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ZVEJNIEKU SVĒTKI
PĀVILOSTĀ

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena:
Pār siliem, pār mežiem
Ienāk manā sētiņā.
(Latv. tautasdz.)

2019. gada 13. jūlijā
PIE OSTAS

9.00 Svētku tirgus – mājražotāju, amatnieku, lauksaimnieku preces, zivju
produkcija, uzkodas un dzērieni, piepūšamās un izklaides atrakcijas.
11.00 Atceres brīdis Pāvilostas kapsētā pie piemiņas akmens.

NO OSTAS
11.00 Vizināšanās ar laivām pa Sakas upi un jūru (par maksu).

PLUDMALĒ
11.00 Zvejnieku svētku turnīrs pludmales futbolā un volejbolā (pieteikšanās līdz 12. jūlijam pa tālr. 29230995, nolikums – www.pavilosta.lv).
11.00 – 19.00 Lēkšana no skatu torņa ar virvēm sadarbībā ar Ropejumping.lv
(par maksu).

Pie kroga “ĀĶAGALS”
13.00 Visneaizmirstamākā bērnu ballīte “Putu paradīze” ar dejām putās.

OSTĀ
13.00 – 15.00
l Ugunīgā un enerģiskā Latvijā pirmā sitaminstrumentu ansambļa
“Perpetuum Ritmico” uzstāšanās.
l Radošās apvienības “Spiediens” improvizācijas šovs
“Iz zvejnieku dzīves”.
18.00 Burtnieku novada Matīšu tautas nama amatierteātra izrāde –
M. Zīle “Savedējs”.

PLUDMALĒ
15.00
l Kuģu un laivu parāde.
l Jūras valdnieka Neptūna sagaidīšana.
l Sportiskas aktivitātes zvejnieku stilā – glābšanas riņķa mešana ūdenī,
virves vilkšana (komandas stafete, 6 dalībnieki), enkura celšana.
l Kapelas “Luste” koncerts.

SAKAS UPĒ STARP MOLIEM
17.00 Lidojošo turbīndēļu un ūdens motociklu šovs (pēc priekšnesuma
iespēja asu izjūtu cienītājiem palidināties ar turbīndēli).

UPESMUIŽAS PARKA ESTRĀDĒ
21.00 Balle kopā ar grupām “Rumbas kvartets”, “Līvi”,
“Eels of the Sixties”.
Pusnaktī – SVĒTKU UGUŅOŠANA.
Ieeja uz pasākumu Upesmuižas parka estrādē pasākuma dienā – 10 eiro,
bērniem līdz 12 gadu vecumam un personām ar invaliditāti (uzrādot apliecinošu dokumentu) – bez maksas.
Organizē: Pāvilostas novada pašvaldība
Pasākumu atbalsta: Restorāns “Pilsētas elpa”

Zīmējums: Nikola Pūpoliņa, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 2. klase.

Šis ir laiks, kad vasara nu pa īstam ir klāt, kad dabā viss aug un
pieņemas spēkā. Klāt vasaras saulgrieži, Līgo diena un Jāņu diena – ar jāņuzālēm un siena smaržu, ar sensenām latviešu tradīcijām, dziesmām un ticējumiem, ar neatkārtojamo burvību gada
visīsākajā naktī, ar ugunskuriem, kas vieno un izstaro enerģiju.
Cienījamie Pāvilostas novada iedzīvotāji,
NOVĒLU IKVIENAM LĪKSMUS UN PRIECĪGUS
LĪGO SVĒTKUS UN JĀŅU DIENU!
Pāvilostas novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons
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2019. GADA 30. MAIJĀ VĒRGALĒ NOTIKA
KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE
Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris ZAĻKALNS. Sēdē
piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Vita CIELAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA, Ārija PAIPA un Gatis BRĒDIĶIS, kā arī pašvaldības
darbinieki – Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE un Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS.
Sēdi protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 24 darba kārtības punkti.
â Nolēma grozīt Pāvilostas vidusskolas štatu saraksta un tarifikācijas pozīciju “skolas
māsa”. Uzdeva Pāvilostas vidusskolas direktorei slēgt atbilstošu vienošanos ar darbinieci pie
darba līguma. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu Vērgales pagasta PII “Kastanītis” dome
nolēma izskatīt jūnija sēdē.
â Nolēma izdarīt grozījumus ar Pāvilostas novada domes 2019. gada 31. janvāra sēdes
lēmumu apstiprinātajos degvielas limitos Pāvilostas novada būvvaldes sadaļā.
â Nolēma dzēst Ārijai Valdai Pumpurai (mirusi 10.01.2019.) īres un nomas maksu par
summu 13,62 EUR par nekustamo īpašumu “Ploce 15” dz. 8, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvil
ostas novadā, dzēst Andrim Viesim (miris 20.07.2018.) īres un nomas maksas pārmaksu par
summu 2,74 EUR par nekustamo īpašumu “Vērgales stacija”, Vērgales pagastā, Pāvilostas
novadā, kā arī dzēst Spulgai Aijai Petkus (mirusi 25.01.2019.) nomas maksu par summu 9,87
EUR par nekustamo īpašumu “Brikši”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, un nekustamo
īpašumu “Spulgas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā.
â Nolēma ar 2019. gada 1. jūniju uz 5 gadiem iznomāt vienai personai telpu 13,8 m2 platībā Lejas ielā 10, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Noteica nomas maksu 1,42 EUR plus PVN par
1 m2 mēnesī. Nolēma apstiprināt telpas nomas līguma projektu un uzdeva Pāvilostas novada
pašvaldības izpilddirektoram organizēt elektrības starpskaitītāja un ūdens skaitītāja uzlikšanu.
â Nolēma grozīt 28.03.2019. Pāvilostas novada domes lēmumā (protokols Nr.3., 17§) “Par
zemesgabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda” lemjošās
daļas tabulas 61. punktu un izteica to šādā redakcijā:

61.

64130020170

Dzintaru iela 109 c, Pāvilosta, Pāvilostas nov.

0,1414

â Nolēma anulēt divām personām deklarēto dzīvesvietu adresē “Sīmaņi”-1, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. Uzdeva Pāvilostas
novada pašvaldības lietvedei Lienei Volenbergai Iedzīvotāju reģistrā aktualizēt faktu, ka ziņas
par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas.
â Nolēma neiebilst pret Vērgales pagasta PII “Kastanītis” slēgšanu 2019. gada jūlijā.
Uzdeva iestādes vadītājai L. Ernstsonei savlaicīgi informēt iestādes audzēkņu vecākus par
plānoto iestādes slēgšanu jūlijā.
â Nolēma uzņemt vienu personu dzīvokļu rindā kā personu, kura ar dzīvojamo platību
nodrošināma vispārējā kārtībā. Uzdeva lietvedei Lienei Volenbergai reģistrēt personu rindas
reģistrā.
â Nolēma pagarināt 10.06.2014. zemes nomas līguma Nr.120, kas noslēgts starp Pāvilostas novada pašvaldību un privātpersonu, termiņu un noteikt to līdz 2024. gada 29. maijam.
Noteica nomas maksu 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR
gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma
nodokli.
â Nolēma pagarināt 10.06.2014. zemes nomas līguma Nr.121, kas noslēgts starp Pāvilostas
novada pašvaldību un privātpersonu, termiņu un noteikt to līdz 2024. gada 29. maijam. Noteica
nomas maksu 2% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
â Nolēma pagarināt 10.06.2014. zemes nomas līgumos Nr.118 un Nr.119, kas noslēgti starp Pāvilostas novada pašvaldību un privātpersonu, noteikto termiņu, nosakot to līdz
2024. gada 29. maijam. Noteica nomas maksu 1,5% no zemesgabalu kadastrālās vērtības (zemes vienībai platībā 0,03 ha, “Rīvas katlu māja”, Rīvas, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes
vienībai platībā 0,2 ha, “Rīvas saimniecības ēka”, Rīvas, Sakas pag., Pāvilostas nov.), bet ne
mazāk kā 7,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un
nekustamā īpašuma nodokli. Noteica nomas maksu 3% no zemesgabala kadastrālās vērtības
(zemes vienībai platībā 3,0 ha “Ganības”, Sakas pag., Pāvilostas nov.), bet ne mazāk kā 28,00
EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.
â Nolēma pagarināt 10.02.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumos, kas noslēgti starp
Pāvilostas novada pašvaldību un privātpersonu, noteikto termiņu, nosakot to līdz 2029. gada
29. maijam.
â Jautājumā “Par zemes nomas platības palielināšanu” nolēma lūgt papildu informāciju
un redzējumu par nomāšanai pieprasītās papildu teritorijas izmantošanu un attīstību, kā arī
noskaidrot situāciju par šobrīd nomā esošā zemesgabala apsaimniekošanu.
â Jautājumā “Par zemes daļas piešķiršanu nomā” nolēma sniegt atbildi saskaņā ar Pāvil
ostas novada būvvaldes atzinumu.
â Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi pašvaldībai piekritīgās zemes
“Dzelzceļa iela 20”, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, vienībai 2,0957 ha platībā no trīs, četru un
piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods 0702) uz pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (NĪLM kods 0502) 2,0957 ha platībā.
â Piekrita nekustamā īpašuma “Graudiņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai, atdalot no tā 3 zemes vienības, un nolēma piešķirt nosaukumu “Purenāji”, Sakas pagasts,
Pāvilostas novads. Atdalītajām zemes vienībām 18,0 ha platībā, 7,7 ha un 2,9 ha platībā noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). Zemes vienībām 5,6 ha un 2,5 ha platībā saglabāja
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
â Nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Rudzīši”, Vērgales
pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Nolēma piešķirt nosaukumus, adreses un noteikt nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

2019. gada jūnijs

Plānotais zemes vienības
kadastra apzīmējums

Platība
(ha)

Nosaukums
un adrese

64960030342

2,5
(vairāk
vai
mazāk)

Zemes vienībai un ēkām
64960030018001,
64960030018002,
64960030018003,
64960030018004,
64960030018005,
64960030018006,
64960030018007,
64960030018008
saglabāt nosaukumu un adresi
“Rudzīši”, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads

64960030341

3,8
(vairāk
vai
mazāk)

Zemes vienībai
piešķirt nosaukumu “Rugāji”,
Vērgales pagasts, Pāvilostas
novads

NĪLMK

0101

0101

Atbilstība teritorijas
plānojumam
Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība

Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība

â Nolēma izsniegt akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281,
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju atradnei “Saliena – Rīva, 2008. gada papildizpētes iecirknis” nekustamā īpašumā “Valsts mežs Saliena”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā,
kadastra Nr.6486 006 0003, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64860110080, platība –
562,42 ha. Apstiprināja bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.DI-1-2019 un tās
pielikumus – “Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi”, “Atradnes “Saliena – Rīva, 2008. gada
papildizpētes iecirknis” atļaujas laukuma plāns ar robežpunktiem un to koordinātām LKS-92
TM sistēmā”, “Derīgo izrakteņu ieguves limits”. Dome uzdeva noteikto valsts nodevu par bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 142,29 EUR apmērā iemaksāt Pāvilostas novada
pašvaldībai pirms atļaujas saņemšanas. Saskaņā ar 2019. gada 20. februāra “Derīgo izrakteņu
ieguves limitu” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja Nr.DI-1-2019 izsniedzama
līdz 2044. gada 19. februārim.
â Nolēma atlikt jautājuma “Par Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr.3 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Pāvilostas novadā” precizētā projekta apstiprināšanu” izskatīšanu uz 2019. gada jūnija sēdi.
â Nolēma slēgt uz 1 gadu ar biedrību “Dažādas paaudzes par dzīvi”, nodokļu maksātāja
reģistrācijas kods 40008208682, nekustamā īpašuma nomas līgumu par nekustamā īpašuma
Ernesta Šneidera laukums 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nomu, nosakot nomas maksu 96,02
EUR (neskaitot PVN) mēnesī par visu iznomāto platību, 1,5% par zemes nomu un nekustamā
īpašuma nodokli pēc piestādītā maksāšanas paziņojuma. Uzdeva viena mēneša laikā noslēgt
nekustamā īpašuma nomas līgumu. Pie nekustamā īpašuma nomas līguma pievienojams apsaimniekošanas plāns. Kontroli par lēmuma izpildi uzdeva pašvaldības izpilddirektoram.
â Dome nolēma uz 25 gadiem iznomāt privātpersonai nekustamo īpašumu “Ērģeles”,
Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, pēc pašreizējā nomas līguma izbeigšanas (saskaņā ar Pāvilostas novada domes 25.04.2019. sēdes lēmumu, prot. Nr.4., 25.§) un nomas
tiesības dzēšanas zemesgrāmatā. Dome noteica, ka nomnieks maksā nekustamā īpašuma
nodokli un nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības plus pievienotās vērtības nodoklis, bet
ne mazāk ka 200,00 EUR par visu iznomāto zemesgabala platību gadā. Nolēma apstiprināt
zemes nomas līguma projektu.
â Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Magoņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 2,4 ha platībā. Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja
sagatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva Pāvilostas novada
privatizācijas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā
organizēt lēmuma 3.1. punktā minētā īpašumu atsavināšanu.
â Diskusijas raisījās par vienas privātpersonas iesniegumu par pludmales bāra izveidi,
par SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” iesniegumu par ūdens apgādes un kanalizācijas
tarifu noteikšanu, par Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājas iesniegumu par Zvejnieku
svētku darba grupas izveidošanu, par Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājas iesniegumu
par jaunas štata vietas izveidošanu, par Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājas iesniegumu par papildu pienākumu veikšanu, par privātpersonas iesniegumu iznomāt īpašuma E.
Šneidera laukums 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.
â Dome pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par administrācijas un iestāžu darbu.
Nākamās komiteju sēdes notiks 2019. gada 20. jūnijā
Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2019. gada 27. jūnijā
Pāvilostas novada pašvaldībā.
Informāciju apkopoja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Marita Kurčanova

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība maijā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Vētras 11”, Pāvilostā, 7414 m2;
l “Priediene”, Sakas pagastā, 10,6 ha;
l “Graudiņi”, Sakas pagastā, 5,6 ha;
l “Kļavas”, Sakas pagastā, 1,38 ha;
l “Ozoliņi”, Vērgales pagastā, 4,41 ha;
l “Dzilnāji”, Vērgales pagastā, 0,645 ha.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS, VPVKAC un VĒRGALES
PAGASTA PĀRVALDES DARBA LAIKS LĪGO SVĒTKOS
21. jūnijā

8.00 – 13.00 (Pāvilosta, Saka, VPVKAC)
8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30 (Vērgale).
24. jūnijā iestādes slēgtas.
PRIECĪGUS SVĒTKUS!
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Valsts prezidents reģionālajā darba vizītē
apmeklē Pāvilostas novadu
Valsts prezidents Raimonds Vējonis
un Iveta Vējones kundze 10. maijā reģionālajā darba vizītē apmeklēja Pāvil
ostas novadu.
Valsts prezidents, tiekoties ar Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju
Uldi Kristapsonu un novada domes deputātiem, pārrunāja šobrīd aktuālos jautājumus pašvaldībā un valstī. Tikšanās
iesākās ar domes priekšsēdētāja Ulda
Kristapsona nelielu prezentāciju par Pāvilostas novadu, bet turpinājumā sarunās
un diskusijās tika apspriestas tēmas par
lauksaimniecību, uzņēmējdarbību, bezdarba līmeni novadā, īstenotajiem projektiem Pāvilostas pilsētā un novadā u.c. Bet
lielākā diskusija raisījās par šobrīd valstī
aktuālāko tēmu – reģionālo reformu. Prezidents vēlējās noskaidrot, kā Pāvilostas
novada iedzīvotāji vērtē VARAM ministra
Jura Pūces piedāvāto modeli reformas īstenošanai, kur plānots Pāvilostas novadu
iekļaut bijušā Liepājas rajona robežās.
Domes priekšsēdētājs un deputāti pauda viedokli, ka nav izvērtēta iepriekšējā
reforma, kādus plusus un mīnusus tā devusi. Tāpēc grūti spriest par to, ko nesīs
jaunā iecerētā reforma. Šobrīd kā domes
vadībai, tā arī novada iedzīvotājiem ir bažas, ka tik lielā novadā Pāvilostas novads
būs nomale un zaudētājs visādā ziņā. Šobrīd novada domes labās, īstenotās lietas
– brīvpusdienas visiem skolēniem, skolēnu transports, peldētapmācība u.c. – visdrīzāk netiks saglabātas. Domes priekšsēdētājs atzina, ka ļoti gaida tikšanos ar
VARAM ministru Juri Pūci, lai viņam uzdotu jau konkrētus jautājumus un dzirdētu reformas ekonomisko pamatojumu un
nepieciešamību.
Vizītes turpinājumā Valsts prezidents
ar kundzi Pāvilostas Simtgades parkā piemiņai no viesošanās līdzās citu prezidentu stādītajiem kociņiem iestādīja ozolu.
Valsts prezidents reģionālās darba
vizītes laikā tikās arī ar Pāvilostas vidusskolas skolēniem un pedagogiem.
Iesākumā skolēni prezidentam sniedza
nelielu koncertu, lai parādītu, cik daudzpusīgi attīstīti bērni šeit aug un mācās.
Savukārt Valsts prezidents klātesošos
uzrunāja ar vārdiem: “Toreiz, dibinot jaunu Latvijas valsti, un pērnā gadā, svinot
Latvijas simtgadi, atcerējāmies nozīmīgu
faktu – lai Latvijas bērniem būtu iespēja
mācīties brīvā un latviskā valstī. Toreiz
jauni cilvēki varonīgi devās kaujās un
aizstāvēja savas valsts neatkarību. Viņi
bija īsti varoņi!
Mūsdienās varonība ir darbs, ko darāt ikdienā. Šobrīd ir ļoti daudz izaicinājumu, bet jāprot izdarīt pareizās izvēles.
Mūsdienu varoņi, kas nebaidās darīt,
izdarīt pareizo izvēli un iet uz mērķi, lai
gan ceļš ir grūtāks un sarežģīts, tomēr ir
vērtīgāki. Esiet varoņi sev, saviem draugiem, saviem vecākiem un skolotājiem.
Pārstāvot savu skolu, atcerieties, ka esat
latvieši, Latvijas valsts iedzīvotāji.
Novēlu, lai ikviens darbs, ko darāt, ir
darbs mūsu valstij. Izmantojiet laiku, ko
pavadāt skolā. Liels paldies arī skolotājiem, bez jūsu aktīvās iesaistes un bez zināšanu nodošanas skolēniem mūsu valsts
būtu citāda.”
Turpinājumā Valsts prezidents Raimonds Vējonis apmeklēja Pāvilostas ostu
un iepazinās ar molu būvniecību, kā arī
kopā ar kundzi viesojās Pāvilostas novadpētniecības muzejā.

Lai pārrunātu novadā svarīgāko uzņēmējdarbībā, Valsts prezidents apmeklēja
lielāko Pāvilostas pilsētas uzņēmumu SIA
“N-stars”. Tikšanās laikā viņam bija iespēja aplūkot ražošanas cehus. Nelielā
prezentācijā uzņēmuma vadība iepazīstināja ar uzņēmuma darbību, ar piesaistīto
ES fondu finansējuma ieguldījumu uzņēmuma attīstībā, kā arī pārrunāja problēmas, kas nav sakārtotas valstiskā līmenī
un tādējādi bremzē uzņēmuma attīstību,
darbinieku piesaisti un apmācību.
Pēc tam Valsts prezidents ar kundzi
tikās ar Pāvilostas mazo uzņēmēju Dzintaru Zamarīti, kurš pastāstīja par īstenu
Pāvilostas zvejnieku tradīcijām un zivju
kūpināšanu daudzu gadu garumā, piedāvājot nobaudīt arī gardo kūpinājumu.
Savukārt Iveta Vējones kundze Pāvil
ostā apmeklēja pirmsskolas izglītības
iestādi “Dzintariņš”, kur tās kolektīvs
sniedza nelielu koncertu. Prezidenta kundzei bija iespēja tikties ar vecāko pirmsskolas grupiņu bērniem un nedaudz
parunāties par ikdienu un notikumiem
Pāvilostā. Turpinājumā Iveta Vējones
kundze viesojās ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē (pansionātā) “Cilvēks cilvēkam”, kur tikās ar centra klientiem, darbiniekiem un vadību un
pārrunāja dažādus jautājumus un problēmsituācijas. Pēc tam prezidenta kundzei bija paredzēts apmeklēt Pāvilostas
Mūzikas un mākslas skolu. Skolas direktore, skolotāji un audzēkņi, gan sniedzot
koncertu, gan parādot mākslas nodaļas
skolēnu darbus, vēlējās atklāt audzēkņu radošumu un daudzpusību. Arī pašai
Ivetai Vējones kundzei bija iespēja padarboties dzintara apstrādē un izgatavot sev
skaistu rotiņu.
Darba vizītes noslēgumā Valsts prezidents un Iveta Vējones kundze klātienē
iepazinās ar Sociālas rehabilitācijas un izziņas centra cilvēkiem ar invaliditāti “Dvēseles veldzes dārzs” darbību Ziemupē.
Raksts un foto:
Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
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SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Maijā astoņām ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, divām ģimenēm maznodrošinātās ģimenes statuss, sešām ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, vienai ģimenei – bērna piedzimšanas pabalsts.
IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI:
Turpmāk sociālo darbinieci Inesi Vīdneri Sakā var sazvanīt pa tālruni 63453073 vai 22012032.
ATVAĻINĀJUMĀ:
šoferis Jānis Šnore no 10. līdz 25. jūnijam;
sociālā darbiniece Inese Vīdnere no 25. jūnija līdz 10. jūlijam.
Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

AICINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM!
Lūdzu parūpējieties, lai pie jūsu mājas vai viensētas būtu izlikts labi saredzams un izlasāms mājas nosaukums vai ielas numurs, kā to paredz Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada saistošo
noteikumu Nr.12 “Pāvilostas novada administratīvās atbildības noteikumi” II. nodaļas 8. punkts.
Tas nepieciešams, lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, ugunsdzēsēju, Gāzes dienesta, pašvaldības vai Valsts policijas u.c. operatīvais transports pēc iespējas ātrāk varētu jūs
atrast norādītajā adresē.

