
Pavilostas 
Novada Zinas

Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums

2019. gada 
MAIJS

Nr. 5 (113)

www.pavilosta.lv

Man ir patiesi liels prieks 
sveikt visus šajā mēnesī Pāvilos-
tas 140. dzimšanas dienā! Gribu 
pateikt ikvienam lielu, jo lielu pal-
dies par ieguldīto darbu un rado-
šajām idejām mūsu pilsētas attīs-
tībā. Atskatoties tuvākā vai tālākā 
pagātnē, ar prieku secinu, ka liela 
daļa no plānotā un iecerētā ir rea-
lizēta dzīvē. Varbūt mēs paši stei-
dzīgajā ikdienā daudz ko skaistu 
sev apkārt nepamanām, tas kļuvis 
pašsaprotams un ikdienišķs, bet 
cilvēki no malas to redz un tas pa-
tiesi priecē. Ik gadu Pāvilostā vie-
sojas ievērojams skaits tuvāku un 

tālāku viesu gan no Latvijas, gan 
ārvalstīm. Tas viennozīmīgi parā-
da, ka Pāvilosta ir vieta, ko cilvēki 
novērtē.  Viņi atzīst mūsu skaisto 
dabu, sakopto apkārtni, viesmīlī-
gos iedzīvotājus, kā arī daudz ko 
citu, kas katram iekritis sirdī.

Priecāsimies par sasniegto, le-
posimies ar to, bet neaizmirsīsim, 
ka sasniegumi ir arī sava veida 
latiņa, kas uzliek pienākumus 
jaunu mērķu sasniegšanā.  No 
pašvaldības puses neapsīkst dar-
bi pilsētas labiekārtošanā. Varbūt 
tas uz kādu brīdi rada neērtības, 
tomēr sasniegtais rezultāts sniedz 

gandarījumu. 
Aicinu arī ikvienu iedzīvotāju 

pielikt roku skaistākas un mājīgā-
kas dzīves telpas veidošanā mums 
apkārt, jo tikai kopā mēs esam 
spēks! 

Sirsnīgi sveicu ikvienu Pā-
vilostas 140 gadu dzimšanas 
dienā! 

Lai mums visiem skaisti šie 
svētki!

Pāvilostas novada 
pašvaldības vārdā

domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons

	 18.	MAIJĀ	
n Pāvilostas pilsētas iedzīvotāju un viesu 
	 muzikālā	modināšana

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

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

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

PIE PAŠVALDĪBAS plkst. 11.00 
n Svētku	atklāšana – 
 sasveicināšanās, pastaiga	pa	Dzintaru	ielu

PIE MUZEJA plkst. 16.30
n Pāvilostas ostas Ziemeļu	un	Dienvidu	molu	
svinīga	atklāšana

MUZEJĀ plkst. 13.00 
n Ramonas Ķiesneres gleznu izstādes	
	 “Ar	vienu	vilcienu”	atklāšana

NO PILSĒTAS STADIONA LĪDZ TIC plkst. 14.45  
n Velo-moto-auto	parāde “Ielec vasarā” 
(pulcēšanās stadionā plkst. 14.15).

PIE TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA plkst. 15.00 
n Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja 
 Ulda Kristapsona apsveikums	svētkos 
n Pāvilostas pilsētas un Jūrkalnes 
 pašdarbības	kolektīvu	koncerts

UPESMUIŽAS PARKA ESTRĀDĒ 
n Plkst.	18.00 grupas “Raxtu	raxti”	koncerts
n Plkst.	21.00 zaļumballe kopā ar grupu “4kW”	
(sliktos laika apstākļos koncerts un balle notiks kultūras namā)
n Vizināšanos	ar	kuģīti,	kuteri	un	laivu piedāvā 
“Pāvilosta Marina” informācija pa tālruni 29448446.

	 19.	MAIJĀ

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

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

Informējam, ka pasākuma laikā tiks uzņemtas fotogrāfijas, 
kas tiks publicētas www.pavilosta.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Pāvilostas Novada Ziņas”.

Pāvilostas	pilsētas	
140	gadu	jubilejas	

un	Dzintaru	ielas	svētku	
pasākumu	programma

Mīļie Pāvilostas iedzīvotāji, 
novada ļaudis un pilsētas viesi!

VALSTS PREZIDENTA DARBA KĀRTĪBA VIZĪTES LAIKĀ PĀVILOSTĀ

11.10 Valsts prezidenta tikšanās ar Pāvilostas novada domes deputātiem.
 (Dzintaru iela 73, Pāvilosta) Pēc tikšanās kopīgs foto. 
12.00 Valsts prezidenta un Ivetas Vējones kundzes svinīga ozola stādīšana 
 Pāvilostas Simtgades parkā.
12.20 Pāvilostas vidusskolas apmeklējums, tikšanās ar skolēniem un pedagogiem.
 Kora un tautas deju kolektīvu priekšnesumi, direktores uzruna, Valsts prezidenta uzruna,
 skolas bibliotēkas un izstādes apskate un kopīgs foto uz skolas kāpnēm. 
14.10 Pāvilostas novadpētniecības muzeja apmeklējums.
15.10 Pāvilostas ostas apskate.
15.15 Uzņēmuma “N-stars” apmeklējums.
15.45 Tikšanās ar Pāvilostas mazo uzņēmēju Dzintaru Zamarīti.
17.00 Sociālas rehabilitācijas un izziņas centra cilvēkiem ar invaliditāti 
 “Dvēseles veldzes dārzs” Ziemupē apmeklējums. 

IVETAS VĒJONES KUNDZES DARBA KĀRTĪBA VIZĪTES LAIKĀ PĀVILOSTĀ

11.10 Pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” apmeklējums.
12.20 Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes (pansionāta) apmeklējums.
15.05 Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas apmeklējums.
 Mūzikas nodaļas apskate un muzikāls priekšnesums, mākslas skolas telpu apskate, 
 praktiskā nodarbība – dzintara slīpēšana.

Valsts prezidents 
reģionālajā darba vizītē 
apmeklēs Pāvilostas novadu

Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis un Iveta Vējones kun-
dze piektdien, 10. maijā, reģio-
nālajā darba vizītē apmeklēs 
Pāvilostas novadu. 

Valsts prezidentam, tieko-
ties ar Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu 
un novada domes deputātiem, pa-
redzēts pārrunāt aktuālos jautāju-
mus pašvaldībā. Plānots apmeklēt 
arī Pāvilostas ostu un novadpēt-

niecības muzeju, kā arī viesoties 
Pāvilostas vidusskolā, kur prezi-
dents tiksies ar skolēniem un pe-
dagogiem. Pāvilostas Simtgades 
parkā Valsts prezidents ar kundzi 
svinīgi iestādīs ozolu. Lai pār-
runātu novadā svarīgāko uzņē-
mējdarbībā, R. Vējonis apmeklēs 
lielāko Pāvilostas pilsētas uzņē-
mumu SIA “N-stars” un tiksies ar 
Pāvilostas mazo uzņēmēju Dzin-
taru Zamarīti. Savukārt darba vi-

zītes noslēgumā Valsts prezidents 
ar kundzi klātienē iepazīsies ar 
sociālās rehabilitācijas un izziņas 
centra “Dvēseles veldzes dārzs” 
darbību Ziemupē.

Iveta Vējones kundze Pāvilos-
tā apmeklēs pirmsskolas izglītī-
bas iestādi “Dzintariņš”, ilgstošās 
sociālās aprūpes un rehabilitāci-
jas iestādi (pansionātu) “Cilvēks 
cilvēkam”, kā arī Pāvilostas Mūzi-
kas un mākslas skolu.
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē 
piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, 
Vita CIELAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA, Ārija PAIPA, Andris 
ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki – Inguna BLAUBĀRDE, Pāvilostas novada 
pašvaldības galvenā grāmatvede, Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs, 
Alfrēds MAGONE, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors. Sēdi protokolēja paš-
valdības kancelejas vadītāja Arita Mūrniece. Tika izskatīti 23 darba kārtības punkti. 

â Nolēma apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada pārskatu, SIA “Pā-
vilostas komunālais uzņēmums” 2018. gada pārskatu un SIA “Vērgales komunālā saim-
niecība” 2018. gada pārskatu.

â Piešķīra finansējumu 1258,00 EUR apmērā senlietu krātuves “Jūras māja” pa-
matiekārtojuma iegādei.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, Zane Mežavilka lēmuma pieņemšanā nepiedalījās.

Piešķīra finansējumu 250,00 EUR apmērā biedrībai “Pāvilostas kultūrvēsturiskais 
vides centrs” kultūrvēsturiskā objekta uzmērīšanas darbiem.

â Apstiprināja kustamās mantas, cirsmas nekustamajā īpašumā “Ventas”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 6486 004 0095, izsoles rezultātus.

Nolēma slēgt kustamās mantas, cirsmas nekustamajā īpašumā “Ventas”, Sakas pa-
gastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860040095, zemes vienībā ar kadastra ap-
zīmējumu 64860040113, 1. kvartāla 6., 7. un 8. nogabalā pirkuma līgumu ar Pelču 
pagasta zemnieku saimniecību “Lieplejas”, reģ. Nr.46101001659.

Nolēma slēgt pirkuma līgumu ar personu par izsolē nosolīto Pāvilostas novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu “Jonasi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Paš-
valdības īpašumu atsavināšanas un iznomāšanas komisijai lūdza organizēt nekustamā 
īpašuma  pirkuma līguma noslēgšanu.

â Nolēma ar 1.11.2019. mainīt Pāvilostas novada domes 28.04.2016. sēdes lēmuma 
(prot. Nr. 5) 5.§ 3.2. punktā noteikto īres maksas aprēķina metodiku par pašvaldības 
valdījumā vai īpašumā esošām dzīvojamām telpām.

Līdz 2019. gada 1. novembrim izsūtīt vēstules dzīvokļu īrniekiem par nomas līguma 
slēgšanu ar pašvaldību, kurās informēt, ka nomas līgumi stāsies spēkā ar 1.01.2020.

Papildus dzīvokļa nomas maksai aprēķināt zemes nomas maksu, kas ir 1,5% no 
zemes vienības kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 EUR plus PVN;

Atbildīgie par iedzīvotāju informēšanu – izpilddirektors, lietvedes Liene Volenber-
ga un Anita Sprudzāne, zemes lietu speciāliste Anna Brūkle.

â Nolēma ar 2019. gada 1. jūniju izveidot jaunu štata vietu “datu aizsardzības spe-
ciālists” un papildināt Pāvilostas novada pašvaldības štatu saraksta sadaļu un tarifikā-
cijas sadaļu.

Apstiprināja datu aizsardzības speciālista amata pienākumu aprakstu.
â Nolēma neiebilst pret Pāvilostas pilsētas PII “Dzintariņš” slēgšanu 2019. gada 

jūlijā. Uzdeva iestādes vadītājai M. Pētermanei savlaicīgi informēt iestādes audzēkņu 
vecākus par plānoto iestādes slēgšanu.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Piešķīra Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam ikgadē-
jo apmaksāto atvaļinājumu no 2019. gada 20. maija līdz 2. jūnijam (14 kalendārās 
dienas) par 2018. gadu un no 2019. gada 3. līdz 9. jūnijam (7 kalendārās dienas) par 
2019. gadu.

â Pagarināja 29.04.2014. zemes nomas līgumā Nr.106, kas noslēgts starp Pāvil-
ostas novada pašvaldību un SIA “Egļu mežniecība”, noteikto termiņu līdz 2024. gada 
29. aprīlim un noteica nomas maksu 2% no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne 
mazāku kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības 
nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

â Pagarināja 29.04.2014. zemes nomas līgumā Nr.103, kas noslēgts starp Pāvilos-
tas novada pašvaldību un SIA “Bitex”, noteikto termiņu līdz 2024. gada 29. aprīlim. No-
teica nomas maksu 2% no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāku kā 28,00 
EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekusta-
mā īpašuma nodokli.

â Nolēma izbeigt 2016. gada 1. jūnija zemes nomas līgumu Nr.154, kas noslēgts starp 
Pāvilostas novada pašvaldību un biedrību “Ziemupīte”, reģistrācijas Nr.40008159781, 
ar 2019. gada 1.augustu.

â Lūdza personai līdz 21.05.2019. iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā īpašuma 
sakārtošanas un apsaimniekošanas plānu, konkrēti norādot veicamās investīcijas un 
labiekārtošanas darbus kalendārā grafikā gada griezumā. Līdz 23.05.2019. veikt nomas 
līguma projekta saskaņošanu.

