas: “Telpavīriem.lv”, emocionālās vese-
lības biedrība “Sauleszīmes”, “Dažādas paaudzes par dzīvi” 
u.c. Attēlā – tiek uzklausīts Valtera Frīdenberga aicinājums 
“Ej pārbaudies!”
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Sulas jau tek pa visiem 
lapu kokiem, kuriem pavasarī 
jāizdzen lapas, bet tikai kļavas 
un bērzi ir tie koki, no kuriem 
sulas tecina cilvēks, un pama-
toti, jo tās sulas tek visstraujāk 
un ātrāk, kā arī ir saldākas. 
Citu koku sulas ir rūgtas. Vēl 
ir dzirdēts, ka daži urbj liepās, 
bet neko daudz tur satecināt 
nevarot.

Kļavu sulas 
Sulu laiks pavasarī ir tik īss – 

nokavēsi, neko vairs nepanāksi, 
būs jāgaida gads, līdz nākama-
jam pavasarim. Organisms pie-
prasa dabisko atslodzi ar koku 
sulām, ar lielu nepacietību ir sa-
gaidītas pirmās kļavu sulas, kad 
tās tik tikko sāka tecēt.

Kādas ir kļavu sulas? Daudzi 
tās nav dzēruši, un pirmajā mal-
kā varētu šokēt saldums. Jā, kļa-
vu sulas ir patiešām saldas. Kaut 
gan te jau arī – kādas kuram gar-
šas kārpiņas.

Tomēr kļavu sulas ir saldā-
kas par bērzu sulām, un ne velti 
tās kanādieši izmanto, lai vārītu 
savu tradicionālo kļavu sīrupu. 
Mājas apstākļos gan tas sanāktu 
diezgan dārgs process, bet neie-
spējami nav. Tikai nepieciešams 
būs daudz kļavu sulas, jo kopumā 
tie cukura procenti ir pavisam 
nelieli, parasti ap 3%, bet tas arī 
kā kuram kokam, kādā vietā tas 
aug – var būt saldākas vai ne tik 
saldas. Un pacietība, kā arī ener-
ģija (vai nu tā gāze, vai malka, 
vai elektrība, kas nu kuram ir), 
jo jākarsē ir ilgi un lēni, līdz viss 
ūdens iztvaikojis. Tāpēc īsti nece-
ļas roka vārīt sīrupu – pirmkārt, 
lētāk nopirkt veikalā, un otrkārt 
– kļavu Latvijā nav tik daudz kā 
bērzu, tāpēc grēks būtu to pašu 
mazumiņu nedzert svaigu.

Tātad – jādzer svaigas. Kļavu 
sulā vitamīnu jau nav daudz, bet 

Lapu koku sulu spēks pavasarī

ir minerālvielas, enzīmi, un tās 
lieliski attīra organismu, stimu-
lējot sārņu izvadīšanos, uzlabo 
vielmaiņu. Un jāmazgā mute. Arī 
ādai kļavu sulas nāk par labu.

Tikai der atcerēties, ka kļa-
vu sulas neraudzē kā bērzu. Tās 
dzer tikai svaigas, un pēc tam 
tās kļūst glumas. Ja bērzu sulu 
padzēriens vēl vasarā uz Jāņiem 
var kalpot limonādes vietā, tad 
kļavu sulas gan – tikai tās pāris 
nedēļas pavasarī. Tveriet mirkli!

Bērzu sulas
Pirmās 3 – 4 stundas pēc bēr-

zu sulas iztecināšanas tā satur 
bioloģiski aktīvo ūdeni, kurā mo-
lekulas nav izkliedētas, bet gan 
sakārtojušās kopās, ko dēvē par 
šķidrajiem kristāliem. Šādā for-
mā cilvēka organismā nonākušais 
šķidrums daudz vieglāk iesais-
tās vielmaiņas procesos un tiek 
izmantots ievērojami efektīvāk. 
Tautā to dēvē par dzīvo ūdeni. Tas 
satur glikozi, saharozi un fruktozi, 
kas labvēlīgi ietekmē cilvēka šūnu 

funkcionēšanu. Sula ir spēcinoša, 
attīroša un viegli diurētiska.

Pastiprināta šķidruma uz-
ņemšana – vismaz divi litri die-
nā tīra ūdens vai, kamēr vēl tas 
iespējams, svaigas bērzu sulas 
– ir viens no organisma attīrīša-
nas veidiem. Ja pavasarī izdzer 
vismaz 10 litrus tikko tecinātas 
sulas, var izskalot visus ziemā 
uzkrājušos sārņus, tostarp no 
urīn izvadceļiem – sāļus.

Tautas medicīnā bērza sulu 
lieto vispārējai organisma stipri-
nāšanai, kā arī mazasinības, angī-
nas, furunkulozes ārstēšanai. Kā 
ļoti labu līdzekli dažādu nieru sli-
mību, nierakmeņu un žultsakme-
ņu gadījumā, kā arī ādas slimību 
dziedināšanai iesaka lietot bērzu 
lapu uzlējumu bērzu sulā.

To dzer pa glāzei no rīta tukšā 
dūšā un vēl divas reizes dienā 30 
minūtes pirms ēšanas.

Svaigu bērzu sulu pa glāzei 
dzer 2 – 3 reizes dienā kā vieglu, 
tonizējošu, žultsdzinēju, diurē-
tisku un atkrēpošanu veicinošu 

līdzekli mazasinības, plaušu sli-
mību, bronhīta, tuberkulozes, 
neirožu, dzeltes, nieru, urīnpūšļa 
akmeņu, ādas slimību, podagras, 
reimatisma, ekzēmas, ateroskle-
rozes un saaukstēšanās slimību 
gadījumā.

Tikai slāpju vien remdēšanai 
bērzu sulu var dzert arī vairāk. 
Uzglabāšanai liet traukos vērts 
to, kas paliek pāri.

Katram ir sava bērzu sulas 
raudzēšanas metode, tādēļ var 
izmēģināt jebkuru no citu pār-
baudītajām receptēm. Piemēram, 
pilda pudelēs un uz katru litru 
pievieno 2 – 3 ēdamkarotes cu-
kura. Lai nerastos pelējums, pie-
vieno vēl uz litru pa vienai rozī-
nei. Saskalina, aizkorķē un guļus 
noliek pagrabā vai citā aukstā 
vietā. Pudeli nedrīkst piepildīt 
pilnu, jo rūgstot veidojas gāzes.

Sulu var saliet arī šampanie-
ša pudelēs, aizkorķēt, nostīpot, 
un korķa izšaušanās ir garantēta! 
Šādu dzērienu vajadzētu izlietot 
līdz vasaras vidum.

Jo vairāk pievieno cukura, jo 
aktīvāk notiek rūgšana. Līdzīga 
iedarbība esot arī upeņu zariem, 
kas piedevām rada vieglu upeņu 
piegaršu. Neparastākai buķetei 
var pielikt pa šķēlītei citrona vai 
apelsīna.

Ir saimnieces, kuras līdz vārī-
šanās temperatūrai uzkarsē bēr-
za sulu, kam uz litru pievienotas 
2 – 3 ēdamkarotes cukura, un 
pēc garšas – citronskābe vai svai-
gi spiesta citrona sula. Samaisa, 
lai izkūst cukurs, un nokāš. Vēl 
karstu pilda stikla pudelēs, aiz-
korķē un minūtes 15 karstā ūde-
nī (90 °C) pasterizē.

No bērza sulas var pagatavot 
arī kvasu. Ir lieliski, ja ir pie-
ejams kāds koka trauks, vislabāk 
– ozolkoka. Tajā ievieto rudzu 
maizes garoziņas vai sausiņus. 
Apmēram pēc divām dienām sā-
kas rūgšana. Pievieno ozola mi-
zas, kaltētus diļļu kātus, ķiršu 
lapas vai ogas (saldētās noteikti 
jāatkausē). Pēc divām nedēļām 
kvasam vajadzētu būt gatavam.

Pēc citas receptes kvasu gata-
vo, bērza sulu uzsildot līdz 35 °C. 
Uz litru pievieno 10 – 20 gramu 
rauga. Uz 3 – 4 dienām novieto 
vēsā vietā. Šajā laikā sula kļūst 
duļķaināka un viegli skābena. 
Nākamās 2 – 3 nedēļas rūgšana 
notiek uz sulā esošo dabīgo cuku-
ru rēķina. Tad pilda traukos uz-
glabāšanai vai lietošanai. Tumšā 
vēsā vietā rūgšana palēninās vai 
apstājas, un kvass glabājams 3 – 
4 mēnešus. Jāraugās, lai dzēriena 
virspusē neveidojas pelējums, jo 
tas var liecināt par produkta bo-
jāšanos.

Kamēr sulas ir svaigas, tās 
var izmantot ūdens vietā, gatavo-
jot tēju, kafiju, zupu vai marinē-
jot gaļu. Ar tām var skalot matus.

Bērza sulu var arī sasaldēt un 
karstā vasaras dienā atlaidināt 
un dzert kā svaigu!
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Pagājušā gadsimta 30. gados 
skolu jaunatne tika rosināta ie-
saistīties folkloras vākšanas pro-
cesos, aptaujājot vietējos teicē-
jus. Šajā darbā skolotāja Ernesta 
Šneidera vadībā iesaistījās arī 
tā laika Pāvilostas pamatskolas 
skolēni. Kopumā, uzklausot sa-
vus vecākus, vecvecākus, kaimi-
ņus, radus, tika pierakstītas vai-
rāk nekā 6000 tautasdziesmu, 
arī teikas un vietvārdi. Diemžēl 
daļa no tiem reizē ar cilvēkiem, 
kas vietvārdus reiz lietoja, ir iz-
zuduši no mūsu sarunvalodas. 
Iespējams, ka daudzi mežu, 
pļavu, purvu nosaukumi sais-
tīti ar tuvumā esošajām mājām 
vai tie piederējuši minēto māju 
saimniekiem, citiem to izcelsme 
varbūt saistīta ar kādu īpašību 
vai notikumu. Būšu priecīga, 
ja atrastos cilvēki, kas to varē-
tu pastāstīt vai norādīt, kur šīs 
sarakstā minētās vietas mūsu 
novadā atrodas vai ir atradu-
šās. Ceru, ka būsiet atsaucīgi! 
Pievienoju vietu nosaukumus 
un gaidu jūsu zvanus pa tālr. 
22079976 Elīnai vai pa e-pastu: 
elina.horna@gmail.com. Mani 
klātienē varat sastapt Pāvilos-
tas bibliotēkā. Varat zvanīt un 
sniegt informāciju arī pa tālr. 
29226526 Maritai.