INFORMĀCIJA TIRGOTĀJIEM
ZVEJNIEKU SVĒTKOS PĀVILOSTĀ 13. JŪLIJĀ!
PIETEIKŠANĀS TIRDZNIECĪBAI:
NO PIRMDIENAS LĪDZ CETURTDIENAI 8.00 – 17.00; PIEKTDIENĀ 8.00 – 14.00.
Kontaktpersona: Mudīte Zamarīte, tālr. 63484562, e-pasts mudite.zamarite@pavilosta.lv.
Lielajiem tirgotājiem (sabiedriskā ēdināšana, alkohols) nodevas maksa veicama pēc
pašvaldības izrakstīta rēķina ar pārskaitījumu vai pašvaldības kasē nedēļu pirms pasākuma.
Sazinoties ar minēto kontaktpersonu un saskaņojot tirdzniecības platību un izcenojumu,
jebkurš tirgotājs var maksāt ar pārskaitījumu.
REKVIZĪTI MAKSĀJUMA VEIKŠANAI:
Pāvilostas novada pašvaldība, nod. maks. reģistra Nr. 90000059438;
AS “Swedbank”, HABALV22; KONTS: LV32HABA000140203706.
Amatnieki, mājražotāji un citi tirgotāji samaksu varēs veikt arī pasākuma dienā
Pāvilostas novada pašvaldības kasē Dzintaru ielā 73 no plkst. 7.00 līdz 10.00.
Vietu ierādīšana notiks 13. jūlijā no plkst. 7.00, uzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu!
Kontaktpersona Marita Horna, tālr. 29226526.
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NOTIKUMI
2019. gada maijā

Pāvilostas novada pašvaldības policija maijā veica šādus darbus:
â Pāvilostā tika konstatēts, ka no aizslēgta šķūnīša pazudis zāles pļāvējs. Cietusī
persona uzrakstīja iesniegumu Valsts policijai. Notiek izmeklēšana.
â Pāvilostā aizturēta automašīna. Izsaukta Ceļu policija. Pēc pārbaudes uzsākta administratīvā lietvedība par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā.
â Pāvilostas pilsētas svētku vakarā aizturēta automašīna. Konstatēts, ka autovadītājs
ir alkohola reibumā, tāpēc tika izsaukta Ceļu policijas ekipāža.
â Pāvilostas pludmalē ievērots cilvēks, kas pastaigājas ar suni. Suņa saimniekam
izteikts mutisks brīdinājums par pastaigām ar suni pludmalē, kur tas nav atļauts.
â Saņemta informācija par atpūtnieku iebraukšanu ar motocikliem kāpu zonā un
ugunskura dedzināšanu. Pārbaudes laikā informācija apstiprinājās. Pārkāpējiem izteikts
mutisks brīdinājums, lietas izmeklēšana turpinās.
â Sadarbībā ar Valsts policiju veikti četri reidi novada teritorijā. Pārkāpumi netika
konstatēti.
â Pēc Pāvilostas novada iedzīvotāju lūguma un sakarā ar to, ka tuvojas skolēnu vasaras brīvdienas, esam sagatavojuši informāciju par drošu braukšanu ar velosipēdu. Lūdzam iepazīties, ņemt vērā un izmantot dzīvē.

CSDD “Velosipēdista rokasgrāmata”
VELOSIPĒDA VADĪTĀJA EKSĀMENS UN APLIECĪBA

Velosipēdista apliecību var iegūt no 10 gadu vecuma, nokārtojot velo eksāmenu.
Velo testu var kārtot kādā no CSDD nodaļām vai Biķernieku kompleksajā sporta
bāzē.
Uz eksāmenu jānāk ar personu apliecinošu dokumentu (atbilstoši vecumam – dzimšanas apliecība, ID karte vai pase). Velosipēdista apliecība ir bez maksas. Ja eksāmenu
kārto pirmo reizi, tas ir bez maksas, taču atkārtots eksāmens maksā 1,08 eiro.
Ar velosipēdu var braukt transportlīdzekļu vadītāji, kuriem ir jebkuras citas kategorijas vadītāja apliecība.

VELOSIPĒDU REĢISTRĀCIJA

Velosipēdu reģistrācija ir brīvprātīga, bet ieteicama, lai palielinātu aizsardzību pret
velo zādzībām un lai nodrošinātu reģistrēto velosipēdu papildu identifikāciju un atpazīstamību neplānotas “pazušanas” gadījumā. Velosipēdu var reģistrēt elektroniski CSDD
e-pakalpojumos – https://e.csdd.lv vai jebkurā CSDD nodaļā.

LIKUMDOŠANA UN IETEIKUMI DROŠAI VELOBRAUKŠANAI

Atbasti atpūtas pasākumu
“ma-DARA – CEĻŠ” projektu bankā!
17. augustā Ziemupes jūrmalā Vērgales pagastā norisināsies jau astotais atpūtas pasākums
“ma-DARA”. Šī gada vadmotīvs ir – CEĻŠ. Pēc vārda definīcijas, ceļš ir līnija, pa kuru notiek kustība. Arī sajūtu līmenī. Ceļš, kas mūs ved, ceļš, ko mēs izvēlamies, ceļš, kas ietver sevī sapņus,
ilgas vai piepildījumu, un tajā pašā laikā ceļš kā Visuma sasaistes dzīpars – zvaigžņu ceļš, putnu
ceļš, ūdens ceļš, ziemas ceļš, ceļš mājup... Jautājums katram mums pašam – kuru ceļu ejam.
Pasākuma mērķis ir iepazīt un saglabāt mūsu senču vērtības. Tā ir vieta un laiks, kur satiekas
pagātne un tagadne, radot ko paliekošu un veicinot jaunradi, atklājot sevī prasmes, kuras pirms
tam neesam apzinājušies. Mums ir svarīgi būt daļai no senču vieduma ceļa uz cilvēku sirdīm.
Mūsu ceļa rādītāji – dziesma, māksla, ģimene, daba, dzeja, vārds, amats, mīlestība.
Atpūtas pasākums ir bez ieejas maksas. Tas ir draudzīgs ģimenēm ar bērniem.
Lai pasākums veidotos gana košs un daudzpusīgs, ir nepieciešams papildu finansējums 1500
eiro apmērā. Tas palīdzētu mums nosegt dalībnieku ceļa un materiālu izmaksas, nodrošinātu
vakariņas un naktsmājas. Ikvienam, kurš var un vēlas un kuram ir svarīgas vērtības, par kurām
iestājamies, ir iespēja atbalstīt https://projektubanka.lv/projects/ma-dara.
Mēs varam kopā RADĪT un DARĪT!
Ikviens atbalstītājs būs mīļi gaidīts 17. augustā Ziemupes jūrmalā. Kā pateicību var saņemt
arī kādu iepriecinājumu no mūsu sadarbības partneriem – vakariņas restorānā “Portus” Liepājā,
atpūtu Ziemupes jūrmalas stāvlaukuma kempingā, namiņā “Miera ostā”, braucienu ar laivu, laivošanu par Durbi, Tebru vai Rīvu, kā arī mazākas dāvanas no mācību dravas “Strops”, “Embūtes
garšaugiem”, “Ievleju lauku maizes”, “Jūras rotām”, “Pāvilostas laivām” u.c.
“ma-DARAS” organizatoru komanda – Daiga, Daina, Austris, Jānis, Ulvis.
Vairāk informācijas, zvanot 29400470 vai rakstot ziemupiite@inbox.lv.
www.facebook.com/pasakumsmadara/
www.facebook.com/Ziemupesjurmala/
www.facebook.com/ziemupite/

Bērnus līdz 7 gadu vecumam atļauts vest personām, kuras sasniegušas 18 gadu
vecumu, ja velosipēdam iekārtoti papildu sēdekļi un droši kāpšļi bērna kāju atbalstam.
Bērnam jābūt ar aizsprādzētu aizsargķiveri.
Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos bērniem neatkarīgi no vecuma
braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi.
No 7 gadu vecuma atļauts braukt ar velosipēdu pa ietvēm, velosipēdu ceļiem, brauktuvi vai ceļa nomali tikai pilngadīgas personas pavadībā.
7 – 10 gadi: var mācīties braukt pagalmā, parkā, stadionā vai uz ielas pieaugušo
klātbūtnē (pieaugušajam jābūt vismaz 18 gadus vecam).
No 10 gadu vecuma: var kļūt par pilntiesīgu velosipēda vadītāju, ja sekmīgi nokārtots velosipēda vadītāja eksāmens.
Velosipēdistiem ir atļauts šķērsot regulējamas un neregulējams gājēju pārejas
braukšus ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu (apmēram 4 – 5
km/h) un netraucējot gājējiem. Pirms brauktuves šķērsošanas jāsamazina ātrums un
jāpārliecinās par drošību.
Velosipēdistiem, braucot pa ietvi, jāpārvietojas tādā ātrumā, kas neapdraud satiksmes drošību un gājējus.
Velosipēdistiem pa ceļu jāpārvietojas vienā rindā, tuvāk braukšanas joslas labajai
malai. Tālāk uz brauktuves atļauts izbraukt tikai, lai apbrauktu, apsteigtu vai apdzītu,
veicot kreiso manevru, un braukšanai pretējā virzienā.
Ar velosipēdu var pārvadāt pasažierus, ja braucamais (velorikšas) izgatavots speciāli šim nolūkam. Šādu braucamo lietošanas nosacījumus un maršrutus nosaka pašvaldības.
Piedaloties ceļu satiksmē, velosipēdam jābūt tehniskā kārtībā un aprīkotam ar
bremzēm. Dodoties garākos braucienos, vēlams līdzi ņemt pumpi, rezerves kameru,
līmkomplektu.
Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos tā sānos, riteņu abās pusēs, jābūt aprīkotam ar gaismas atstarotājiem,
priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju,
kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēda vadītājam jābūt tērptam atstarojošā
vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
Velopasažieriem līdz 7 gadiem un velobraucējiem līdz 12 gadiem ķiveres ir obligātas. Par aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī pasažiera vešanu bez aizsprādzētas ķiveres policija var izteikt brīdinājumu vai piemērot vadītājam 30 eiro lielu sodu.
Personiskai drošībai ķiveri ieteicams lietot ikvienam velobraucējam. Velosipēdistiem der zināt arī to, ka gājējiem ārpus apdzīvotām vietām un apdzīvotās vietās neapgaismotos ceļa posmos jāpārvietojas pretim transportlīdzekļu braukšanas virzienam.
Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks
Aleksandrs Urtāns
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IEDZĪVOTĀJU APTAUJA PĀVILOSTAS NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.–2026. GADAM IZSTRĀDEI
Ar Pāvilostas novada domes 2019. gada 31. janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 20.§) ir uzsākta Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam izstrāde. Attīstības programmas mērķis ir noteikt prioritāros investīciju projektus un veicamās darbības novada mērķtiecīgai
attīstībai turpmākajos septiņos gados.
Aicinām jūs piedalīties jaunās novada attīstības programmas izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Pāvilostas novada iedzīvotāju viedokli
par novada apdzīvoto vietu attīstības iespējām, izaicinājumiem un to iespējamiem risinājumiem. Aptaujas anketu līdz 2019. GADA 1. JŪLIJAM var aizpildīt elektroniski interneta vietnē
www.pavilosta.lv, kā arī papīra formātā. Papīra formātā aizpildītās anketas var atstāt Pāvilostas
novada domē, Vērgales pagasta pārvaldē un novada bibliotēkās. Aptauja ir anonīma, un aptaujas
rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.
1. Jūsu dzīvesvieta atrodas:
Pāvilostā

Sakas pagastā

Vērgales pagastā

Pāvilostas novadā dzīvoju tikai vasarā
Citur
(lūdzu, norādiet kur):

................................................................................................

2. Jūsu nodarbošanās:
Skolēns, students

Uzņēmējs, pašnodarbināta
Privātā uzņēmuma
persona
darbinieks
Valsts, pašvaldības iestādes
Bezdarbnieks
darbinieks
Cits variants (lūdzu, norādiet kāds) ................................
...........................................

Pensionārs
Mājsaimniece/-ks

3. Jūsu darba/mācību vieta atrodas (iespējama tikai 1 atbilde):
Pāvilostas novadā
Citur
(lūdzu, miniet kur):

Liepājā

Nestrādāju/nemācos

..............................................................................................

4. Kur jūs visvairāk iegūstat informāciju par pašvaldības darbību?
(iespējamas vairākas atbildes):
Domē, pagasta pārvaldē

Sociālajos medijos (Facebook, Twitter)

Vietnē www.pavilosta.lv

Informatīvajā izdevumā
“Pāvilostas Novada Ziņas”
(arī elektroniskajā versijā)

Citur (lūdzu, norādiet kur)

6. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un infrastruktūras kvalitāte
Pāvilostas novadā:
Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
NeapNav
neapmie- mierina viedokļa/
rina
neizmantoju

Ielu un ceļu tehniskais stāvoklis
Gājēju ietves un veloceliņi
Ielu apgaismojums
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Ūdensapgāde un kanalizācija
Namu apsaimniekošanas
pakalpojumi
Atkritumu savākšana un izvešana
Veselības aprūpes pakalpojumi
Sociālās palīdzības pakalpojumi
Sabiedriskās kārtības
nodrošināšana
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Vispārējās izglītības pakalpojumi
Interešu un neformālā izglītība
Kultūras un izklaides pasākumi
Bibliotēkas
Sporta aktivitātes
Tūrisma informācijas centru pakalp.
Sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumi
Novada domes pakalpojumi
Vides sakoptība
7. Kādu pakalpojumu jums visvairāk pietrūkst Pāvilostas novadā?

.............................................................................
.............................................................................

5. Lūdzu, novērtējiet, cik pieejami, jūsuprāt, ir šādi pakalpojumi un nodarbošanās
jomas Pāvilostas novadā:
Apmierina

Drīzāk
apmierina

Drīzāk
NeapNav
neapmie- mierina viedokļa/
rina
neizmantoju

Sabiedriskais transports
Centralizētā ūdensapgāde
Centralizētā kanalizācija
Centralizētā siltumapgāde
Pirmsskolas izglītība
Vispārējā izglītība
Interešu un neformālā izglītība
Skolēnu pārvadājumi
Veselības aprūpe
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Bibliotēkas
Kultūras pasākumi
Iespējas nodarboties ar sportu
Aktīvās atpūtas iespējas
Nodarbinātības iespējas

PAŠVALDĪBA AICINA UZ SABIEDRISKO
APSPRIEŠANU PAR MEŽA IELU 7, PĀVILOSTĀ
Pāvilostas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus 20. jūnijā plkst. 13 pašvaldības semināru
un izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā, Pāvilostā) piedalīties publiskajā apspriešanā par Meža
ielu 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā (šī vieta labāk zināma kā bijusī Pāvilostas robežsardzes bāze
vai armijas daļa Sakas upes otrā pusē).
Paredzēts, ka sapulcē piedalīsies domes priekšsēdētājs un deputāti, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības darbinieki un citi interesenti.
Iedzīvotāji aicināti apmeklēt sapulci un izteikt savas domas, idejas un redzējumu par
bijušās armijas daļas attīstību un pielietojumu.
Iedzīvotājiem, kuriem nebūs iespējams apmeklēt sapulci klātienē, lūgums līdz 19. jūnijam
plkst. 16 savas idejas un ierosinājumus iesūtīt elektroniski e-pastā dome@pavilosta.lv ar norādi
– sabiedriskai apspriešanai par Meža ielu 7, Pāvilostā.

8. Kādi infrastruktūras uzlabojumi prioritāri būtu jāveic jūsu pilsētā vai pagastā?
Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus.
Jāremontē ielas un autoceļi
Jāuzlabo ielu apgaismojums

Jābūvē jaunas ietves un veloceliņi
Jāuzlabo centralizētā ūdensapgāde
un notekūdeņu savākšana
Jāatjauno publiskās ēkas
Jāuzlabo centralizētā siltumapgāde
Jāsakopj parki un apstādījumi
Jāierīko jaunas atpūtas vietas un
bērnu rotaļu laukumi
Citi (lūdzu,
........................................................................................................
miniet kādi)
.......................................................................................................
9. Kādi, jūsuprāt, ir steidzamākie darbi, kas pašvaldībai būtu jārisina vispirms
(piemēram, publisko pakalpojumu, infrastruktūras vai citās jomās)?

11. Lūdzu, norādiet, ar ko lepojaties, dzīvojot vai strādājot Pāvilostas novadā:

Paldies par dalību aptaujā! Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un publicēti www.pavilosta.lv.
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PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDĒ 2019.GADA
MARTĀ UN APRĪLĪ PIEŅEMTIE LĒMUMI
BIS * lietas Objekta nosaukums
Nr.

“Sārtene” atkal izpalīdz

Adrese/Nosaukums

Valsts nozīmes ūdenstekas būvniecība

Nosaukums,
Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads

Rakta dīķa ierīkošana

Nosaukums, Sakas · Lēmums par administratīvā procesa lietas
pagasts, Pāvilos- izbeigšanu patvaļīgās būvniecības radīto seku
tas novads
novēršanai

Patvaļīgi uzbūvētas un
pārbūvētas ēkas

Adrese, Pāvilosta,
Pāvilostas novads

· Lēmums par administratīvā procesa lietas
ierosināšanu patvaļīgās būvniecības radīto seku
novēršanai
· Lēmums par informācijas iesniegšanu būvvaldē
līdz 2019.gada 20.maijam

BIS81233-290

Dzīvojamās mājas un
septiņu saimniecības
ēku neesība

Adrese, Ziemupe,
Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads

· Izziņa par ēku neesību

BIS81260-291

Dzīvojamās mājas un
septiņu saimniecības
ēku neesība

Adrese, Sakas,
Pāvilostas novads

· Izziņa par ēku neesību

BIS81433-292

Četru atpūtas māju
būvniecība

Adrese, Vērgales
pagasts, Pāvilostas novads

· Būvniecības iesnieguma akcepts
· Atzinums par būves pārbaudi
· Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
· Būvatļaujas izsniegšana

BIS81801-293

Elektronisko sakaru
kabeļu kanalizācijas
pievada būvniecība

Adrese, Vērgales
pagasts, Pāvilostas novads

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

BISIO-103487 0,4 kV GVL
82301-294 Z1 no
TP2398 pārbūve

Adrese, Ziemupe,
Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads

· Būvniecības iesnieguma akcepts
· Atzinums par būves pārbaudi
· Paskaidrojuma raksta akcepts
· Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

BIS0,4 kV pieslēguma
83070-295 izbūve

Adrese, Vērgales
· Paskaidrojuma raksta akcepts
pagasts, Pāvilostas · Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
novads
· Atzinums par būves pārbaudi

BISVidi degradējoša,
84187-296 sagruvusi un drošību
apdraudoša būve

Adrese, Pāvilosta,
Pāvilostas novads

· Pieci atzinumi par būvju pārbaudi

BISVidi degradējoša,
84504-297 sagruvusi un drošību
apdraudoša būve

Adrese, Pāvilosta,
Pāvilostas novads

· Astoņi atzinumi par būvju pārbaudi

BISVidi degradējoša,
84561-298 sagruvusi un drošību
apdraudoša būve

Adrese, Sakas
· Atzinums par būves pārbaudi
pagasts, Pāvilostas
novads

BISRakta dīķa ierīkošana
84586-299

Nosaukums, Sakas · Būvniecības iesnieguma akcepts
pagasts, Pāvilostas · Paskaidrojuma raksta akcepts
· Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
novads
· Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu
izpildi
· Atzinums par būves pārbaudi

BISAktīvā tūrisma kom84591-300 pleksa būvniecība

Adrese, Saraiķi,
Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads

· Būvniecības iesnieguma akcepts
· Atzinums par būves pārbaudi
· Būvatļaujas izsniegšana
· Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

BISLaukuma-terases
84908-301 ekspluatācijas drošības
pārbaude

Adrese, Vērgale,
Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads

· Atzinums par būves pārbaudi

BISSaimniecības ēkas
85026-302 pārbūve

Adrese, Pāvilosta,
Pāvilostas novads

· Būvniecības iesnieguma akcepts
· Paskaidrojuma raksta akcepts
· Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
· Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu
izpildi