â Nolēma iznomāt SIA “Bitex”, reģ. Nr.42103052687, juridiskā adrese  “Mazgrāve-
ri”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, bez apbūves tiesībām pašvaldībai piekritīgās 
zemes “Sulas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960080110, zemes 
vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 64960080110 uz 5 gadiem lauksaimnie-
ciskai ražošanai. Noteica nomas maksu 2% no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet 
ne mazāku kā 28,00 EUR gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības 
nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.

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

â Ar 1.04.2019 pārtrauca dzīvokļa īres līgumu ar vienu personu par dzīvokļa Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, izīrēšanu.

Uzdeva līdz 1.06.2019. nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli, īres maksu un ze-
mes nomas maksu. Nenomaksāšanas gadījumā nodot parādu piedziņai.

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošo no-
teikumu Nr.3 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Pāvilostas novadā” projektu. 

2019. GADA 25. APRĪLĪ PĀVILOSTĀ NOTIKA 
KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI 
No maija vidus Pāvilostā, Dzintaru ielā, posmā no Dzintaru ielas 73 (domes) līdz šosejai Lie-

pāja – Ventspils, tiks veikta asfalta seguma virskārtas atjaunošana. Būs satiksmes ierobežojumi.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
 Pašvaldība aprīlī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l “Prātnieki”, Vērgales pagastā, 7,12 ha platībā;
l “Palienas”, Vērgales pagastā, 13,5 ha platībā;
l “Mežvidi I-5”, Sakas pagastā, 700 m2 platībā;
l “Ziemupes skola” Vērgales pagastā; 
l “Mežirbes”, Vērgales pagastā, 27,25 ha platībā;
l “Arājiņi”, Vērgales pagastā, 18,13 ha platībā;
l “Rema”, Vērgales pagastā, 16,46 ha platībā;
l “Kubili”, Vērgales pagastā, 25,9 ha platībā.

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Zariņi”, Sarai-
ķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
64960050207 sadalīšanai un piešķīra nosaukumus, adreses, kā arī noteica nekustamo 
īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība (ha) Nosaukums un adrese NĪLMK Atbilstība teritori-
jas plānojumam 

64960050337 0,383 (vairāk 
vai mazāk)

Zemes vienībai un ēkām 
64960050207001, 
64960050207003, 
64960050207004, 64960050207015 
saglabāt nosaukumu “Zariņi”, 
Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, un adresi: Šķēdes iela 2b, 
Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads.

0601
(0,208 ha)
un 0801 
(0,175ha)

Individuālo 
dzīvojamo māju 
apbūve un 
komercdarbības 
objektu apbūve

64960050338 0,145 (vairāk vai 
mazāk)

Zemes vienībai un ēkām 
64960050207012,
64960050207013 piešķirt nosau-
kumu un adresi: Šķēdes iela 2c, 
Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads.

0601 Individuālo 
dzīvojamo māju 
apbūve

64960050340 0,338 (vairāk vai 
mazāk)

Zemes vienībai un ēkai 
64960050207011 piešķirt nosau-
kumu un adresi: Šķēdes iela 2a, 
Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads.

0601
(0,132 ha)
un 0801 
(0,206 ha)

Individuālo 
dzīvojamo māju 
apbūve un 
komercdarbības 
objektu apbūve

64960050339 0,126 (vairāk vai 
mazāk

Zemes vienībai un ēkām 
64960050207009, 
64960050207010 piešķirt nosau-
kumu un adresi: Dārza iela 1a, 
Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads.

0601 Individuālo 
dzīvojamo māju 
apbūve

â Nolēma mainīt lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Sēņu iela 5, Pāvilostā, Pāvil-
ostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64130060199 platībā  0,8368 ha 
no komercdarbības objektu apbūve, NĪLM kods 0801, uz dalīto lietošanas mērķi – ne-
apgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0600, platībā 0,12 ha, un zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201, platībā 
0,7168 ha.

Mainīja lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Sēņu iela 9, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64130060198 platībā 0,6107 ha no 
komercdarbības objektu apbūve, NĪLM kods 0801, uz dalīto lietošanas mērķi – neap-
gūta  individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0600, platībā 0,12 ha, un zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201, platībā 
0,4907 ha;

Mainīja lietošanas mērķi nekustamā īpašuma Sēņu iela 11, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64130060197 platībā 0,6398 ha no 
komercdarbības objektu apbūve, NĪLM kods 0801, uz dalīto lietošanas mērķi – neap-
gūta  individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0600, platībā 0,12 ha, un zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201, platībā 
0,5198 ha.

â Apstiprināja 2018. gada 29. marta saistošo noteikumu Nr.2 ”Sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Pāvilostas novadā” pre-
cizēto projektu. 

â Nolēma piešķirt naudas balvas par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs Pāvilostas vidusskolas 9. klases skolniecei 70,00 EUR apmērā un 11. klases 
skolniekam 35,00 EUR apmērā.

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

Nākamās komiteju sēdes notiks 23. maijā 
Pāvilostas novada pašvaldībā.

Nākamā domes sēde plānota 2019. gada 30. maijā 
Vērgales pagasta pārvaldē.



Lēnāks pulss = ilgāks mūžs
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Vai zinājāt, ka pastāv zināma ap-
griezta sakarība starp sirdsdarbības 
ātrumu un dzīves ilgumu? Vai zinājāt, 
ka paātrināta sirdsdarbība ir ārkārtīgi 
būtisks sirds asinsvadu slimību riska 
faktors un līdz šim tas nav bijis pietie-
kami apzināts un novērtēts? Vai zinājāt, 
ka cilvēka dzīves ilgums būtiski pagari-
nājies tikai pagājušā gadsimta laikā un 
tas ir medicīniskās aprūpes uzlaboša-
nās nopelns? Tik daudz jautājumu, uz 
kuriem reti kurš no mums līdz šim ir 
zinājis atbildi, tomēr tagad zināsim.

Pateikt, kas ir absolūtā norma miera 
stāvoklī, ir grūti. Parasti cilvēkam miera 
stāvoklī, no rīta pamostoties, pulss ir ap 60 
vai zem 60 sitieniem minūtē. Labi trenē-
tiem cilvēkiem – ap 50 sitieniem minūtē, 
bet augstas klases sportistiem tas var būt 
vēl lēnāks.  Jo pulss ir lēnāks miera stā-
voklī, jo cilvēks var attīstīt lielāku fizisku 
slodzi, kad tas ir nepieciešams. Ne visiem 
cilvēkiem pulss miera stāvoklī ir ap 60. Ir 
cilvēki, kuriem tas ir paātrināts. Paātrināts 
sirdsdarbības ātrums jeb paātrināta sirds-
darbības frekvence ir sirdsdarbība miera 
stāvoklī ar pulsu 80 un vairāk sitieniem 
minūtē. Tā nav traģēdija, taču uzma-
nība ir jāpievērš un jākonsultē-
jas ar ārstu. Paātrināta 
sirdsdarbības 

frekvence sirds 
asinsvadu slimību ris-

ka faktoru paaugstina divas 
līdz trīs reizes. Nereti paātrināts 

sirdsdarbības ātrums ir iemesls arī pēk-
šņai nāvei. Tātad – jo lielāks sirdsdarbības 
ātrums miers stāvoklī, jo īsāks dzīves il-
gums. Šo sakarību lieliski var redzēt dabā. 
Piemēram, pele, kam sirdsdarbības āt-
rums ir aptuveni 500 reizes minūtē, dzīvo 
kādu gadu vai nedaudz vairāk. Salīdzinā-
jumam, zilonis, kam sirdsdarbības ātrums 
ir apmēram 30 reizes minūtē, dzīvo 30 un 
vairāk gadus. Jo lielāks zvērs, jo viņam ir 
lēnāks pulss un attiecīgi – garāks mūžs. 
Cilvēks, kuram sirds strādā vidēji lēnāk, 
dzīvo ilgāk par to, kuram sirds strādā vi-
dēji ātrāk. Katra cilvēka sirds vainaga ar-
tērijā ir aterosklerotiska plātnīte. Jo biežāk 
šo plātnīti rausta, jo lielāka iespēja, ka tā 
pārplīsīs. Tai ieplīstot vai pārplīstot, attīs-
tās miokarda infarkts. Loģiski, ka gandrīz 
divreiz biežāk šī plātnīte tiek raustīta cil-
vēkam, kuram sirdsdarbības frekvence 
miera stāvoklī ir 90 sitieni minūtē nevis 
50 vai 60 reizes minūtē – tātad divreiz lie-
lāka iespēja miokarda infarktam. 

Pastāv divas iespējas, lai mazinātu 
šo riska faktoru – palēnināt paātrinātu 
sirdsdarbības frekvenci veseli cilvēki var 
ar dinamisku fizisku slodzi un garām un 
ātrām pastaigām svaigā gaisā. Savukārt 
cilvēkiem, kuriem jau bijušas sirds sli-
mības, piemēram, infarkts, vai kuriem ir 
augsts asinsspiediens, ieteicams mazināt 
šo riska faktoru ar medikamentu palīdzī-
bu. Pie fiziskās slodzes pulss paātrinās. Tā 
tam jābūt. Jo cilvēks ir labāk trenēts, jo la-
bāk trenēta ir sirds un pulss miera stāvok-
lī ir lēnāks. Taču jāatceras, ka fiziskajiem 
treniņiem jābūt veiktiem pēc pareizas 
metodikas – it īpaši cilvēkiem ar sirds sli-
mībām. Ja cilvēks, arī vesels, tomēr trenē-
sies pārāk ilgi, viņa pulss kļūs pārāk liels. 
Tādā gadījumā attīstīsies pārtrenēšanās 

sindroms, kas nereti gadās sportistiem arī 
pie pareizām treniņu metodikām. Sirds 
slimniekam pārtrenēšanās var būt arī lik-
tenīga. Tādēļ izmantojiet savas brīvdienas 
un atvaļinājumus, lai atpūstos nevis darītu 
nepadarītos darbus. Nedrīkst strādāt 365 
dienas gadā! Citādi pat jaunam cilvēkam 
agri vai vēlu būs problēmas – kardioslimī-
bas, pārgurums vai mentālas problēmas. 
Mīliet sevi un esiet veseli!

Sāls un asinsspiediens
Vārāmais sāls ir galvenais nātrija avots 

cilvēka uzturā. Tomēr pārmērīga sāls lie-
tošana uzturā nav veselīga, jo sāls paaug-
stina asinsspiedienu. Jo vairāk sāls uzturā 
jūs lietojat, jo augstāks būs jūsu asins-
spiediens. Jāatceras, ka pārmērīga sāls 
daudzuma uzņemšana var paaugstināt 
asinsspiedienu jebkurā vecumā. 
Normāls arteriālais asinsspie-

diens ir 120/80 milimetri dzīvsudraba sta-
ba (mmHg) vai zem tā. Arteriālais asins-
spiediens virs 140/90 mmHg ir uzskatāms 
par paaugstinātu. Augsts asinsspiediens ir 
galvenais nāves cēlonis pasaulē un tas ir 
izraisa insultu, infarktu un nieru slimības.

Ko darīt? 
Katra cilvēka spēkos ir nepieļaut aug-

stu asinsspiedienu, ievērojot veselīgu dzī-
vesveidu – lietojot sabalansētu uzturu, 
saglabājot normālu ķermeņa svaru, esot 
fiziski aktīvam, nesmēķējot. Sāls patēriņa 
samazināšana uzturā ir būtisks ierocis pa-
augstināta arteriālā asinsspiediena paze-
mināšanai.

Kas ir “slēptais” sāls?
Ikdienas sāls patēriņam nevajadzētu 

būt lielākam kā 5 g (t.i. viena tējkarote). 
Šis daudzums ietver ne tikai to sāli, ko jūs 
pieberat ēdienam tā gatavošanas laikā, bet 
arī to sāls daudzumu, kas ir maizē, sierā, 
gaļas izstrādājumos u.c. Vairums cilvēku 
sāli apēd daudz vairāk, bieži  to pat neap-
zinoties, jo sāli  satur arī rūpnieciski ga-
tavoti produkti – tā saucamais “slēptais 
sāls”. Trīs ceturtdaļas (75%) sāls, ko mēs 
uzņemam ar pārtiku, tiek uzņemtas ar ga-
tavajiem pārtikas produktiem. Jāatceras, 
ka ne vienmēr produktiem ar augstu sāls 
saturu ir sāļa garša. Šiem produktiem ir 
pievienots cukurs, kas neļauj sajust sāļo 
garšu. Daudz sāls var saturēt arī, piemē-
ram, cepumi vai sausās brokastu pārslas! 
Nav nepieciešams pilnīgi izslēgt sāls uz-
ņemšanu, bet gan samazināt to pārtikas 
produktu patēriņu, kuri satur daudz sāls.