Purvi: Bērnu, Lielais, Grīslas, 
Kadeķu, Akmeņu, Stirnes, Grie-
tes, Pīļu, Pūkaiņu, Linkmaņu, 
Kuneņ, Bunts, Tēva, Jāņu, Valc-
nieku, Remša, Svēteļ, Tīra, Ķīšu, 
Zaļais, Kūdras, Poļu, Lielais, Ža-
baru, Elku, Lapsu, Krustupes, 
Ošiens, Lielais Tīrulis, Roņu dan-
gas, Melleņu, Libārtene, Limāte, 
Tīreļu, Ķīļa, Vecmež, Dēļa, Dzē-
riņ, Vēžu, Mēleņ, Vārna, Dūņu, 
Ērcnieku, Mulda, Atāra, Grīniču, 
Melais, Nēģu, Ķēves, Klāņa, Strē-
ļu, Dandzenieku, Vāveru, Kalta, 
Andzuma, Stirnes, Lūka, Bērzu, 
Pūķu ielejas, Jēra, Bēriņa, Knip-
loku, Lancnieku, Naģu, Galve-
ņu, Grāvmāļu, Gruzda, Dumpja, 
Siera, Dambakas, Baznickunga, 
Ērcnieku delvera, Kaļads, Ciksts, 
Ošens, Krustup, Sliters, Vītiņa, 
Ēnas, Sūnu, Kalda, Vilku, Ūde-

ņielejas, Stulbais, Lāča, Lūķa, Pe-
les astes, Vidus, Pēdējais, Ridas.

Kalvas: Sila, Akmeņu, Krus-
ta, Vērgadruvas, Poļu, Ozola, 
Kadeķu, Krūkļa, Centra, Diņa, 
Vamža, Sūdu, Mēra, Brenča, Kār-
šavas, Vavēra, Vārnas, Jaunaraja, 
Leiša, Ventas, Kaļiekna, Rīkles 
celiņš, Leikas, Pūkaiņu, Baložu, 
Burvīkas, Plača, Jaukungu, Ce-
pļa, Tilta, Gruzda, Ziņģa, Suņ-
baznīcas, Lūķa, Sēņa, Milterinu, 
Zelta, Skrodera, Zemeņu, Jode, 
Posien, Biezā, Cikste, Putsats, 
Dižlauka, Skroder, Nodup, Lāg-
stas, Suņguļ, Kaļieknes, Slūžas, 
Ošens, Kārklien, Suves, Eglienu, 
Kārpu, Zāģeru, Biešu, Lazda,  Pa-
graba, Vērga, Mangaļa.

Meži: Vidus, Stembers, Po-
suma, Egļu, Stulbiens, Kalieknes, 
Suņbaznīcas, Buku stāllis, Zaļā 
sāte, Avota leja, Egliens, Sēnu 
birze, Zaļkalna priediens, Silarā-
ja priediens, Vāczemju priediens, 
Jansona dārza priediens, Simt au-
dze, Saules audze (priediens), Silu 
priediens, Utienas priediens, Ne-
zāļu priediens, Žurku priediens, 
Sviķa priediens, Priež priediens, 
Linkmaņa priediens, Vārnas 
priediens, Pizuļa priediens.

Pļavas: Mazie un lielie An-
dži, Gāršas, Elles, Niedru, Beržu, 
Buku, Lieknas, Abras, Granšu, 
Grūžnu, Krievu, Zaļmežu, Glie-
mežu, Kūdras, Sproģu, Aitu, 
Veckalnu, Ligzdinu, Biezputras, 
Sējumu, Kāķnieka, Sulbērzi, 
Andžas, Utiens, Akmeņa, Kade-
ga, Pils, Ķiuksteres, Sāta, Krust-
ups, Dižie Ancekli, Mazie Ancek-
li, Saļienas, Lemesnīca, Garās 
pļavas, Krumslis, Elka, Begļu, 
Siekvietas, Pīpiņu, Bezdubenes, 
Cērpa, Sūnu, Zaļumu.

Valki: Rīkle, Vidus, Kaļķa, 
Aldes, Ozola, Gravas, Mežiņa, 
Roņu danga.

Kalni: Dižais Dzēškalns, Ma-
zais Dzēškalns.

Elīna Horna

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas 
pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar “Ģeotelpiskās informācijas likumu” 
un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotel-
piskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts ģeodēzis-
kā tīkla punktu apsekošanu apvidū.

Aģentūras darbinieki, veicot minēto uzdevumu, laika periodā no 2019. gada marta līdz de-
cembrim apsekos un sakārtos valsts ģeodēziskā tīkla punktus Pāvilostas novada teritorijā.  

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar “Ģeotelpiskās informācijas likuma” 9. panta pirmo daļu nekus-
tamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko 
darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. 

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pār-
vietošanās notiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var atpazīt pēc valsts 
reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas ar burtiem LA.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, 
kuri izpilda šādus darbus:

n Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
n Atrastai grunts zīmei atrok punkta centru un veic fotografēšanu.
n Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
n Grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu) un ierīko norādītājstabu,
n 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu.
n Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.
n Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.
n Virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti.
n otografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.

Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs www.lgia.gov.lv un  http://map.lgia.gov.lv.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina: lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk. arī pirms pavasara darbu 
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā va-
dītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. 
Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.

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

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

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Pāvilostas novadā
Apdzīvota vieta Datums Laiks Norises vieta

Pāvilosta 15.05 10.30 Dzintaru iela 73, Pāvilostā

Vērgale 16.05. 10.30 Mehāniskajās darbnīcās Vērgalē

Ziemupe 16.05. 12.00 Pie Ziemupes tautas nama

Saraiķi 16.05. 12.30 Šķēdes ielā 1

Saka 22.05. 10.30 Pie Pagastmājas

Notiks traktortehnikas ikgadējā
valsts tehniskā apskate Pāvilostas novadā

Par valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu

LAUKSAIMNIEKIEM!
Pāvilostas novada pašvaldība

aicina lauksaimniekus 27. un 28. jūnijā apmeklēt izstādi 

“AGROVISION 2019”
 

Arī šogad Lietuvā, Ķēdaiņu (Kėdainiai) rajona Akadēmijas ciematā, norisināsies ikgadējā 
lauksaimniecības tehnoloģiju izstāde “Agrovizija 2019”, kas ir lielākā lauksaimniecības 
augu un augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, augu šķirņu, lauksaimniecības 
mašīnu un citu lauksaimniecības preču izstāde brīvā dabā. Agroķīmiskie un sēklu 
ražošanas uzņēmumi organizē demonstrējumu parauglaukumus, kur varam iepazīties ar 
produktu efektivitāti un/vai šķirņu priekšrocībām reālos augšanas apstākļos.

Aicinām lauksaimniekus līdz 30. aprīlim pieteikties braucienam!

Informācija un pieteikšanās pie LLKC augkopības konsultantes Vitas Cielavas 
pa tālr. 26514221 vai pie lauku attīstības konsultanta Anda Cielavas pa tālr. 28359012.

Braucienu finansiāli atbalsta Pāvilostas novada pašvaldība.

Palīdzēt atpazīt 
vietas novadā



2019. gada aprīlis8  www.pavilosta.lv

9. martā Vērgales kultūras 
namā notika izklaides un atpū-
tas pasākums “Sieviete cauri 
laikiem”. Pasākuma pirmajā daļā 
tradicionāli tika godināti tie pāri, 
kas laulībā nodzīvojuši ievēroja-
mu gadu skaitu, un lielajā Goda 
grāmatā šogad atkal tapa 6 jauni 
ieraksti. Savukārt ziedus saņēma 
Liene un Dzintars SILI, kuri šo-
gad svinēs savu kāzu1. jubileju! 

Gunta un Tālivaldis ANIŅI – 
40 gadi

Anita un Aivars SPRUDZĀNI 
– 40 gadi

Rita un Guntis KAŅOTI – 30 
gadi

Dace un Virgīnijs GRIČEĻI – 
30 gadi

Marita KALĒJA un Aldis TRO-
FIMOVS – 20 gadi

Vika un Andis AKERFELDI – 
10 gadi  

Katrs jubilāru pāris šogad 
svinīgi gāja pa sarkano paklāju. 
Pēc parakstīšanās Goda grāma-
tā pāri vēlreiz apliecināja savu 
savienību un saņēma ziedus no 
saviem mīļajiem. Savukārt pēc 
pāru kopbildes kultūras nama 
vadītāja aicināja viņus izspēlēt 
spēli “Noslēpumi”, kā iespējams 
nodzīvot kopā tik skaisti! Pasā-
kuma otrajā daļā bija radošās 
apvienības “KRELLES” divdaļīgs 

Izklaides un atpūtas pasākums Vērgalē 

“SIEVIETE CAURI LAIKIEM”
Foto: V. Braže

koncerts, kurā mijās dziesmas ar 
dzeju, un to sniedza četras ļoti at-
raktīvas skolotājas no Naukšēnu 
vidusskolas. Koncerta otrajā daļā 
grupas dalībnieces bija pārģēr-
bušās par blondīnēm, lai rādītu 

humoristisku programmu par 
sievietēm un vīriešiem. Tās laikā 
izskanēja ne viena vien anekdote 
no dzīves, kas mijās ar dažādiem 
asprātīgiem izteicieniem, un tos 
sasaistīja kopā ar dziesmām. Un 

Klāt marts. Pavasara saule un spēcīgie jūras vēji sauc 
tuvākus un tālākus dziedātājus uz bērnu un jauniešu vokā-
lo ansambļu un popgrupu dziesmu festivālu “Marta vējos”.

Šis festivāls izveidojies kā tradīcija un notiek Pāvilostas 
kultūras namā jau trešo gadu.