· Lēmums par būvniecības procesa uzraudzības deleģējumu Durbes novada būvvaldei

BISDzīvojamās mājas telpu Adrese, Saraiķi,
86443-303 vienkāršota atjaunoVērgales pagasts,
šana
Pāvilostas novads

· Paskaidrojuma raksta akcepts
· Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
· Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
· Atzinums par būves pārbaudi

BISFasādes vienkāršota
86448-304 atjaunošana

Adrese, Saraiķi,
Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads

· Paskaidrojuma raksta akcepts
· Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
· Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
· Atzinums par būves pārbaudi

BISDzīvojamās mājas
86457-305 pārbūve

Adrese, Vērgales
pagasts, Pāvilostas novads

· Būvniecības iesnieguma akcepts
· Atzinums par būves pārbaudi
· Būvatļaujas izsniegšana
· Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
· Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
· Izsniegts būvatļaujas Pielikums Nr.1

BISSaules fotosintēzes
86478-306 paneļu sistēmas
uzstādīšana

Adrese, Sakas
· Būvniecības iesnieguma akcepts
pagasts, Pāvilostas · Paskaidrojuma raksta akcepts
novads
· Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
· Atzinums par būves pārbaudi

BISŽoga izbūve
86498-307

Adrese, Ziemupe,
Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads

* BIS – Būvniecības informācijas sistēma
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· Paskaidrojuma raksta akcepts
· Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
· Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
· Atzinums par būves pārbaudi

Stādītājas (no kreisās) Mirdza Jansone, Marta Rolmane, Vija Bolgova,
Ausma Ozola un Velta Citskovska.
Vairāk nekā 30 gadu garumā Pāvilostas daiļdārznieku interešu kopa “Sārtene”
ir ieinteresēta, lai pilsētas apstādījumi
būtu aprūpēti. Arī šogad ainavu arhitektei
bez kopas dalībnieču palīdzības nebūtu izdevies paveikt plānotos darbus.
Par godu Pāvilostas 140 gadu svinībām
pilsētas apstādījumos vasarā dominēs tumši zila krāsa, kuru attēlos miltainās salvijas

un Dienvidamerikas verbēnas. Balto krāsu
manīsim kosmeju, meža puķu tabakas ziedos un parasto krustaiņu lapās. Smilškrāsu
redzēsim niedru molīnijas smilgās.
Turklāt vasaras puķes izaudzētas tepat pie Pāvilostas! Paldies SIA “VIP dārzs”
saimniekiem Ivetai un Dagnim Ozoliem!
Ainavu arhitekte Anda Uzare

Reizi gadā pieejama
bezmaksas pārbaude

Latvijā ikviens, kurš gada laikā nav vērsies pie sava ģimenes ārsta saistībā ar kādu
saslimšanu, var doties pie ārsta uz bezmaksas profilaktisko pārbaudi. Apskates laikā ģimenes ārsts iztaujā pacientu un izvērtē viņa vispārējo veselības stāvokli. Priecē, ka daudzi ģimenes ārsti ir apzinājušies audzēju nopietnību un līdz ar to ievērojami pieaudzis to
pacientu skaits, kas izmeklēti paātrinātā kārtā – ārpus rindas jeb izmantojot “zaļo koridoru”. 2018. gadā pacientu skaits pieaudzis par 34%, sasniedzot 46 500. 2018. gada sešos
mēnešos gandrīz 95% no kopumā 1297 ģimenes ārstiem kādam no saviem pacientiem nozīmējuši valsts apmaksātu izmeklējumu paātrinātā kārtā. Izplatītākās vēža lokalizācijas
gadu no gada paliek nemainīgas. Sievietēm tie ir krūts, ādas ne-melanomas, kolorektālie
un dzemdes ķermeņa ļaundabīgie audzēji. Savukārt vīriešiem pirmajā vietā ir prostatas,
plaušu, ādas ne-melanomas un kolorektālais vēzis. Kopumā ir zināmi vairāk nekā 200
audzēja paveidu. Pozitīvi ir tas, ka 2017. gadā, atsaucoties uz izsūtītajām informatīvajām
vēstulēm, valsts apmaksātajam krūts vēža skrīningam atsaucās apmēram 44% uzaicināto
sieviešu (gadu iepriekš – 27%). Jaunākie Nacionālā veselības dienesta dati rāda, ka 2018.
gadā skrīnings veikts 42% no uzaicinātajām sievietēm noteiktajā vecumā. Aicinājumu
veikt krūts vēža skrīningu izsūta sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem reizi divos gados. Savukārt profilaktiskai dzemdes kakla pārbaudei 2017. gadā atsaucās 39% sieviešu
(gadu iepriekš – 25%), 2018. gadā – gandrīz 44% uzaicināto sieviešu. Šīs vēstules izsūta
sievietēm no 25 gadu vecuma reizi trijos gados. Viens no mūsu mērķiem – lai arī katram
Latvijas vīrietim tiktu izsūtīta informatīva vēstule par veselības pārbaudi. Lai palīdzētu gan vīriešiem, gan viņu sievietēm, kuras uztraucas par kādu simptomu savu tuvāko
ikdienā, mūsu biedrības cilvēki labprāt sniegs atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.
Zvaniet, tālrunis 28960605, rakstiet, e-pasts dppd.biedriba@inbox.lv.
Biedrības “Dažādas paaudzes par dzīvi” pārstāvis
Ēriks Mikelšteins
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Imunitātes stiprināšana –
10 soļi, kā palikt veselam
Neviens no mums nevēlas saaukstēties, saslimt ar vīrusu vai gripu. Slimošana
nozīmē ārsta apmeklējumu, sēdēšanu rindā kopā ar citiem saslimušajiem, izrakstītas antibiotikas, pēc kuru lietošanas ir nelāga pašsajūta.
Vai ir kāds brīnumlīdzeklis, kas ļauj novērst saaukstēšanos un vīrusus?
Izrādās, ka ir. Ir vairāki veidi, kā tu vari stiprināt savu imunitāti un ar dabīgiem
līdzekļiem novērst saaukstēšanos.

10 soļi, kā izvairīties no saaukstēšanās/
vīrusiem visa gada garumā
1. solis. ĒD ĪSTU PĀRTIKU!
Īsts ēdiens ir dabiski pārtikas produkti
vai produkti, kas ir minimāli pārstrādāti,
pirms tie nonāk uz tava šķīvja. Šie pārtikas
produkti palīdz būt veseliem un dabiski cīnīties pret slimībām. Izvēloties īstus produktus, tu nodrošināsi organismu ar visām tam
nepieciešamajām uzturvielām. Ēd augļus,
dārzeņus, zivis, gaļu, rīsus, pupiņas, neapstrādātus riekstus un sēklas. Neēd ātrās
uzkodas un pusfabrikātus un centies vairāk
gatavot mājās.
2. solis. VEIC FIZISKAS AKTIVITĀTES!
Nav būtiski, vai tā ir soļošana, skriešana,
joga, pilates vai cita fiziska aktivitāte. Svarīgākais ir izvēlēties sev tīkamo un darīt to
regulāri. Lai arī tu nedomā, ka tev vajadzētu
sportot, jo nevēlies saaukstēties, patiesībā
tieši tā tas ir. Sportošana ir viens no labākajiem veidiem, kā uzlabot vispārējo veselību
un palikt vīrusu neskartam arī gripas laikā.
Pēc ASV zinātnieka Mihaela Flinna domām
(viņš pētījis treniņu ietekmi uz imūnsistēmu), 30 minūšu ilgi fiziski vingrinājumi
trīs līdz četras reizes nedēļā ir efektīvākais
veids, kā stiprināt imūnsistēmu. Lielāka slodze var radīt pretēju efektu.
3. solis. KĀRTĪGI IZGULIES!
Šī sensenis zināmā metode darbojas
arī šodien. Ja tu regulāri guli mazāk par 7
stundām, tad saaukstēšanas risks palielinās
par 300%. Regulāra izgulēšanās – minimāli 7 stundas, optimāli 8 stundas, bet ideālā
gadījumā 9 stundas – ir labas veselības saglabāšanas pamatprincips. Pētījumi rāda,
ka regulāra neizgulēšanās veicina ne tikai
saaukstēšanos un veselības problēmas, bet
arī lieko svaru.
4. solis. ATCERIES PAR C VITAMĪNU!
C vitamīns palīdz stiprināt imūnsistēmu.
Pētījumi liecina, ka C vitamīns spēj mazināt
saaukstēšanās risku un saīsina slimības lai-

ku. C vitamīns neuzkrājas organismā, kā citi
vitamīni, tāpēc to ir nepieciešams uzņemt
katru dienu. Vislabākais veids, kā uzņemt C
vitamīnu, ir ēst svaigus augļus un dārzeņus.
Apēdot vienu kivi dienā, tu uzņemsi C vitamīna dienas normu. Daudz C vitamīna satur
apelsīni, upenes, paprika.
5. solis. NODROŠINI ORGANISMU AR
D VITAMĪNU!
Jaunākajos pētījumos ir atklāta D vitamīna milzīgā ietekme uz veselību. Jau
sen zināms, ka šis vitamīns ietekmē kaulu
veselību, taču tagad D vitamīna trūkumu
saista ar daudzām citām veselības problēmām. D vitamīns veidojas organismā dabīgā ceļā saules gaismas ietekmē, tas regulē
vairāk nekā 2000 gēnu, arī imūnsistēmu.
Diemžēl gandrīz 90 procentiem cilvēku nav
pietiekams šī vitamīna daudzums organismā. Zems D vitamīna līmenis izsauc biežu
saauktēšanos, tai skaitā ar dažādām elpošanas ceļu infekcijām. Lai noskaidrotu D
vitamīna līmeni, nepieciešams veikt asins
analīzes, un tad atbilstoši to rezultātiem
lietot D vitamīnu uztura bagātinātāju formā
no oktobra līdz aprīlim, jo tad Latvijā nav
pietiekami daudz saules, lai organismā šis
vitamīns veidotos.
6. solis. MĒĢINI SAMAZINĀT CUKURA DAUDZUMU!
Cukurs novājina tavu imūnsistēmu un
palīdz vairoties organismam nelabvēlīgām
baktērijām. Samazināt cukura daudzumu ir
īpaši būtiski paaugstināta stresa un vīrusu
laikā. Cukura vietā labāk izvēlies dabīgus
saldinātājus, piemēram, medu, stēviju, kļavu
sīrupu.
7. solis. DODIES SVAIGĀ GAISĀ!
Ziemā telpās var rasties daudz toksīnu
un baktēriju. Sausais gaiss, ko ieelpojam apkures laikā, padara mūsu elpceļus uzņēmīgākus pret vīrusiem. Tāpēc atceries vēdināt
telpas vairākas reizes dienā.

8. solis. BIEŽĀK MAZGĀ ROKAS, JO
ZIEPES UN ŪDENS NONĀVĒ BAKTĒRIJAS!
9. solis. PRIECĀJIES PAR DZĪVI!
Nav nekā graujošāka par stresu, kas
izraisa dažādu veidu veselības problēmas,
tostarp saaukstēšanos un vīrusu slimības.
Izrādās, ka 80 procenti veselības problēmu
ir tieši stresa izraisītas. Viens no labākajiem
veidiem, kā pārvarēt stresu, ir līdzsvarot
savu dzīvi, ienesot tajā prieku. Vai tā būtu labas grāmatas lasīšana, mūzikas klausīšanās,
došanās uz kino vai teātri, sportošana ar ģimeni vai draugiem, ir svarīgi iekļaut izklaidi
un prieku savā ikdienā.
10. solis. SARGĀ SEVI, JA SASLIMIS
ĢIMENES LOCEKLIS!
Ja saslimis ģimenes loceklis, darba kolēģis, ja esi saskarsmē ar saslimušu cilvēku
vai sākusies gripas izplatība, profilaksei vari

lietot homeopātiskos preperātus, kas darbojas ļoti efektīvi.
Homeopātiskos preparātus vari lietot kā
profilakses līdzekļus un kā ārstnieciskus līdzekļus slimības laikā. Profilaksei tos lieto
retāk (vienu divas reizes dienā), ārstēšanās
nolūkā biežāk – ik pēc 15, 20 vai 30 minūtēm atbilstoši saslimšanas izpausmēm un ražotāja norādījumiem. Piemēram, var ieteikt
“Bittner” ražoto preparātu “Aflubin”, kas ir
pieejams gan tablešu, gan pilienu veidā un
lietojams kā profilaktiskos, tā ārstnieciskos
nolūkos.
Neviens no mums nevēlas slimot. Sekojot šiem 10 vienkāršajiem ieteikumiem,
tu ne tikai izvairīsies no saaukstēšanās un
vīrusiem, bet pasargāsi savu organismu arī
no citām, daudz nopietnākām hroniskām
slimībām.
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Atklāj gleznu izstādi

Pāvilostas novadpētniecības
muzejā Pāvilostas pilsētas svētkos
atklāja Ramonas Ķiesneres gleznu izstādi “Ar vienu vilcienu”.
Izstādes autore klātienē stāstīja par savām gleznām, cilvēkiem
un atmiņām: “Ar vienu vilcienu
uzzīmēta glezna var kļūt par kaut
ko ģeniālu. Pieredze? Talants?
Smaga darba rezultāts? Roku
veiklība? Ilūzija? Mīts? Katram
iespēja izdomāt pašam. Ar vienu
vilcienu braucot, var sastapt dārgu mūža mīlestību, likteni. Tas
patiešām ir iespējams. Jo ilgāk
dzīvo, jo skaidrāk saproti, ka mēs
taču patiesībā visi braucam ar vienu vilcienu. Virzienā… nezināmā.
Tomēr mēs ticam, mīlam un
gaidām. Ar vienu vilcienu uzzīmējam sirdi, zvaigzni, mākoni, puķi…
Ar vienu vilcienu caurbraucam
tik daudzām un dažādām stacijām
– ritmiski, monotoni un noteiktos
laikos. Galamērķis gan mums katram ir savs – katram ir kāds nebeidzams sapnis, savs īpašais ceļš

un sava satikšanās.”
Ramona ĶIESNERE ir dzimusi Rīgā 1966. gada 4. maijā.
Daudzi datumi, fakti un sastaptie
cilvēki pēc gadiem izrādās liktenīgi. Tā arī šis datums, 4. maijs,
1990. gadā kļuva par Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu, visas valsts svētkiem.
Absolvējot Rīgas 4. vidusskolu,
kas tagad ir Angļu ģimnāzija, Ramona vēl nenojauta, ka vēlāk kļūs
par angļu valodas skolotāju. Padomju Savienībā ar slēgtām valsts
robežām svešvalodas zināšanas
nelikās ļoti svarīgas. Padziļinātā
angļu valodas mācīšanās tolaik
šķita pilnīgi lieka. Vēlāk par Ramonas dzīvesbiedru kļuva bijušais
klasesbiedrs, un četrus bērnus
viņi audzināja, abi būdami studenti. Taču tieši tas caur Jaunatnes
Sarkanā Krusta organizāciju saveda viņus kopā ar brīnišķīgiem un
izpalīdzīgiem cilvēkiem no Somijas, Jakobštatas pilsētas, ar kuriem
saikne ir saglabāta joprojām. Tur
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“BĒRNU ŽŪRIJAS” SADRAUDZĪBAS
PASĀKUMS CĪRAVĀ

pēc Latvijas Mākslas akadēmijas
beigšanas notika arī Ramonas pirmā gleznu izstāde, kas bija veltīta
Pāvilostai – mazai, romantiskai pilsētiņai pie Baltijas jūras.
Nostrādājusi dažus gadus Pāvilostas mākslas skolā par pedagoģi, Ramona ar ģimeni pārcēlās
uz Salaspili. Šobrīd viņa māca
gleznot savā studijā “RADI”, kur
interesenti iepazīstas ar eļļas krāsu tehniskajām iespējām, tiek rosināti sevi pilnveidot vai atklāt no
jauna, baudīt krāsu daudzveidību
un bagātību, saskatīt skaisto sev
apkārt un iemūžināt savus sapņu
un fantāzijas.
Muzejā jūnijā un jūlijā skatāmas divas izstādes – R. Ķiesneres
gleznu izstāde “Ar vienu vilcienu”
un Liepājas Tautas mākslas un
kultūras centra lietišķās mākslas
studijas “Zītars” izstāde “Dzintara
rotas”.
Foto: D. Vītola
Muzeja vadītāja
Irina Kurčanova

Pāvilostas bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” dalībnieki saņēma ielūgumu
no Cīravas bibliotēkas jaunajiem
lasītājiem, kuri aicināja mūs uz
kopīgu sadraudzības pasākumu
“Vasara, mēs nākam!”.
Tā 20. maijā devāmies uz Cīravu, kur mūs laipni sagaidīja bibliotēkas vadītāja Anita Tuleiko un
Dzērves pamatskolas skolēni. Visi
kopā devāmies uz Cīravas Mežaparku, kur mūs jau gaidīja meža
iemītnieki – Ragana un viņas uzticamais draugs Kaķis. Mēs tikām
sadalīti divās grupās, jo kopumā
bijām diezgan kuplā skaitā. Viena
grupa turpināja ceļu kopā ar Kaķi,
otra grupa – ar Raganu, pa ceļam
sastopot arvien jaunus meža iemītniekus – Zaķi, Lāci, Leopardu – un
izpildot viņu uzdotos uzdevumus.
Protams, kā jau tas piederas
pasākumam svaigā gaisā, cepām
desiņas, spēlējām dažādas spēles
un iesaistījāmies aktivitātēs, ko
bijām viens otram sagatavojuši.
Liels prieks, ka Cīravā ir izvei-

dots tāds parks, kur var lietderīgi
pavadīt brīvo laiku. Mūsu bērni
izstaigāja gan Bebru taku, kurā izveidoti dažādi aktīvās atpūtas elementi, šūpoles un citi objekti, gan
Skaņo taku, kurā izvietoti skanoši mākslas vides objekti, gan arī
šogad atklāto Sienāžu taku, kurā
atrodas dažādi lēkāšanai paredzēti elementi.
Lai arī diena bija ļoti karsta un
bērni bija nedaudz saguruši, tas
netraucēja apmeklēt arī Cīravas
bibliotēku un apskatīt ziedošo rododendru dārzu.
Liels paldies visiem pasākuma dalībniekiem! Paldies jaunajiem draugiem Cīravā par laipno
un izdomas pilno uzņemšanu!
Paldies mūsu šoferītim Dainim!
      
P.S. Nupat ir tapis zināms šī
gada “Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas” lasāmo grāmatu saraksts,
tā ka aicinām jaunos un jau ikgadējos dalībniekus arī šogad piedalīties grāmatu lasīšanā.
Elīna Horna

“KRĀSU SPĒLES...”

Tā sauc jauno izstādi, ko maijā organizēja rokdarbu pulciņš “Spundiņš” sadarbībā ar Pāvilostas bibliotēku. Izstāde ir kā atskaites punkts,
kur var redzēt padarīto. Izstādē apskatāmi dažādās tehnikās darināti
rokdarbi, viena no tehnikām ir “grazy wool”. Tā ir jauna tehnika, kurā
var izpaust savas radošās spējas, izmantojot dažādus tekstilmateriālus. Jaunā tehnika tika mācīta arī Pāvilostas vidusskolas meitenēm.
Paldies aktīvajām rokdarbniecēm! Lai top vēl daudz skaistu darbu!
Mairita Vītola

Vērgales “ČABRAKI” piedalās folkloras svētkos
Vērgales pamatskolas folk
loras kopa “Čabraki” 18. un
19. maijā devās uz Iecavu, lai piedalītos Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkos “Pulkā eimu,
pulkā teku”. Šogad svētki notika
jau 35. reizi un pulcēja ap 1500
dalībnieku no visiem Latvijas novadiem. Šī gada tēma bija “Rotā
saule, rotā bite”.
Visu mācību gadu centāmies
apgūt festivāla tēmu – izzinājām
daudz interesanta par bišu dzīvi.
Iegūtās zināšanas noderēja, Iecavā izejot “Bišu un medus takas”
16 interaktīvās darbnīcas. Bet vakars aizritēja trakā danču virpulī
estrādē.
Otrās dienas rīts sākās ar dalībnieku gājienu no Iecavas domes
līdz estrādei, kur piedalījāmies
novadu koncerta programmā
“Rotā saule, rotā bite – pienenēs,
purenēs” un rotaļu vijā Latvijai.
Paldies visiem par izturību!
Foto I. Matisone

Skolotāja Marita Kalēja
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“ZZ čempionātā”
piedalās arī vērgalnieki

Vērgales pamatskolas 6. klases skolēni un audzinātāja
23. maijā Ropažos piedalījās “ZZ čempionātā”. Savukārt 8.
un 9. klases skolēni šajā pasākumā piedalījās 24. maijā.  