Kā zināt, ka pārtikas produkts 
satur daudz sāls?

Dažkārt pārtikas produkta marķējumā 
tiek norādīts nātrija saturs pārtikas pro-
duktā. 1 g sāls (NaCl) satur 0,4 g nātrija, tā-

dēļ, zinot nātrija saturu pārtikas produktā, 
iespējams aptuveni aprēķināt sāls  saturu 
pēc šādas formulas: sāls = nātrijs x 2,5.

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

Maz sāls nozīmē: 0,25 g vai mazāk sāls 
uz 100 g produkta (vai 0,1 g vai mazāk nāt-
rija uz 100 g produkta).

Ja sāls daudzums produktā ir starp 
šiem skaitļiem, tas ir uzskatāms par vidēju.

Kā samazināt sāls patēriņu? 
Cilvēki ir pieraduši pie sāls 

garšas un pievieno to ēdienam 
pat pirms ēdiena nogaršoša-
nas, taču tad pazūd ēdiena 
garšas nianses. Šo paradumu 
var mainīt, ja  pakāpeniski sa-
mazina sāls patēriņu, tā vietā 
palielinot dažādu  garšvielu un 

garšaugu lietošanu. Vēlēšanās 
baudīt sālītus ēdienus izzūd re-

latīvi ātri un pēc kāda laika sālīts 
ēdiens cilvēkiem jau liekas nepa-

tīkams. Lietojot mazāk sāls, 
Jūs labāk izjutīsiet ēdiena da-
bisko garšu. Daži ieteikumi.
Pievērsiet uzmanību sāls 

saturam pārtikas produktu marķēju-
mā. Viens no vienkāršākajiem sāls patē-
riņa samazināšanas veidiem ir salīdzināt 
pārtikas produktu marķējumu (cik iespē-
jams) un izvēlēties produktus ar zemāku 
sāls saturu.

Izvairieties no sāls pievienošanas, 
gatavojot ēdienu, jo bieži vien tas ir tikai 
ieradums. Aizstājiet sāli ar svaigiem vai 
kaltētiem garšaugiem un garšvielām – 
ķiplokiem un sīpoliem, dzērveņu, cidoni-
ju, citronu un citām skābajām sulām.

Ja tiešām nepieciešams, uzkaisiet sāli 

gatavam ēdienam. Tomēr labāk centieties 
no tā izvairīties. Neturiet sālstrauciņu uz 
galda, lai roka automātiski nesniedzas pēc 
tā.

Nekad nepievienojiet sāli ēdienam 
pirms pagaršošanas.

Pārtikas produktus, kas satur daudz 
sāls (veikalos nopērkami gatavi pārtikas 
produkti, pusfabrikāti, desas, cīsiņi, gaļas 
un zivju konservi, sālīta un kūpināta gaļa 
un zivis, dārzeņu konservi, sausās zupas, 
buljona kubiciņi, sojas mērce), vajadzētu 
lietot reti un mazos daudzumos. Konservē-
to zirnīšu vietā izvēlieties svaigos vai sal-
dētos. Desu un cīsiņu vietā nopērciet un 
pagatavojiet gabaliņu svaigas gaļas.

Palieliniet to produktu patēriņu, kas 
sāli satur maz vai nemaz.

Lietojiet uzturā svaigus dārzeņus un 
augļus. Tie satur kāliju, kas zināmā mērā 
ir pretstats nātrijam. Tas veicina ūdens iz-
dalīšanos, ko aiztur nātrijs. Daudz kālija 
ir pupās, zirņos, lēcās, selerijās, kāpostos, 
ķirbjos, redīsos, sarkanajās bietēs, tomā-
tos, kartupeļos, upenēs.

Jūras sāls, ķiploku sāls un dažādi garš-
vielu maisījumi, kuru pamatā ir sāls, nav 
ne ar ko veselīgāki par parasto sāli.

Ja tomēr lietojat nedaudz sāls, parastā 
sāls vietā labāk lietot sāli ar joda piedevu.

  INFORMĀCIJAI
 2019. gada 16. augustā Eiropas So-

ciālā fonda (ESF) finansētā projektā “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei Pā-
vilostas novadā”  Nr.9.2.4.2.//16/1/056 
plānota tikšanās ar sirds ārstu profeso-
ru Andreju Ērgli. Precizēta informāci-
ja būs jūlija informatīvajā izdevumā un 
pašvaldības mājaslapā. 

Pāvilostā 8. aprīlī notika seminārs “Kuršu vikingi. Klientorientēts tūrisma pakalpo-
jums”, ko Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību or-
ganizēja projektā “Starptautiskais tūrisma maršruts “Baltu ceļš””. Šis jau bija astotais 
seminārs 12 apmācību ciklā “Kurši. Tūrisma produkta veidošana”.

Seminārā profesors Juris Urtāns stāstīja par Grobiņas un Kurzemes skandināviem vai 
vikingiem (ziemeļnieki), mārketinga speciāliste Ieva Treija par to, kā savienot savas un 
klienta intereses, un celtniecības arhitekts, Tāšu muižas saimnieks Juris Zviedrāns par 
muižām un to mītiem Kurzemē. Dienas noslēgumā iepazinām Pāvilostu biedrības “Pāvil-
ostas kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītājas Maritas Hornas vadībā. Liels paldies gan 
klausītājiem, gan lektoriem!

Kurzemes plānošanas reģions

Seminārs Pāvilostā par kuršu vikingiem

SIRDS VESELĪBA
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NOTIKUMI 
2019. gada aprīlī

â Kāds Sakas pagasta iedzīvotājs, būdams alkohola reibumā, sabojāja kaimiņa auto-
mašīnas durvis. Cietusī persona rakstīt iesniegumu Valsts policijai atteicās. Inspektors 
veica profilaktiskas pārrunas.  

â Pludmalē apturēts vīrietis, kuram līdzi gāja suns. Saimniekam izteikts mutisks 
brīdinājums par pastaigu ar suni pludmalē.

â Zaļkalna mežu masīvā atrasta beigta stirna. Informācija nodota medniekiem, lai 
dzīvnieks tiktu utilizēts.

â Mežainē piegružots mežs. Uzsākta administratīvā lietvedība un apstākļu noskaid-
rošana.

â Vērgalē kādai mājai izsisti logi. Vainīgās personas ir noskaidrotas. Tās apņēmās 
iestiklot logus.

â Notikušas sešas patruļas kopā ar Valsts policiju. Pārkāpumi netika konstatēti.
â Apsekotas divas adreses, kur dzīvo nepilngadīgie. Pārkāpumi netika konstatēti.
â Vienā no Pāvilostas dzīvokļiem izraisījās konflikts. Konfliktējošās puses izdevās 

samierināt. Viens no ķildā iesaistītajiem aizvests uz dzīvesvietu.
â Pāvilostā kādas mājas skurstenī bija aizdegušies sodrēji. Aizdegšanās tika noslā-

pēta, izsaukta VUGD brigāde.
â Saņemta informācija par automašīnas atrašanos kāpu zonā. Ierodoties norādītajā 

vietā, auto netika konstatēts.
â Kādā Upesmuižas ielas mājā pagraba telpās aizdegās dīvāns un bija stiprs piedū-

mojums. Paziņots VUGD un NMP. Sagaidīti glābēji. Neviena persona pgraba telpās netika 
atrasta.

â Pāvilostas vidusskolā, pieaicinot bērnu vecākus, sociālo darbinieku un klases au-
dzinātāju, tika veiktas profilaktiskas sarunas ar divām meitenēm par uzvedību skolā.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks sestdien, 2019. gada 
25. maijā, no plkst. 7 līdz 20. Latvijā šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un EP 
no Latvijas būs jāievēlē astoņi deputāti.

Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Katrs vē-
lētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kur jābalso vēlēšanu dienā un kas atbilst vēlētāja 
reģistrētajai dzīvesvietai.

Reģistrēties balsošanai citā iecirknī būs iespējams divos veidos:
tiešsaistē – izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu;
klātienē – piesakot iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas 

iestādē līdz 7. maijam.
Balsošanas iespējas
“EP vēlēšanu likumā” ir paredzētas vairākas iespējas, kā vēlētāji var piedalīties EP 

vēlēšanās. Šīs iespējas ir:
- balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā no pulksten 7 līdz 20;
- balsot iepriekš 22., 23. un 24. maijā, kad iecirkņi strādās dažas stundas dienā;
- balsot savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nobalsot iecirknī, 

vēlētājs ir slimnieku aprūpētājs vai atrodas apcietinājumā ieslodzījuma vietā vai īslaicī-
gās aizturēšanas vietā;

- balsot ārvalstīs pa pastu vai vēlēšanu iecirknī ārvalstīs. 
Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta uz vēlētāja vai viņa pilnvarotas per-

sonas iesnieguma pamata, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju 
sarakstā viņš iekļauts:

- vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, un viņu ap-
rūpētājiem;

- slimojošu personu aprūpētājiem.
Savukārt tiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo kādā no ES dalībval-

stīm, ir iespēja izvēlēties – balsot par Latvijas EP deputātu kandidātu sarakstiem vai 
arī reģistrēties balsošanai mītnes valstī un balsot par šīs valsts deputātu kandidātiem. 
Izvēloties balsot mītnes zemē, vēlētājs zaudē tiesības attiecīgajās vēlēšanās balsot par 
Latvijas EP  kandidātu sarakstiem un kandidātiem. 

Šajās vēlēšanās būs arī jauna papildu balsošanas iespēja – iepriekšējā balsošanā 22., 
23., 24. maijā vēlēt jebkurā citā iecirknī Latvijā.

Tomēr, izmantojot šo iespēju, jārēķinās ar ilgāku laiku, kas būs jāpavada iecirknī, 
jo, lai nodrošinātu principu “viens vēlētājs – viena balss”, iecirkņa darbiniekam pirms 
vēlēšanu materiālu izsniegšanas būs jāsazinās ar vēlētāja iecirkni, lai pārliecinātos, ka 
viņš nav jau nobalsojis. 

Sīkāka informācija vietnē https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesa-
nas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019.

Pāvilostas novada vēlēšanu iecirkņi 

Nr. 577 – PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA,
Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

Nr. 601 – VĒRGALES KULTŪRAS NAMS,
“Pagastmājā”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:

Pirmdien, 20. maijā, no pulksten 17 līdz 20;
Otrdien, 21. maijā, no pulksten 9 līdz 12;
Trešdien, 22. maijā, no pulksten 17 līdz 20;
Ceturtdien, 23. maijā, no pulksten 9 līdz 12;
Piektdien, 24. maijā, no pulksten 10 līdz 16.

Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešams personu apliecinošs dokuments – pase 
vai personas apliecība.

Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 
Gunita Vērniece, tālrunis 29725727

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

“Latvijas ģitārists 2019” 
12. aprīlī Iecavas Mūzikas un mākslas skolā norisinājās konkurss “Latvijas ģitā-

rists 2019”, kurā piedalījās ģitāras spēles audzēkņi no Liepājas, Daugavpils, Jūrmalas, 
Ventspils, Jelgavas, Cēsīm, Mērsraga, Bolderājas, Pārdaugavas, Bauskas, Nīcas, Rojas, 
Piltenes, Ogres un Rīgas. Visus dalībniekus vērtēja tādi ģitāras spēles pārstāvji kā 
Juļus Kurausks (Lietuva), Māris Kupčs, Endijs Rožkalns, Modris Baumanis, Vladimirs 
Kudrins un Ainars Macpans. No Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas konkursā pie-
dalījās 4. klases ģitāras spēles audzēknis Reinis Vītoliņš. Viņš par savu sniegumu sa-
ņēma Pateicības rakstu. 

Ģitārspēles skolotājs Helmuts Audars

15. maijā Liepājā, viesnīcas “Prome-
nade Hotel” Hika spīķerī (Vecajā ost-
malā 40), notiks Liepājas un apkārtnes 
reģionu tūrisma uzņēmēju konference.