Tā kā šis gads Pāvilostas pilsētai ir īpašs, tad dalībnie-
ki ar savām dziesmām ieskandināja šo nozīmīgo jubilejas 
gadu, un pasākuma moto bija “Pāvilostai – 140”.

Šogad festivālā piedalījās:
â Priekules popgrupa “Pipari”, skolotāja Inta Grunt-

mane
â Jauniešu vokālais ansamblis “SENSUM”, Rīga

â Vērgales pamatskolas ansamblis, skolotāja Marita 
Kalēja 

â Pāvilostas vsk. sākumskolas popgrupa, skolotāja 
Dace Bunka

â Pāvilostas vsk. popgrupa “K.R.A.M.S.”, skolotāja 
Dace Bunka

â Pāvilostas k/n vokālais ansamblis “Burbulīši”, sko-
lotāja Aija Gertsone

Katrs kolektīvs izpildīja divas sev tīkamākās, mīļākās 
dziesmas, kuras vērtēja nopietna žūrija: mūzikas pedagoģe 
un vokāliste Laila Krafta, muzikants un dziedātājs Vasilijs 
Lazukins, dramatiskā kolektīva vadītāja un pasākumu reži-

sore Marita Horna, deju skolotājs un labas balss īpašnieks 
Einārs Vārsbergs, muzikāla un talantīga Pāvilostas vidus-
skolas 12. klases skolniece Kristiāna Šeiko.

Kamēr žūrija devās apspriesties un izvērtēt dalībnieku 
sniegumu, visi klātesošie piedalījās “Dziesmu duelī”, iz-
dziedot dziesmas par jūru, mīlestību, pavasari…

Trešais dziesmu festivāls “Marta vējos” izskanējis, vi-
siem kopā nodziedot U. Marhilēviča “Pāvilostai”.

Milzīgs paldies visai darba grupai, kas palīdzēja un at-
balstīja realizēt šo festivālu!

 
Ansambļa “Burbulīši” skolotāja Aija Gertsone

Izskanējis bērnu sadziedāšanās festivāls “MARTA VĒJOS”
Foto: M.Kurčanova

Plašāku fotoreportāžu skatieties  www.pavilosta.lv sadaļā FOTOGALERIJA

tad sākās svētku balle. Ja paras-
ti spēlē viens vai divi, vai vesela 
grupa muzikantu, tad šoreiz sin-
tezatora pavadījumā visas balles 

dejas izdziedāja grupas “KREL-
LES” dziedātājas, un viņas to iz-
darīja tiešām labi! 

Vita Braže
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Pie ģimenes pavarda Ziemupē
Turpinājums. 
Sākums 1. lpp.

Divas pārējās sveces iededza 
LIENE un OSKARS, SANITA un 
RAIVIS! Šie pāri ir kopā 5 gadus! 
Jubilāru pāri saņēma dāvaniņu, 
pie loga piestiprināmu āra ter-
mometru ar putnu. Katram pā-
rim tika nolasīts Guntara Rača 
dzejolis un pasniegti ziedi. Vai-
rākām ģimenēm šis pasākums ir 
kā tradīcija daudzu gadu garumā. 
Tāds tas ir Aksanai un Andim 
BLŪMIEM (kopā 18 gadi), Lienei 
un  Ērikam BRILJONOKIEM (31 
gads). Savukārt, Gunta un Jānis 
LIMBERGI (33 gadi) un Zaiga un 
Edgars KUPLIE (47 gadi) šo pasā-
kumu jau vairākus gadus apmek-
lē kopā ar savu bērnu ģimenēm. 
Tradicionāli tika uzņemta arī 
visu ģimeņu kopbilde, bet balli 
atklāja visi četri jubilāru pāri. 
Šogad īpašs gadījums. Pasākumā 
piedalījās trīs pāri, kuri šajā va-
sarā svinēs kāzas. Viņi savu sa-
derību ir pārbaudījuši 2, 5 un 14 
gadus. Tāds notikums nevarēja 
palikt bez ievērības. Jaunie pāri 

SANITA un RAIVIS. LIENE un OSKARS.

Ziemupes tautas namā tika uz-
saukti līdzīgi kā agrāk baznīcā, 
un līgavas saņēma baltus ziedus. 

Vakars aizritēja jautrā un sirsnī-
gā gaisotnē. Kā katru gadu, ģi-
menes apmainījās ar dāvaniņām 

Plašāku fotoreportāžu skatieties www.pavilosta.lv sadaļā FOTOGALERIJA

un laba vēlējumiem. Jādomā, ka  
ģimenes, kuras šo pasākumu 
apmeklē gadu no gada, ar prie-

ku to gaidīs atkal nākamgad – 
2020. gada 14. martā! 

Vita Braže

Marta izskaņā Vērgales kul-
tūras namā jau 25. reizi izskanē-
ja gadskārtējais dziesmu vakars 
“Vērgales Sniegpulkstenītis”.

Arī šoreiz tas pulcēja lielu skaitu, 
dažādu vecumu dziedošu dalībnieku 
no Liepājas, Pāvilostas, Tārgales un 
Vērgales. Dziesmu vakaru atklāja 
Sniegpulkstenīša krustmāte Mirdza 
Sīpola, daloties atmiņās par aizvadīto 
gadu dziesmu vakariem. Par priekš-
nesumiem, kas visspilgtāk iespiedu-
šies atmiņā, un dalībniekiem, no ku-
riem daži šobrīd dzīvo Īrijā, Anglijā, 
Vācijā un citur. 

Kā jau ik gadu, arī šoreiz izskanē-
ja dažādas zināmas, mīļas un skaistas 
dziesmas, pirmatskaņojumi, arī veltī-
jumi. Īpaši šim dziesmu vakaram vēr-
galniece Nora Kurme bija sacerējusi 
dziesmu “Mana bērnība”, bet dziesmu 
“Nesaki man neko” viņa veltīja Snieg-
pulkstenīša krustmātei M. Sīpolai. 

Kad bija izskanējuši visi priekš-
nesumi, tika pasniegtas PAGODINĀ-
JUMA LISTES par ieguldīto sirds sil-
tumu skanīgo dziesmu sagatavošanā 
pasākumam “Vērgales Sniegpulkste-
nītis”.

Bet vakara noslēgumā Vērgales 
pamatskolas direktors Gints Juriks 
pateicās skolotājai Maritai Kalējai 
par ieguldīto darbu skolēnu sagata-
vošanā šim dziesmu vakaram. Un 
tad visi tika aicināti piecelties un 
vienoties kopīgā dziesmā, lai mīļi 
sveiktu Sniegpulkstenīša krustmāti 
skaistajā 80 gadu jubilejā! Skanīgi 
un sirsnīgi izskanēja Vērgales pa-
matskolas kolektīva sagatavotā vel-
tījuma dziesma “Noviz gadi, aizskan 
zvani, atnāk mūžs!”, un krāšņi ziedi 
sagūla jubilāres rokās! 

Vita Braže

25. reizi izskan “Vērgales Sniegpulkstenītis”
Jau 25. gadu pa mazām baltām
sirdsdomu taciņām 
Nāk ciemos dziesmas 
mūsu laiku sasildīt…

Foto: V. Braže
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Marts Pāvilostas bibliotēkā 
bija īpaši aktīvs! 

Aicinājām ciemos gan Pāvil-
ostas vidusskolas skolēnus, gan 
PII “Dzintariņš” bērnus ar audzi-
nātājām, lai iepazītos ar ceļojošo 
izstādi un Muminu  piedzīvoju-
miem, lai bērniem būtu intere-
santāk, skatījāmies multfilmas, 
zīmējām, krāsojām, veidojām un 
veicām dažādus uzdevumus. 

Izstādē eksponētas Tūves 
Jānsones grāmatas par Mumi-
niem, viņas zīmētās grāmatu 
ilustrācijas, Muminu rotaļlietas, 
bērnu apģērbi un trauki ar Mu-

minu attēliem. 
Trollīšu Muminu izstādi ir 

veidojis Somijas institūts Igau-
nijā sadarbībā ar partneriem: 
trollīšu Muminu autortiesību 
turētāju “Moomin Characters”, 
izdevniecību grāmatām zviedru 
valodā “Schildts & Soderstrom”, 
kā arī trollīšu Muminu žurnāla 
izdevēju izdevniecību “Egmont”. 
Trollīši Mumini palīdz pasaulei 
iepazīties ar somu kultūru. Izstā-
des sadarbības partneris Latvijā 
ir Somijas vēstniecība Rīgā.

Brīnišķīgos un jaukos varo-
ņus no Muminu ielejas ir radījusi 

somu rakstniece un māksliniece 
Tūve Jānsone (1914–2001). Mu-
mini jau vairākus gadu desmi-
tus priecē un sajūsmina mazos 
lasītājus visā pasaulē. Latviešu 
lasītājs par Muminu uzzināja 
1968. gadā, kad tika izdota pirmā 
tulkotā rakstnieces  grāmata “Ne-
redzamais bērns un citi stāsti”.  
Tūve Jānsone ir sarakstījusi 13 
grāmatas  par Muminiem, un tās 
tulkotas vairāk nekā 40 valodās. 

Paldies par aizraujošo ceļoju-
mu! 

Informāciju sagatavoja 
Mairita Vītola

Ceļojošā izstāde “Muminu ģimene 
no Somijas” aizceļo tālāk

Foto: M. Vītola

21. marta rītā mēs, Kristīne 
Dobrovoļska – galvenā krājuma 
glabātāja, Valdis Jansons – krā-
juma speciālists, Ilze Haruna – 
vecākā vēstures speciāliste, Ieva 
Nārvila – vēstures speciāliste, 
Elita Sproģe – vecākā speciāliste 
mākslas jautājumos, Nora Sten-
grēviča – digitālās vides adminis-
tratore un Ilze Pluģe – direktores 
vietniece, devāmies pieredzes ap-
maiņas braucienā uz Pāvilostas 
novadpētniecības muzeju.