PĒDĒJAIS ZVANS PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ

17. maijā izskanēja pēdējais skolas zvans 9. un 12. klasei. Pasākumā piedalījās lielākā daļa skolēnu
ar sagatavotiem apsveikumiem absolventiem, bet īpaši interesantus sveicienus bija sagatavojusi 8. klase,
kas bija izveidojusi video materiālu ar humora pieskaņu par katra 9. klases skolēna iespējamo nākotnes
profesiju, kā arī pasniedza ļoti skaistu torti ar klases bildi, bet 11. klase divpadsmitajiem pasniedza “Zelta
šprotes” nominācijas. Pēdējā skolas dienā absolventi pateicās skolas tehniskajam personālam.
9. klases absolventi: Edijs Bielis, Toms Roberts Biģelis, Alīna Viktorija Burmeistere, Lulū Angelīna
Krēsliņa, Rasa Lācīte, Anna Nameja Pavlovska, Aleksandrs Protopovičs, Ritvars Pukinskis, Armands Skudra, Inga Šlangena, Ieva Šlangena, Klāvs Pauls Vējkājs, Marta Zamarīte, Raimonds Zīlītis. Audzinātāja – Dace
Bunka.
Izlaidums 9. klasei notiks 15. jūnijā plkst. 16 Pāvilostas pilsētas kultūras namā.

Foto no 6. klases arhīva

Pāvilostas vidusskola lepojas
Sveicam Pāvilostas vidusskolas skolēnus, kuri mācību gadu
Pāvilostas vidusskolā noslēguši
ar augstiem sasniegumiem mācībās!
1. kl. – Heidi Blaubārde, Gregors Vagotiņš-Vagulis, Uģis Edvards Muižnieks.
2. kl. – Monta Tumpele, Ērika
Ezīte.
3. kl. – Arians Jaunzems, Roberts Vērnieks, Laila Anna Horna.
4. kl. – Jūlija Šeiko.
5. kl. – Petra Perella Griškēviča, Gerda Lācīte, Marija Elizabete
Muižniece, Nikola Pūpoliņa.
6. kl. – Madars Bērznieks,
Gabriela Vagotiņa-Vagule, Rainers Zamarītis.
8. kl. – Elizabete Kiričenko,
Elīna Freidenfelde, Elvita Uzare,
Markuss Lazukins.

9. kl. – Marta Zamarīte, Aleksandrs Protopovičs, Rasa Lācīte.
11. kl. – Mihaēls Doroņins.
12. kl. – Kristiāna Šeiko, Gerda Tomsone, Ilva Bunka.
5.–12. klašu skolēni par
augstiem sasniegumiem mācībās
saņem Pāvilostas novada “Cerību
balvu” – naudas balvu pēc nolikuma kritērijiem, bet sākumskolas skolēniem tiek pasniegta
piemiņas dāvaniņa no Pāvilostas
vidusskolas.
Lai saulaina un jaukiem piedzīvojumiem bagāta visiem skolēniem vasara, neaizmirstiet par
drošību! Pedagogu kolektīvam
uzkrāt spēkus un saules enerģiju
nākamajam mācību gadam! Uz
tikšanos septembrī!
Direktores vietniece
Aina Jakovļeva

12. klases absolventi: Samanta Barsukova, Ilva Bunka, Ieva Matisone, Ralfs Pētermanis, Una Stendze,
Kristiāna Šeiko, Liene Šķila, Gerda Tomsone. Audzinātāja – Ārija Paipa.
Izlaidums 12. klasei notika 8. jūnijā.
Direktores vietniece Aina Jakovļeva

Gadatirgus Vērgalē

Svētki arī Dzintaru ielā

Svētku gadatirgu visi gaidīja ar bažām, jo pēc lielā siltuma
katrs rīts atnesa lielu aukstumu.
Taču 5. maija rītā Vērgales centrā
valdīja rosība, jo klāt bija atkal
gadskārtējais svētku tirgus, kas
pulcēja lielu skaitu pirkt un pārdot gribētāju.
Plašā izvēlē tika piedāvātas
dažādas ēdamlietas, drēbes, apavi, bižutērija, stādi, sēklas un vēl
daudz kas cits, tā ka ikviens varēja sev atrast ko piemērotu un
noderīgu. Tirgotāji bija gan vērgalnieki, gan no citām Pāvilostas
novada vietām, gan atbraucēji no
Aizkraukles, Jelgavas, Tukuma,
Skrīveriem, Ēdoles, Pūres, Saldus, Durbes, Grobiņas, Medzes,
Dunalkas un Liepājas. Daudzi tirgotāji šeit ierodas gadu no gada,
jo viņiem patīk Vērgale un vērgalnieki.
Iepērkoties tirdziņā, varēja

Biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” jau
piekto gadu pēc kārtas rīkoja ielu
svētkus pilsētā. Šogad tie notika
reizē ar Pāvilostas 140. jubilejas
svinībām 18. maijā un risinājās
Dzintaru ielas posmā no domes
līdz novadpētniecības muzejam.
Neaprakstīšu visu, kas notika
1140 metru garajā pastaigā pa
kādreizējo šoseju un Upmalas
ielu, ko 1957. gadā pārdēvēja par
Dzintaru ielu. Tie, kuri piedalījās, redzēja un dzirdēja rādīto un
stāstīto un varēja kavēties atmiņās vai uzzināt ko jaunu, bet tie,
kuri nebija klātesoši, ielu svētku
norisi var skatīt fotogrāfijās www.
pavilosta.lv un Aizputes TV raidījumā “Cilvēki. Darbi. Tradīcijas
Lejaskurzemē”, kā arī biedrības
“Pāvilostas
kultūrvēsturiskais
vides centrs” sociālā tīkla “Facebook” profilā.

klausīties arī jautru mūziku, par
kuru gādāja Durbes TMA “Neparasts gadījums”. Svētkos visus
klātesošos uzrunāja Vērgales
pagasta pārvaldes vadītājs Jānis
Vitrups, bet folkloras kopas “Atštaukas” atraktīvās dalībnieces
paspilgtināja tirgus noskaņu.
Vēl šajā dienā interesentiem
bija iespēja doties uz Vērgales
pagasta muzeju, lai apskatītos
telpas pēc nesen veiktā remonta. Muzeja darbinieces atnācējus
cienāja ar tēju un sālsmaizi.
Pēc tirgus Vērgales kultūras
namā varēja noskatīties Durbes
amatierteātra “Dīvatrons” izrādi
“Dzimumzīme degungalā”.
Vita Braže
Fotoreportāžu no svētku tirgus
skatieties www.pavilosta.lv sadaļā
“FOTOGALERIJA”.

Gribu pateikt sirsnīgu un lielu paldies visiem, kuri atbalstīja,
piedalījās un palīdzēja Dzintaru
ielas svētku norisē. Savai ģimenei – Elīnai, Lailai Annai, Andrim
Horniem, biedrības kolēģēm Gunai Grimstai un Uldzei Liepiņai,
“Lilienfeldu ģimenei” – Sanitai
un Normundam Dunkeriem un
Aldai, grupai “Piemare”, kultūras
nama vadītājai Silvai Vārsbergai,
bibliotēkas kolektīvam, “TOP”
veikalam “Liedags” un Priekules maizes ceptuvei par sagādāto
cienastu, bijušajām izpildkomitejas darbiniecēm Veltai Vītolai un
Mirdzai Jansonei, Dinai Poriņai,
Meņģu ģimenei, Anitrai Zinčenko, Lidijai Kreidenai, Kurzemnieku ģimenei, kafejnīcai “Laiva” un SIA “Steķis”, Drišļuku
ģimenei, Mūzikas un mākslas
skolas kolektīvam un vadītājai
Ingai Šnorei, Pāvilostas audējām,

bijušajām pasta darbiniecēm
Mudītei Biģelei un Martai Rolmanei, Jakovļevu ģimenei, Lolitai
Kronbergai un Gundaram Lācim,
viesnīcas “Otto” īpašniekam Jurģim Sedleniekam, pašvaldības
saimnieciskajai brigādei. Īpašs
paldies Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājumu glabātājai
Larisai Ķipstei par palīdzību vēsturiskā materiāla atlasē un Pāvilostas novada domei par finansiālo atbalstu.
Nākamajā gadā izstaigāsim
Lejas ielu un iepazīsim tās iedzīvotājus!
Lai vasara mūs visus priecē
ar sauli, siltu vēju, tīru ūdeni, labiem ļaudīm, interesantiem notikumiem un labu atpūtu!
Biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”
vadītāja Marita Horna
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PĀVILOSTA SVIN
18. maija rītā pāvilostnieki
tika modināti ar mūzikas skaņām un aicināti svinēt savas
pilsētas 140. dzimšanas dienu.
Tie, kuri jau laikus bija cēlušies, pirmie varēja doties uz tirdziņu. Vēl arī pašā rīta agrumā
stadionā notika Pāvilostas ceļojošā kausa izcīņa minifutbolā un
strītbolā. Minifutbolā piedalījās
septiņas komandas, strītbola turnīrā – astoņas. Vairāk par turnīru
19.lpp.
Pāvilostas bibliotēkā šajā rītā
interesentiem bija iespēja apmeklēt divas izstādes – Pāvilostas rokdarbnieču veidoto izstādi
“KRĀSU SPĒLES” un Pāvilostas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi. Abas izstādes ir aplūkojamas arī tagad.
Jau pulksten 9 no rīta tēvi un
dēli pulcējās izdzīvošanas skolas
piedzīvojumu dienai Pāvilostas
pusē, lai visas dienas garumā
nodotos kopīgām aktivitātēm gan
uz ūdens, gan mežā. Kā atzina
viens no dalībniekiem, tad Rīvas
upe bijusi īsts izaicinājums, “vairāk peldies, nekā airē”. Piedzīvotās emocijas un kopā pavadītais
laiks saliedē, arī atmiņas no šīs
dienas paliks uz ilgu laiku.
Ap pulksten 11 pie Pāvilostas
novada pašvaldības notika Dzintaru ielas un pilsētas svētku atklāšana. Atnākušie nesteidzīgas
pastaigas laikā kopā ar baronu
fon Lilienfeldu un baronesi iepazinās ar Dzintaru ielas vēsturi
un stāstiem par katru māju, kas
tajā atrodas. Vecākā gadagājuma
cilvēki papildināja stāstus ar atmiņām par Pāvilostas garākās
ielas vēsturi un nozīmīgākajiem
notikumiem. Ielas iedzīvotāji cienāja svinību dalībniekus ar dažādiem gardumiem un pat aicināja
pie sevis ciemos, lai palepotos ar
savu Dzintaru ielas stāstu. Ielas
svētkus organizēja biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides
centrs”. Šie bija jau piektie ielu
svētki, kurus rīko biedrība.
Nonākuši Dzintaru ielas sākumā pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja, svētku apmeklētāji
iepazinās ar muzeja vēsturi, bet
izstāžu zālē tika atklāta Ramonas

Ķiesneres gleznu izstāde “Ar vienu vilcienu”. Ramonas diplomdarbs ar zudušu Pāvilostas skatu
te atgriezās pēc 25 gadiem, un
pati māksliniece bija ļoti aizkustināta, jo ar Pāvilostu viņai saistās ļoti daudz patīkamu un siltu
atmiņu.
Kopā ar Pāvilostas pilsētas
svētkiem Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrs (TIC)
uzsāka aktīvo sezonu ar saukli
“IELEC VASARĀ!”. Pusdienlaikā
dullākajiem svētku apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar
virvju lēkšanas kultūru Latvijā
un pamēģināt lēkt pašiem no
skatu torņa pie Āķagala. Šī aktivitāte norisinājās sadarbībā ar
“Ropejumping.lv”. Kopumā 30
drosminieki bija gatavi ielēkt vasarā, bet, kā atzina Klāvs Veiss

no “Ropejumping.lv”, tikai puse
no visiem to izdarīja. Nostājušies
uz platformas, daudzi nespēja saņemties lēcienam. Augstums pavisam neliels, bet tāpat prasa saņemšanos un baiļu pārvarēšanu.
Ar “Ropejumping.lv”, iespējams,
tiksimies arī Zvejnieku svētkos,
tā ka tie, kuri vēl nesaņēmās lēcienam, to varēs izmēģināt vasaras vidū.
Pēcpusdienā pirmo reizi Pāvilostas novada TIC uzņēmās
rūpes par velo-moto-auto parādi.
Kopumā atsaucība bija laba, bet
ar katru gadu dalībnieku paliek
mazāk un mazāk. Šī gada uzdevums bija pieskaņot savu vizuālo
tēlu vasaras tēmai. Kopā parādē piedalījās 40 dalībnieki ar
24 transportlīdzekļiem. Prieks
par Arni Ziemeli, kurš parādē

devās ar skaisto “Pobedu”. Pie
reģistrācijas vietas dalībnieki
auto sagaidīja ar aplausiem. Arī
Dzintars Zamarītis ar balto “Land
Rover Defender” bija parūpējies
par skaistu noformējumu. Ginta Zvaigznes “bobikā” sasēdās
kuplākais parādes dalībnieku
skaits – 9 cilvēki! Tāpat izsakām
atzinību ikvienam dalībniekam,
kas braucienam izmantoja motociklu. Parādes apmeklētāji varēja
apbrīnot gan jaunākus, gan retro
dzelzs rumakus. Guntis Bērziņš
atrādīja savu “MZ 250 ETZ ifa”.
Velodalībnieki bija pārstāvēti visplašāk. Īpašs prieks par velo “Kamenīte” īpašnieka centību, noformējot savu braucamrīku. Pats
mazākais dalībnieks, kurš devās
braucienā no stadiona līdz TIC,
bija Dāvis Orna. Dāvis ir tikai 3
gadus vecs, taču braši nobrauca
visu ceļa posmu. Viņš saņēma
atzinību un balviņu no TIC kā
jaunākais dalībnieks. Sakām lielu paldies visiem dalībniekiem,
kuri kuplināja svētkus. Paldies,
paldies, paldies!
Pie TIC Pāvilostas novada
pašvaldības priekšsēdētājs Uldis Kristapsons sveica gan viesus, gan vietējos iedzīvotājus un
novadniekus Pāvilostas lielajos
svētkos.
Priekšsēdētājs sveica arī darbiniekus nozīmīgās darba jubilejās.
Jeļena DOROŅINA ilgus gadus strādā Pāvilostas Mūzikas un
mākslas skolā. Jeļena šajā gadā
svin 20 darba gadu jubileju.
Aiga RUDZĀJA Pāvilostas
pirmsskolas izglītības iestādē
“Dzintariņš” strādā kopš 1999.
gada un arī svin 20. darba jubileju.
Dainis VINKLERS darba gaitas pašvaldībā uzsāka 1999. gadā
un nu jau 20 gadus droši un ar
garantiju vadā pasažierus.
Marita HORNA darba gaitas
Pāvilostas pilsētas kultūras namā
uzsāka 1999. gada 1. oktobrī kā
bērnu dramatiskā kolektīva vadītāja. 20 gados iestudētas vairāk
nekā 30 izrādes, sagatavoti pasākumu vadītāji, veidoti scenāriji
dažādiem pasākumiem.
Kopā ar pāvilostnieku un Pā-

vilostas himnas mūzikas autoru
Uldi Marhilēviču klātesošie izdziedāja himnu.
Pāvilostas pilsētas un Jūrkalnes pašdarbības kolektīvi koncertā izdejoja skaistas latviešu
tautas dejas, bet kā odziņa uz
deserta bija Pāvilostas vidējās
paaudzes deju kolektīva “Mārsils” vīru rādītā “Es izjāju prūšu
zemi”. Skaisti, sirsnīgi un bezgala saliedēti ir mūsu dejotāji, un
prieks, ka svētki tika kuplināti ar
viņu priekšnesumiem.
Kad dejas bija izdejotas, visi
devās uz Pāvilostas molu atklāšanu.
Pāvilostas zvejnieki un jahtotāji atklāja parādi pa Sakas upi
un jūru. Mēs varam lepoties ar
saviem jūrā gājējiem, jo parāde
bija gana plaša. Tajā bija redzams
arī Kurčanovu ģimenes jaunais
tūrisma piedāvājums – plosts.
Šajā pusē tāds ir vienīgais, un ceram, ka tūristu un viesu interese
būs liela.
Un tad jau klāt bija lielais
notikums – pagarināto molu atklāšana.
Iesākumā Pāvilostas novada pašvaldības priekšsēdētājs
pateicās visiem, kuri piedalījušies gandrīz 3 miljonu vērtā
projekta īstenošanā. Galvenais
un lielākais paldies tika bijušajam zemkopības ministram
Jānim Dūklavam. Tieši pēc viņa
iniciatīvas tika mainīta likumdošana, lai rastu iespēju sakārtot
ostu. J. Dūklava vēlējums: “Lai
veicas zvejniekiem, lai veicas
jahtotājiem, pāvilostniekiem un
viesiem, kuri noteikti izmantos
šo ostu nākotnē.” Lauku atbalsta
dienesta direktore Anna VītolaHelviga Pāvilostu salīdzināja ar
Dullo Dauku, kurš grib redzēt
tālāk par horizontu, un novēlēja
Pāvilostas ostai būt par labāko
mazo ostu Baltijā. Dana Reizniece-Ozola, Roberts Zīle, “Kauņas tiltu” vadība un pārstāvji
sveica pāvilostniekus ar skaistajiem pagarinātajiem moliem
un izteica atzinību par drosmi
tik mazai pašvaldībai realizēt
tik apjomīgu projektu. Dienvidu
mols tagad ir par 150 metriem
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un Ziemeļu mols par 90 metriem garāks. Pateicoties pagarināšanas darbiem, jau šajā ziemā
smilšu sanesumi ostā neveidojās un zvejnieki jūrā varēja doties nepārtraukti. Tāpat pirmie
ārvalstu jahtotāji ir atzinuši, ka
Pāvilostas osta ir ļoti skaista un
Pāvilostas pilsēta viņiem patīk
klusuma un dabas tuvuma dēļ.
Dienas noslēgumā Upesmuižas parka estrādē uz koncertu
aicināja grupa “Raxtu Raxti”. Muzikālās apvienības koncertā skanēja gan labi pazīstamas dziesmas no pērn izdotiem albumiem
“Vēstījums rakstos”, “Man bij’
dziesmu vācelīte”, “Līgo”, gan versijas par latviešu tautasdziesmu
tēmām un Imanta Kalniņa dziesmas tautas mūzikai pietuvinātos
aranžējumos. “Raxtu Raxti” ir Latvijā un arī aiz tās robežām labi pazīstama mūsdienu tautas mūzikas
apvienība, kuras daiļradē sadzīvo
tradīciju spēks ar mūsdienīgiem
muzikāliem eksperimentiem profesionālā un enerģijas pilnā mākslinieku sniegumā. Grupā muzicē
pieredzes bagāti mūziķi: Kristīne
Kārkle, Marts Kristiāns Kalniņš,
Kārlis Auzāns, Edgars Kārklis,
Armands Treilihs un Artis Orubs.
Arī pēkšņi uznākušais negaiss
nenobaidīja atnākušos – noklausījušies koncertu un izlijuši līdz pēdējai vīlītei, pāvilostnieki un viesi
devās pārģērbties, lai zaļumballē
izdejotos kopā ar grupu “4kW”.
Svētdien no rīta izdzīvošanas

skolas piedzīvojumu dienā devās
tēvi un meitas. Jūrkalnes vides
gids, kurš vada ekskursijas “Rīvas lokos”, Ingus Antonovičs teica: “Šodien pa īstam sapratu, ka
“Rīvas loki” ir apļveida taka! Ar
kājām jāveic 8 km uz augšu, un
tad tie paši astoņi kilometri jālaivo uz leju! Sajūtas pilnīgi citas,
pat man laivā brīžiem bija jāpiedomā, kur atrodos!”
Pāvilostas baptistu baznīcā
pilsētas svētku ekumēniskajā
aizlūguma dievkalpojumā visi
pulcējās ap plkst. 12. Dievkalpojumā muzicēja Ventspils baptistu
draudzes koris.
Plkst. 14 pie TIC starts tika
dots orientēšanās piedzīvojumam “Iepazīsti Pāvilostu”.
Orientēties devās piecas komandas 16 cilvēku sastāvā. Dalībniekiem divās stundās bija
jāatpazīst 36 Pāvilostas vietas
pēc foto izgriezumiem. Papildus dalībnieki varēja nopelnīt
punktus sešos dažādos kontrolpunktos, kur ar telefona palīdzību, skenējot QR kodu, saņēma
uzdevumu, kas jāizpilda. Pieci
kontrolpunkti bija dalībniekiem
zināmi, bet viens bija nezināms.
Neviena komanda mola kontrolpunktu tā arī neatrada. Katrai
komandai bija sava stratēģija,
lai saņemtu pēc iespējas vairāk
punktu. Pirmā komanda, kura
visātrāk atgriezās TIC un noslēgumā uzvarēja arī kopvērtējumā, bija “Viļņu ielas mafija”. 2.

vietā – “R 4 kvadrātā”, 3. vietā
– “Vietējās”, 4. vietā – “Mēs atbraucām ar golfiņu”, 5. vietā –
“Teteri”. Dalībnieku vidū bija gan
pāvilostnieki, gan pilsētas viesi.
Lai gan pāvilostnieki viesus atstāja pēdējās vietās, arī paši bija
spiesti atzīt, ka nemaz tik viegli
nav gājis, vajadzējis palauzīt galvu. Apsveicam visus dalībniekus!
Tūrisma informācijas centrs
saka lielu paldies visiem pilsētas
svētku apmeklētājiem un svinētājiem. Kopā mēs radījām skaistus svētkus!
Leposimies ar savu pilsētu,
savu novadu un ar saviem darbiem savai pilsētai un novadam!
Pāvilostas novada TIC
vadītāja p. i. Anta Lībiete
Pāvilostas pilsētas kultūras
nama vadītājas vārdā sirsnīgs
paldies visiem, kas piedalījās
Pāvilostas pilsētas svētku rīkošanā! Un jo īpašs paldies par
ieguldīto darbu Guntai Raibertei, Lonijai Karkovskai, Ausmai
Stankēvičai, Viktoram Bikšem,
Valērijai Pētermanei, Austrai
Vagotiņai-Vagulei, Lūcijai Matrozei, Ilzei Liņķei, Dainai Vītolai,
Dainim Vinkleram, Vasīlijam
Lazukinam, Vilnim Hornam, Mārim Vinkleram, Maritai Hornai,
Gunai Grimstai, Pāvilostas baptistu draudzei, Ventspils baptistu
draudzes korim.
Pāvilostas pilsētas kultūras
nama vadītāja Silva Vārsberga

Plašāku fotoreportāžu skatieties www.pavilosta.lv sadaļā “FOTOGALERIJA”.