Pulksten 10 Liepājas un apkārtnes 
ēdināšanas uzņēmumu pārstāvji spriedīs 
par 2019. gada Restorānu nedēļu. Pēc tam 
Liepājas pašvaldības administrācijas At-
tīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols 
iepazīstinās ar Liepājas attīstības projektu 
aktualitātēm. Liepājas reģiona Tūrisma 
informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa 
stāstīs par Liepājas tūrisma magnētiem un 
analizēs apmeklētāju auditoriju. Paredzēta 

arī biznesa augstskolas “Turība” asociētā 
profesora, tūrisma aģentūras “Balticvision 
Riga” izpilddirektora Ērika Lingebērziņa 
veikto pētījumu rezultātu prezentācija par 
Latvijas lielo pilsētu iedzīvotāju ceļošanas 
paradumiem Latvijā un Liepāju ārvalstu 
viesa acīm ziemas sezonā. Pēcpusdienā 
uzņēmēji dalīsies savā pieredzē, būs dis-
kusijas un viedokļu apmaiņa. Konferences 
dalībnieki varēs ielūkoties arī jaunatvēr-
tajā LOC tenisa hallē un apskatīt viesnīcu 
“Promenade Hotel”. Lai pieteiktos konfe-
rencei, jāaizpilda anketa tiešsaistē: www.
ej.uz/TU-tiksanas-15-05.

18. MAIJĀ

No plkst. 9 līdz 18 izdzīvošanas skolas TĒVU UN DĒLU piedzīvojumu diena Pāvilostā. 
Pieteikties e-pastā lelde@saliedet.lv, vairāk informācijas https://www.saliedet.lv/
izdzivosanas-skola/tevu-delu-piedzivojumu-diena-18-maija-pavilosta. 
No plkst. 12 līdz 17 pludmalē pie “Āķagala” lēcieni ar virvēm no skatu torņa sadarbībā 
ar “Ropejumping.lv”. (Bērniem līdz 18 gadiem tikai pieaugušo klātbūtnē un ar rakstisku 
piekrišanu. Cilvēkiem alkohola un psihotropo vielu reibumā lēcieni netiks atļauti. 
Pasākuma norisē tiks veikta facecontrol.) 
PIRMAIS LĒCIENS BEZ MAKSAS, KATRS NĀKAMAIS PAR ZIEDOJUMU. 
Plkst. 14.15 pulcēšanās VELO-MOTO-AUTO parādei Pāvilostas pilsētas stadionā. 
Šī gada atslēgas vārdi “IELEC VASARĀ!”. Aicinām dalībniekus padomāt par vizuālo tēlu. 
Labākie tērpi tiks apbalvoti! 
Plkst. 14.45 VELO-MOTO-AUTO parāde no Pāvilostas pilsētas stadiona 
līdz Pāvilostas novada TIC. 
Plkst. 16.30 Pāvilostas molu svinīgā atklāšana.

19. MAIJĀ

No plkst. 9 līdz 18 izdzīvošanas skolas TĒVU UN MEITU piedzīvojumu diena Pāvilostā. 
Pieteikties e-pastā lelde@saliedet.lv, vairāk informācijas https://www.saliedet.lv/
izdzivosanas-skola/tevu-meitu-piedzivojumu-diena-19-maija-pavilosta. 
Plkst. 14 orientēšanās piedzīvojums “IEPAZĪSTI PĀVILOSTU!”. 
Pulcēšanās pie Pāvilostas novada TIC. Līdzi ņemt mobilo telefonu, ģērbties atbilstoši 
laika pstākļiem.

Ik gadu kopā ar Pāvilostas pilsētas svētkiem 
Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrs 

un Pāvilostas novada tūrisma uzņēmēji uzsāk aktīvo tūrisma sezonu.  

Šogad pasākumam dodam saukli  

“IELEC VASARĀ!” 

Šajā dienā jūs gaida aizrautīgi piedzīvojumi Pāvilostā!

Konference tūrisma 
uzņēmējiem
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PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 
uzņem audzēkņus vecumā no 7 līdz 12 gadiem 

un piedāvā apgūt instrumentu spēli šādās programmās:

- Klavierspēle, 
- Akordeona spēle;
- Vijoļspēle, 
- Ģitārspēle;
- Trompetes spēle.
Jaunākiem bērniem iesakām apgūt klavierspēli un vijoļspēli, vecā-

kiem bērniem – akordeona, ģitāras un trompetes spēli, kā arī vizuāli plas-
tisko mākslu.  

Vizuāli plastiskās mākslas programmā uzņemam audzēkņus no 8 ga-
diem. 

Nāc pievienojies!

Mūzikas un mākslas nodaļa īsteno profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmas ar mērķi: 

- veidot audzēkņa izpratni par mūziku un mākslu;
- attīstīt audzēkņa prasmes  mūzikā un mākslā;
- vispusīgi attīstīt audzēkņa personību;
- sagatavot audzēkni izglītības turpināšanai nākamajā pakāpē.

Audzēkņiem ir plašas iespējas koncertēt, piedalīties konkursos mū-
zikā un mākslā. 

Nodarbības notiek pēc mācībām vispārizglītojošajā skolā. 
Lai mācību norise būtu veiksmīga, vecākiem ieteicams izvērtēt bērna 

slodzi, piemēram, iesaistīšanos vairākos pulciņos un/vai mācības vairāk 
nekā divās skolās.

Izvēloties mācības skolā, jārēķinās ar pašvaldības noteikto vecāku 
līdzfinansējumu (7 EUR mēnesī), kā arī ar mūzikas instrumenta iegādi 
vai īri.

No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā tiek atbrīvoti audzēkņi, ku-
riem piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss; 
audzēkņi, kuri atrodas pilnā valsts aizgādībā; audzēkņi, kuriem noteikta 
invaliditāte;

 Ja no vienas ģimenes Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā vienlaicīgi 
mācās vairāki audzēkņi, atbrīvojums 50% apmērā ir par otro izglītojamo, 
75% apmērā par trešo izglītojamo un vairāk.

KĀ NOTIEK UZŅEMŠANA?

Pirms iestājpārbaudījumiem ieteicams apmeklēt KONSULTĀCIJU 
27. maijā plkst. 17.

IESTĀJEKSĀMENI 30. maijā plkst 17.
l Mūzikas nodaļā (Dzintaru ielā 23, Pāvilostā, Pāvilostas novadā) 

jānodzied viena dziesmiņa;
l Mākslas nodaļā (E. Šneidera laukumā 2, Pāvilostā, Pāvilostas 

novadā) jāuzzīmē zīmējums.
JĀIESNIEDZ DOKUMENTI: 
- iesniegums uz noteiktas formas veidlapas (pieejams skolā vai 

Pāvilostas novada mājaslapā, sadaļā “Izglītība”); 
- uzrādīt dzimšanas apliecību.

Gaidīsim Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā! 
Skolas adrese: Dzintaru ielā 23, Pāvilostā, Pāvilostas novadā,
 e-pasts muzikamaksla@pavilosta.lv, tālrunis 63498253.

Gaidot Lieldienas, vecāki 
un darbinieki izrotāja iestādes 
rotaļu laukumu ar raibām oli-
ņām, no dabas materiāliem da-

PII “Dzintariņš” Lieldienas 
godam sagaidītas un pavadītas

rinātiem zaķiem un saulītēm 
koku zaros.

Pirms Lieldienām grupu 
“Saulītes”, “Vāverēni”, “Jumīši” 

un “Taurenīši” bērni devās dabā 
lasīt dažādus augus un lapiņas, 
ko pietina pie olām, lai tās, krāso-
jot sīpolu mizās, izdotos sevišķi 
košas un skaistas. 

17. aprīlī Lieldieniņa atnāca 
ar jautrām izdarībām, rotaļām un 
dziesmām, dažādām sacensībām, 
šūpošanos šūpolēs, olu ripināša-
nu. Visiecienītākā Lieldienu tra-
dīcija ir olu kaujas – sišanās ar 
krāsotajām olām, kuras laikā no-
skaidrojas, kuram stiprāka ola.

Svētku izskaņā olu ēšana ar 
sāli. Svaigā gaisā bērniem olas 
garšoja labi. 

Laiks visus lutināja, un Liel-
dienas bija lieliskas!

Pirmsskolas skolotāja 
Inese Ermsone

10. aprīlī Pāvilostas vidus-
skolas 8. un 9. klases komanda, 
kurā bija Elizabete Kiričenko, 
Markuss Lazukins, Marta Zama-
rīte un Aleksandrs Protopovičs, 
piedalījās Aizputes novada orga-
nizētajā konkursā “Matemātika 
+ fizika” un ieguva 1. vietu 10 
komandu konkurencē. Paldies 
skolotājai Solveigai Ansonei!

17. aprīlī uz valsts vēstures 

olimpiādes laureātu apbalvoša-
nu Rīgā devās 9. klases skolniece 
Marta Zamarīte un vēstures sko-
lotāja Ārija Paipa.

 Šajā mācību gadā 13  Pāvilos-
tas vidusskolas skolēni ieguva 24 
godalgotas vietas mācību priekš-
metu olimpiādēs un konkursos, 
no tām 9 godalgas ieguva Marta 
Zamarīte un 4 godalgas 11. kla-
ses skolnieks Mihaēls Doroņins.

3. maijā Rīgā, Raiņa un As-
pazijas muzejā, notika skatuves 
runas konkursa fināls, uz kuru 
bija uzaicināta Kurzemes reģiona 
laureāte, Pāvilostas vidusskolas 
2. klases skolniece Monta Tum-
pele. Konkursam skolnieci saga-
tavoja skolotāja Agrita Valkaša.

Informāciju sagatavoja direk-
tores vietniece A. Jakovļeva

Pāvilostas vidusskolas sasniegumi mācību 
priekšmetu olimpiādēs un konkursos

Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskolas Melngai-
ļa koncertzālē 29. martā notika 
Liepājas reģiona mūzikas skolu 
akordeona spēles audzēkņu un 
skolotāju salidojuma noslēguma 
koncerts “Lai skan!”. Tajā pieda-
lījās vairāk nekā 30 audzēkņu 
no Liepājas, Aizputes, Kalētiem, 
Nīcas, Vaiņodes, Priekules, Sal-
dus, Pāvilostas un Nīgrandes. 

Apvienotais akordeonistu orķes-
tris atskaņoja R. Paula melodiju 
no kinofilmas “Teātris”, latviešu 
tautas dziesmu “Stādīju ieviņu” 
un polku “Jautrā vabole”. Orķestrī 
spēlēja arī mūsu skolas audzēk-
nis Markuss Lazukins. Koncertā 
uzstājās labākie akordeona spēles 
audzēkņi, kas guvuši panākumus 
konkursos. Varējām klausīties 
gan solo, gan dažādus ansambļus. 

Pirms koncerta audzēkņi un sko-
lotāji piedalījās konkursā “Vai tu 
zini?”, kur vajadzēja atbildēt uz 
dažādiem āķīgiem jautājumiem. 
Bija jāatpazīst akordeonu veidi, 
mūzikas stili, žanri, spēles veidi, 
termini, izpildītāji utt. Noslēgu-
mā dalībnieki saņēma pateicības 
rakstus un solījumu turpināt šo 
orķestra tradīciju. 

Antra Ķikute

Vērgalē sākas projekta 
“Prieku rodi, radi, rādi” īstenošana

18. aprīlī Vērgales kultūras 
namā notika pirmā radošā no-
darbība, kurā kopā ar pasniedzē-
ju Andu Vītolu no Skrundas tika 
gatavoti Lieldienu dekori. Divu 
stundu laikā iemācījāmies paga-
tavot no ģipša Lieldienu olas, no 
sūnām, zariņiem un skaistuma 
elementiem Lieldienu ligzdiņas, 
bet no dažādu krāsu filca oliņām 
dekorāciju, ko iespējams pielikt 
pie ledusskapja, jo tai otrā pusē 
ir magnēts. Nākamā nodarbība 
būs 19. jūnijā, kad veidosim no-

formējumu Līgo svētkiem, gata-
vosim lielas vāzes, mācīsimies pīt 
interesantus vainagus. Es šoreiz 
izgatavoju divus darbiņus, jo biju 
piemirsusi trešdien paņemt sū-
nas, bet Zaļajā ceturtdienā to ne-
drīkstēja darīt. Tā gadās… Priecā-
šos redzēt nākamajās nodarbībās 
kuplāku dalībnieku pulciņu, kam 
būtu interese  iemācīties kaut ko 
jaunu. 

Vērgales kultūras nama 
vadītāja Velga Freimane 

LAI SKAN!