Lai arī muzejs ir neliels un 

tajā ir tikai divas speciālistes – 
muzeja vadītāja Irina Kurčano-
va un krājumu glabātāja Larisa 
Ķipste, mums bija ko pamācīties 
no kolēģēm. Saldenieku mērķis 
bija gūt ieskatu krājuma darbā, 
dokumentu noformēšanā digi-
tālā formā http://www.nmkk.
lv (Nacionālā muzeja  krājuma 
kopkatalogā). Jāatzīst, ka kolēģi 
digitālajā formā dokumentāciju 
kārto jau no 2007. gada novembra, 
bet mēs to darīsim tikai no šī 
gada aprīļa. Tikām viesmīlīgi 

uzņemti un iepazīstināti ar 
muzeja dalību projektos un citās 
novada aktualitātēs.

Iegūtā informācija bija ļoti 
noderīga, to varēsim izmantot 
J. Rozentāla Saldus vēstures un 
mākslas muzeja darbā. Sarunās 
pie kafijas tases radās idejas sa-
darbībai, tās domājam īstenot jau 
šajā vasarā.

Ilze Pluģe, 
direktores vietniece

J. Rozentāla Saldus vēstures 
un mākslas muzejs

Pāvilostas muzejā viesojas 
Saldus muzeja darbinieki

18. MAIJĀ

9.00 – 18.00 Izdzīvošanas skolas TĒVU & DĒLU 
piedzīvojumu diena Pāvilostā

Pieteikties: lelde@saliedet.lv
Vairāk info www.saliedet.lv

12.00 – 17.00 pludmalē pie Āķagala 
virvju lēcēju komanda Ropejumping.lv piedāvās 
elpu aizraujošu aktivitāti drosmīgajiem – 
LĒCIENU AR VIRVĒM NO SKATU TORŅA. 

Bērniem līdz 18 g.v. tikai ar pieaugušo klātbūtni 
un rakstisku piekrišanu.
Alkohola un psihotropisko vielu reibumā lēcieni nebūs atļauti.  
Pirmais lēciens bez maksas, pārējie par ziedojumiem!

14.00 pulcēšanās Velo-moto-auto parādei Pāvilostas stadionā. 

Šī gada atslēgas vārdi: “Ielec vasarā!”. 
Aicinām dalībniekus padomāt par savu vizuālo tēlu, 
lai pasākums izvērstos vizuāli baudāms 
kā dalībniekiem, tā skatītājiem! 
Labākie un interesantākie dalībnieki TIKS APBALVOTI!

14.30 VELO-MOTO-AUTO PARĀDE 
no stadiona līdz Pāvilostas TIC.

19. MAIJĀ

9.00 – 18.00 Izdzīvošanas skolas TĒVU & MEITU 
piedzīvojumu diena Pāvilostā.

Pieteikties: lelde@saliedet.lv
Vairāk info www.saliedet.lv

14.00 Orientēšanās piedzīvojums “IEPAZĪSTI PĀVILOSTU”.

Pulcēšanās pie Pāvilostas novada TIC. Līdzi ņemam mobilo tele-
fonu, ģērbjamies atbilstoši laikapstākļiem. Nesteidzīgi dosimies 
pilsētā atrisināt 10 paslēptos uzdevumus.

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, un materiāli 
izmantoti Pāvilostas novada TIC publicitātei.

Pāvilostas pilsētas svētku laikā
Pāvilostas novada

 aktīvās tūrisma sezonas atklāšana: 

IELEC VASARĀ!
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Ziemupē
25. martā nu jau 5. gadu Ziem-

upes ļaudis pulcējās pie Ziemupes 
gaišā skumju akmens, lai ar klu-
suma brīdi, dzeju, ziediem un pie-
miņas svecēm godinātu no mūsu 

ciema izvestos ļaudis. 1949. gada 
25. marta rītā no Ziemupes centra 
ceļš uz Sibīriju aizsākās 18 zie-
mupniekiem, no kuriem septiņi 
vēl bija bērni.

Šoreiz ar mums kopā bija arī 

Vērgales pamatskolas 9. klases 
skolēni ar skolotājām Andu Blū-
mani un Maritu Kalēju. Viņi no-
dziedāja Arvīdam Albertam un 
pārējiem represētajiem tik nozī-
mīgo dziesmu “Dzimtenei”.  Nav 

Pāvilostas novadā piemin represijās cietušos
Foto: N. Pavlovskis Foto V. Braže

Foto: S. Vārsberga mūsu spēkos vairāk kā atcerēties 
un stāstīt par to dienu notiku-
miem saviem bērniem, mazbēr-
niem un dzīvot kārtīgu latvieša 
cienīgu dzīvi. Mums ir dota iespē-
ja cienīt un uzturēt dzīvu šo vietu. 
Lai viņiem, no augšas uz mums 
lūkojoties, būtu patiess prieks un 
lepnums.

Pateicībā par dalību 
Daina Vītola

 Vērgalē 
25. martā visā Latvijā tika 

atzīmēta Komunistiskā genocī-
da upuru piemiņas diena. Šogad 
apritēja 70 gadi kopš baisās die-
nas, kad 1949. gada 25. martā no 
Latvijas uz Krievijas attālākajiem 
apgabaliem tika deportēti tūk-
stošiem Latvijas iedzīvotāju. Uz 
atceres pasākumu šajā dienā Vēr-
gales kapos pulcējās tie, kuri vē-
lējās nolikt ziedus, aizdegt sveces 
un pieminēt represijās cietušos. 
Vērgales kultūras nama vadītājas 

Velgas Freimanes runa mijās ar 
represijās cietušajiem veltītām 
dzejas rindām, ko skaitīja 9. kla-
ses skolēni. Kopā ar skolotāju Ma-
ritu Kalēju visi klātesošie izpildīja 
“Dzimtenes dziesmu”. Visus dziļi 
aizkustināja represētās Rutas 
Jaunzemes atmiņu stāsts par vi-
ņas ģimenes izsūtījumu uz Sibī-
riju. Pārvaldes vadītājs Jānis Vit-
rups aicināja ikvienu neaizmirst 
skaudros pagātnes notikumus un 
godināt represētos ar klusuma brī-
di, un nolikt ziedus. Tradicionāli 
šajā dienā Vērgales pamatskolas 
9. klases skolēni devās nolikt zie-
dus arī pie mīlētāju kapa Vērgales 
kapsētā un noklausījās Vērgales 
muzeja vadītājas Mirdzas Sīpolas 
seno stāstu par zemnieku meite-
nes Annas Lazdiņas un barona 
fon Štempela mīlestību, bet kultū-
ras nama vadītāja Velga Freimane 
novēlēja jauniešiem katram atrast 
savu balto un vienīgo mīlestību. 

Vita Braže 

1. martā Grobiņas novada 
kultūras centrā “Robežnieki” 
notika Lejaskurzemes novada 
folkloras kopu gadskārtējā skate 
“Eima bišu klausīties”. Vērga-

les pamatskolas folkloras kopa 
“Čabraki” bija viena no 12 sai-
mēm, kas papildināja šo pasā-
kumu ar dziesmām un rotaļām. 
Priecājamies par iegūto 1. pakāpi 

un iespēju maijā piedalīties bēr-
nu un jauniešu folkloras svētkos 
“Pulkā eimu, pulkā teku” Iecavā.

 
Skolotāja Marita Kalēja

Vērgales pamatskolas 
folkloras kopa piedalās skatē

Edvards AKERFELDS – 2. vieta matemātikas olimpiādē, 
skolotāja I. Razma. 
Madara BRĒDIĶE – 1. vieta matemātikas olimpiādē, 
skolotāja G. Laumane.
Mārtiņš LAGZDIŅŠ – 2. vieta matemātikas olimpiādē, 
skolotāja G. Laumane.
Rihards NOVADS – 2. vieta matemātikas olimpiādē, 
skolotāja G. Laumane.
Starpnovadu volejbola sacensībās 
zēnu komandai 1. vieta, meiteņu – 2. vieta.
Folkloras kopa “ČABRAKI” Lejaskurzemes novada skatē 
ieguva 1. pakāpes diplomu.

VĒRGALES pamatskolas 
skolēnu sasniegumi olimpiādēs

Kurzemes reģiona skolēnu 10. zinātniskās pētniecības darbu kon-
ferencē 12. klasei Gerda TOMSONE ieguva atzinību. Paldies skolo-
tājai Ārijai Paipai!

Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā piedalījās divas 2. 
klases skolnieces – Monta TUMPELE ieguva augstāko pakāpi, bet 
Ērika EZĪTE 1. pakāpi. Paldies skolotājai Agritai Vakašai par sagata-
vošanu konkursam!

Pāvilostas vidusskola lepojas ar 9. klases skolnieces Martas ZA-
MARĪTES izcilajiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs. 
Šajā mācību gadā Marta ir izcīnījusi 6 godalgotas vietas, pie kam 
divas godalgas izcīnītas valsts mērogā. 25. aprīlī viņa piedalījās valsts 
25. vēstures olimpiādē 9. klasēm, kur 73 skolēnu konkurencē izcīnīja 
2. pakāpes diplomu, tikai par 1 punktu atpaliekot no 1. pakāpes. Pal-
dies skolotājai Ārijai Paipai!

Starpnovadu olimpiādē ķīmijā 9. klašu grupā Martai ZAMARĪTEI 
1. vieta. Paldies skolotājai Solveigai Ansonei!

Informāciju apkopoja direktores vietniece Aina Jakovļeva

PĀVILOSTAS vidusskolas sasniegumi 
mācību priekšmetu olimpiādēs

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Pāvilostas pilsētas Simtgades parkā.

Piemiņas brīdis Ziemupē. Atceres pasākums Vērgalē.
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Laikā, kad pavasaris mos-
tas gan dabā, gan mūsu sir-
dīs, Pāvilostas kultūras namā 
izskanēja pavasara ieskaņas 
koncerts “Saule auda audekli-
ņu”.

“Dziesma izsenis bijusi mūsu 
lielākais spēks. Mēs gavilējam, 
jo mums ir dziesma. Mēs tieca-
mies pēc brīvības, jo mums ir 
sapnis. Mēs svinam, jo mums ir 

vieta, kur kopā sanākt,” ar šiem 
vārdiem iesākās pasākums, kurā 
piedalījās:

viesi no Saldus Tūrisma in-
formācijas, kultūras un sporta 
centra – sieviešu koris “Varavīk-
sne”, diriģente Evelīna Cielava,

Pāvilostas kultūras nama vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs 
“Mārsils”, vadītāja Zane Meža-
vilka, 

Pāvilostas kultūras nama sie-
viešu koris “Sīga”, diriģente un šī 
koncerta idejas autore Liene Bre-
ča un mūsu atbalstītāja – dūdu 
spēlētāja Ieva Tālberga. 