Foto: D. Vītola
Foto: I. Šnore

Šogad Pāvilostas pilsētas svētkos Mūzikas un mākslas skola bija skaisti noformēta, kā arī bija sagatavota plašāka apskates
programma. Skolas zālē bija apskatāma izstāde “Dzintargraudi”, pie
skolas muzicēja skolotājas Antras Ķikutes audzēkne Anna Laila Horna, mākslas nodaļas skolotāja Inita Zingnika un bijusī kolēģe Ruta
Ozola bērnus ievadīja mākslas krāsu pasaulē, apgleznojot jūras izskalotos kociņus un kartona zivis. Projektā “Ceļš kāpās” 2015. gada
vasarā pulciņa “Lumstiņš” audējas Vilmas Reinhardes vadībā aicināja
ikvienu noaust garāko kājceliņu novadā. Tas tapa mūzikas skolas telpās, tādēļ, atceroties šo laiku, katra audēja atnesa savu radošo darbu.
Tos varēja apskatīt gan Pāvilostas iedzīvotāji, gan viesi. Paldies visiem
dalībniekiem par radošās atmosfēras radīšanu!
Skolas direktore Inga Šnore
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7. maija rīts – mūzikas skaņām piepildīts!
Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” 7. maijā viesojās Pāvilostas Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņi un
demonstrēja prasmi pārvaldīt
dažādus mūzikas instrumentus.
Iestādes zāli piepildīja gan liegas
valša skaņas, gan pompozs maršs.
Dažādos skaņdarbus kopā savija
mūzikas skolotājas Jeļenas Doroņinas tēlainais stāsts par divu
draugu, ēzelīša un sivēntiņa, satraucošajiem piedzīvojumiem.

Koncertā varēja dzirdēt skaņdarbus klavieru, vijoles un akordeona izpildījumā. Pirmsskolas
audzēkņiem vislielākā interese
radās par Lailas Annas Hornas
akordeonu. Daudziem gribējās
pamēģināt, kā šo mūzikas instrumentu darbina. Taču, lai no
tā izvilinātu klausāmas skaņas,
jādodas mācīties mūzikas skolā.
Šādu aicinājumu sešgadīgajiem
bērniem izteica Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas direktore

2019. gada jūnijs

PII “Kastanītis” sešgadīgie bērni
dodas ekskursijā uz Ventspili

Inga Šnore. Viņa atgādināja, ka
interesentus gaidīs gan 27., gan
30. maijā plkst. 17 mūzikas skolā
uz iestājpārbaudījumiem.
Mums bija prieks par audzēkņu skaisto koncertu. Paldies Pāvilostas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņiem,
skolotājai Jeļenai Doroņinai, kā
arī direktorei Ingai Šnorei par
sadarbību.
Monta Pētermane

Mūzikas un mākslas skolas izlaidums
Foto: I. Šnore

Muzikāli krāsains un ceriņu
smaržā tīts, 24. maijā izskanēja Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 2. izlaidums.
Tradicionāli tajā savu prasmi solo muzicēšanā demonstrēja
visi izlaiduma klases audzēkņi.
Šogad apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 12
absolventi, kuri mācības Mūzikas un mākslas skolā bija uzsākuši laikā no 2010. līdz 2014. gadam. Un tie bija septiņi mākslas
nodaļas absolventi, kas apguvuši

vizuāli plastiskās mākslas programmu – Karīna BALODE, Emīls
SĪPOLS, Ērika RUDZĀJA, Amanda TROFIMOVA, Elīna FREIDENFELDE, Ralfs Rojs KRISTAPSONS
un Elvita UZARE. Šajā mācību
gadā tapa darbi datorgrafikā, no
māla, koka un tekstila. Savukārt
mūzikas nodaļu absolvēja divi
vijoļspēles, divi klavierspēles
un viens akordeona spēles audzēknis. Tie bija Sanija Monta
BRĒDIĶE, Elīna FREIDENFELDE,
Alise Aleksandra GRIŠKĒVIČA,

Markuss LAZUKINS un Elīna
MILTIŅA.
Izlaiduma klases audzēkņus
sveica Pāvilostas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Andris
Zaļkalns, viņš vēlēja veiksmi turpmākajās dzīves gaitās. Absolventi
pateicās skolotājiem par ieguldīto
darbu muzikālajā un mākslinieciskajā izglītošanā, bet vecākiem
par atbalstu un uzmundrinājumu
bērnu spēju attīstības ceļā.

Katru gadu sešgadīgie bērni
no Vērgales un Pāvilostas bērnudārza dodas izklaides braucienā
uz Ventspili.
Arī šogad 23. maijā bērnudārza “Kastanītis” sešgadīgo grupa “Pūcītes” kopā ar Pāvilostas
sešgadīgajiem bērniem, audzinātājām, auklītēm un dažiem vecākiem devās uz Ventspils atrakciju parku.
Ar bērniem bijām izrunājuši
noteikumus, kas jāievēro viņu
drošībai. Bērnu pilsētiņā tika izmēģinātas visas kāpšanas, rāpšanās un šļūkšanas konstrukcijas.
Visi ļoti steidzās izbaudīt dotās
iespējas, un cits pat pārvarēja
bailes, lai nošļūktu no pašas augstākās caurules.
Tad ar autobusu braucām uz
Piejūras brīvdabas parku, kur atkal bija jāpārvar šķēršļi. Izmēģinājām spēkus arī Džungļu takā.

Pēc tam ar bānīti aizvizinājāmies līdz “Lemberga hūtei”.
Tur bērni mācījās braukt ar mašīnām, ievērojot satiksmes noteikumus, lēkāja piepūšamajās
atrakcijās un vizinājās ar kameru no kalna. Protams, pēc jautrajām izklaidēm bija nepieciešams
iestiprināties. Maizītes, gurķi,
āboli, banāni, smalkmaizītes un
sula ātri vien pazuda izsalkušajos puncīšos. Un tad jau klāt bija
brīdis, kad jākāpj autobusā un
jāmēro ceļš uz mājām.
Gandarījums mums, lielajiem, bija tas, ka bērni, mājās
braucot, teica: “Šī bija mūsu laimīgā diena!”
Paldies Pāvilostas PII “Dzintariņš” vadītājai Montai Pētermanei par brauciena organizēšanu.
Vērgales pirmsskolas
skolotāja Lilita Gulbe

Kopīgi svinot Latvijas
otro dzimšanas dienu

Skolas direktore Inga Šnore

Pavasarīgs klaviermūzikas vakars Liepājā

Foto no dalībnieku personīgā arhīva

Maijs gada kalendārā ir krāsojis viskošākās zaļās un dzeltenās krāsas. Acis tā vien pieprasa
lūkošanos zaļi dzeltenajā jūklī,
lai sirds gaviles par iestājušos silto laiku uzsviestu cīruļa spārnu
augstumā.
Liepājas koncertzāle “Lielais
dzintars” šajā cīruļdziesmu laikā ik gadu pulcē mūzikas skolu

vecāko klašu labākos pianistus
no Liepājas reģiona skolām. Ar
daudzveidīgu koncertprogrammu klaviermūzikas vakarā uzstājās Liepājas Emiļa Melngaiļa
mūzikas skolas, Nīcas, Vaiņodes,
Skrundas un Pāvilostas jaunie
mūziķi, atskaņojot dažādu laikmetu un stilu komponistu mūziku – gan latviešu, gan pasaules

klasikas skaņdarbus.
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 8. klases audzēknes
Elīna Miltiņa un Sanija Monta
Brēdiķe izpildīja amerikāņu vēlīnā romantisma pārstāvja, pianista un komponista Edvarda
Makdovela skaņdarbu “Dzirkstele” un spilgtā franču impresionisma pārstāvja mūzikā,
komponista un pianista Kloda
Debisī skaņdarbu “Sapnis”. Koncerta skanējumu un dalībnieku
varējumu atzinīgi novērtēja audzēkņu vecāki, draugi, skolotāji
un koncertzāles viesi no Vācijas,
bet koncerta organizatori, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina
vidusskolas taustiņinstrumentu
spēles nodaļa un pasniedzēja
Līga Elere, jaunajiem virtuoziem
novēlēja veiksmi un izturību
mūziķa karjerā, bet skolotājiem
– talantīgus, centīgus un daudzsološus audzēkņus.
Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Anita Cera

3. maijā PII “Kastanītis” saime pulcējās, lai veidotu jaunu
tradīciju – atzīmētu Latvijas brīvības atgūšanas svētkus, iestādot
bērnudārza dārzā ābelīti.
Ābele simbolizē mūsu valsts
brīvību, kas ir vēl trausla, ievainojama un prasa mūsu rūpes,
darbu, labo gribu un mīlestību.
Bērni dalījās pārdomās, kā saprot
vārdu “brīvība”, stāstīja, ko katrs
varētu darīt, lai Latvijā mums
būtu droši un labi. Bērnu atbildēs izskanēja domas, ka mums
jārūpējas par savu apkārtni,

dabu, brāļiem, māsām, vecvecākiem, jāklausa vecāki, jāmācās,
jāsporto, lai izaugtu lieli, gudri
un spēcīgi.
Aicinājums katrā ģimenē
4. maijā uzklāt baltu galdautu kā
simbolu iespējai svinēt, kā simbolu brīvībai, kas mums visiem
ir dota. Tad aicināt pie galda savu
ģimeni, draugus, kaimiņus. Svētku galds mūsu tradīcijās un dainās ir simbols saticībai, došanai,
laimībai un kopā būšanai.
PII vadītāja L. Ernstsone
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Skolā atzīmē Eiropas dienu
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PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS ZIŅAS
3. maijā nākamos pirmklasniekus skolā sagaidīja direktore Marita
Rolmane un skolotāja Iveta Arāja. 4. klases audzēkņi rādīja uzvedumu par
Pepiju un viņas skolas dzīvi. Skolotāja I. Arāja iepazinās ar katru audzēkni. Bērni labprāt stāstīja par to, ko prot, un nodarbēm, kas vislabāk patīk.
Turpinājumā sekoja ekskursija pa skolas telpām.
8. maijā skolā tika atzīmēta Eiropas diena. Pēc prezentācijām un uzdevumu veikšanas visi iesaistījās kopīgā vingrošanā basketbolistes Kristīnas Petermanes vadībā. Sportiste skolā viesojās kampaņas “Kustinācija”
laikā, kas ir Veselības ministrijas sabiedrības informēšanas kampaņa ar
mērķi veicināt kustīgu dzīvesveidu.
10. maijā 1. un 4. klase iesaistījās izzinošā mācību ekskursijā “Meža
ABC”. Pasākums notika Kuldīgas novada Padures pagasta Struņķukrogā
un kopā pulcēja vairāk nekā 3500 dalībnieku. Meža izziņas pasākums
notika mežā, kur 100 meža nozares uzņēmumi un organizācijas 50 pieturās rādīja un stāstīja par dabas vērtībām, par meža apsaimniekošanu un
izmantošanu. Skolēni, aktīvi iesaistoties praktiskās nodarbēs, iepazinās
ar meža audzēšanas ciklu un procesiem.

Maijs Pāvilostas skolā bija ļoti
piesātināts mēnesis. Pie mums
viesojās Valsts prezidents Raimonds Vējonis un notika citas
aktivitātes, tai skaitā 8. maijā
Eiropas diena. Lai arī ES Eiropas
diena tiek atzīmēta 9. maijā, šogad šis notikums pie mums sasaucās ar prezidenta vizīti, tādēļ
kalendārā nācās ieviest nelielas
korekcijas.  
Skolēni jau iepriekš bija izlozējuši (lozēs – valstu ģerboņi)
prezentējamās ES dalībvalstis,
par kurām droši un ar izdomu
stāstīja skolas kopējā pasākumā.
Tika demonstrētas gan dažādām
kultūrām atbilstošas tradīcijas,

izmantojot nepieciešamos atribūtus, piemēram, spāņu flamenko ar vēdekļiem, gan nacionālo
virtuvju īpatnības, kā ungāru
gulašs. Rezultātā skolēni guva
iemaņas publiski uzstāties lielas auditorijas priekšā, tas ir,
apguva komunikatīvās prasmes.
Prezentācijā piedalījās visa skola
– no pirmās līdz divpadsmitajai
klasei, savukārt viktorīnu veica
5.–12. klašu skolēni jauktās komandās. Uzdevumi ietvēra tādas
jomas un mācību priekšmetus kā
politika, kultūra, vēsture, ekonomika, ģeogrāfija un sports. Viktorīnas mērķis bija sniegt skolēniem zināšanas papildus obligāti

apgūstamajai mācību vielai.
Pasākuma pievienotā vērtība
bija ideja par skolēnu nākotnes iespējām, proti, lai, ceļojot pa Eiropas Savienības dalībvalstīm, viņi
zinātu, ko attiecīgajā valstī apmeklēt un ko redzēt. Uzdevumus
viktorīnai sagatavoja skolotāji
Baiba Arāja un Andris Paipa. Noslēgumā visi pasākuma dalībnieki
skolas ēdamzālē mielojās ar itāļu
virtuves lepnumu – gardu picu.
Pāvilostas vidusskolas vizuālās mākslas, kultūras vēstures,
tehniskās grafikas
un zēnu mājturības
skolotājs Andris Paipa

Vērgales pamatskolā izskan pēdējais zvans
Foto: V. Braže

10. maijā 12. klases skolēni, viņu vecāki un skolotāji tikās Gredzenu
jeb žetonu vakarā. Skolēni bija sagatavojuši atmiņu prezentāciju par skolas gaitām, dažādiem interesantiem piedzīvojumiem un pārpratumiem.
Arī skolotāji sagādāja jauku pārsteigumu. 12. klases absolventi no vecākiem saņēma etnogrāfisku gredzenu kā klasi vienojošu elementu.
17. maijā 5. un 6. klase devās mācību ekskursijā uz Kalvenes “Trušu muižu”. Ekskursijas sākumā “Trušu muižas” saimnieks iepazīstināja
ar dažādām trušu šķirnēm. Pēc tam skolēni paši varēja barot un paņemt
rokās, pamīļot izvēlētos garaušus. Mājupceļā skolēni iegriezās Cīravas
Mežaparkā. Tur viņus sagaidīja Raganiņa, Kaķis, Lācis un Leopards. Viņu
vadībā vajadzēja pildīt dažādus uzdevumus, lai tiktu tālāk.
22. maijā 2. un 3. klases skolēni devās ekskursijā uz “Trušu muižu”
Kalvenē un uz Cīravu, kur apskatīja skaistos rododendrus un izstaigāja
Mežaparka takas. Savukārt 1. un 4. klase devās pavasara ekskursijā uz
Ventspili, kur apmeklēja Enkuru taku, pārbaudīja spēkus Džungļu takā
un izpriecājās piedzīvojumu un izklaides parkā, bērnu pilsētiņā.

17. maijā Vērgales pamatskolā
izskanēja pēdējais zvans.
Rūpes par devītklasniekiem
šajā dienā uzņēmās 8. klase. Dienas pirmā daļa pagāja dažādās
astotklasnieku sagatavotās aktivitātēs, bet pēc tam visi pulcējās skolas aktu zālē uz svinīgo pasākumu,
kur katra klase sveica devītos, dāvājot ziedus un vēlot veiksmi eksāmenos. Skolēni bija sagatavojuši
daudz atjautības uzdevumu, par
pamatu ņemot populārās spēles
“Es mīlu tevi, Latvija!” motīvus.
Pēc pasākuma visi skolēni
sadevās rokās un devās tradicio-

nālajā gājienā pa skolas teritoriju,
lai nobeigumā pulcētos pie skolas
lielā ozola un smeltos spēkus turpmākajām gaitām.
Pēcpusdienā 9. klasi un audzinātāju Andu Blūmani uz tikšanos
gaidīja Vērgales muzeja darbinieces. Šogad tikšanās ar devītklasniekiem notika muzeja atjaunotajās
telpās, blakus manteļskurstenim.
Skolēni un audzinātāja, saņemot
dāvaniņu, parakstījās uz goda dēļa.
Pēc tam katrs varēja pārbaudīt
savu erudīciju, piedaloties darbinieču sagatavotajā šovā “Es mīlu
tevi, Vērgale!”, kas līdzinājās po-

pulārajam televīzijas šovam. Noslēgumā skolēni tika aicināti telpā pie
manteļskursteņa, kur Daina Vagule lasīja dzeju un vēlēja visiem sekot saviem sapņiem, dzīvē sasniegt
iecerēto un kļūt par cilvēkiem, kurus vēl ilgi atcerēsies.
Šogad veiksmi eksāmenos
vēlam Sanijai Montai BRĒDIĶEI, Jānim BLŪMAM, Mārim
DARONDAM, Tomam KUPŠIM,
Elīnai MILTIŅAI, Dagnijai TOMAŠEVSKAI, Evai VĪTOLIŅAI
un Harijam VĪTOLAM!
Vita Braže

Plašāku fotoreportāžu skatieties www.pavilosta.lv sadaļā “FOTOGALERIJA”.