2019. gada maijs6  www.pavilosta.lv

18. aprīlī, Zaļajā ceturtdienā, 
Pāvilostas kultūras nams rīkoja 
Lieldienu ieskaņas pasākumu, 
aicinot ikvienu interesentu pie-
dalīties piedāvātajā programmā. 
Radošajā darbnīcā, ko vadīja Pā-
vilostas bibliotēkas darbinieces 
Mairita Vītola un Elīna Horna, 
palīgā aicinot 12. klases skolnie-
ci Ilvu Bunku, varēja izgatavot 
Lieldienu dekorus un rotājumus 
no dažādiem materiāliem. 

Pēc tam pasākuma dalībnieki 
varēja noskatīties Pāvilostas pilsē-
tas kultūras nama bērnu dramatis-
kā kolektīva uzvedumu “Karlsons 
ielido Lieldienās”, kurā Karlsona 
lomā iejutās kultūras nama vadī-
tāja Silva Vārsberga, bet pārējos 
personāžus lieliski atveidoja Ro-
berts Vērnieks, Evelīna Krēsliņa, 
Marta Rozīte, Laila Anna Horna, 
Ērika Ezīte, Kristians Daniels Bur-
meisters.

Ar muzikāliem priekšnesu-
miem uzstājās ansamblis “Burbulī-
ši”, vienai no dziesmām akordeona 

pavadījumu spēlēja Pāvilostas Mū-
zikas un mākslas skolas audzēkne 
L. A. Horna un ansambļa vadītāja 
Aija Gertsone. 

Savukārt Pāvilostas kultūras 
nama amatierteātris skatītājiem 
priekšā cēla savu jauno iestudēju-
mu – Ā. Alunāna lugu “Mūsu po-
kāls”. Tas ir stāsts par amizantiem 
un pārpratumu pilniem notiku-
miem. Tiem amatierteātra mākslas 
cienītājiem, kuri tādu vai citādu 
iemeslu dēļ nevarēja uz pirmizrādi 
ierasties, nododam ziņu, ka vēlreiz 
to izrādīsim Līgo svētku pasākumā 
Upesmuižas estrādē.

Paldies visiem, kuri iesaistījās 
un palīdzēja Lieldienu ieskaņas 
pasākuma veidošanā. Liels paldies 
visiem aktieriem par ieguldīto dar-
bu, paldies radošo darbnīcu vadī-
tājiem, ansamblim “Burbulīši”, kā 
arī kultūras nama tehniskajiem 
darbiniekiem par līdzdalību.   

Kultūras nama amatierteātra 
režisore Marita Horna 

Lieldienu ieskaņas spēles

Foto E. Horna

Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Bērnu literatūras centrs  
otro gadu organizē  skaļās la-

sīšanas sacensības 5. un 6. 
klases skolēniem. Lasīšanas 
sacensības noris trīs kārtās: 

vietējā skolas/bibliotēkas lī-
menī, reģionālajā finālā un 
nacionālajā finālā.

Skaļās lasīšanas reģionālais fināls
Foto no bibliotēkas arhīva Uzsākot jaunu lasīšanas 

konkursu, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Bērnu literatūras 
centrs vēlas pilnveidot bērnu 
prasmes izvēlēties piemērotu un 
interesantu literatūru skaļajai 
lasīšanai, veicināt lasītprieku 
un  interesi par lasīšanu un grā-
matām, saliedēt bērnus kopīgām 
lasīšanas aktivitātēm. Pāvilostas 
bibliotēka sadarbībā ar Pāvilos-
tas vidusskolas skolotāju Annu 
Kaži iesaistās šajā konkursā, un 
2018. gada 6. decembrī skolē-
niem notika skaļās lasīšanas sa-
censību 1. kārta, kurā  piedalījās 
Pāvilostas vidusskolas 5. un 6. 
klases skolēni.

Dalībnieki bija izvēlējušies 
aizraujošas grāmatas, par ku-
rām bija jāpastāsta, kāpēc izvē-
lēta tieši šī grāmata, kā arī jādod 
neliels priekšstats par grāmatu, 
lai klausītājam būtu saprotams 
saturs, kuru lasa. Katram lasītā-
jam tika dotas trīs minūtes izvē-
lētās grāmatas fragmenta skaļai 
priekšlasīšanai.

5. aprīlī Liepājā notika skaļās 
lasīšanas sacensību reģionālais 

fināls jeb 2. kārta. Pāvilostu pār-
stāvēja Pāvilostas vidusskolas 
lasīšanas čempione Keita Pasta-
re ar līdzjutējiem. Keita lasīja 
fragmentu no Valda Rūmnieka 
grāmatas “Pasakas par līdakām, 
datoriem un telefoniem”.

Pavisam konkursā piedalījās 
17 dalībnieki no Liepājas un re-
ģiona. Žūrija, kurā bija drama-
turģe Rasa Bugavičute-Pēce, LU 
pasniedzēja, filoloģijas maģistre 
Sandra Okuņeva un mūziķis 
Emīls Dreiblats, lēma, ka Liepā-
jas reģionu Rīgā pārstāvēs Kārlis 
Lanka no Aizputes vidusskolas. 
Viņš sacensībās lasīja fragmen-
tu no Marijas Parras grāmatas 
“Vafeļu sirdis”. 

Kā atzina žūrija, izvēle bijusi 
grūta, jo skolēnu sniegums bija 
līdzvērtīgs. Visi, visi bērni bija 
lieliski!

Pasākuma noslēgumā mu-
zikālus priekšnesumus sniedza 
Liepājas POP/ROK skolas au-
dzēkņi.

Pāvilostas bibliotēkas 
vadītāja Mairita Vītola
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Otrajās Lieldienās, 22. aprīlī, lieli un mazi saraiķnieki un viesi pulcējās viesu mājas “Zariņi” pagalmā. Tur visus laipni sagaidīja Lieldienu zaķis, bet tad ciemos ieradās liels 
un skaists Lācis, kuru, izrādās, Lieldienu zaķis bija pamodinājis no ziemas miega. Lācis ar visiem mīļi sasveicinājās un aicināja uz olu ripināšanu, šūpošanos un dažādām 
atrakcijām. Bet bērni īpaši priecājās par Lieldienu zaķa atstātajām olām un burbuļu mašīnu, kas svētku laikā priecēja ar krāsainiem ziepju burbuļiem. Ikvienam bija iespēja 
ugunskurā izcept līdzpaņemtās desiņas, bet Lieldienu zaķis pasniedza balviņas tiem, kuriem vislabāk veicās veiklības stafetēs un olu ripināšanā. 

Vita Braže

Lieldienas Saraiķos
Foto V. Braže

Lieldienas 
Ziemupē

Lieldienu rīts bija varen jauks, 
un vairāk nekā 30  ziemupnieku 
iesaistījās jautrās Lieldienu ro-
taļās. Šūpojāmies, meklējām un 
ripinājām olas, dējām olas – viss, 
kā svētku reizē pieklājas! Pal-
dies visiem rotaļu dalībniekiem. 

Daina Vītola
Foto D. Vītola

Pāvilostas bibliotēkā 18. ap-
rīlī notika tikšanās ar rakst-
nieku, dzejnieku, tulkotāju un 
dziesminieku Andri Akmenti-
ņu (īstajā vārdā Andris Grīn-
bergs). 

A. Akmentiņš ir absolvējis 
Latvijas Universitātes Filoloģijas 
fakultāti, strādājis gan laikrakstā 
un izdevniecībā, gan reklāmas 
aģentūrā. Dzeju publicē kopš 
1988. gada. Ar viņa dzeju ir sa-
rakstītas dziesmas. Ir izdoti vairā-
ki dzejas un stāstu krājumi. Lielu 
popularitāti ieguvis viņa jaunā-
kais romāns “Skolotāji”. Romāns 
veidots četrās grāmatās jeb daļās, 

kas sniedz ieskatu par pagājušā 
gadsimta 50. un 60. gadiem jeb 
tā saukto Hruščova laiku. Katras  
grāmatas centrā ir kāds lauku 
skolotājs ar savu atšķirīgo dzīves 
pieredzi un skatījumu uz notieko-
šo. Un šie dažādie skatījumi ir ļoti 
nozīmīgi tādā mainīgā un svārstī-
gā laikmetā, kāds aprakstīts grā-
matā. 

Autors klātesošos iepriecināja 
ar savām sarakstītajām dziesmām 
un mūziku.

Šī grāmata ir pieejama arī Pā-
vilostas bibliotēkā. Nāc izlasi! 

Mairita Vītola 

Satikšanās klātienē
Foto E. Horna
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Pēc atgriešanās no Portugāles aicināju Vērgales pamatskolas skolnieces Saniju 
Brēdiķi, Džeinu Šervincku, Amandu Trofimovu, Sindiju Rusiņu un Ēriku Rudzāju uz ne-
lielu sarunu par aizvadīto laiku Portugālē. 

Sanija visspilgtāk atceras Gimarainšas pili, kas patiesībā ir pilsdrupas apvienojumā ar 
muzeju un ko var apskatīt tūristi. Šajā vietā sākas Portugāle. Sanija nokļuva ļoti mīļā un jaukā 
ģimenē, kurā viskomunikablākais bija ģimenes galva – tētis. Viņš meitenei vairrākkārt atgā-
dinājis, cik svarīgi ir zināt angļu valodu un cik tā ir noderīga saziņai. Sanijai Portugāle paliks 
atmiņā kā zeme ar ļoti skaistiem dabas skatiem, sirsnīgiem un atvērtiem cilvēkiem. Brauciena 
laikā sastapti jauni draugi, izgaršoti dažādi ēdieni, gūti patīkami iespaidi. Ja būtu tāda iespēja, 
Sanija noteikti uz Portugāli brauktu atkal.  

Džeinai šis bija pirmais ceļojums ar lidmašīnu. No pirmās dienas Portugālē Džeinai at-
miņā palikusi Gimarainšas skola Franciska de Holanda, kur visus uzņēma ar smaidu. Šī skola 
reizē ir arī kā muzejs. Skolas aktivitātes un stundas bijušas interesantas, un Džeina pat maz-
liet iemācījusies portugāļu valodu. Portugāļi viņai paliks atmiņā kā komunikabli cilvēki, kas 
vienmēr ir atvērti jaunām zināšanām. Viņu kultūra ir atšķirīga no mūsējās, bet ļoti aizraujoša. 
Džeina noteikti gribētu vēlreiz atgriezties Portugālē. 

Amandai visvairāk paticis Pera Adventura parks, kur varēja darīt daudz jaunu un nepie-
redzētu lietu, iepazīt cilvēkus. Šajā vietā varēja šļūkt, kāpelēt vai vienkārši pārbaudīt savu 
izturību. Bet pats interesantākais bija Fantasticable – 1,5 km garš šļūciens pa gaisu ar 130 
km/h ātrumu, kad visu bija iespējams vērot no cita skatu punkta. Amandai visvairāk paliks 
atmiņā portugāļi – atvērti un patīkami cilvēki, kas cenšas iemācīties valodas. Ļoti garšojis 
portugāļu tradicionālais ēdiens Pasteis de Nata. Ja būtu tāda iespēja, noteikti vēlreiz brauktu 
uz Portugāli. 

Sindija atceras, ka meitenes lielāko daļu laika pavadīja portugāļu skolā. Cilvēki šajā zemē 
ir atvērti, izpalīdzīgi un runīgi. Ģimene, kurā meitene dzīvojusi, ļoti daudz gribējusi uzzināt par 
Latviju. Sindija projekta laikā guvusi jaunu pieredzi, iepazinusi kultūru un iecietību pret cilvē-
kiem. Ja būtu iespēja aizbraukt vēlreiz uz Portugāli, tad noteikti to izmantotu. Visvairāk atmiņā 
paliks Pera Adventura parks un skola. 

Ērikai visvairāk patikuši Portugāles skaistie skati, iepazītas tradīcijas, draudzīgie, atvērtie 
cilvēki. Patikušas citu valstu dejas un dziesmas. Bijusi arī iespēja satikt divus Portugālē pa-
zīstamus sportistus – Alan Cocot (vārtsargs) un Dimitri Nikolous (rokasbumba). Bijusi iespēja 
apskatīt sporta kompleksu un vingrošanas akadēmiju, kur bija arī sporta zāle. Pēc ceļojuma 
Ērika sapratusi, ka cilvēkiem jābūt draudzīgākiem, pārliecinātiem par sevi un jebkurā valstī 
noder angļu valoda! 