 
Paldies visiem koncerta da-

lībniekiem un organizatoriem!
 

Sieviešu kora “Sīga”
dalībniece Aija Gertsone

Pavasara koncerts 
“Saule auda audekliņu” 1.03.2019.

12. klases skolēni Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā apmeklē-
ja izglītības izstādi “Skola-2019” un iepazinās ar vairāk nekā 70 Latvi-
jas un ārzemju koledžu un citu augstāko mācību iestāžu piedāvātajām 
studiju programmām. Apmeklējām arī Latvijas grāmatu izstādi. Patī-
kami pārsteidza grāmatu prezentācijas, īpaši saistoša bija G. Rača un 
viņa domubiedru grupas “Saldās sejas” uzstāšanās.

6.03.2019.
Trešdien pie sākumskolas skolēniem viesojās Valsts ugunsdzēsī-

bas un glābšanas dienesta (VUGD) jaunākā inspektore A. Finka un 
vadīja izglītojošu nodarbību, lai veicinātu skolēnu informētību par vie-
noto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un citiem drošības 
pasākumiem. 

11. februāris ir Eiropas “112” diena (11. datums, otrais mēnesis – 
112). Latvijā “112” darbojas kopš 1997. gada. Dienā dispečeri atbild uz 
2500–3000 zvaniem. Ir gadījumi, kad cilvēki noslogo līniju, cenšoties 
pasūtīt picu vai veicot viltus zvanus. Šādās reizēs tiek aizņemta līnija 
un operatīvie dienesti nevar sniegt palīdzību tur, kur tā patiešām vaja-
dzīga, bet vainīgais saņem reālu sodu. 

Inspektore atgādināja, kā atcerēties izsaukuma numuru, kas jāzi-
ņo. Svarīgi zināt ne tikai savu un vecāku tālruņu numurus, bet arī 
draugu un pulciņu adreses, lai nelaimes gadījumā varētu sniegt nepie-
ciešamo informāciju. Noslēgumā skolēni par izcilu klausīšanos saņē-
ma dažādas uzlīmes, grāmatas un plakātus.

    
6.03.2019.
12. klases skolēni veiksmīgi aizstāvēja savus zinātniski pētniecis-

kos darbus, kuru tēmas saistītas ar medicīnu, kulturoloģiju, vēsturi, 
tieslietām un aizsardzības jomu. 8. martā skolniece Gerda Tomsone 
ar darbu “Nepilngadīgo likumpārkāpumi un to prevencija” piedalījās 
10. Kurzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konfe-
rencē un ieguva atzinību. Darba vadītāja – skolotāja Ārija Paipa.

22.03.2019.
6. un 7. klases skolēni šajā mācību gadā  piedalījās “Junior Achie-

vement Latvija” rīkotajā radošuma un finanšu pratības konkursā “Biz-
nesa pasaka 2019”. Izvērtēšanai tika iesniegti 10 darbi.

26.03.2019.
9. klase piedalījās finanšu pratības tiešsaistes konkursā “European 

Money Quiz” un 64 klašu konkurencē ierindojās 16. vietā.

27.03.2019.
Trešdienas rītā 2. klases skolnieces Ērika Ezīte un Monta Tumpele 

audzinātājas un skatuves runas pulciņa skolotājas Agritas Valkašas 
pavadībā devās uz Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursa 
2. kārtu reģionos. 

Kurzemes reģionā piedalījās 53 skolēni no 11 novadiem un Liepā-
jas pilsētas. Dalībniekus vērtēja stingra un kompetenta žūrija – pe-
dagoģe, režisore Dace Liepniece, VISC vecākā referente Dace Jurka 
un pedagoģe, režisore Anna Jansone. Neviltots bija skolotājas prieks, 
kad tika paziņoti rezultāti! Ērika Ezīte saņēma I pakāpes diplomu un 
Monta Tumpele nopelnīja augstākās pakāpes diplomu! Apsveicam ar 
sasniegumiem!

1. konkursa kārta notika 7. martā Vērgalē, kurā piedalījās 11 mūsu 
novada skolēni. 

MARTĀ 
1., 2., 3. un 4. klase viesojās Pāvilostas bibliotēkā, lai apskatītu 

ceļojošo izstādi “Muminu ģimene no Somijas”. Skolēni iepazinās ar 
rakstnieces, ilustratores Tūves Jānsones grāmatām, skatījās animāci-
jas filmu. Pēc pasākuma 3. klases audzinātāja Gaida teica: “Sapratām, 
ka troļļi Mumini piedāvā laikmetīgu gudrību un rotaļīgu izturēšanos 
dzīvē!”

Notiek vidusskolas čempionāts dambretē. Pagaidām līdera pozīciju 
ieņem 8. klases skolēns Markuss Lazukins. 

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS 
NOTIKUMI MARTĀ
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Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
Vērgales pamatskolā

Vērgales pamatskolā noslēgusies lasīšanas vei-
cināšanas programma “Bērnu žūrija 2018”. Katram 
tās dalībniekam bija jāizlasa 6 projekta vadītāju ie-
teiktas grāmatas un tās jānovērtē. Par ekspertiem 
pieteicās 40 skolēnu, taču visas norādītās grāma-
tas izlasīt spēja vien 32, kas, protams, arī nav maz. 
Tagad, kad apkopoti visu projektā iesaistīto lasītāju 
rezultāti, varam secināt, ka mūsu skolēnu redzē-
jums mazliet atšķiras. Mūsu žūrijas visaugstāk 
novērtētās grāmatas ir T. Kalninska “Zaķa Garauša 
laimes zeme” (jaunākajā grupā), S. Simukas “Sirds-
māsas” (vidējā grupā) un P. Bankovska “Kur pazuda 
saimnieks?” (vecākajā grupā).

 Paldies skolēniem par iesaistīšanos projektā! 
Tas noslēdzās tradicionāli – ar Nakts pasākumu 
skolā, tiesa, šoreiz pat diviem – lielajiem un maza-
jiem atsevišķi. Pirms tiem jaunākajiem lasītājiem 
bija iespēja doties uz filmu “Vilks jēra ādā”, vecāka-
jiem – noskatīties filmu “Lote un pazudušie pūķi”. 
Vakara gaitā norisinājās dažādas aktivitātes. Īpaši 
šogad ar atraktivitāti iepriecināja vecāko klašu sko-
lēni, toties mazie laikus iegāja gulēt...

 Īpašs paldies Vērgales un Ziemupes publiska-
jām bibliotēkām par grāmatu aizdošanu, Benitai 
Baltrunei par līdzdalību vecākās grupas, Aigai To-
maševskai un Laurai Priedei par klātbūšanu un visa 
veida atbalstu jaunākās grupas pasākumā. Paldies 
Sarmītei Vērniecei par vakariņām, bērnudārza va-
dītājai Lienai Ernstsonei par aizdotajiem matračiem 
un visiem citiem, kas roku pielika, lai viss notiktu!

Prieks, ka lasīšanas tradīcija neizzūd.

Pasaules dzejas diena skolā
21. martā, atzīmējot Pasaules dzejas dienu, sko-

las bibliotēkā visas dienas garumā norisinājās dze-
jas lasījumi, jo bija iespējams dzejoli apmainīt pret 
konfekti. Daži šo iespēju izmantoja vairākkārt. La-
sītāju rinda izzuda tikai pēcpusdienā, kad izbeidzās 
saldumi. Iepriecināja, ka skaļās lasīšanas iespēju 
izmantoja arī tie bērni, kam tā nevedas nemaz tik 
raiti.

Izvēlēto dzejoļu saturs bija ļoti daudzveidīgs, 
līdz ar to klausīties bija interesanti. Vislielāko klau-
sītāju pulku piesaistīja 9. klases meitenes.

Uzziņai: pret konfektēm tika iemainīti 146 dze-
joļi. 

Skolotāja Iveta Vanaga

Saskaņā ar starptautisko 
teātra dienu, kura ir 27. mar-
tā, pirmsskolas izglītības ies-
tādē “Dzintariņš” no 25. līdz 
28. martam norisinājās teātra 

dienas. Katru dienu kāda no 
bērnu grupām rādīja uzvedu-
mu – pasakas dramatizāciju. 

Pirmdienā skatījāmies 3 – 4 
gadus veco bērnu grupas uzve-

dumu “Kas dzīvo namiņā?”.
Otrdienā skatījāmies 1,5 – 3 

gadus veco bērnu grupas uz-
vedumu “Kas teica ņau?” un 5 
gadus veco bērnu grupas uzve-

TEĀTRA DIENAS PIRMSSKOLĀ “DZINTARIŅŠ”
dumu “Mājdzīvnieki ceļ sev bū-
diņu”.

Trešdienā skatījāmies kul-
tūras nama bērnu dramatiskā 
kolektīva uzvedumu “Trīs sivēn-
tiņi” un 6 gadus veco bērnu gru-
pas uzvedumu “Žurku vīrs”.

Ceturtdienā teātra dienas 
noslēdza leļļu teātris “RIKKO” 
ar izrādi “Trīs ruksīši”.

Visas izrādes bija gana pa-
mācošas, jautras un amizantas. 
Katram pirmsskolas audzēknim 
atbilstoši savām spējām un vēl-
mēm bija iespēja iejusties kādā 
tēlā vai lomā.

Marts bija mēnesis, kurā 
bērni varēja mācīties gan pa-
cietību, gan drosmi, gan radoši 
izpausties, gan skaļi un skaidri 
izteikties, gan klusi sēdēt un 
uzmanīgi klausīties, gan gaidīt 
savu uznācienu, gan iejusties 
cita “ādā”, gan pārvarēt nepati-
ku darboties, gan iekļauties ko-
lektīvā un iedegties par kopēju 
lietu. 