24. maijā 7. klase un audzinātāja Baiba Arāja piedalījās “ZZ čempionāta” lielajā finālā “333” trasē Ropažos. Visas dienas garumā skolēniem bija
jāpieveic dažādas stafetes un jāpielieto zināšanas, lai atrisinātu dotos uzdevumus. Paši skolēni un skolotāja par piedzīvoto ir ļoti gandarīti un atzīst,
ka tas vienlaicīgi bijis gan pārbaudījums, gan piedzīvojums un klases saliedēšanas pasākums, kurā skolēni noteikti vēlētos piedalīties arī nākamgad.
28. maijā mūzikas skolotāja Dace Bunka veda kora un ansambļu dalībniekus jau par tradīciju kļuvušā ekskursijā uz Ventspils ūdens piedzīvojumu parku.
Maijā noslēdzās konkurss par “SHAKE” dzeramā jogurta pudelītes dizainu. Drīzumā “Tukuma piens” ražos jogurtu, kuru rotās 3. klases
skolēnu Ariana Jaunzema un Gerharda Vagotiņa-Vaguļa zīmējumi. Solīts,
ka balvā dalībnieki saņems kasti jaunā produkta.
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Iepazīstina skolēnus
ar jaunumiem

Foto V. Braže

Kas tic, tas uzvar!
(O. Kalpaks)
Katru gadu maijā Latvijā notiek Muzeju nakts pasākumi.
Iekļaujoties Latvijas simtgades
stāstā, šī gada tēma bija “Tālavas
taurētājs”. Latvijas muzejos aicināja celt godā visu laikmetu un
visu novadu varoņus un izdzīvot
viņu varoņstāstus. Vērgales pagastā šogad pasākums iesākās
ar piemiņas brīdi kapsētā, kur
atdusas Vērgales pagasta Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri. Pēc tam
muzejā bija iespēja iepazīties ar
brīvības cīnītāju – Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieru – cīņu gaitām.
Pasākumu ar R. Blaumaņa dzejoļa “Tālavas taurētājs” lasījumu
atklāja Vērgales pamatskolas
9. klases skolniece Eva Vītoliņa.
Tālāk klātesošie ieklausījās Vērgales muzeja vadītājas Mirdzas
Sīpolas stāstījumā par brīvības
cīnītājiem.
Brīvības cīnītāji, kas saistīti ar Vērgales pagastu
â VALDEMĀRS GURCKIS
Jāņa d., dzimis 1897. g. 15. jūlijā
Balvu pagastā, Latgales partizānu pulka seržants, kaprālis Latgales partizānu pulkā, ordenis
piešķirts 1921. g.
â ĒRMANIS MINKA Ernesta d., dzimis 1891. g. 8. janvārī
Purmsātu pagastā, kareivis Liepājas kara ostas komandantūrā,
ordenis piešķirts 1921. g.
â ERNESTS DRĒZIŅŠ Mārti-

ņa d., dzimis 1897. g. 26. decembrī Vērgales pagastā, Grobiņas
kājnieku pulka virsseržants, ordenis piešķirts 1924. g.
â ANDREJS VECVAGARS
Jāņa d., dzimis 1896. g. 12. februārī Grobiņas pagastā, kareivis
7. Siguldas kājnieku pulkā, ordenis piešķirts 1920. g.
â MĀRTIŅŠ ĶIRSIS Indriķa
d., dzimis 1895. g. 11. novembrī
Ulmales pagastā, virsleitnants
1. Liepājas kājnieku pulkā, ordenis piešķirts 1924. g.
â ERNESTS DZENIS Jāņa
d., dzimis 1887. g. 15. maijā Mogiļovas guberņā, kareivis 9. Rēzeknes kājnieku pulkā, ordenis
piešķirts 1920. g.
â KĀRLIS HELMŠTEINS
Kārļa d., dzimis 1897. g. 9. janvārī Cīravas pagastā, kareivis
8. Daugavpils kājnieku pulkā,
ordenis piešķirts 1921. g.
â JĀNIS JĒGERSONS Jāņa
d., dzimis 1895. g. 31. decembrī
Vērgales pagastā, kaprālis 3. Atsevišķā (studentu) bataljonā, ordenis piešķirts 1927. g.
â JĒKABS BOZE-BOZIS Jēkaba d., dzimis 1892. g. 31. augustā
Aisteres pagastā, virsseržants
Latgales artilērijas pulkā, ordenis piešķirts 1921. g.
Savs atmiņu stāsts par brīvības cīnītājiem ir arī vērgalniekam
Imanam Aplokam, kura vectēvs
Valdemārs Gurckis bija Lačplēša
Kara ordeņa kavalieris. Uz Vērgales pagasta “Akseļu” mājām bija

aizbraukušas vairākas mašīnas
ar miličiem un personām privātās drēbēs. Imans, ejot iekšā pa
mājas durvīm, koridorā bija saticis savu vectēvu, kurš jau nojaušot, ko no viņa gribēs formās
tērptie vīri, ātri iespiedis mazdēlam rokā Lāčplēša Kara ordeni,
sacīdams, lai to kaut kur noliek
tā, ka neviens neatrod. Imans, toreiz būdams desmitgadīgs puika,
ātrumā izdomājis iemest ordeni
tuvējā grāvī. Ordenis nogrimis
grāvja dibenā un palicis tur uz
visiem laikiem. Ordeni neviens
nav atradis, lai arī grāvis pa šo
laiku ticis pārrakts. Imans vērtīgo apbalvojumu paturējis rokā
vien dažas minūtes.
Arī vērgalniece Astra Mizēna
dalījās savās atmiņās par brīvības cīnītājiem, atceroties Minku
Ērmani, Valdemāru Gurcki, arī
Kārli Ziediņu, Kārli Kiršteinu un
Aleksandru Siliņu, par kuriem
nav atrasti oficiāli dokumenti.
Viņa ir izlasījusi A. Grīna grāmatu “Dvēseļu putenis”, kur
744. lappusē aprakstīti K. Ziediņa pēdējie dzīves brīži, kas aizvadīti kaujās, aizstāvot Rīgu.
Sarunas par brīvības cīnītājiem tovakar turpinājās ilgi, bet
Vērgales muzejs aicina ikvienu,
kuram ir jebkāda informācija par
Brīvības cīņām un to dalībniekiem, kuru dzīve bijusi saistīta
ar Vērgales pagastu, dalīties ar
informāciju.
Vita Braže

28. maijā Pāvilostas bibliotēkā
ciemojās Pāvilostas vidusskolas
6. klases skolēni un viņu skolotāja
Anna Kaže, bet 29. maijā viesojās
3. klase un audzinātāja Gaida Benete.
Iepazīstinājām bērnus ar bibliotēkas piedāvātajām iespējām
– 3TD e-grāmatu bibliotēku, izdevniecības “Zvaigzne ABC” rīkoto lasīšanas stafeti. Tika apskatīta bibliotēkā iekārtotā rokdarbu izstāde,
kurā ar saviem darbiņiem piedalās
arī 6. klases meitenes, kā arī Pāvil
ostas Mūzikas un mākslas skolas
bērnu izstāde.
Skolēniem bija tā laime pašiem pirmajiem izmēģināt mūsu

jaunās aktivitātes – smilšu lampu
un gaismas molbertu, kas bērniem
ļoti patika. Tā kā viņu ciemošanās
laiks pie mums bija ierobežots, tad
pavisam negribīgi nācās pārtraukt
šo darbošanos, lai izpildītu vēl dažus ieplānotos uzdevumus.
Aicinājām bērnus iesaistīties
arī “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019” grāmatu lasīšanā.
Liels paldies skolotājai A. Kažei, kura aktīvi sadarbojas ar mūsu
bibliotēku un iesaista skolēnus
dažādās aktivitātēs, kā arī paldies
skolotājai G. Benetei par sadarbošanos.
Elīna Horna

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ
AIZVADĪTA DABASZINĪBU DIENA

Nomināciju diena Vērgales pamatskolā
Maija pēdējā dienā Vērgales
pamatskolas skolēni pulcējās
skolas aktu zālē, lai atzīmētu
mācību gada nobeigumu un suminātu skolēnus, kuri mācījušies
vislabāk, ar panākumiem piedalījušies dažādās olimpiādēs un
startējuši sporta sacensībās.
Vispirms Vērgales pagasta
pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups
sveica pašus labākos skolēnus,
kuri ieguvuši godpilno “Cerību
balvu”. Un tie ir – Paula Loreta BRĒDIĶE, Madara BRĒDIĶE,
Gundega MATISONE, Sanija
Monta BRĒDIĶE, Elīna MILTIŅA un Eva VĪTOLIŅA. Savukārt
Vērgales pamatskolas direktors
Gints Juriks ar īpašu balvu sveica 9. klases skolnieci Elīnu MILTIŅU, kura ir labākā Vērgales pamatskolas skolniece 7.–9. klašu
grupā.

Labi un teicami šajā pusgadā
mācījušies – Pēteris MIZĒNS, Valters APLOKS, Madars DIMANTS,
Adriana BĀDERE, Marta AKERFELDE, Ralfs GŪTMANIS, Kellija
KRAUKLE, Dominiks PRIEDE,
Laura VANAGA, Renāte APLOKA, Edvards AKERFELDS, Ance
LIBĶENA, Augusts AKERFELDS,
Ance MATISONE, Madara MIZĒNA, Rinalds GULBIS, Ralfs
HELMŠTEINS, Intars VOITKEVIČS, Viktorija VIHMANE, Marta
VĪTOLIŅA, Nikola KRAUKLE,
Paula BRĒDIĶE, Madara BRĒDIĶE, Mārtiņš LAGZDIŅŠ, Reinis
VĪTOLIŅŠ, Rihards NOVADS, Arnita APLOKA, Gundega MATISONE, Roberts INDRIEKUS, Džeina
ŠERVINCKA, Amanda TROFIMOVA, Miks KALĒJS, Elīna MILTIŅA, Sanija Monta BRĒDIĶE, Eva
VĪTOLIŅA.

Šajā dienā tika sveikti skolēni, kuri piedalījušies mācību
olimpiādēs, startējuši sporta
sacensībās, un tie, kuri šogad
beiguši Pāvilostas Mūzikas un
mākslas skolu. Pasākumā dziedāja 5. klases meiteņu ansamblis,
bet Sanija Monta Brēdiķe un Elīna Miltiņa spēlēja skaņdarbus ar
klavierēm. Abas meitenes šogad
beidza Pāvilostas mūzikas skolu.
Tālāk sekoja dažādas, skolēnu un
skolotāju sagatavotas prezentācijas. 6. un 8. klase rādīja bildes
un video no “ZZ čempionāta”, bet
skolotāja Ivita Meļķe kopā ar Saniju, Džeinu, Amandu, Sindiju un
Ēriku pastāstīja par “Erasmus+”
projektu Portugālē, parādīja fotogrāfijas. Skolotājām un skolniecēm tika pasniegti sertifikāti.
Vita Braže

27. maijā Pāvilostas vidusskolā notika dabaszinību diena,
ko organizējām ESF projektā
“Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”, pieaicinot SIA “ASPIRED” darbiniekus
no Ventspils, kuri iesaistīja skolēnus dažādās radošās darbnīcās
– eksperimenti un praktiskas
nodarbības notika ķīmijā, fizikā,
mehānikā, programmēšanā u.c.
Eksperimentus bija sagatavojis arī 11. klases skolnieks Mihaēls Doroņins, kurš aktivitātēs

iesaistīja pamatskolas klašu skolēnus. Mihaēls ar lielu atbildību
gatavojās šai pēcpusdienai, konsultējoties pie skolotājas Solveigas Ansones. Viņam izdevās, jo
skolēni ar lielu interesi piedalījās
viņa vadītajās nodarbībās. Tās
novadīt palīdzēja Uvis Mūrnieks.
Paldies par ieguldīto darbu
un atbildīgo attieksmi pret uzticēto pienākumu!
Direktores vietniece
Aina Jakovļeva
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Apbalvo labākos Pāvilostas novada skolēnus un skolotājus
16. maijā Vērgales pamatskolas aktu zālē uz svinīgo pieņemšanu pie Pāvilostas novada domes
priekšsēdētāja tika aicināti mūsu
novada labākie skolēni, kuri ieguvuši godalgotas vietas olimpiādēs
un sporta sacensībās. Šajā dienā
tika sveikti arī viņu skolotāji.
Šogad svinīgā pieņemšana
pirmo reizi notika Vērgales pamatskolas aktu zālē, kas nesen atremontēta un piedzīvojusi patīkamas
pārmaiņas.
Par augstiem sasniegumiem
mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos un sporta sacensībās
uz svinīgo pasākumu tika aicināti:
Marta Zamarīte (Pāvilostas
vidusskola) – bioloģijas valsts olimpiādē 1. pakāpe, vēstures valsts
olimpiādē 2. pakāpe, starpnovadu
latviešu valodas olimpiādē 1. vieta,
starpnovadu vēstures olimpiādē
1. vieta, starpnovadu ķīmijas olimpiādē 1. vieta, starpnovadu bioloģijas olimpiādē 2. vieta, starpnovadu
fizikas olimpiādē 3. vieta, Aizputes
novada konkursā “Fizika + matemātika” 1. vieta, Grobiņas ģimnāzijas atklātajā konkursā “Latvijai
100” 1. vieta, Grobiņas ģimnāzijas
Eiropas kluba noslēguma konkursā “Eiropa 2019” 2. vieta;
Mihaēls Doroņins (Pāvilostas
vidusskola) – starpnovadu ekonomikas olimpiādē 1. vieta, piedalījās valsts olimpiādē, starpnovadu
bioloģijas olimpiādē 2. vieta, starpnovadu latviešu valodas olimpiādē
11. – 12. klasēm ATZINĪBA, starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē 10. –
12. klasēm ATZINĪBA;
Elīna Freidenfelde (Pāvilostas
vidusskola) – starpnovadu latviešu
valodas olimpiādē 2. vieta, Grobiņas ģimnāzijas Eiropas kluba no
slēguma konkursā “Eiropa 2019”
1. vieta;
Aleksandrs Protopovičs (Pāvilostas vidusskola) – starpnovadu
fizikas olimpiādē 2. vieta, Aizputes
novada konkursā “Fizika + matemātika” 1. vieta, Grobiņas ģimnāzijas Eiropas kluba noslēguma konkursā “Eiropa 2019” 1. vieta;
Kristiāna Šeiko (Pāvilostas vidusskola) – starpnovadu vēstures
olimpiādē 1. vieta;
Gerda Tomsone (Pāvilostas
vidusskola) – Kurzemes reģiona
10. zinātniskās pētniecības darbu
konferencē ATZINĪBA;
Monta Tumpele (Pāvilostas
vidusskola) – Kurzemes reģiona
skatuves runas konkursā AUGSTĀKĀ PAKĀPE;
Arians Jaunzems (Pāvilostas
vidusskola) – Aizputes novada atklātajā olimpiādē 3. vieta;
Ērika Ezīte (Pāvilostas vidusskola) – Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā 1. pakāpe;
Eva Vītoliņa (Vērgales pamatskola) – strapnovadu latviešu
valodas un literatūras olimpiādē
2. vieta, starpnovadu bioloģijas
olimpiādē ATZINĪBA;
Sanija Monta Brēdiķe (Vērgales pamatskola) – starpnovadu
latviešu valodas un literatūras
olimpiādē 1. vieta;
Madara Brēdiķe (Vērgales pamatskola) – starpnovadu matemātikas olimpiādē 1. vieta, XIV Kur-

Foto: V. Braže

zemes reģiona mūzikas skolu stīgu
instrumentu audzēkņu konkursā
“Sol-Re-La-Mi” (Saldus Mūzikas
skolā) ATZINĪBA;
Rihards Novads (Vērgales pamatskola) – starpnovadu matemātikas olimpiādē 2. vieta;
Mārtiņš Lagzdiņš (Vērgales
pamatskola) – starpnovadu matemātikas olimpiādē 2. vieta, nacionālajā skaļās lasīšanas čempionātā
Liepājas reģionā ATZINĪBA;
Edvards Akerfelds (Vērgales
pamatskola) – starpnovadu matemātikas olimpiādē 2. vieta;
Gundega Matisone (Vērga
les pamatskola) – folkloras kopu
dziesmu konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija” III pakāpe, daiļrunas
konkursā “Zvirbulis” II pakāpe;
Roberts Indriekus (Vērga
les pamatskola) – folkloras kopu
dziesmu konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija” III pakāpe;
Liene Pāvila (Vērgales pamatskola) – folkloras kopu dziesmu
konkursā “Dziesmu dziedu, kāda
bija” II pakāpe;
Gabriela
Vagotiņa-Vagule
(Pāvilostas vidusskola) – XIV Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu
instrumentu audzēkņu konkursā
“Sol-Re-La-Mi” (Saldus Mūzikas
skolā) ATZINĪBA, starpnovadu
sacensībās vieglatlētikā augstlēkšanā 2. vieta;
Alise Aleksandra Griškēviča
(Pāvilostas vidusskola) – XIV Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu
instrumentu audzēkņu konkursā
“Sol-Re-La-Mi” (Saldus Mūzikas
skolā) ATZINĪBA;
Inga Šlangena (Pāvilostas vidusskola) – mākslas skolu glezniecības konkursā “Dzīve kā košums”
ATZINĪBA, Kurzemes reģiona
mākslas skolu keramikas radošo
darbu konkursā “Pavasara prieks”
1. vieta;
Paula Gerda Māliņa (Pāvil
ostas vidusskola) – Kurzemes reģiona mākslas skolu keramikas
radošo darbu konkursā “Pavasara
prieks” 2. vieta;
Elizabete Kiričenko (Pāvilostas vidusskola) – Aizputes novada
konkursā “Fizika + matemātika”
1. vieta, Grobiņas ģimnāzijas Eiropas kluba noslēguma konkursā
“Eiropa 2019” 1. vieta;
Alīna Viktorija Burmeistere
(Pāvilostas vidusskola) – Grobiņas ģimnāzijas atklātajā konkursā
“Latvijai 100” 1. vieta, Grobiņas
ģimnāzijas Eiropas kluba noslēguma konkursā “Eiropa 2019” 2. vieta;
Rasa Lācīte (Pāvilostas vidusskola) – Grobiņas ģimnāzijas
atklātajā konkursā “Latvijai 100”
1. vieta, Grobiņas ģimnāzijas Eiropas kluba noslēguma konkursā

“Eiropa 2019” 2. vieta;
Marta Kronberga (Pāvilostas
vidusskola) – Grobiņas ģimnāzijas
Eiropas kluba noslēguma konkursā “Eiropa 2019” 1. vieta;
Sāra Jasmīna Vezjuka (Pāvil
ostas vidusskola) – Grobiņas ģimnāzijas Eiropas kluba noslēguma
konkursā “Eiropa 2019” 1. vieta;
Daniels Zundmanis (Pāvilostas vidusskola) – Grobiņas ģimnāzijas Eiropas kluba noslēguma
konkursā “Eiropa 2019” 1. vieta;
Klāvs Pauls Vējkājs (Pāvilostas vidusskola) – Grobiņas ģimnāzijas atklātajā konkursā “Latvijai
100” 1. vieta, Grobiņas ģimnāzijas
Eiropas kluba noslēguma konkursā “Eiropa 2019” 2. vieta, starpnovadu sacensībās florbolā, basketbolā, volejbolā 3. vieta, starpnovadu
sacensībās galda tenisā 2. vieta;
Markuss Lazukins (Pāvilostas vidusskola) – Aizputes novada
konkursā “Fizika + matemātika”
1. vieta, starpnovadu sacensībās
dambretē 2. vieta, starpnovadu
sacensībās basketbolā, florbolā, volejbolā 3. vieta, starpnovadu sacensībās vieglatlētikā lodes grūšanā
2. vieta;
Artūrs Akerfelds (Vērgales
pamatskola) – starpnovadu sacensībās florbolā 1. vieta;
Jānis Blūms (Vērgales pamatskola) – starpnovadu sacensībās
basketbolā, florbolā, sacensībās
vieglatlētikā lodes grūšanā 1. vieta, starpnovadu sacensībās vieglatlētikā šķēpa mešanā 3. vieta;
Jānis Bunka (Vērgales pamatskola) – starpnovadu sacensībās
florbolā 1. vieta;
Valters Dēvics (Vērgales pamatskola) – Kurzemes reģiona
mākslas skolu keramikas radošo
darbu konkursā “Pavasara prieks”
2. vieta, starpnovadu sacensībās
florbolā 1. vieta;
Miks Kalējs (Vērgales pamatskola) – starpnovadu sacensībās
basketbolā, florbolā 1. vieta, starpnovadu sacensībās vieglatlētikā
tāllēkšanā 2. vieta, starpnovadu sacensībās vieglatlētikā 100 m skrējienā un 400 m skrējienā 3. vieta;
Ralfs Laumanis (Vērgales pamatskola) – starpnovadu sacensībās florbolā 1. vieta;
Elīna Miltiņa (Vērgales pa-

matskola) – starpnovadu sacensībās basketbolā 1. vieta, starpnovadu sacensībās vieglatlētikā 1500
m skrējienā 2. vieta, starpnovadu
sacensībās vieglatlētikā lodes grūšanā 3. vieta;
Aleksis Petrausks (Vērgales
pamatskola) – starpnovadu sacensībās florbolā 1. vieta;
Emīls Sīpols (Vērgales pamatskola) – starpnovadu sacensībās
florbolā 1. vieta;
Sandis Strīķis (Vērgales pamatskola) – starpnovadu sacensībās basketbolā un florbolā 1. vieta;
Harijs Vītols (Vērgales pamatskola) – starpnovadu sacensībās
basketbolā, florbolā, augstlēkšanā
1. vieta, lodes grūšanā un šķēpa
mešanā 3. vieta;
Madars Bērznieks (Pāvilostas
vidusskola) – starpnovadu sacensībās florbolā, basketbolā, volejbolā
3. vieta, vieglatlētikā augstlēkšanā
un tāllēkšanā 1. vieta;
Edijs Bielis (Pāvilostas vidusskola) – starpnovadu sacensībās
basketbolā, florbolā, galda tenisā
3. vieta;
Toms Roberts Biģelis (Pāvil
ostas vidusskola) – starpnovadu
sacensībās basketbolā 3. vieta;
Gusts Brūklis (Pāvilostas vidusskola) – starpnovadu sacensībās florbolā 3. vieta;
Kristians Roberts Gertsons
(Pāvilostas vidusskola) – starpnovadu sacensībās florbolā, basketbolā, volejbolā 3. vieta, galda tenisā
1. vieta, augstlēkšanā 3. vieta;
Viesturs Ralfs Kurčanovs
(Pāvilostas vidusskola) – starpnovadu sacensībās volejbolā 3. vieta;
Dāvids Muižnieks (Pāvilostas
vidusskola) – starpnovadu sacensībās florbolā un volejbolā 3. vieta;
Ramona Tīna Rolmane (Pāvil
ostas vidusskola) – starpnovadu
sacensībās vieglatlētikā augstlēkšanā 1. vieta, 400 m skrējienā
2. vieta;
Armands Skudra (Pāvilostas
vidusskola) – starpnovadu sacensībās florbolā, basketbolā un vieglatlētikā augstlēkšanā 3. vieta;
Liene Šķila (Pāvilostas vidusskola) – starpnovadu sacensībās

vieglatlētikā šķēpa mešanā 3. vieta;
Jānis Ūdriņš (Pāvilostas vidusskola) – starpnovadu sacensībās florbolā, basketbolā, volejbolā
un dambretē 3. vieta;
Roberts Vaškus (Pāvilostas
vidusskola) – starpnovadu sacensībās florbolā 3. vieta;
Nora Ventlande (Pāvilostas
vidusskola) – starpnovadu sacensībās vieglatlētikā 400 m skrējienā
1. vieta un 100 m skrējienā 2. vieta;
Roberts Vērnieks (Pāvilostas
vidusskola) – starpnovadu sacensībās dambretē 1. vieta;
Mikus Vīgants (Pāvilostas
vidusskola) – starpnovadu sacensībās florbolā, basketbolā un volejbolā 3. vieta;
Rainers Zamarītis (Pāvilostas
vidusskola) – starpnovadu sacensībās florbolā 3. vieta;
Raimonds Zīlītis (Pāvilostas
vidusskola) – starpnovadu sacensībās volejbolā 3. vieta.
Pāvilostas novada domes
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons
šajā dienā pateicās tiem Vērgales
pamatskolas, Pāvilostas vidusskolas un Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas skolotājiem, kas sagatavoja skolēnus mācību olimpiādēm,
konkursiem un sporta sacensībām,
jo bez viņu palīdzības neiztikt.
Paldies skolotājiem – Baibai
Arājai, Ārijai Paipai, Solveigai Ansonei, Annai Kažei, Gitai Elksnītei,
Agritai Valkašai, Gaidai Benetei,
Andai Blūmanei, Dainai Magonei,
Gunai Laumanei, Inesei Razmai,
Inesei Renķei, Maritai Kalējai, Dacei Bērzniecei un koncertmeistarei
Ingunai Venenai, Initai Zingnikai,
Antrai Mazikai, Eināram Vārsbergam, Zintim Vīgulim, Maritai Rolmanei, Gintam Jurikam, Ingai Šnorei, Ainai Jakovļevai.
Svinīgajā sarīkojumā muzikālus priekšnesumus sniedza pāvil
ostnieki Krista Karlsone un Artis
Arājs.
Paldies skolēniem un skolotājiem par paveikto un ieguldīto
darbu!
Vita Braže