Vita Braže

Skolēnu īstermiņa mobilitāte Portugālē
No 1. līdz 5. aprīlim starpskolu stra-

tēģiskās partnerības projektā “Eras-
mus+” “Healthy Living and Equal Op-
portunities Through Sport” Vērgales 
pamatskolas komanda piedalījās mācī-
bu aktivitātēs Portugālē, Gimarainšas 
pilsētā, kura tiek uzskatīta par Portugā-
les dzimšanas vietu, skolā Agrupamento 
de Escolas Francisco de Holanda. Mūsu 
skolu pārstāvēja piecas skolnieces – Sa-
nija Brēdiķe, Amanda Trofimova, Džei-
na Šervincka, Sindija Rusiņa, Ērika 
Rudzāja, kā arī divas skolotājas – Ivita 
Meļķe un Anda Blūmane. Pavisam 30 
skolēni no Polijas, Rumānijas, Itālijas, Grie-
ķijas, Latvijas un Spānijas kopā ar 13 sko-
lotājiem tika uzņemti portugāļu skolēnu 
ģimenēs, un aptuveni 80 vietējie skolēni, 
skolotāji un vecāki tika iesaistīti projekta 
aktivitāšu organizēšanā piecu dienu garu-
mā. Lai sekmīgi varētu piedalīties projekta 
darba sesijā, tika veikts pamatīgs sagatavo-
šanās darbs. Šajā gadā skolēni strādāja pie 
tēmas “Rasisms un ksenofobija”. Skolēni 
gatavoja prezentācijas, materiālus, plakā-
tus, lai atainotu dažādus viedokļus, stereo-
tipus un aizspriedumus par imigrantiem 
partnervalstīs. Interesanti, ka saskaņā ar 
pētījumu vietējo iedzīvotāju attieksme pret 
imigrantiem bija vairāk pozitīva nekā ne-
gatīva visās valstīs, kaut arī visu delegāciju 
dalībnieki atzina, ka tādas parādības kā 
rasisms un ksenofobija tomēr eksistē katrā 
valstī un par to nekad nedrīkst aizmirst. 

Portugāle ir valsts ar fascinējošu arhi-

tektūru, kas ir saglabājusies gadsimtiem 
ilgi, ar katedrālēm un baznīcām katrā 
ielas galā, ar smaidīgiem cilvēkiem, ar 
mājām, kur ir zilas flīzītes, ar ziedošām 
magnolijām, akācijām un okeāna elpu. 
Projekts deva iespēju mazlietiņ ieskatīties 
Portugālē un jau iemīlēt to, kas liek do-
māt, ka noteikti kādreiz būs tur jāatgrie-
žas. Skolēni guva lielisku pieredzi, jo tik 
tāls brauciens visiem bija pirmo reizi. Kat-
ru reizi, rakstot par projekta aktivitātēm, 
gribas uzsvērt, ka jaunieši iemācās komu-
nicēt ar dažādu valstu pārstāvjiem, iegūst 
jaunus draugus, jaunas atziņas un pieredzi 
visai dzīvei, un tā varētu nosaukt vēl daudz 
ieguvumu. Vērtības jau nemainās, mainās 
cilvēki, valstis, taču atziņas paliek. 

Skolēnu projekta aktivitātes ir noslē-
gušās, bet draudzība un sirsnīgās attiecī-
bas dalībnieku vidū paliek. Tikai tagad, 
kad mums ir laiks apstāties un atcerēties, 
cik daudz darba ieguldīts, mēs saprotam, 
ka tas bija to vērts, jo iznākums bija patie-

šām fantastisks!

Ivita Meļķe 
projekta koordina-

tore, Vērgales pamat-
skolas skolotāja

13. aprīlī Liepājas Olimpis-
kā centra Rožu zālē notika Lie-
pājas Tautas mākslas un kultū-
ras centra organizētā Liepājas 
deju apriņķa deju kolektīvu 
skate-koncerts “No visas sirds 
un tā pa īstam”, kur piedalījās 
deju kolektīvi no Liepājas pil-
sētas, Durbes, Aizputes, Grobi-
ņas, Nīcas, Pāvilostas, Prieku-
les un Vaiņodes novada. Kopā 
skatē piedalījās 23 jauniešu, 
vidējās paaudzes un senioru 
tautas deju kolektīvi. 

Arī Pāvilostas vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Mārsils” 
skatē parādīja divas dejas – obli-
gāto un izvēles deju. Par obligā-
to bija noteikta deja “Gričeņiks” 
(Guntas Skujas horeogrāfija, tau-
tas mūzika Amandas Jātnieces 
apdarē), savukārt kā izvēles deju 
kolektīvs nodejoja “Lielo ritu” 
(Agra Daņiļēviča horeogrāfija, 
Kaspara Bārbala mūzika). 

Skates koncertā tautas deju 
kolektīvus vērtēja Liepājas Tau-
tas mākslas un kultūras centra 
izveidota ekspertu žūrija – ho-
reogrāfe, Dejas nozares konsul-
tatīvās padomes vadītāja, Deju 
svētku virsvadītāja, Tukuma 
deju apriņķa virsvadītāja Zan-
da Mūrniece, horeogrāfe, Dejas 
nozares konsultatīvās padomes 
locekle, Saldus deju apriņķa 
virsvadītāja Santa Laurinoviča 
un horeogrāfs, Deju svētku virs-
vadītājs, Liepājas deju apriņķa 
virsvadītājs Jānis Purviņš. Tika 
vērtēts abu izpildīto deju māksli-

nieciskais izpildījums un rakstu-
ra atklāsme, dejas horeogrāfiskā 
teksta precizitāte, izpildījuma 
muzikalitāte, tautas tērpa parei-
zība un tā valkāšanas kultūra, 
kā arī deju kolektīva skatuves 
kultūra un kopiespaids. 

Ar 46 punktiem “Mārsils” 
skatē ieguva augstāko pakāpi, 
līdz ar to astoņu kolektīvu kon-
kurencē jau otro gadu pēc kār-
tas ierindojoties pirmajā vietā 
savā grupā (E grupa). Jāpiemin, 
ka arī pagājušajā gadā, kas bija 
Dziesmu svētku gads, “Mārsils” 
tāpat ieguva augstāko pakāpi 
ar 45 punktiem un ierindojās 
pirmajā vietā savā grupā starp 
Liepājas deju apriņķa vidējās 
paaudzes deju kolektīviem. Sa-
vukārt 2017. gadā kolektīvs Dai-
gas Cābeles un Eināra Vārsberga 
vadībā ieguva 1. pakāpi ar 43,2 
punktiem un arī ierindojās pir-
majā vietā savā grupā. 

Šis ir augstākais “Mārsila” sa-
sniegums skatēs kopš kolektīva 
dibināšanas 2000. gadā, kas liek 
secināt, ka ieguldītais darbs vien-
nozīmīgi atmaksājas. Kolektīva 
dalībnieki jau trešo sezonu sanāk 
kopā nevis vienu, bet divas reizes 
nedēļā uz divām stundām, lai ap-
gūtu dejas, kā arī aktīvi koncertē 
un pavada kopā brīvo laiku, lai 
saliedētos un kļūtu par vēl spēcī-
gāku komandu. Tikai darbojoties 
kopā ceļā uz vienotu mērķi ar mil-
zīgu atdevi un degsmi, kolektīvs 
ir varējis iegūt augsto žūrijas un 
atbalstītāju novērtējumu. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārsils” 
skatē saņem augstāko vērtējumu

Ļoti vērtīga bija skates žūrijas 
ekspertu tikšanās ar kolektīvu 
vadītājiem, kad katrs kolektīvs 
saņēma izvērstu priekšnesuma 
analīzi un ieteikumus. “Mārsils” 
tos noteikti ņems vērā savā turp-
mākajā darbībā. Kolektīvs turpi-
nās attīstīt deju māksliniecisko 
un tehnisko izpildījumu, pēc 
skates žūrijas ieteikuma, koncen-
trēs uzmanību uz tautas tērpu 
precizitāti un valkāšanas kultū-
ru. Lai arī cik precīzs būtu dejas 
mākslinieciskais izpildījums, 
horeo grāfiskā teksta precizitāte, 
izpildījuma muzikalitāte un rak-
sturs, kvalitatīvs un autentisks 

tautas tērps ir priekšnesuma ne-
atņemama sastāvdaļa. Kolektīvs 
pēdējos pāris gados ar kultūras 
nama atbalstu ir ticis pie vīru zā-
bakiem, jauniem vilnas lakatiem, 
apakšsvārkiem, tautiskajām ze-
ķēm, ar Pāvilostas novada pašval-
dības atbalstu esam iegādājušies 
pastalas un uzšuvuši astoņas lina 
kleitas, paši gādājuši lina krek-
lus un kleitas, saktas, jostas, lina 
auklas, šuvuši lakatus, tomēr ko-
lektīvam jāturpina papildināt un 
atjaunot tērpu arsenālu, par prio-
ritāti nosakot Sakas tautas tērpu, 
pēc tam lina tērpu. 

Es no visas sirds lepojos ar 

saviem kolektīva dalībniekiem, 
kuri ar milzīgu atdevi un augstu 
atbildības sajūtu iegulda darbu, 
laiku un pozitīvu attieksmi ko-
lektīva attīstībā. 

Pateicos arī koncertmeista-
rei Dacei Bunkai, kultūras nama 
vadībai, darbiniekiem un Pāvil-
ostas novada pašvaldībai par 
sniegto atbalstu, lai “Mārsilam” 
izdotos un lai Pāvilostas vārds 
izskanētu sabiedrībā arī tautas 
deju nozarē! 

Dejā ir spēks!

VPDK “Mārsils” vadītāja 
Zane Mežavilka

Foto: R. Baumanis
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INFORMĀCIJA
PII “Kastanītis” padomes sapulce 14. maijā plkst. 17.
PII “Kastanītis” vecāku kopsapulce 21. maijā plkst. 17, grupu “Lā-

cēni”, “Saulītes”, “Zaķēni” sapulce plkst. 17.30.
Informatīvā diena jaunajiem vecākiem, kuru bērni uzsāks gaitas 

bērnudārzā, notiks 28. maijā plkst. 17. 
Izlaidums 31. maijā plkst. 11.

10. aprīlī Vērgales PII “Kasta-
nītis” norisinājās koncerts vecve-
cākiem “Ak, pavasar!”. Bērni ar 
nepacietību gaidīja ciemos savus 
vecvecākus, lai viņiem parādītu, 
ko ir iemācījušies, samīļotu un 
pateiktos par auklēšanu, aprū-
pēšanu, dzimtas tradīciju sagla-
bāšanu, labo piemēru rādīšanu. 
Katra grupa vecvecākiem bija sa-
gatavojusi kādu priekšnesumu, 

bet bērni, kas darbojas deju pul-
ciņā pie skolotājas Sigitas Frei-
manes, rādīja dejas, kas apgūtas 
gada laikā. Paldies visiem vecve-
cākiem par siltajiem smaidiem, 
prieka asarām un laba vēlēju-
miem. Paldies visiem, kas uztur 
šo brīnišķīgo tradīciju.

 
Iestādes vadītāja 

Liena Ernstsone

Koncerts vecvecākiem 
“Ak, pavasar!”

18. aprīlī Vērgales kultūras namā notika koncerts “Glabāsim Liel-
dienu saulīti sirdī”, kurā piedalījās Vērgales pamatskolas 1. klases tau-
tisko deju dejotāji un 2. klases dziedātāji, solists Roberts Indriekus, 
5. klases meiteņu ansamblis un folkloras kopa “Čabraki”. Pirmo reizi 
uz lielās skatuves dejoja bērnudārza “Kastanītis” tautisko deju dejo-
tāji, bet bērnu dramatiskā pulciņa dalībnieki parādīja ludziņu “Rūķu 
Lieldienas”. Koncertu prasmīgi vadīja Dagnija un Nikola. Pasākums 
noslēdzās ar kopīgām rotaļām un dančiem.  

Velga Freimane

Lieldienu ieskandināšanas 
koncerts Vērgalē

Foto V. Braže

3. aprīlī Saldus Mūzikas skolā 
notika jau četrpadsmitais Kurze-
mes reģiona mūzikas skolu stīgu 
instrumentu nodaļu audzēkņu 
konkurss “Sol-Re-La-Mi”. Tajā 
piedalījās 55 audzēkņi no 16 mū-
zikas skolām. Pāvilostas Mūzikas 

un mākslas skolu pārstāvēja trīs 
audzēknes – Madara Brēdiķe  
(5. klase), Gabriela Vagotiņa-Va-
gule (6. klase) un Alise Aleksand-
ra Griškēviča (8. klase). Visas 
meitenes, izpildot divus dažāda 
rakstura skaņdarbus, godam no-

pelnīja Atzinības rakstus. Paldies 
meitenēm par izturību konkursa 
dienā, un paldies arī mūsu kon-
certmeistarei Ingunai Venenai. 