Teātra spēlēšanu varam uz-
skatīt par jauku latviešu tautas 
tradīciju un teātra dienās pirms-

skolas iestādē varējām pārlie-
cināties, ka, iespējams, Latvijā 
nākotnē nepietiks medmāsu, bet 
lielisku aktieru, kas būs gatavi 
kāpt arī uz lielo teātru skatu-
vēm, mums noteikti būs pietie-
kami.

Izrādes, protams, bija drīzāk 
īsas, nekā garas, taču sagata-
vošanās posms bija ilgs un no-
pietns, tāpēc saku paldies par 
ieguldīto darbu grupu pedago-
giem, mūzikas skolotājai, skolo-
tāju palīgiem un dramatiskā ko-
lektīva vadītājai Maritai Hornai 
par ieguldīto darbu.

Paldies vecākiem par visa 
veida atbalstu, jo īpaši par tērpu 
nodrošināšanu jaunajiem aktie-
riem. Arī šajā darbā ielikts ne 
mazums pūļu.

Gribas cerēt, ka katrs šajā 
procesā guva gandarījuma devu, 
bet prieks par redzēto skatītā-
jiem bija liels! Lai visiem sau-
lains un radoša gara piepildīts 
pavasaris!

PII “Dzintariņš” vadītāja 
Monta Pētermane



14  www.pavilosta.lv

MŪZIKA UN MĀKSLA VĒRGALES BĒRNUDĀRZĀ
 Martu saucam par pavasara sāku-

ma laiku – rīti kļuvuši agrāki un gai-
šāki, un krēslas stundas atkāpušās. 
Skolā šis laiks ir intensīva darba un arī 
atskaišu laiks, kur parādās audzēkņu 
veiksmes un  neveiksmes, pacietības un 
radošuma mērs, spilgtākās dotības un 
talanti.  Pāvilostas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi viesojās Vērgales PII 
“Kastanītis”, sniedzot muzikālu ieska-
tu audzēkņu sasniegumos, kas tapuši  
neatlaidīgā darbā kopā ar skolotājiem 
un atbalstošiem vecākiem. Mazie klau-
sītāji iepazinās ar instrumentiem un to 
skanējumu, kurus iespējams apgūt Mū-
zikas nodaļā, to skaitā ģitāra, klavieres, 
vijole, kā arī akordeona spēle. Ritma 
iemaņas attīstošie instrumenti – kociņi, 
eglīte, tamburīni, bungas, šķīvji, kurus 
izmanto mūzikas teorijas un solfedžo  
stundās, šajā reizē guva nedalītu klau-
sītāju prieku un vēlmi parādīt publikai 
arī savas prasmes. Ar rotaļām un dziesmām aizvadījām jautro mūzikas stundiņu pie pa-
saulē pacietīgākajiem mazajiem klausītājiem, apsolot, ka mūsu sadarbība turpināsies. 
Koncertā izskanēja latviešu tautasdziesmu apdares, baroka laika komponistu darbi un 
mūsdienu laikmetīgās mūzikas skaņdarbi. 

Bet atklātajā mācību koncertā Vērgales pamatskolas brīnišķīgajā zālē savus darbus 
prezentēja Mākslas nodaļas audzēkņi un skolotāja Daiga Lapiņa.  Savukārt muzikālo at-
skaiti sniedza ģitāras spēles un klavierspēles nodaļu audzēkņi, izpildot latviešu un ār-
zemju komponistu darbus solo un  ansambļa spēlē. 

Pateicība par atbalstu un sadarbību Vērgales PII “Kastanītis” vadītājai un Vērgales 
pamatskolas direktoram un skolotājiem.

Klavierspēles skolotāja Anita Cera

MAZPILSĒTU UN LAUKU MŪZIKAS SKOLU  
JAUNO MŪZIĶU PAVASARA KONKURSS

Marts šogad tāds 
neizlēmīgs – ļaut 
pavasarim darīt sa-
vus darbus vai vēl 
pajokot ar ziemīgām 
brāzmām un snieg-
puteni. Bet neko 
darīt – sniegpulk-
stenītes un krokusi 
jau iezvana pavasara 
laiku. 22. marts Nīcā 
bija pulcējis jaunos 
mūziķus no Latvijas 
mazpilsētu un lauku 
mūzikas skolām uz 
ceturto klavieru due-

tu un kameransambļu konkursu/festivālu. Šopavasar dalībnieku skaits sniedzās pāri  di-
viem simtiem no 33 Latvijas mūzikas  skolām. Nīcas Mūzikas skolas direktore Dina Sleže 
atklāja konkursu ar ievadvārdiem, uzmundrinot jaunos mūziķus izteiksmīgam sniegu-
mam, bet Nīcas novada domes priekšsēdētājs atgādināja, ka katrs darbs, ko darām, vai 
aram, vai sējam, vai mācām, vai mācāmies, ir jādara kārtīgi un no sirds.

  Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija – instrumentu spēles  skolotāji un 
mākslinieki (A. Poļanska, I. Dejus). Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolu mazpilsētu un 
lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā pārstāvēja Vik-
torija Edija Vihmane (4. klase) un Paula Loreta Brēdiķe (5. klase).

Klavierspēles skolotāja Anita Cera

SADRAUDZĪBAS PĒCPUSDIENA GROBIŅAS MŪZIKAS UN  
MĀKSLAS SKOLĀ “PASAKA PAR DABU UN DZĪVO RADĪBU”

28. februārī notika Liepājas apkārtnes mūzikas skolu sadraudzības pēcpusdiena “Pa-
saka par dabu un dzīvo radību”, kā arī Selgas Mences radošā meistarklase. 

Koncertā izskanēja gan zināmu komponistu skaņdarbi, gan pašu audzēkņu sacerēti 
darbi. Tos vērtēja pārējie audzēkņi, pedagogi. Īpašais viesis – komponiste, Mūzikas aka-
dēmijas profesore Selga Mence, kuras skaņdarbi guvuši uzvaras  starptautiskos konkur-
sos.

Pasākumā piedalījās audzēkņi no Nīcas, Piltenes, Aizputes, Nīgrandes, Vaiņodes, Lie-
pājas 2. mūzikas skolas, Pāvilostas, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas, A. Kronvalda 
Durbes pamatskolas. 

No Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas pasākumā piedalījās ģitāristu un pianistu 
dueti, Pāvilostas vijolnieku ansamblis, kurš muzicēja kopā ar Vaiņodes vijolniekiem. Visi 
dalībnieki saņēma pateicības rakstus.

     Vijoļspēles skolotāja Dace Bērzniece

AKTUALITĀTES PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ
RADOŠĀS DIENAS LIEPĀJĀ

Brīvdienu nedēļā 14. martā Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola rīkoja 
radošo dienu mākslā un mūzikā, kad ciemos tika aicināti vecāko klašu audzēkņi, kam ir 
interese par mākslu vai mūziku. Arī mūsu skolas šī gada absolventi izmantoja šo iespēju, 
lai uzzinātu, cik daudz un dažādu iespēju piedāvā šī skola. Katram bija iespēja apmeklēt 
sev interesējošo nodaļu un pedagogu vadībā radīt kādu gatavu darbu. Ļoti iespējams, ka 
kāds no mūsu skolas audzēkņiem pēc devītās klases absolvēšanas par savu turpmāko 
mācību iestādi izvēlēsies tieši Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu. 

29. martā Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas Vērgales mākslas nodaļas audzēkņi 
un skolotāji A. Mazika un E. Freimanis apmeklēja Latvijas profesionālās ievirzes māks-
las un dizaina izglītības programmu audzēkņu konkursa II kārtas radošo darbu izstādi 
Liepājas MMDV.

Vizuāli plastiskās mākslas skolotāja Inita Zingnika
 

KERAMIKAS KONKURSS GROBIŅĀ
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņi jau sesto gadu pēc kārtas pie-
dalās Kurzemes novada keramikas darbu 
konkursā, kuru rīko Grobiņas Mūzikas 
un mākslas skola. Šogad konkurss notika 
8. martā un konkursa tēma bija “Pavasara 
prieks”. Pāvilostas Mūzikas un mākslas 
skolu  dažādās vecuma grupās pārstāvēja 
Līva Zamarīte, Paula Gerda Māliņa, Valters 
Dēvics un Inga Šlangena. Kad uzdevums 
bija izpildīts un darbi pabeigti, konkursa 
dalībnieki izmantoja iespēju piedalīties ra-
došajās darbnīcās. Pa to laiku žūrija cītīgi 
vērtēja paveikto, un, kad tas bija izdarīts, 
visi tika aicināti zālē, lai paziņotu rezultā-
tus. Mūsu skolas audzēkņiem šoreiz bija 
veicies ļoti labi – Ingai 1. vieta, Paulai un 
Valteram 2. vieta, bet Līvai atzinība. Lai iz-
dodas turpmāk!

Vizuāli plastiskās mākslas skolotāja Inita Zingnika

VALSTS KONKURSS MAZAJIEM MĀKSLINIEKIEM
Katru gadu Latvijā Nacionālais kultūras centrs organizē valsts konkursu, kura tēma 

šogad bija dabas objekta pētījums. Konkurss norisinās trīs kārtās. 
I kārta notika skolā. Pētījumi bija dažādi. Audzēkņi izvēlējās pētīt augļus, dārzeņus, 

ziedus, augus, pat dabas parādības. Četru nedēļu garumā mazie mākslinieki pētīja, kas 
notiek ar viņu izvēlēto dabas objektu. Cits izdzina asniņus un saknītes, cits uzziedēja, 
bet citi sapuva vai sažuva, kā nu kuram. Savā pētījumā audzēknis veidoja gan aprakstošo 
daļu, gan zīmējumu. Noslēgumā mākslas skolā tika izveidota izstāde no gatavajiem dar-
biem, kurus vērtēt brauca Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogi. 
Pirmās klases audzēkņi uz II kārtu nedevās un viņu darbiņus izvērtēja skolā. Par labāka-
jiem tika atzīti: Līva Zamarīte, Marta Amēlija Akerfelde un Sofija Rudzāja.

Uz II kārtu, kas notika pirmajā saulainajā pavasara dienā 22. martā Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskolas zālē no Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas devās trīs 
audzēknes, kuras pēc rezultātiem bija uzvarējušas konkursa I kārtā: Marija Elizabete 
Muižniece, Džeina Šervincka un Karīna Balode. Audzēknes pavadīja un atbalstīja pa-
sniedzēja Antra Mazika. 