Plašāku fotoreportāžu skatieties www.pavilosta.lv sadaļā
“FOTOGALERIJA”.
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NOTIKUMIEM BAGĀTAIS MAIJS PIRMSSKOLAS IESTĀDĒ “DZINTARIŅŠ”
Foto: K. Rozīte

21. maijā Pāvilostas PII “Dzintariņš” ansambļa un deju kolektīva “Kamolītis” dalībnieki
devās uz Jūrkalnes ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādi, lai ar priekšnesumiem iepriecinātu tur dzīvojošos cilvēkus. Bērni tika uzņemti ar siltiem smaidiem un aplausiem.
Neplānoti izdevās jauks kopdarbs ar iestādes darbinieci, kura izpildīja dziesmu “Joka pēc alfabēts”
– bērni dziedāja kopā ar solisti un dziesmu papildināja ar dejas soļiem. Paldies par silto uzņemšanu iestādes vadītājai M. Briedei un darbiniekiem.
Pirmsskolas skolotāja Ligita Eihvalde

10. maijā pirmsskolas izglītības
iestādes “Dzintariņš” kolektīvs ciemos sagaidīja augstu viesi – Latvijas
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa
kundzi Ivetu Vējoni. Bērni šo notikumu
gaidīja ar lielu satraukumu. Prezidenta
kundzei viņi sniedza priekšnesumus,
aicināja piedalīties iepazīšanās spēlē un
dejā, kurā Iveta Vējone labprāt iesaistījās. Viņa uzklausīja arī sešgadīgo bērnu
stāstus par mācību gadā paveikto un nākotnes iecerēm. Prezidenta kundze bija
laipna un uzdāvināja bērniem skaistu
pasaku grāmatu.
No 13. līdz 17. maijam pirmsskolas audzēkņi pie sevis ciemos gaidīja
savus vistuvākos cilvēkus – vecākus.
Ģimenes dienas atzīmēšanu katra grupa
bija iecerējusi citādi. “Saulītes” grupas
bērni rādīja vecākiem ludziņu, kopā ar
mammām cepa pankūkas un našķojās
ar dažādiem ievārījumiem, ko māmiņas

bija atnesušas līdzi. “Vāverēnu” grupas
bērni sniedza vecākiem priekšnesumus
un dāvināja pašu gatavotas kartītes ar
pārsteigumu. “Jumīšu” grupas bērni
kopā ar vecākiem svinēja burtiņu svētkus un dāvināja viņiem pašu apgleznotus auduma iepirkuma maisiņus, lai
ģimenes tos izmantotu un tādējādi saudzētu dabu. “Taurenīšu” grupas bērni
Ģimenes dienu atzīmēja stadionā, kopīgi
ar vecākiem iesaistoties sportiskās aktivitātēs un sarīkojot pikniku.
Vecākiem vēlos pačukstēt, ka visi
bērni šajā dienā ļoti vēlas būt kopā ar
saviem mīļajiem. Tāpēc, ja kādam šogad neizdevās izbrīvēt laiku, nākamgad
novēlu pacensties un to izdarīt. Ja jums
šķiet, ka šis nelielais kopā būšanas brīdis nav nekas sevišķs, tad bērniem tas ir
ļoti nozīmīgs pārdzīvojums.

17. maija rīts bērnu grupām “Taurenīši” un “Jumīši” sākās ar priecīgu
satraukumu, jo abas grupas devās kopīgā mācību pārgājienā uz Pāvilostas
novadpētniecības muzeju. Tur uzzinājām, kā Pāvilosta dibināta, celta un attīstījusies laika gaitā. Bērniem patika aplūkot

senos darbarīkus un pūst kuģa taurē. Īpaši saistoša bija filmiņa, kurā varēja uzzināt par bērnudārza vēsturi.
Paldies muzeja darbiniecēm I. Kurčanovai un L. Ķipstei – bērni par uzzināto
bija sajūsmā un vēl ilgi dalījās ar iespaidiem!

Vadītāja M. Pētermane

31. maijā pirmsskolas izglītības
iestādes “Dzintariņš” kolektīvs svinēja
Atvadīšanās svētkus. Tas ir izlaidums,
kad sveikas jāsaka nākamajiem 1. klases skolēniem. Līdz ar viņiem savu pēdējo izlaidumu svinēja arī pirmsskolas izglītības skolotāja Elga Deviņa. Viss viņas
mūžs pagājis, audzinot bērnus. Cik paaudzēm nav iemācīts pirmās skaņas kopā
sasaukt, pirmos vārdus izlasīt un pirmos
burtus uzrakstīt!
Paldies skolotājai Elgai Deviņai par
mūža ieguldījumu pirmsskolas vecuma
bērnu audzināšanā un izglītošanā. Skolotājas Elgas sagatavoti, šogad mācības
1. klasē uzsāks 12 braši pirmsskolas
audzēkņi: Brajens BIKSĀNS, Ainards
JAUNZEMS, Niks OZOLS, Marta ROZĪTE, Emīlija SILIŅA, Šarlote Dominika
STENDZE, Olivers TŪTĀNS, Gustavs
VAGOTIŅŠ-VAGULIS, Gustavs VANAGS,
Henrijs VASKOPS, Olafs ZAĻKALNS un
Krišs ZERNIS.
Novēlam visiem veiksmi, veselību,
sirsnīgu un mīļu cilvēku atbalstu nākotnes gaitās!
Vadītāja M. Pētermane
23. maijā Pāvilostas un Vērgales pirmsskolas iestāžu izlaiduma grupu bērni devās ekskursijā uz Ventspili iepazīt kaimiņu pilsētas aktīvās atpūtas iespējas. Lai gan daži bērni Ventspilī jau bija
bijuši, arī viņi ar neviltotu prieku izbaudīja dažādās atrakcijas rotaļu
pilsētiņā, veiklības pārbaudījumus Džungļu takā, braucienu ar Ventspils mazbānīti un piedzīvojumus atrakciju parkā. Bērni bija sajūsmā
gan par šļūkšanu ar kamerām, gan par iespēju izlēkāties lielajā piepūšamajā atrakcijā. Vislabāk gan meitenēm, gan zēniem patika braukt ar
elektriskajām automašīnām bērnu autoskoliņā. Drosmīgākie izvēlējās
gumijlēkšanu pa batutu un piedzīvoja augstāko lēcienu savā mūžā. Dažiem diena likās par īsu, jo ļoti gribējās braukt ar elektromašīnām vēl
un vēl. Cepuri nost Ventspils priekšā, jo bērnu aktīvās atpūtas iespējas
šeit nodrošinātas plašā klāstā!

Pāvilostā notiek atkalsatikšanās
27. maija pēcpusdienā māksliniece Ieva Epnere, šī gada Purvīša balvas laikmetīgajā mākslā
ieguvēja, ieradās privātā vizītē
Pāvilostā, lai satiktos ar savai izstādei “Dzīvo atmiņu jūra” izvēlētajiem dalībniekiem Daci Bunku,
Ainu Jakovļevu, Irinu Kurčanovu,
Solvitu un Gunti Šēniem.

Māksliniece Pāvilostas novadpētniecības muzejam dāvināja video materiālu no viņas
veidotās izstādes, kas papildinās
muzeja ekspozīciju “Padomju
laiki Pāvilostā”.
Muzeja vadītāja
Irina Kurčanova
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Foto: V. Braže

Vērgales PII “Kastanītis” bērni,
skaitot dzejoļus, dziedot un dejojot,
31. maijā atvadījās no bērnudārza. Šoruden skolas gaitas uzsāks
15 “kastanīši” – Damjens Štībelis,
Daniels Kazbuķis, Daniēls Kalējs,
Evelīna Kazbuķe, Gustavs Šēns,
Gustavs Gūtmanis, Jūlija Adriāna

Akerfelde, Krista Beķere, Marta
Kurme, Māris Kleinšmits, Miķelis
Šervinskis, Sabīne Kraveca, Sabīne Birzniece, Uvis Aizstrauts un
Elīna Opincāne. Vecāki ar mīļiem
vārdiem pateicās visiem iestādes
darbiniekiem par ieguldīto darbu,
sagatavojot bērnus skolai. Pateica-

VĒRGALĒ NOTIKS RALLIJS
Tev ir mašīna? Ja ir, tad tevi
gaida interesants, izglītojošs un
aizraujošs piedzīvojums Vērgalē
17. augustā. Šogad viena no Vērgales svētku aktivitātēm būs brauciens
ar mašīnām, kā tagad saka, – RALLIJS JEB AUTO ORIENTĒŠANĀS,
jo pilnīgi iespējams, ka ir vietas
Vērgales pagastā, par kurām ir maz
zināms un kurās vispār neesam bijuši. Galvenais būs nevis ātrums, bet
gan vajadzīgo objektu atrašana un
uzdevumu veikšana kontrolpunktos.
Kas ir jāzina? Mašīnai jābūt tehniskā
kārtībā un apdrošinātai, jāievēro visi
noteikumi, kas attiecas uz drošību un
ceļu satiksmes noteikumu ievēroša-

nu. Bet mašīnu noteikti varat izskaistināt un izdaiļot, tāpat komandas
dalībnieki var padomāt par kopīgu,
interesantu noformējumu. Komandu
veido četri cilvēki, kā arī tai ir jāizdomā nosaukums. Zinot, ka Vērgalē ir
daudz, daudz mašīnu, sagaidām, ka
kopīgais brauciens pirms starta pa
Vērgales centru būs iespaidīgs. Ja uzaicināsiet savus radus un draugus no
citurienes, arī viņi varēs piedalīties
šajā pasākumā, lai tuvāk iepazītos ar
Vērgales pagastu un varbūt ar laiku
kļūtu par vienu no mūsējiem. Lūgums komandām līdz 10. jūlijam pieteikties pie Dzintara Semenkova, lai
varētu sagatavot brauciena kartes.

mies Pāvilostas novada pašvaldībai par atbalstu mazo novadnieku
izglītošanā.
Paldies bērniem un viņu vecākiem par kopā pavadīto laiku! Novēlam sekmes mācībās!
PII vadītāja Liena Ernstsone

10. maijā Vērgales kultūras
namā Vērgales pamatskolas skolēni aicināja savas māmiņas uz
Māmiņu dienai veltītu koncertu.
Koncertu ieskandināja 1. klases
skolēni ar dziesmu, veltītu māmiņām, bet pēc tās skolēni tika aicināti samīļot savas māmiņas un
sveikt viņas ar ziediem un pašu
gatavotām dāvaniņām. Koncerta
turpinājumā dejoja un dziedāja

1. klases skolēni, 2.–3. klašu un
4.–6. klašu deju kolektīvi, 5. klases meiteņu ansamblis. Bet dzeju,
veltītu māmiņām, lasīja 5. klases
zēni Daniels Dāvis, Kiars, Ralfs
un Artūrs, 2. klases skolēni, Ance,
Andželīna un Anete Dita. Pasākumā programmu pieteica 9. klases
skolniece Dagnija Tomaševska.  
Vita Braže

Mācību gadam izskanot

31. maijā mācību gada noslēguma līnijā skolas aktu zālē pulcējās
skolēni, pedagogi, vecāki. Līniju atklāja Ē. Ezītes deklamētais dzejolis.
Pāvilostas novada domes
priekšsēdētājs U. Kristapsons 5.–
8. klašu un 11. klašu skolēniem
pasniedza 12 “Cerību balvas” par
augstiem mācību sasniegumiem.
Deviņi 1.–4. klašu skolēni, kuriem ir augsts novērtējums mācībās, saņēma dāvanā izzinošu grāmatu no Pāvilostas vidusskolas.
Šajā dienā paldies tika teikts
katram pedagogam par ieguldīto

enerģiju mācību un audzināšanas darbā, kā arī skolas padomes priekšsēdētājai O. Urkauskai par pienākumu veikšanu ar
augstu atbildības sajūtu. Pateicība
par sadarbību tika izteikta jauniešu dienas atbalsta centra “Krams”
vadītājai G. Citskovskai.
1. klases skolēni saņēma apliecību par peldēšanas prasmju
apguvi. Vēl tika izsniegtas dažas
velosipēda vadītāja apliecības u.c.
G. Grimsta-Heniņa 6. un 7. klases skolēniem par piedalīšanos
Pāvilostas izzināšanas konkursā

dāvināja “Dzidras Grimstas” balvu – braucienu uz Rīgu.
Vēlāk īpašs paldies tika teikts
skolas tehniskajiem darbiniekiem, kas nepagurstoši rūpējas
par katra labsajūtu skolā.
Liecības izsniegtas, un ilgi
gaidītā brīvība un atpūta klāt!
Lai katram aizraujoša vasara
kopā ar ģimeni un draugiem, kur
garlaicībai un viedierīcēm nav
vietas!
Pāvilostas vidusskolas
direktore Marita Rolmane

Sadraudzības koncerts Vērgalē
Foto: K. Balode

Daudzu gadu garumā Vērgales pamatskolas kolektīvu vieno
draudzības saites ar Tārgales pamatskolu, un pirms trīs gadiem
notika pirmais šo skolu sadraudzības koncerts Tārgalē. Divus gadus vērgalnieki ciemojās pie drau-

giem, bet šā gada maija ieskaņā
Vērgales pamatskolas kolektīvs
aicināja tārgalniekus pie sevis.
Sadraudzības koncertu atklāja
Vērgales pamatskolas 2.–3. klašu
deju kolektīvs ar deju “Dziesmiņa par zvēriņiem” un Tārga-

les pamatskolas deju kolektīva
“Dore” jaunākā grupa ar “Cimdu
polku”. Koncertā vēl uzstājās
Vērgales pamatskolas 4.–6. klašu deju kolektīvs un Tārgales pamatskolas deju kolektīva “Dore”
vecākā grupa. Ar skanīgām

dziesmām visus priecēja Vērgales pamatskolas 5. klases meiteņu ansamblis un solistes Marta
un Viktorija. Pēc koncerta visi

pulcējās kopējā ballītē Vērgales
kultūras namā.
Vita Braže

Plašāku fotoreportāžu skatieties www.pavilosta.lv
sadaļā “FOTOGALERIJA”.
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Ziemupnieku svētku
BALTAIS GALDAUTS
E. ŠNEIDERA LAUKUMĀ norises 4. maijā
4. maijā, Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienā,
pie balti klāta galda iedzīvotāji
pulcējas E. Šneidera laukumā.
Nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ šoreiz pulcējāmies mākslas skolas
zālē, kur jaukā gaisotnē savstarpēji iepazināmies, uzklausījām
dzimtos pāvilostniekus un dalījāmies pieredzē par ienākšanu un
iedzīvošanos šajā pilsētā, klausījāmies Gunas Vagotiņas-Vagules vijoļspēli, kopā dziedājām,
mielojāmies ar pašu sarūpētiem

gardumiem, bērni krāsās “ietērpa” katrs savu Latviju. Interesanta diskusija mums izvērtās par
E. Šneidera laukuma nākotni un
tālāko attīstību. Sarunas rezultātā ir tapuši vairāki priekšlikumi laukuma labiekārtošanai un
pilnveidošanai, lai tas Pāvilostas
vecpilsētā kļūtu par saistošu uzturēšanās vietu gan vecākiem ar
bērniem, gan jauniešiem un senioriem, gan tūristiem. Jau tuvākajā laikā iedzīvotājus aicināsim
uz diskusiju par laukuma attīs-

Paziņojums par projektu
iesniegumu pieņemšanu
“Sabiedrības virzītās vietējās attīstības
stratēģijas 2014.–2020. gadam” īstenošanai

tību, kuras laikā tiks prezentēti
vairāki priekšlikumi. Tie, kuri ir
ieinteresēti, lūdzu sekojiet līdzi
informācijai un piedalieties apspriedē.
Paldies visiem iedzīvotājiem,
kuri atsaucās Z. Mežavilkas un
M. Hornas aicinājumam pulcēties
pie baltā galdauta, un īpašs paldies G. Vagotiņai-Vagulei un Mūzikas un mākslas skolas direktorei
Ingai Šnorei par atsaucību.
Marita Horna

4. maijs – mūsu Latvijas neatkarības atjaunošanas diena,
Baltā galdauta svētki, simtgades
ozoliņa otrā dzimšanas diena!
Diena, kuru Ziemupē nolēmām atzīmēt pie Ziemupes gaišā
skumju akmens, iestādot Sibīrijas
ciedru priedes. Ideja par Sibīrijas
priedēm pieder mūsu ainavu arhitektei Andai Uzarei. Mums tā tik
ļoti iepatikās, ka steidzāmies realizēt. Kāpēc tieši Sibīrijas priedes, tas
būs saprotams ikvienam, kurš zina
stāstu par uz Sibīriju izsūtītajiem
Ziemupes ciema ļaudīm. Janvārī
vējš nolauza pirms 30 gadiem pie
tautas nama stādītās egles. Reizēm
koki pārdzīvo cilvēkus, bet reizēm
cilvēki pārdzīvo kokus. Tā vienkārši
notiek, tādi ir procesi dabā. Priedes
iestādījām, salaistījām. Daina ar
Daigu spēka dziesmas tām nodziedāja. Viss, kā pienākas. Dzimšanas
dienā dziesmotu apsveikumu saņēma arī ozoliņš.
Atbalsta Zemkopības ministrija
un Lauku atbalsta dienests

Vispārīga informācija: Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”.
Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2019. gada 22. jūnija līdz 22. jūlijam.
6. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: M2/R1 “Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām” – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 304 114,12 EUR.
Projektu īstenošanas termiņi:
a) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
b) pārējiem projektiem – viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
c) ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”,
kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, – divi gadi no Lauku atbalsta
dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Kontaktinformācija: biedrība “Liepājas rajona partnerība”, Krasta ielā 12, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV-3430. Kontaktpersona: izpilddirektore Inita Ate, tālr. 26595623, 29164833, e-pasts info@lrpartneriba.lv.
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājaslapā www.lrpartneriba.lv. Papildu informācija ir
atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv. Projekta iesniegumu iespējams iesniegt
tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv.
Konkurss izsludināts šādai rīcībai – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētā rīcība M2/R1 ELFLA. Rīcības nosaukums: “Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām”. Mērķis: veicināt
kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību. Kārtai piešķirtais finansējums: 304 114,12 EUR.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 40 000 EUR – būvniecība; 20 000 EUR –
pārējiem projektiem. Maksimālā atbalsta intensitāte: 85% sabiedriskā labuma projektiem.