Vijoļspēles skolotāja 
Dace Bērzniece 

Atzinība mūzikā

Foto D. Bērzniece

Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolas jaunie mākslinieki un 
skolotāji realizēja Pāvilostas ai-
navu arhitektes Andas Uzares ie-
ceri un apgleznoja Lieldienu olu. 
Ola bija grandioza – divu metru 
augstumā.  Gandrīz nedēļas ga-
rumā zīmējām un krāsojām, lai 
ola varētu priecēt Pāvilostas ie-
dzīvotājus un viesus.

Olas apgleznošanā piedalījās 
5. kursa audzēknes Elīna Frei-
denfelde, Elvita Uzare un pagāju-
šā gada absolvente Inga Šlangena 
skolotāju Initas Zingnikas un An-
tras Mazikas vadībā.

Mākslas nodaļas skolotāja 
Antra Mazika

Lieldienu ola  
iegūst krāsas

Pāvilostas Lieldienu ola kopš 
iegādāšanās brīža bija spilgti 
dzeltenā krāsā un gaidīja, kad ie-
gūs oriģinālu krāsojumu. 

Pirms Lieldienām tika saai-
cinātas kopā Pāvilostas Mūzikas 
un mākslas skolas Mākslas no-
daļas skolotājas Inita Zingnika, 
Antra Mazika un Solveiga Vārna, 
kā arī trīs audzēknes Elīna Frei-
denfelde, Elvita Uzare un Inga 
Šlangena.  

Uz Lieldienu olas ir uzglez-
notas dzeltenas tulpes uz pavasa-
rīgi zilu debesu fona. Dzeltenas 

tulpes izvēlētas tāpēc, ka katram 
tulpju cienītājam pavasarī dārzā 
uzzied vismaz viena dzeltena 
tulpe. Dažbrīd šī viena dzeltenā 
tulpe drūmā pavasara miglā vai, 
tieši pretēji, saulainā dienā prie-
cē pat vairāk nekā visas vasaras 
puķes kopā.

Jāsaka liels paldies skolotā-
jām un audzēknēm par gleznoju-
ma vieglumu un pavasarīgumu. 
Paldies arī Pāvilostas kultūras 
namam par silto vietu, kur Liel-
dienu ola tika apgleznota, un lab-
iekārtošanas strādniekiem par 
pacietīgu tās novietošanu pilsētā.

Ainavu arhitekte 
Anda Uzare

                         
Ola apgleznošanas beigās.

Skaistākā Latvijas Lieldienu ola 
šogad ir Pāvilostā!

Ola apgleznošanas darba sākumā.
Foto: A. Uzare
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Biedrība “Pāvilostas kultūr-
vēsturiskais vides centrs” martā 
uz sarunu par plānotajām talkas 
aktivitātēm šajā pavasarī Pāvil-
ostas pilsētā aicināja ainavu ar-
hitekti Andu Uzari un izpilddi-
rektoru Alfrēdu Magoni. Daļu no 
mūsu ieteikumiem pašvaldības 
pārstāvji apsolīja izpildīt, taču 
viņu plānos neietilpa ne Brīvības, 
ne Viļņu ielas jūrai piegulošās te-
ritorijas sakopšana. Tādēļ talkas 
šajos objektos biedrība nolēma 
organizēt pati. 23. aprīlī sakopām 
jūrmalas kāpas Brīvības ielas 
galā. Talkot pieteicās Pāvilostas 
vidusskolas 6. klases skolēni un 
viņu audzinātāja Anna Kaže. Šī 
klase arī iesaistījusies biedrības 
piedāvātajā konkursā, kurā iz-

SAKOPSIM SAVU PILSĒTU!

pildāmi vairāki uzdevumi, viens 
no tiem ir piedalīties talkā savā 
pilsētā. Uzvarētāji balvā saņems 
biedrības valdes locekles apmak-
sātu tematisku ekskursiju jaunā 
mācību gada sākumā. Sirsnīgs 
paldies Jurģu dienas talcinie-
kiem Rūdolfam Norvežam un 
Uldim Tūtānam, kuri strādāja ar 
zāģiem, lapu un zaru vācējiem 
– Pēterim Merzeņukam, Rasmai 
Norvežai un Elīnai Hornai, kā arī 
Annai Kažei un  skolēniem, kuri 
ne tikai sakopa teritoriju, bet arī 
iestādīja jaunus vītolus vietā, 
kur iedzīvotāji patvaļīgi atradu-
ši īsāko ceļu uz jūru. Lūgums 
iedzīvotājiem neizbradāt jaunos 
stādījumus un, ja ir laiks un vēlē-
šanās, padzirdīt tos ar kādu spai-

ni ūdens. Uzgājām arī vietas, kur 
jūrmalas kāpās kaudzēs sames-
tas no sētām izvāktās lapas un 
zari. Ierosinām to turpmāk vairs 
nedarīt, bet gan veidot savos īpa-
šumos komposta kastes, un  par 
zaru aizvešanu varat vienoties 
ar pašvaldības izpilddirektoru. 
Domāju, ka viņš neatteiks, jo līdz 
šim, cik zināms, vienmēr bijis at-
saucīgs.  

Savukārt 24. aprīļa pievakarē 
sakopām Viļņu ielas izeju pie jū-
ras. Izzāģējām sausos  zarus un 
no lapām un zariem atbrīvojām 
teritoriju. Būtu jauki, ja pašval-
dība tomēr atsauktos iedzīvotāju 
lūgumam nostiprināt ar akme-
ņiem izskaloto jūras krastu starp 
esošajiem gabioniem un jau tuvā-

Foto E. Horna
kajā laikā atjaunotu laipas pāri 
jaunajiem gabioniem, lai cilvēki 
brīvi varētu piekļūt pludmalei, 
un ar smiltīm piepildītu ieplaku 
starp tiem un krastu. Paldies Li-
tai Cebrei, Zanei Mežavilkai, Le-
onam Baranovam, Lailai Annai, 
Elīnai un Andrim Horniem par 
atsaucību un līdzdalību savas pil-
sētas sakopšanā. Un arī lūgums 
šīs ielas iedzīvotājiem – nemetiet 
sadzīves atkritumus kāpās! Pal-
dies pašvaldības darbiniekiem, 
kuri jau savākuši vai vēl tikai 
vāks mūsu sastrādātās lapu un 
zaru kaudzes!

P.S. Pāvilostnieki, līdzcilvēki, 
paziņas, draugi, kaimiņi, lūdzu 
nededziniet plastmasu! Domāju, 
ka nav vairs cilvēkiem jāskaidro, 
ko nozīmē nepietiekamā tempe-
ratūrā dedzināta plastmasa. Tās 
indīgās daļiņas, kas caur jūsu 

māju skursteņiem nonāk gai-
sā, pēc tam nosēžas jūsu sētā, 
kaimiņu sētās, saindē augus, ko 
audzējat un ēdat, saindē zemi, pa 
kuru staigājat. Šīs kancerogēnās 
vielas, kā zināms, ir ļaundabīgu 
slimību cēloņi. 

Mūsu pašvaldība jau vairā-
kus gadus saviem iedzīvotājiem 
nodrošina iespēju šķirot atkritu-
mus, atliek tikai tos nogādāt līdz 
šķirošanas konteineriem, kas 
mūsu mazajā pilsētā nav grūti un 
sarežģīti. Vēlreiz padomāsim par 
savu un apkārtējo cilvēku veselī-
bu, un lai šis apbrīnojami jaukais 
un siltais pavasaris rosina mūs 
saglabāt skaisti sakoptu un ve-
selīgu vidi. To ar saviem darbiem 
varam radīt un veidot paši.   

Talku rosinātāja un biedrības 
“PKVVC” vadītāja 

Marita Horna

5. aprīlī Vērgales kultūras 
namā notika starpnovadu dziedā-
šanas svētki pirmsskolas vecuma 
bērniem, ko šogad rīkoja Vērga-
les PII “Kastanītis”. Uz jautro, 
skanīgo un priecīgo pasākumu 
ar nosaukumu “Alfabēts” bija ie-

radušies apkaimes pirmsskolas 
izglītības iestāžu izglītojamie un 
skolotāji. Viņu vidū Alsungas PII 
“Miķelītis”, Cīravas PII “Pīlādzī-
tis”, Pāvilostas PII “Dzintariņš”, 
Durbes PII “Ābolītis” un Vērga-
les PII “Kastanītis”. Visus mīļi 

Starpnovadu dziedāšanas svētki Vērgalē  
Foto V. Braže

sagaidīja Vērgales bērnudārza 
darbinieki kopā ar lielu, skais-
tu, apaļu Kastani, bet pasākumu 
vadīja atraktīvais Ģirts Vagotiņš-
Vagulis no Pāvilostas. Viņš pa-
līdzēja bērniem atrast burtiņus 
alfabētā, uzdeva āķīgus jautāju-

mus, dziedāja dziesmas un kopā 
ar bērniem gāja rotaļās. Katras 
izglītības iestādes bērni nodzie-
dāja divas dziesmiņas un pēc tam 
aicināja iet jau iepriekš sagatavo-
tās rotaļās. Noslēgumā visi pasā-
kuma dalībnieki kopā nodziedāja 

Renāra Kaupera dziesmu “Joka 
pēc alfabēts”, bet PII “Kastanītis” 
pārstāvji katram bērnudārza ko-
lektīvam uzdāvināja pa gardam 
kliņģerim. 

Vita Braže
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Aprīļa izskaņā Latvijā atkal 
aizvadīta Lielā talka, kurā jau 
gadu no gada aktīvi piedalās 
Pāvilostas novada ļaudis.

Pāvilostā  
Sakopšanas darbi notika 

vairākās vietās. Jūrmalā talkoja 
Kultūrvēsturiskā vides centra 
pārstāvji, pie Pāvilostas novada 
domes tās darbinieki, stadionā 
skolēni un skolotāji, bet senio-
ri strādāja Stembres kapos. Pēc 
paveiktā gribas pateikt paldies 
tiem vecākiem, kuru bērni pieda-
lījās talkā, lai sakoptu vietas, kur 
paši atrodamies. Īpašu paldies 
gribas pateikt Montai Tumpelei 
un Rihardam Vaškus, kuri jau 
pirms talkas strādāja pēc savas 
iniciatīvas, lasot atkritumus no 
grāvjiem, un darīja to arī talkas 
dienā. Īpašs paldies arī Rasmai 
un Rūdolfam Norvežiem par Sa-
kas upes malas sakopšanu. Pal-
dies visiem, kuri atbalstīja Lielās 
talkas ideju, neskatoties uz to, ka 
tas ir brīvprātīgs pasākums. 

Izpilddirektors 
Alfrēds Magone

Ziemupē 
Talkas dienas rītā Ziemupes 

centrā sapulcējās ap 20  talcinie-

Pāvilostas novadā notiek pavasara sakopšanas darbi

ku, lai piedalītos sakopšanas dar-
bos. Šogad tika sakopti Ziemupes 

kapi un kapu valnis. Tika vākti 
gruži, grābtas lapas un savākti 

zari. Pēc tam talcinieki varēja 
baudīt Dainas Balandes gatavoto, 
gardo skābeņu zupu.

Vērgalē 
Vērgalē tika sakopta Vērgales 

kapu teritorija. Tika grābtas la-
pas un lasīti zari. Pēc darba visi 
talcinieki tika aicināti uz skolas 
virtuvi, lai baudītu soļanku.

 Saraiķos 
Šajā dienā tika sakopta Sarai-

ķu centra apkārtne, tika sēta zāle 
pie jaunizveidotā trotuāra, kas 
atrodas pie Saraiķu saieta nama. 
Sausā laika dēļ sējums tika kār-
tīgi aplaistīts. Talkas noslēgumā 
visi tika aicināti baudīt talkas 
zupu! 

Arī Plocē notika apkārtnes 
sakopšanas darbi. Atbildīgais par 
darbu norisi bija Jons Kalējs.

  
Vita Braže 

Foto V. Braže, G. Laumane, I. Kopštāle

Pāvilostas novada pašvaldība 
iesniedza projektu “Pāvilostas 
Mūzikas skolas materiāli teh-
niskās bāzes uzlabošana” Valsts 
kultūrkapitāla fonda programmai 
“Mūzikas un dejas mākslas izglī-
tības iestāžu materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana” un saņēma at-
balstu 4400 EUR pianīna iegādei. 
Projekti  šai mērķprogrammai 
par klavieru iegādi tika rakstīti 
vismaz četras reizes, līdz beidzot 
skola var būt gandarīta, ka neat-
laidība ir vainagojusies ar panā-
kumiem un Pāvilostas Mūzikas 
skola iegūs tik vajadzīgo un vēr-
tīgo mūzikas instrumentu – pianī-
nu “Zimmermann”.