No Kurzemes reģiona bija atbraukušas 13 skolas: no Saldus, Aizputes, Kandavas, Sa-
biles, Alsungas, Priekules, Kalētiem, Pāvilostas, Kuldīgas, Ventspils, Ugāles un Liepājas, 
kopā 46 audzēkņi. Konkursa otrās kārtas tēma bija līdzīga pirmajai kārtai: dabas objek-
ta vizuālais pētījums, iekļaujot vērtējumus un procesa dokumentēšanu. Konkursa darbi 
tiks tālāk sūtīti uz Rīgu un tur arī vērtēti. Laureātu apbalvošana notiks aprīļa beigās 
Rīgā. Kamēr jaunie talanti 6 stundas mērojās spēkiem un zīmēja, un pētīja dabas objek-

tus, pasniedzējiem notika meis-
tarklases: datorgrafikā un foto-
mākslā. Bija iespēja apmeklēt 
muzeju. Konkursa noslēgumā 
tika atklāta I kārtas audzēkņu 
darbu izstāde, kuru apskatīja arī 
citi mākslas skolas audzēkņi. Tā 
ir lieliska iespēja smelties idejas 
un informāciju citiem radošiem 
darbiem.

Konkursa III kārtas rezultā-
tus un visas Latvijas konkursan-
tu darbiņus varēs apskatīt aprīļa 
beigās Vecumniekos, kur uz se-
mināru dosies mūsu skolas sko-
lotājas Inita Zingnika un Antra 
Mazika.

Valsts konkurss izvēršas par 
interesantu un radošu procesu, 
kura laikā audzēkņi parāda sa-
vas spējas un radošumu. 

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas pasniedzēja Antra Mazika

Foto: Liena Ernstsone
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14. marta vakarā Pāvilostas 
galda tenisa entuziasti devās 
ceļā uz Pāvilostas sadraudzī-
bas pilsētu Gorodoku Ukrainā, 
lai 16. martā piedalītos drau-
dzības spēlē galda tenisā.

Pāvilostu pārstāvējām 7 vīrie-
šu un 3 sieviešu sastāvā. Līdzīgā 
sastāvā mūs sagaidīja arī Gorodo-
kas pilsētas spēlētāji. 

Mūs sagaidīja Gorodkas pil-

sētas mērs Romāns Koščaks un 
pauda patiesu prieku par mūsu 
ierosinājumu organizēt šāda veida 
pasākumu. Tāpat mērs atzina, ka 
galda teniss kā sporta veids viņu 
pašvaldībā kādu laiku ticis nepel-
nīti aizmirsts un šī bijusi lieliska 
iespēja sportistiem atkal paņemt 
rokā raketi un atsvaidzināt iema-
ņas.

Diena izvērtās sacensību gara 

un pozitīvu emociju piepildīta! 
Saskaitot punktus, uzvaru guva 
Pāvilostas komanda. Savukārt 
kopvērtējumā uzvarēja draudzī-
ba! Vairums sportistu atzina, ka 
šī diena bija motivējošs iemesls 
atsākt treniņus un tikties revanša 
spēlēs Pāvilostā. 

Pāvilostas galda tenisa spēlē-
tāji jau trešo gadu pēc kārtas pie-
dalās sadraudzības spēlēs entuzi-

astu līmenī ārpus Latvijas. Divus 
iepriekšējos gadus braucienus uz 
Nidu (Lietuva) un Aseri (Igaunija) 
daļēji atbalstīja Pāvilostas nova-
da pašvaldība. Šogad saskaņā ar 
konkursa nolikumu komanda ne-
varēja pretendēt uz pašvaldības 
finansējumu, tomēr tas neatturēja 
no pasākuma organizēšanas un 
došanās uz Ukrainu. Brauciena 
pilnas izmaksas finansēja paši 

sportisti no personīgajiem līdzek-
ļiem. Piedalīšanās šādos pasāku-
mos veicina komandas pašapziņu 
un motivē ar katru gadu izvirzīt 
un sasniegt arvien augstākus 
mērķus un rezultātus! Noteikti arī 
nākotnē šo tradīciju turpināsim!

Pāvilostas galda tenisa 
komandas dalībniece 

Arita Mūrniece

Draudzības spēle galda tenisā Pāvilosta – Gorodoka

23. martā Pāvilostas sporta hallē norisinājās Pāvilostas novada se-
nioru sporta diena, kuras iniciatore bija Gunta Raiberte. Pasākumā 
bez Pāvilostas senioriem piedalījās arī seniori no Vērgales pagasta un 
Priekules novada. Kopumā sportoja ap 60 senioru, un viņus atbalstīja 
ap 30 līdzjutēju. Pēc aktīvas sportošanas notika draudzīga pasēdēšana 
un pieredzes apmaiņa starp senioru kolektīviem Pāvilostas kultūras 
namā. Tika nolemts šādu sporta pasākumu organizēt katru gadu, tikai 
mainot pasākuma vietu. 

SACENSĪBU REZULTĀTI
Šautriņu mešana (20 dalībnieki)
 1. vietā Viktors Bikše – Pāvilosta
 2. vietā Austra Vagotiņa-Vagule – Pāvilosta
 3. vietā Juris Helmšteins – Vērgale
Dambrete (6 dalībnieki)
 1. vietā Astra Feldmane – Priekule
 2. vietā Ojārs Drulle – Vērgale
 3. vietā Andris Renķis – Vērgale
Basketbola metieni (14 dalībnieki)
 1. vietā Aina Stankēviča – Priekule
 2. vietā Stefa Bulavkina – Priekule
 3. vietā Tālivaldis Aniņš – Vērgale
Zolīte (6 dalībnieki)
 1. vietā Andris Zaļkalns – Pāvilosta
 2. vietā Dzintars Zamarītis – Pāvilosta
 3. vietā Sarmīte Zaļkalna – Vērgale
Novuss, sievietes (10 dalībnieces)
 1. vietā Austra Vagotiņa-Vagule – Pāvilosta
 2. vietā Aina Šteinberga – Vērgale
 3. vietā Gunta Raiberta – Pāvilosta
Novuss, vīri (5 dalībnieki)
 1. vietā Juris Helmšteins – Vērgale
 2. vietā Aivars Sprudzāns – Vērgale
 3. vietā Reinis Bistrovs – Pāvilosta
Stafete – jauktā komanda
 1. vietā Pāvilostas komanda
 2. vietā Priekules komanda
 3. vietā Vērgales komanda
Paldies šautriņu mešanas tiesnesim Ralfam Laumanim par sacen-

sību tiesāšanu un Pāvilostas novada pašvaldības sporta organizatoram 
Aldim Barsukovam par dalību pasākuma organizēšanā un tiesāšanā.

Pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere

Pāvilostas novada 
senioru sporta diena

7. martā Vērgales pamatsko-
las aktu zālē pulcējās 11 mūsu 
novada skolēni, lai piedalītos 
skatuves runas konkursā.

Ērika EZĪTE, Laura PŪPOLIŅA, 
Monta TUMPELE, Anna VANAGA 
no Pāvilostas un Marta AKERFEL-
DE, Valters APLOKS, Ance MATISO-
NE, Ieva ČIPĀNE, Gundega MATI-
SONE, Roberts INDRIEKUS, Harijs 

VĪTOLS no Vērgales. Dalībniekus 
konkursam sagatavoja skolotājas 
Agrita Valkaša, Sigita Freimane, 
Iveta Vanaga, Gunta Limberga, Ine-
se Renķe un Anda Blūmane.

Skolēnu veikumu šogad vērtē-
ja Vērgales kultūras nama vadītāja 
Velga Freimane un Vērgales pa-
matskolas skolotājs Einārs Vārs-
bergs.

Pēc skolēnu uzstāšanās un žū-
rijas apspriedes tālākam startam 
Kurzemes reģionā 27. martā tika 
izvirzīti trīs skolēni – Ērika EZĪTE, 
Monta TUMPELE un Gundega MA-
TISONE.

Vēlam veiksmi Pāvilostas no-
vada pārstāvjiem Kurzemes reģio-
na konkursā!

Vita Braže

Skatuves runas konkurss Vērgalē
Foto: V.Braže
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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 2019. gada maija izdevumam jāiesniedz līdz 29. aprīlim.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

www.pavilosta.lv

PĀVILOSTĀ

l Pāvilostas bibliotēkā aprīlī skatāma Annijas Ivanovskas fotoiz-
stāde “NO A LĪDZ Z, REDZI PASAULI SAVĀDĀK”.

l Pāvilostas bibliotēkā aprīlī skatāmi pāvilostnieces Mairitas 
Tumpeles  SIRDSDARBIŅI.

l Pāvilostas bibliotēkā 18. aprīlī plkst. 16.00 tikšanās ar dziesmi-
nieku, dzejnieku, rakstnieku, grāmatas “Skolotāji” autoru ANDRI AK-
MENTIŅU. Bezmaksas pasākums, aicināts ikviens.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 18. aprīlī plkst. 18.00 maza-
jā zālē ZAĻĀS LIELDIENU RADOŠĀS DARBNĪCAS. Aicināti piedalīties 
gan lieli, gan mazi. Bet plkst. 19.00 ieskandināsim LIELDIENU BRĪV-
DIENAS ar Pāvilostas pilsētas kultūras nama pašdarbnieku uzstāšanos 
– piedalās bērnu vokālais ansamblis “Burbulīši”, bērnu dramatiskais ko-
lektīvs, amatierteātris ar izrādi Ā. Alunāns “Mūsu pokāls”.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 26. aprīlī plkst. 19.00 DANČU 
VAKARS kopā ar ventiņu stāstnieci un zāļu sievu Līgu Reiteri un dzie-
dātāju, akordeonistu, etnomūziķi Ēriku Zepu. Ieeja bez maksas. Galdiņu 
rezervācija pa tālruni 29366112.