Svētku diena turpinājās Ziem
upes jūrmalas stāvlaukumā, kur
“Ziemupītes” meitenes jau trešo
gadu klāja baltu galdu un gaidīja
ciemiņus. Daigas vārītā putra bija
ļoti garda. Jūra pasakaina, lai arī
saule mijās ar krusas graudiem.
Vakara cēliens ar jautriem
dančiem turpinājās tautas namā.
Dziesmas skanēja tādas, it kā būtu
speciāli piemeklētas – “Dzimtā
valoda”, “Mana mazā dzimtā Latvija”, “Pie dzintara jūras” u.c. Arī
“Prāta vētras” “Mana dziesma” ar
vārdiem:
Tie ir vārdi no manas tautas,
Un dziesma man arī no tās,
Un es zinu, neviens manā vietā
To nedziedās.
Tā nu tas ir, nedziedās gan.
Viss mūsu rokās! Paldies visiem,
kuri šajās norisēs bija kopā ar
mums.
Daina Vītola

PIEŅEMŠANAS LAIKU IZMAIŅAS
no 2019. gada 3. jūnija
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Liepājas nodaļas speciālistu konsultācijas
PĀVILOSTAS NOVADĀ (Pāvilostā, Sakā un Vērgalē)
TREŠDIEN
VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDĒ
(“Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463)
no plkst. 8.30 līdz 11.30
SAKAS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ
(“Pagasta māja”, Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466)
no plkst. 12 līdz 15
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ
(Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466)
no plkst. 15.30 līdz 17
LŪDZAM ZVANĪT, JA IR KĀDI JAUTĀJUMI VAI NEPIECIEŠAMA
INDIVIDUĀLA TIKŠANĀS CITĀ LAIKĀ!
Kontakti: Aleksejs Kačanovs
(tālr. 27843096, e-pasts aleksejs.kacanovs@llkc.lv),
mājaslapa www.llkc.lv, www.laukutikls.lv,
“Facebook”: www.facebook.com/LLKCLiepaja/
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” galvenās darbības
jomas ir lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un citu nozaru
ražošanas procesu, biznesa plānošanas un grāmatvedības konsultāciju un
pakalpojumu sniegšana, kā arī pētījumu veikšana, klientu izglītošana un informēšana.
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2019. gada jūnijs

Pāvilostas pilsētas svētku turnīri
18. maijā Pāvilostas pilsētas svētku laikā stadionā notika Pāvilostas ceļojošais kauss
minifutbolā un strītbolā.
Minifutbolā piedalījās septiņas komandas, četras komandas no Liepājas – “SLV PLUSS”,
“ABBA” kompānija, “Zvejnieks”,
“Caljan” un komandas no novadiem – “Ēdole”, “Cīrava” un “Pāvilosta”.
Spēļu rezultāti:
“Ēdole” – “Cīrava”, ar rezultātu 1:0 uzvarēja komanda “Ēdole”;
“ABBA” – “Pāvilosta”, ar rezultātu 0:1 uzvarēja komanda
“Pāvilosta”;
“Caljan” – “SLV PLUSS”, ar
rezultātu 1:0 uzvarēja komanda
“Caljan”;
“Zvejnieks” – “Ēdole”, ar rezultātu 2:1 uzvarēja komanda
“Zvejnieks”;
“SLV PLUSS” – “Pāvilosta”,
spēle noslēdzās ar rezultātu 1:1;
“Zvejnieks” – “Cīrava”, ar
rezultātu 3:1 uzvarēja komanda
“Zvejnieks”;
“ABBA” – “Ēdole”, ar rezultātu 0:1 uzvarēja komanda “Ēdole”;
“Caljan” – “Zvejnieks”, spēle
noslēdzās ar rezultātu 1:1;
“ABBA” – “Caljan”, ar rezul-

tātu 2:5 uzvarēja komanda “Caljan”;
“SLV PLUSS” – “Cīrava”, ar
rezultātu 3:0 uzvarēja komanda
“SLV PLUSS”;
“Pāvilosta” – “Ēdole”, ar rezultātu1:0 uzvarēja komanda
“Pāvilosta”;
“SLV PLUSS” – “ABBA”, ar
rezultātu 4:1 uzvarēja komanda
“SLV PLUSS”;
“Zvejnieks” – “Pāvilosta”,
spēle noslēdzās ar rezultātu 1:1;
“Cīrava” – “Caljan”, ar rezultātu 0:3 uzvarēja komanda “Caljan”;
“SLV PLUSS” – “Ēdole”, ar
rezultātu 1:0 uzvarēja komanda
“SLV PLUSS”;
“Cīrava” – “ABBA”, ar rezultātu 2:4 uzvarēja komanda “ABBA”;
“Pāvilosta” – “Caljan”, ar rezultātu 0:2 uzvarēja komanda
“Caljan”;
“Zvejnieks” – “ABBA”, ar rezultātu 4:2 uzvarēja komanda
“Zvejnieks”;
“Cīrava” – “Pāvilosta”, spēle
noslēdzās ar rezultātu 0:0;
“Ēdole” – “Caljan”, ar rezultātu 0:3 uzvarēja komanda “Caljan”;
“Zvejnieks” – “SLV PLUSS”,
ar rezultātu 2:0 uzvarēja komanda “Zvejnieks”.

Par strītbola turnīra uzvarētāju kļuva komanda “BK Garšo”.
Savukārt strītbola turnīrā
piedalījās astoņas komandas:
“BK Garšo”, “Ellīgie”, “Ciferblats”,
“Janka”, “Jēgai jābūt”, “Jūrkalne”,
“DPPD” un “Pāvilosta”.
Izspēlējot apli katrai komandai
ar katru, rezultāti šādi:
“BK Garšo” – “Pāvilosta”, ar
rezultātu 13:11 uzvarēja komanda
“BK Garšo”;
“Ellīgie” – “DPPD”, ar rezultātu
11:8 uzvarēja komanda “Ellīgie”;
“Ciferblats” – “Jūrkalne”, ar
rezultātu 11:6 uzvarēja komanda
“Ciferblats”;
“Janka” – “Jēgai jābūt”, ar rezultātu 12:14 uzvarēja komanda
“Jēgai jābūt”;
“BK Garšo” – “DPPD”, ar rezultātu 14:12 uzvarēja komanda “BK
Garšo”;
“Pāvilosta” – “Ellīgie”, ar rezultātu 11:6 uzvarēja komanda “Pāvil
osta”;
“Ciferblats” – “Jēgai jābūt”, ar
rezultātu 11:4 uzvarēja komanda
“Ciferblats”;

“Janka” – “Jūrkalne”, ar rezultātu 5:11 uzvarēja komanda “Jūrkalne”;
“Pāvilosta” – “Ciferblats”, ar
rezultātu 11:8 uzvarēja komanda
“Pāvilosta”;
“BK Garšo” – “Jūrkalne”, ar
rezultātu 11:8 uzvarēja komanda
“BK Garšo”;
“Ellīgie” – “Jēgai jābūt”, ar rezultātu 4:11 uzvarēja komanda “Jēgai jābūt”;
“Janka” – “DPPD”, ar rezultātu
1:11 uzvarēja “DPPD”;
“Pāvilosta” – “Jēgai jābūt”, ar
rezultātu 11:6 uzvarēja komanda
“Pāvilosta”;
“DPPD” – “Ciferblats”, ar rezultātu 5:11 uzvarēja komanda
“Ciferblats”;
“BK Garšo” – “Janka”, ar rezultātu11:9 uzvarēja komanda “BK
Garšo”;
“Ellīgie” – “Jūrkalne”, ar rezultātu 0:11 uzvarēja komanda “Jūrkalne”;
“Pāvilosta” – “Jūrkalne”, ar

Foto: D. Vītola

Izspēlējot savstarpējās spēles
katrai komandai ar katru, iegūstot 16 punktus, 1. vietu izcīnīja
komanda “Caljan”. 2. vietā ierindojās komanda “Zvejnieks” ar iegūtiem 14 punktiem, bet 3. vietā
– komanda “SLV PLUSS” ar iegūtiem 10 punktiem. 4. vietā palika

komanda “Pāvilosta” ar iegūtiem
9 punktiem. 5. vietā – komanda
“Ēdole” ar iegūtiem 6 punktiem,
6. vietu ieguva komanda “ABBA”
ar iegūtiem 3 punktiem un 7. vietā ierindojās komanda “Cīrava”
ar iegūtu 1 punktu.
Par turnīra labākajiem spēlē-

tājiem tika atzīti: Kaspars Liebus
no komandas “Zvejnieks”, Deniss Ivanovs no komandas “SLV
PLUSS”, Jānis Stonis no komandas “Caljan”, Elvijs Maulics no
komandas “Pāvilosta”, Edvīns
Mārtinsons no komandas “Ēdole”.

“Jūrkalne”;
“Janka” – “Ciferblats”, ar rezultātu 0:11 uzvarēja komanda
“Ciferblats”;
“BK Garšo” – “Ellīgie”, ar rezultātu 11:8 uzvarēja komanda “BK
Garšo”.
Saskaitot iegūtos punktus, par
strītbola turnīra uzvarētāju ar 14
punktiem kļuva komanda “BK Garšo”. 2. vietā ierindojās komanda
“Pāvilosta” ar 12 punktiem, ar 10
punktiem 3. vietā palika komanda
“Ciferblats”. 4. vietā – komanda

“DPPD” ar 8 punktiem, bet 5. vietā
– komanda “Jūrkalne” ar 6 punktiem. 6. vietu ieguva komanda “Jēgai jābūt” ar 5 punktiem, savukārt
7. vietā palika komanda “Ellīgie” ar
4 punktiem un 8. vietā – komanda
“Janka” ar 0 punktiem.
Paldies visiem spēļu dalībniekiem, un tiekamies pilsētas svētku
turnīros gan futbolā, gan strītbolā
arī nākamajā gadā!

Foto: biedrība “Dažādas paaudzes par dzīvi”

rezultātu 11:5 uzvarēja komanda
“Pāvilosta”;
“DPPD” – “Jēgai jābūt”, ar rezultātu 11:8 uzvarēja komanda
“DPPD”;
“Janka” – “Ellīgie”, ar rezultātu
9:11 uzvarēja komanda “Ellīgie”;
“Ciferblats” – “BK Garšo”, ar
rezultātu 3:11 uzvarēja komanda
“BK Garšo”;
“Pāvilosta” – “Janka”, ar rezultātu 11:5 uzvarēja komanda “Pāvil
osta”;
“DPPD” – “Jūrkalne”, ar rezultātu 11:9 uzvarēja komanda
“DPPD”;
“Jēgai jabūt” – “BK Garšo”, ar
rezultātu 7:11 uzvarēja komanda
“BK Garšo”;
“Ellīgie” – “Ciferblats”, ar rezultātu 7:11 uzvarēja komanda “Ciferblats”;
“Pāvilosta” – “DPPD”, ar rezultātu 11:6 uzvarēja komanda “Pāvil
osta”;
“Jūrkalne” – “Jēgai jābūt”, ar
rezultātu 11:6 uzvarēja komanda

Sporta organizators Pāvilostā
Aldis Barsukovs
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IZLAIDUMI PĀVILOSTAS NOVADA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
15. jūnijā plkst. 16 Pāvilostas pilsētas kultūras namā

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS 9. KLASES IZLAIDUMS
SKOLU ABSOLVĒ: Edijs BIELIS, Toms Roberts BIĢELIS, Alīna
Viktorija BURMEISTERE, Lulū Angelīna KRĒSLIŅA, Rasa LĀCĪTE,
Anna Nameja PAVLOVSKA, Aleksandrs PROTOPOVIČS, Ritvars
PUKINSKS, Armands SKUDRA, Inga ŠLANGENA, Ieva ŠLANGENA,
Klāvs Pauls VĒJKĀJS, Marta ZAMARĪTE, Raimonds ZĪLĪTIS.
Audzinātāja Dace BUNKA.
15. jūnijā plkst. 17 Vērgales kultūras namā

VĒRGALES PAMATSKOLAS 9. KLASES IZLAIDUMS
SKOLU ABSOLVĒ: Sanija Monta BRĒDIĶE, Jānis BLŪMS, Māris
DARONDA, Toms KUPŠIS, Elīna MILTIŅA, Dagnija TOMAŠEVSKA,
Eva VĪTOLIŅA un Harijs VĪTOLS. Audzinātāja Anda BLŪMANE.

PĀVILOSTAS PENSIONĀRU APVIENĪBA
2019. gada 24. jūlijā organizē gadskārtējo ekskursiju
Izbraukšana no Pāvilostas autobusu pieturām plkst. 7.
Ekskursija plānota uz Ventspils, Dundagas un Talsu novadu.
Apskates objekti: Ances muiža, eksotisko dzīvnieku parks Dundagā,
Dundagas pils un skulptūra – krokodils, AS “Latvijas Valsts meži” Ziemeļkurzemes Klientu centrs Dundagā, Ārlavas bānītis un amatnieka
Igurda Baņķa sēta “Kauliņi”.
Dalības maksa: 8 eiro no personas (cenā iekļauta apskates objektu
ieejas maksa un gida pakalpojumi).
Pieteikties līdz 20. jūlijam pie Veltas Citskovskas
pa tālruni 63498161 vai 25436660.

Radiovadāmo automašīnu trases atklāšana,
dronu izstādes apskate un 1:16 rallija automašīnu
vadīšana brīvo treniņu režīmā
TIKŠANĀS VIETA: Šķēdes iela 2a, Saraiķi LAIKS: 2019. gada 15. jūnijs
DIENAS PLĀNS
14.00 – 14.20
14.00 – 18.00
14.00 – 16.00
14.00 – 18.00
14.30 – 15.10
15.10 – 16.00
14.00 – 16.00
16.00 – 18.00

Pulcēšanās laukumā pie “RC TEAM SARAIĶI” (labos laika
apstākļos par nepieciešamām izmaiņām būs informācija).
Papildu izklaides bērniem “RC TEAM SARAIĶI” laukumā
(piepūšamās atrakcijas).
Pie mums ciemosies “Saldus saldumu” lācis.
Papildus radiovadāmo automašīnu trasei varēs mēroties
spēkiem rallijkrosā uz PS4 konsoles (spēle:Dirt 4).
Uzruna par godu trases atklāšanai un svētku kliņģeris.
Pirmais brauciens pa trasi (estakāde, goda aplis un mini
sacensības tiem, kuri ir atbalstījuši šo projektu).
Ekspozīcija “Kurzemes zvejnieku sēta” apmeklēšana
pēc izvēles (Ilma Ruduša).
Radiovadāmās trases treniņbraucieni, testi, kā arī sacensī-		
bas bez punktiem (savam priekam) visiem, kuri to vēlēsies.

DARBA LAIKI
P
Brīvdiena
O
Brīvdiena
T
18.00 – 21.00
C
Brīvdiena
Pt Brīvdiena
S
12.00 – 16.00
Sv 12.00 – 16.00

P.S. Kāds no dienas pasākumu laikiem
var mazliet mainīties.
Lūgums būt saprotošiem.
Iespējamām izmaiņām sekot interneta
vietnē facebook.com/rc team saraiķi.
“RC Team Saraiķi”, Saraiķos,
Šķēdes ielā 2a, tālr. 20044681

ATVAĻINĀJUMI

ZINĀŠANAI
â Atvaļinājumu laikā no
21. jūnija līdz 19. jūlijam Vērgales veselības centrs būs
slēgts! Ģimenes ārsts Juris Kraģis pacientus pieņems 3. jūlijā
un 17. jūlijā. Lūgums iepriekš
sazināties ar māsiņu pa tālruni
26046489.
â Mežzinis Arturs BRIKMANIS pieņems apmeklētājus
Vērgales pagasta pārvaldē 11. jūnijā no plkst. 9 līdz 12.
â Pāvilostas Sv. Gara Romas
katoļu baznīcā 16. jūnijā plkst.
14. Vasarsvētku oktāvas noslēguma Sv. Mise.

UZMANĪBU!
â Sakarā ar Pāvilostas novada Kultūras darbinieku
dienu, kurā plānots pieredzes
apmaiņas brauciens uz Salaspili
un Ropažiem, 12. un 13. jūnijā
nestrādās šādas iestādes: Pāvil
ostas novadpētniecības muzejs,
Pāvilostas bibliotēka, Ziemupes
bibliotēka un Vērgales pagasta
muzejs.
â Sakarā ar LCZB novadu
bibliotekāriem organizēto pieredzes apmaiņas braucienu uz Tukuma un Jūrmalas bibliotēkām
Vērgales bibliotēka 26. un 27.
jūnijā būs slēgta.

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS
SIA “Pāvilostas aptieka”

(Lejas ielā 10, Pāvilostā)
darba laiks līdz 31. augustam:
P
O
T
C
Pt
S

9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
12.00 – 18.00
9.00 – 16.00
9.00 – 15.00

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas bibliotēkā līdz jūlija vidum apskatāma liepājnieces Līgas ZĀĢERES gleznu izstāde “MANA RAŽA”.
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā skatāma Ramonas ĶIESNERES gleznu izstāde “AR VIENU VILCIENU”.
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā aplūkojama Tautas lietišķās
mākslas studijas “ZĪTARS” izstāde “DZINTARA ROTAS”.
l Unikālais Latvijas valsts simtgadei veltītais projekts “GADSIMTA
GARĀKĀ LĪGODZIESMA” jau ceturto reizi vasaras saulgriežos, 21. jūnijā, skanēs visā Latvijā un “Latvijas Radio 2” ēterā. Pāvilostas sieviešu
koris “Sīga” pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja savu dziesmu
radio ēteram iedziedās plkst. 16.45.
l 23. jūnijā Pāvilostas Upesmuižas parka estrādē plkst. 18 saulgriežu pasākums “VISI GAIDA JĀŅU DIENU”. Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātra izrāde – Ā. Alunāns “Mūsu pokāls”, režisore
Marita Horna. Turpinājumā dziesmu un deju popūrijs “Jūrmalnieki priecājās, Jāņu dienu gaidīdami” kopā ar VPDK “Mārsils” un grupu “Acetons”.
Ieeja pret ziedojumiem. Lietus laikā pasākums notiks Pāvilostas pilsētas
kultūras namā. No plkst. 23 līdz 4 zaļumballē muzicē grupa “Pa ceļam”.
l 29. jūnijā Pāvilostas sieviešu koris “Sīga” piedalīsies Kurzemes Dziesmu svētkos Liepājā.
l Pāvilostas Svētā Gara katoļu baznīcā 30. jūnijā plkst. 16 koncerts “JĒZU, ES UZTICOS TEV!”. Komponista Pāvela Bambeneka (Polija) dziesmas dziedās liturģisko darbnīcu dalībnieki autora vadībā. Vairāk
informācijas pa tālruni 26334556 (Inga).

VĒRGALĒ
l Līgo, Vērgale, līgo! Pašā svētku vakarā, 23. jūnijā plkst. 20, kultūras namā Vērgales amatierteātris visus jāņabērnus ielūdz uz Edvarda Vulfa lugas “TAPIŅA ATGRIEŠANA” pirmizrādi. Viena aina no
Kurzemes klajuma laucinieku dzīves par to, kas notiek, ja bagāts saimnieks vecpuisis sadūšojas precēties un čigāns ir par precinieku. Viegli,
veselīgi smiekli garantēti. Ieeja bez maksas, bet, saņemot kādu ziedu,
aktieri justos pagodināti. Pēc izrādes visi kopīgi iedegsim lielo Jāņu
ugunskuru un tad dosimies uz mūsu muižas laukumu, lai izbaudītu kārtīgu zaļumballi kopā ar Vērgales muzikantiem. Aiciniet pulkā savus
radus un draugus, paziņas un domubiedrus! Darba kolektīvi, atcerieties,
cik jauki bija sporta un atpūtas dienas vakarā visiem kopā! Varbūt ir
vērts atkārtot? Nākot uz svētkiem, ņemsim līdzi cienastus un kādu segu,
ko paklāt zemē vai uz soliem, lai pēc izrādes nevajadzētu doties uzreiz
mājās, bet varētu sākt lustīgus dančus. Visi, visi, mazi un lieli, sanāciet,
sadziediet, sadancojiet vasaras saulgriežu svētkos Vērgalē!
l Vērgales kultūras namā no 1. līdz 30. jūnijam skatāma Pāvilostas
Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 1. klases audzēkņu RADOŠO DARBU IZSTĀDE, kas veltīta Starptautiskajai
bērnu aizsardzības dienai.

LĪDZJŪTĪBAS
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
(J. Silazars)
Skumju brīdī esam kopā ar
Velgu Freimani, TĒVU Aizsaulē pavadot.
Pāvilostas pensionāru kopa
“Varavīksne”
Bet sirds siltums paliks,
Paliks vēl aiz tevis,
Un atmiņas kā maza saule degs.

(P. Priede)
Pāvilostas novada pašvaldība izsaka
visdziļāko līdzjūtību Velgai Freimanei,
TĒVU Mūžībā aizvadot.

RADOŠĀ DARBNĪCA VĒRGALĒ
“LĪGO, LĪGO!”

19. jūnijā plkst. 16 Vērgales kultūras namā
atkal notiks radoša darbošanās.
Darbnīcā gatavosimies Līgo svētkiem un darināsim:
• vainagus no zāles un vilku vālīšu lapām;
• pušķus no graudzālēm;
• dāvaniņas Līgai un Jānim;
• traukus no cementa pagasta centra noformējumam.
Līdzi jāņem divas lielas saujas ar garu purva zāli, 5 vilku vāles,
ozolu lapas/zari, klēpis ar iztīrītām smilgām un graudzālēm.
Dalības maksa – 3 eiro. Sīkāka informācija un pieteikšanās
līdz 14. jūnijam pie Velgas.

â Ģimenes ārsts JURIS KRAĢIS būs atvaļinājumā no 21. jūnija
līdz 19. jūlijam.
â Ģimenes ārste AGRITA KALNIŅA būs atvaļinājumā no 20. jūlija līdz 11. augustam.
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 jūlija izdevumam jāiesniedz līdz 28. jūnijam.
Rakstus var iesūtīt e-pastā info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv;
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1400 eksemplāru.
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

2019. gada jūnijs

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS

MŪŽĪBĀ
Vērgales pagastā

ELMĀRS POMERANCIS

2019. gada 14. jūnijā:
n
plkst. 11.00
Vērgales pagasta pārvaldē;
n
plkst. 12.00
Pāvilostas novada pašvaldībā.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās
pa tālruni 63498261 (Pāvilostā), 63490836 (Vērgalē).

(30.09.1949.–27.05.2019.)

VOLDEMĀRS BĒTS

(22.03.1926. – 03.06.2019.)

Izsakām līdzjūtību!

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO
2019. gada maijā Pāvilostas novadā noslēgtas 5 laulības.
Sveicam ģimenes!