Projekta mērķis (ilgtermi-
ņa): nodrošinot  Pāvilostas Mū-
zikas skolas materiāli tehnisko 
bāzi, veicināt Pāvilostas Mūzikas 
skolas kvalitatīvu izglītības pro-
cesu un konkurentspēju, kā arī 
apmācību organizēšanu tuvāk 
dzīvesvietai. 

Projektā iegādātās klavieres 
palīdzēs gan Pāvilostas Mūzikas 
skolas, gan Vērgales Mūzikas sko-
las talantīgākajiem audzēkņiem 
labāk apgūt mācību programmu. 
Turklāt audzēkņi varēs izmantot 
instrumentu ne tikai mācībām, 
bet arī koncertiem un konkur-
siem. Pilnveidosies audzēkņu 
profesionālā pieredze, muzicējot 

uz kvalitatīva instrumenta, līdz 
ar to uzlabosies arī uzstāšanās 
kvalitāte, kas ir galvenais skolas 
mērķis un uzdevums. Klavieres ir 
mūzikas pamatinstruments, bez 
kura nav iedomājama sekmīga 
skolas darbība, līdz ar to vislielā-
kie ieguvēji ir audzēkņi un skolas 
skolotāji, jo šo instrumentu prak-
tiski izmanto visi Mūzikas skolas 
audzēkņi un pedagogi. Klavieres 
ir neaizvietojams instruments vi-
sās mācību ieskaitēs, koncertos, 
eksāmenos un citos skolas pasā-
kumos. 

Projekta koordinatore 
Vizma Ģēģere

VKKF atbalstīts projekts “Pāvilostas  Mūzikas skolas 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
Foto V. Braže
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Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) un korespondente 
Vita Braže (tālr. 29393866).
Raksti 2019. gada jūnija izdevumam jāiesniedz līdz 28. maijam.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplā-
ru. Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

www.pavilosta.lv

MŪŽĪBĀ 
Pāvilostā

RITA ERNŠTEINE 

23.10.1930.–20.04.2019.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ 

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā 18. maijā plkst. 13 Ramo-
nas Ķiesneres gleznu izstādes “Ar vienu vilcienu” un Tautas lietiš-
ķās mākslas studijas “Zītars” izstādes “Dzintara rotas” atklāšana.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra lietišķās mākslas studi-
jas “Zītars” aizsākumi meklējami 1969. gadā. Studijas darbības mērķis 
– rūpīgi izpētot bagāto arheoloģisko un etnogrāfisko mantojumu, radīt 
laikmetīgus un mākslinieciski augstvērtīgus darbus. “Zītara” meistari ar 
lieliem panākumiem piedalījās simtgades Dziesmusvētku izstādē. Ce-
ram iepriecināt arī pāvilostniekus ar studijas darbu izstādi. 

Pāvilostas bibliotēkā būs apskatāmi Pāvilostas Mūzikas un mākslas 
skolas dzintara apstrādes audzēkņu darbi, kuros atspoguļota daļa no 
mūsu bagātās vēstures, tādēļ meitenes gatavoja arī arheoloģiskās pogas. 

l 25. maijā – tikšanās ar Ievu Epneri, “Purvīša balvas 2019” 
ieguvēju.

1946. gadā Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valdība pie-
ņēma lēmumu par pierobežas aizliegto zonu un režīmu. Tas daudzējā-
dā ziņā ietekmēja piejūras ciemu iedzīvotāju identitāti un izpratni par 
savu mājvietu, un par šo ietekmi, kā arī jūras un cilvēku attiecībām savā 
izstādē “Dzīvo atmiņu jūra” stāsta māksliniece Ieva Epnere. Par šo darbu 
viņai šogad piešķirta Purvīša balva laikmetīgajā mākslā.

VĒRGALĒ

l Tiek organizēts brauciens 3. augustā plkst. 17 uz Kuldīgas pilsē-
tas estrādi, lai noskatītos muzikālo, mīlestības pilno uzvedumu “Čikāgas 
piecīši – atgriešanās”. Biļetes cena 10 eiro.

Pieteikties braucienam uz izrādi un samaksāt par biļeti līdz 20. mai-
jam pie Velgas (tālr. 29189223). 

ZINĀŠANAI
Mežzinis Arturs BRIKMANIS 

pieņems apmeklētājus Vērgales 
pagasta pārvaldē 14. maijā no 
plkst. 9 līdz 12.

ATVAĻINĀJUMI 
â Domes priekšsēdētājs Ul-

dis KRISTAPSONS atvaļinājumā 
no 20.05.2019. līdz 9.06.2019.

â Vērgales pagasta pārval-
des vadītājs Jānis VITRUPS būs 
atvaļinājumā no 20. maija līdz 
2. jūnijam.

â Kancelejas un dzimtsarak-
stu nodaļas vadītāja un VPVKAC 
konsultante Arita MŪRNIECE 
atvaļinājumā no 18.05.2019. līdz 
31.05.2019., aizvieto Liene Volen-
berga.

Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā)

14. maijā plkst.15 atklās
Pāvilostas rokdarbnieču izstādi “KRĀSU SPĒLES…”.

Pāvilostas pilsētas svētku dienā,
18. maijā, izstāde skatāma no plkst. 10.30 līdz 12.

Organizē Pāvilostas bibliotēka sadarbībā ar rokdarbu pulciņu “Spundiņš”

Esam gatavi 1. septebrī atvērt 10. klasi, ja skolēnu skaits būs 8 un 
vairāk. Informāciju par to, vai tiks atvērta 10. klase, dokumentus iesnie-
gušie skolēni saņems 28. jūnijā vai ātrāk.

Kāpēc izvēlēties vidējo izglītību iegūt Pāvilostas vidusskolā?

1. Centralizēto eksāmenu rezultāti ir konkurētspējīgi ar Latvijas skolu 
vidējo vērtējumu. 

2. Motivētu skolēnu tālākizglītība augstskolās ir veiksmīga.

3. Ir iespēja saņemt stipendiju no: 
l 20 EUR, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 7 bal-

lēm katrā mācību priekšmetā (vienā priekšmetā drīkst būt zemāks vērtē-
jums, bet ne zemāks par 6 ballēm); 

l 30 EUR, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 8 bal-
lēm katrā mācību priekšmetā (vienā priekšmetā drīkst būt zemāks vērtē-
jums, bet ne zemāks par 6 ballēm); 

l 40 EUR, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 9 bal-
lēm katrā mācību priekšmetā (vienā priekšmetā drīkst būt zemāks vērtē-
jums, bet ne zemāks par 6 ballēm).

 4. Mācību gada beigās iespēja saņemt “Cerību balvu”: 
l 40 EUR, ja vidējā gada atzīme 8,5 – 9 balles; 
l 100 EUR, ja vidējā gada atzīme 9 – 10 balles. 

Iespēja iesaistīties skolēnu līdzpārvaldē un būt aktīvam skolas ārpus-
stundu aktivitāšu organizēšanā un plānošanā.

Pāvilostas novada pašvaldība vidusskolēniem finansē brīvpusdienas, 
tiem, kas dzīvo ārpus pilsētas robežām, nodrošina bezmaksas nokļūšanu 
uz skolu un mājām.

Dokumentu pieņemšana – no 17. līdz 21. jūnijam skolas kancelejā 
(pie lietvedes) no plkst. 9 līdz 12. 

Lai pieteiktos mācībām vispārējās vidējās izglītības programmā, ve-
cāki/aizbildņi iesniedz: 

direktoram adresētu iesniegumu; dokumenta kopiju (iespēja uz vie-
tas nokopēt), uzrādot dokumenta oriģinālu apliecinājumam par vispārējo 
pamatizglītību; sekmju izraksta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu; me-
dicīnisko izziņu (izraksts no stacionārā pacienta / ambulatorā pacienta 
medicīniskās kartes, veidlapa Nr.027/u); uzrāda personu apliecinošu 
dokumentu.

Pāvilostas vidusskolas direktore Marita Rolmane

Pāvilostas vidusskolā uzņem audzēkņus 
10. klasē vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena izglītības programmā

Vērgales pagasta iedzīvotāji 
Lielajā talkā tika aicināti sakopt 
Vērgales kapus, savest kārtībā 
savu mīļo atdusas vietu. Pēc dar-
ba sportiskas aktivitātes notika 
Vērgales sporta namā. Aicināju-
mam piedalīties šajā pasākumā 
atsaucās 8 komandas – “Skola” 
(Vērgales pamatskola), MB “Vēr-
gale” (mednieki), “Kalniņkalni” 
(oranžie), “VDK” (Vērgales dra-
matiskais kolektīvs), “Kalniņ-
kalni” (dzeltenie), “Redīsiņi” 
(Bebe), “Muižas gulbji” (Vērga-
les pagasta pārvalde) un “Kal-
niņkalni” (zaļie). Pēc komandu 
reģistrācijas dalībnieki stājās 
parādei, bet pēc tam iesildījās 
Vērgales pamatskolas sporta 
skolotāja Eināra Vārsberga va-
dībā. Sportiskajā daļā dalībnie-
kiem bija stafete ar slēpēm, šķī-
vīšu mešana, šautriņu mešana, 
basketbola un futbola elementi, 
teniss, riņķi, šaušana, makšķe-
rēšana, viesmīļa darbs, kombi-
nētā stafete un bobslejs. Bobsle-
ja sacensības starp komandām 
nenoritēja līdz galam, jo dalīb-
nieku lielās aktivitātes dēļ bobs 
salūza. Pasākuma noslēgumā 
visi pulcējās Vērgales kultūras 
namā uz apbalvošanu. Pie lau-
reātu kausiem tika komandas:

Darbs, sports un atpūta

1. vietā – “Kalniņkalni” (oran-
žie) – 37 punkti; 

2. vietā – “Kalniņkalni” (za-
ļie) – 38 punkti; 

3. vietā – MB “Vērgale” – 40 
punkti.  

Paldies visiem dalībniekiem 
un līdzjutējiem par lielo atsaucī-

bu un kopā būšanas prieku!
Kultūras namā svētki turpi-

nājās ar muzikantu saietu, kurā 
spēlēja “Piemare” no Pāvilostas, 
“Sporta ielas muzikanti” no Aiz-
putes  un “Temperaments” no 
Vērgales. 

Vita Braže 

6. aprīlī Pāvilostas sporta zālē notika Pāvilostas izaicinājuma 
kauss telpu futbolā. Turnīrā piedalījās piecas komandas, izspēlē-
jot apli – katra komanda ar katru. Spēļu rezultāti:

1. “Zvejnieks” – “SLV-PLUSS” 2:4, uzvar “SLV-PLUSS”.
2. “Pāvilosta” – “ Dunalka” 3:5, uzvar “Dunalka”.
3. “Kobras” – “SLV-PLUSS” 1:4, uzvar “SLV-PLUSS”.
4. “Zvejnieks” – “Pāvilosta” 3:3.
5. “Kobras” – “Dunalka” 5:5. 
6. “Pāvilosta” – “SLV-PLUSS” 3:3. 
7. “Kobras” – “Zvejnieks” 3:11, uzvar “ Zvejnieks”.
8. “Dunalka” – “SLV-PLUSS” 3:2, uzvar “Dunalka”.
9. “Kobras” – “Pāvilosta” 0:13, uzvar “Pāvilosta”.
10. “Dunalka” – “Zvejnieks” 3:4, uzvar “Zvejnieks”.

Saskaitot iegūtos punktus, par ceļojošā kausa īpašniekiem uz gadu 
kļuva komanda “SLV-PLUSS” ar 7 punktiem.

2. vietā “Dunalka” ar 7 punktiem.
3. vietā “Zvejnieks” ar 7 punktiem.
4. vietā “Pāvilosta” ar 5 punktiem.
5. vietā “Kobras” ar 1 punktu.

Turnīra labākie spēlētāji: Vladislavs Bondarenko no “SLV-PLUSS”, 
Markuss Lagzdiņš no “Dunalkas”, Kaspars Liebus no “Zvejnieka”, Ar-
tis Zalonskis no “Pāvilostas” un Aivars Ķelpis no “Kobras” komandas.

Pāvilostas sporta dzīves vadītājs Aldis Barsukovs

Izaicinājuma kauss telpu futbolā

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO
2019. gada aprīlī Pāvilostas novadā reģistrēta viena laulība.

Foto: V. Braže