VĒRGALĒ

l Vērgales kultūras namā līdz aprīļa vidum ir aplūkojamas Liepā-
jas Tautas fotostudijas “FOTAST” FOTOGRĀFIJAS no izstādes, kas ir 
veltīta studijas 60 gadiem.

l IESKANDINĀSIM LIELDIENAS! 18. aprīlī plkst. 11.00 Vērgales 
kultūras namā Lieldienu ieskaņas koncerts “Glabāsim Lieldienu 
saulīti sirdīs”. Koncertā piedalās Vērgales pamatskolas jaunāko klašu 
dejotāji, folkloras kopa “Čabraki” un dziedātāji, bērnudārza “Kastanītis” 
dejotāji, kultūras nama dramatiskā pulciņa dalībnieki. Būs skatāma Vēr-
gales pamatskolas skolēnu darbu izstāde. 

l 27. APRĪLIS – DARBS, SPORTS UN ATPŪTA VĒRGALĒ! 27. ap-
rīlī, kad notiks lielā talkas diena, aicinām Vērgales pagasta iedzīvotājus 
uz Vērgales kapu sakopšanas talku. Lūdzu, paziņojiet šo ziņu arī saviem 
pazīstamiem cilvēkiem, kuri dzīvo citur, lai viņi varētu piedalīties šajā 
talkā. Tas ir ļoti jauki, ka mēs rūpējamies par savu mīļo atdusas vietām, 
bet šoreiz kopsim visu kapiem piederošo teritoriju. Pulcēšanās plkst. 
9.00 pie kapiem, un ņemam līdzi grābekļus, varbūt arī citus darba rīkus. 
Fiziskais darbs būs laba iesildīšanās pirms sporta un atpūtas dienas 
pasākumiem, kas turpināsies Vērgales centrā. Plkst. 16.00 Vērgales 
sporta namā visi interesenti tiek aicināti sportiskā garā saturīgi pava-
dīt pēcpusdienu – gan kā dalībnieki, gan kā līdzjutēji. Komandu veido 
7 dalībnieki – vēlams padomāt par noformējumu un devīzi, ko ņems 
vērā pasākuma atklāšanas sākumā. Mīļi aicinām piedalīties komandas 
no Vērgales pagasta pārvaldes, pamatskolas, bērnudārza, Vērgales 
uzņēmējiem, sportistiem, pašdarbniekiem, medniekiem, pieaugušiem 
jauniešiem, komandām no Ploces, Ziemupes un Saraiķiem. Komandas 
pieteikt līdz 24. aprīlim sporta nama vadītājam Dzintaram Semenkovam. 
Pēc sportiskām aktivitātēm vakars turpināsies Vērgales kultūras 
namā, kur notiks apbalvošanas ceremonija un saviesīgā daļa pie gal-
diņiem ar groziņiem. Ballē spēlēs Vērgales “Temperaments”, Pāvilostas 
“Piemare”, Aizputes “Sporta ielas muzikanti” un “4kW”. Komandu dalīb-
niekiem un viņu līdzjutējiem ieeja brīva, pārējiem – 3 eiro. Galdiņu re-
zervēšana līdz 25. aprīlim. Mīļie vērgalnieki un atbalstītāji! Būsim vienoti 
darbā, sportā un atpūtā! 

l 5. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00 VĒRGALES CENTRĀ GADA-
TIRGUS, kurā aicināti tirgotāji no pašu mājām, tuvākas un tālākas ap-
kaimes. Priecāsimies par stādiem un sēklām, augļu kokiem un krūmiem, 
darba rīkiem un suvenīriem, garšīgām ēdamlietām un našķiem, grāma-
tām un rūpniecības precēm. No plkst. 10.00 par muzikālo noformējumu 
parūpēsies Durbes TMA “Neparasts gadījums”, bet plkst. 11.00 notiks 
svinīga Vērgales muižas kompleksa atjaunošanas un apkārtnes labie-
kārtošanas pieņemšana. Plkst. 12.15 Vērgales kultūras namā viesosies 
Durbes amatierteātris “Dīvatrons” ar E. Untuļa lugu “Dzimumzīme de-
gungalā” – komisks stāsts par laucinieku mīlestību. Tirgotājiem pieteik-
ties pa tālruni 29189223 pie Velgas līdz 3. maijam.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO
2019. gada martā Pāvilostas novadā reģistrēti:

JAUNDZIMUŠIE – 1 PUIKA Sakas pagastā.
Sveicam ģimeni!

LĪDZJŪTĪBAS
Tā ir māte – tik skaidra kā diena, 
Mīlas gaismā pār mūžiem kas kvēl. 
Tā ir māte, kas katram ir viena, 
Kuru zaudējot īsti kļūst žēl.

(A. Balodis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Initai Zingnikai, MĀMIŅU 
Aizsaulē aizvadot!

Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas kolektīvs

Cik gājums garš – nav izmērīts,
Cik bagāts bijis tas – nav svērts,
Bet mūžs ir pateicības vērts.

(V. Kokle-Līviņa)
Izsakām savu līdzjūtību 
Initai Zingnikai, MĀMIŅU zaudējot. 

Floristu kopas 
“Āķgalnieces” dalībnieces

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS 
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS

2019. gada 16. aprīlī:
n plkst. 11.00 Vērgales pagasta pārvaldē;  
n plkst. 12.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

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

IEDZĪVOTĀJU 
ZINĀŠANAI

â  Tiek aicinātas personas ar 
izteikti mazkustīgu dzīvesveidu 
un/vai ar kustību traucējumiem 
uz nodarbībām ar zemu intensi-
tāti. Nodarbību mērķis – uzlabot 
kustību un dzīves kvalitāti. No-
darbības organizētas ar Pāvilostas 
novada domes atbalstu un iedzīvo-
tājiem ir bez maksas. Plānotās no-
darbības notiks: pirmdienās plkst. 
17.00 Vērgales kultūras namā, otr-
dienās plkst. 17.00 Pāvilostā, Vese-
lības un sociālā centrā, Lejas ielā 
10, Pāvilostā. Nodarbības vada ser-
tificēta fizioterapeite Evita Štrāla.

â Aicinājums tiem iedzīvo-
tājiem, kam ir nepieciešama in-
formācija vai palīdzība barikāžu 
dalībnieku apliecības nokārto-
šanai, zvanīt Guntai RAIBARTEI 
pa tel. 29383676 (pāvilostniekiem 
un saceniekiem) vai Mirdzai SĪPO-
LAI pa tel. 29338335 (vērgalnie-
kiem) līdz 18. aprīlim. Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā 29. aprīlī 
plkst. 10.00 ieradīsies 1991. gada 
barikāžu dalībnieku biedrības pār-
stāvji, kas izsniegs šīs apliecības. 
OBLIGĀTI! Līdzi jābūt pasei un 
Piemiņas zīmes apliecībai. Aplie-
cība paredzēta uzrādīšanai valsts 
un pašvaldību iestādēs saskaņā ar 
likumu “Par 1991. gada barikāžu 
dalībnieku statusu”. Šis likums 
paredz, ka pašvaldība ir tiesīga no-
teikt šīm personām sociālās garan-
tijas, piešķirt nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaides, kā arī atviegloju-
mus pašvaldības nodevu maksāša-
nā vai pakalpojumu saņemšanā.

â 18. aprīlī plkst. 16.00 
Vērgales kultūras namā radošā 
nodarbība “Lieldienu dekori’’, 
izmantojot ģipsi un dabas ma-
teriālus. Lūgums paņemt līdzi 
nedaudz lokanu zariņu (bērzi, 
vītoli...), divas saujas ar sūnām 
un dalības maksu 3 eiro. Sīkāka 
informācija un vēlama pieteikša-
nās līdz 15. aprīlim pie Velgas (tel. 
29189223). 

ATVAĻINĀJUMI

â Vērgales pagasta pārvaldes 
kasiere Māra ŠVĪTIŅA būs atva-
ļinājumā no 23. līdz 30. aprīlim. 

	 18.	MAIJĀ	
n Pāvilostas pilsētas iedzīvotāju un viesu 
	 muzikālā	modināšana

DZINTARU IELĀ plkst. 9.00
n Amatnieku, mājražotāju, stādu	tirdziņš, 
 darbosies Zivju virtuve
n Radošās	darbnīcas 

PILSĒTAS STADIONĀ plkst. 10.00 
n Sporta aktivitātes – minifutbols, strītbols

PIE ĀĶAGALA PLUDMALĒ plkst. 12.00 – 17.00 
n Lēkšana	no	skatu	torņa	
 ar virvēm sadarbībā ar Ropejumping.lv

PIE PAŠVALDĪBAS 
n Svētku	atklāšana – 
 sasveicināšanās, pastaiga	pa	Dzintaru	ielu

PĀVILOSTAS OSTĀ
n Ziemeļu	un	Dienvidu	molu	
	 svinīga	atklāšana

MUZEJĀ 
n Ramonas Ķiesneres gleznu izstādes	
	 “Ar	vienu	vilcienu”	atklāšana

NO PILSĒTAS STADIONA LĪDZ TIC  
n Velo-moto-auto	parāde “Ielec vasarā”

PIE TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA 
n Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja 
 Ulda Kristapsona apsveikums	svētkos 
n Pāvilostas pilsētas un Jūrkalnes 
 pašdarbības	kolektīvu	koncerts

UPESMUIŽAS PARKA ESTRĀDĒ 
n Plkst. 18.00 grupas “Raxtu	raxti”	koncerts
n Plkst. 21.00 zaļumballe kopā ar grupu “4kW”
n Vizināšanos	ar	kuģīti,	kuteri	un	laivu 
 piedāvā “Pāvilosta Marina” 

Tirdziņā savu dalību pieteikt pa tālruni 63484562

	 19.	MAIJĀ

PĀVILOSTAS BAPTISTU BAZNĪCĀ plkst. 12.00
n Pāvilostas pilsētas svētku  ekumeniskais	aizlūguma	
	 dievkalpojums,  muzicēs Ventspils baptistu draudzes koris

NO TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA plkst. 14.00 
n Orientēšanās	piedzīvojums “Iepazīsti Pāvilostu” 

Pasākumu laiki tiks precizēti 2019. gada maija Pāvilostas 
informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”, 
www.pavilosta.lv, afišās un citos informācijas līdzekļos.

Pāvilostas	pilsētas	
140	gadu	jubilejas	

un	Dzintaru	ielas	svētku	
pasākumu	programma


