
Pavilostas 
Novada Zinas

Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums

2019. gada 
SEPTEMBRIS

Nr. 9 (117)

www.pavilosta.lv

Klāt septembris, un skola ver durvis jaunajam mācību 
gadam, jaunam darba cēlienam – spraigam un interesan-
tam. Viens no galvenajiem izglītības procesa laba rezultāta 
priekšnoteikumiem ir veiksmīga visu tajā iesaistīto pušu – 
skolēnu, pedagogu un vecāku – sadarbība, tāpēc būsim iein-
teresēti, saprotoši un gatavi sadarboties. 

Jaunā mācību gada sākums ir brīnišķīgs atskaites 
punkts, lai uzsāktu ko jaunu, lai mainītu ieradumus, lai iz-
virzītu augstākus mērķus. Negaidiet ne mirkli, neatlieciet 
uz rītdienu, bet dariet jau šodien! Esiet aktīvi un atraktīvi, 
esiet radoši un varoši, esiet darbīgi un atbildīgi! Atcerieties, 
ka dzīve ir tieši tik interesanta, cik paši mēs to vēlamies. Lai 

Pāvilostas vidusskolā – Brajenu BIKSĀNU, Ģirtu Leonu MELDERI, 
Niku OZOLU, Martu ROZĪTI, Emīliju SILIŅU, Otto Benediktu SPJUTU, 
Šarloti Dominiku STENDZI, Oliveru TŪTĀNU, Gustavu VAGOTIŅU-VAGULI, 
Gustavu VANAGU, Henriju VASKOPU, Olafu ZAĻKALNU, Krišu ZERNI un 
audzinātāju Ivetu ĀRĀJU!   Foto: M. Kurčanova

Vērgales pamatskolā –  Uvi AIZSTRAUTU, Jūliju Adrianu AKERFELDI, 
Kristu BEĶERI, Sabīni BIRZNIECI, Gustavu GŪTMANI, Ainardu JAUNZEMU, 
Daniēlu KALĒJU, Evelīnu KAZBUĶI, Danielu KAZBUĶI, Māri KLEINŠMITU, 
Sabīni KRAVECU, Martu KURMI, Elīnu OPINCĀNI, Miķeli ŠERVINCKI, 
Damjenu ŠTĪBELI un audzinātāju Guntu LIMBERGU!   Foto: V. Braže

Sveicam jaunā mācību gada pirmklasniekus

Zinātkārie skolēni, profesionālie pedagogi un cienījamie vecāki!
Sapņo, un tu nebūsi mazs, 
Visa pasaule tevī liesies kā kvass,
Sapnis viscietāko tēraudu dzeļ 
Un cilvēku visam pāri ceļ.
Sapnī tu pats topi sākums, 
Pats sev par sakni un zelta vāku.
Sapņo!

(A. Čaks)

katram ir lielāks vai mazāks mērķis, apņēmība un neatlaidī-
ba to piepildīt!

Jauno mācību gadu uzsākot, īpaši sveicu Pāvilostas vi-
dusskolas un Vērgales pamatskolas 28 jaunos pirmklasnie-
kus un viņu vecākus. Novēlu saglabāt zinātkāri un vēlmi 
mācīties visas dzīves garumā!

Savukārt visus Pāvilostas novada izglītības iestāžu skolo-
tājus aicinu būt vēl aktīvākiem, radošākiem sava aroda meis-
tariem, jo jūs esat tie, kuriem ir jāaizdedz skolēnu sirdīs un 
prātos zinātkāres liesmiņas.

SAĻIENA UPSĒDE JŪRKALNE RĪVAS–ULMALE
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Egons STANKEVIČS, 
tel. 26017707

Ilmārs BALTAISKALNS, 
tel. 29213172

Dainis VINKLERS, 
tel. 29334016

Ilmārs BALTAISKALNS, 
tel. 29213172

Sakarā ar jauna skolēnu pārvadāšanas autobusa iegādi grafiks mainīsies. Lūgums sekot līdzi izmaiņām www. pavilosta.lv un 
izglītības iestāžu informācijas sniegšanas kanālos.
Sīkāk par to, kurā reisā brauc katrs bērns, interesēties pie izglītības iestādes vadītāja vai zvanot 
pašvaldības kancelejas vadītājai, tālr. 63498261.

Paldies vecākiem, kuri par mācību iestādi saviem bēr-
niem izvēlējušies kādu no Pāvilostas novada izglītības iestā-
dēm!

Sveicam skolēnus, skolotājus, darbiniekus un skolēnu 
vecākus, mācību gadu uzsākot!

Lai radošām idejām un panākumiem bagāts šis laiks!

Pāvilostas novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs

Uldis Kristapsons

SKOLĒNU TRANSPORTA GRAFIKS 2019./2020. MĀCĪBU GADAM
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KONKURSA “SAKOPTĀKĀ SĒTA
 PĀVILOSTAS NOVADĀ 2019” 

APBALVOŠANAI IZVIRZĪTĀS SAKOPTĀKĀS SĒTAS

PĀVILOSTĀ
– Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļa – 
 sakoptākā iestāde novadā. 
– Kafejnīca “Enkurs” – jaunais tūrisma piedāvājums novadā. 
– Viesu  nams “Noras” – jaunais tūrisma uzņēmējs novadā. 
– Apartamenti “Šīfermāja” – tūrisma uzņēmējs – 
 Pāvilostas novada tēla veidotājs un popularizētājs. 
– Dzīvoklis Dzintaru ielā 97–3, Pāvilostā – 
 daudzdzīvokļu māju ziedošākie logi.  

SAKAS PAGASTĀ
– Lauku sēta “Urdzenieki” – sakoptākais lauku īpašums novadā. 
– Lauku īpašums “Avotieni” – sakoptākais lauku īpašums novadā.

VĒRGALES PAGASTĀ
– Lauku sēta “Akmentiņi” – sakoptākais lauku īpašums novadā. 
– Lauku sēta “Bukapori” – sakoptākais lauku īpašums novadā. 
– Brīvdienu māja “Stumbrenieki” – sakoptākais lauku īpašums novadā. 
– Normundam Līcītim par radio vadāmo automašīnu 
 piedāvājuma izveidi Saraiķos – uzņēmējs – 
 Pāvilostas novada tēla veidotājs un popularizētājs.

2019. GADA 29. AUGUSTĀ VĒRGALĒ NOTIKA 
KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē pieda-
lījās Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIE-
LAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA un Andris ZAĻKALNS, kā arī pašval-
dības darbinieki – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta 
pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE. Prombūtnes ārpus Latvijas dēļ sēdē nepiedalījās 
deputāte Zane MEŽAVILKA. Sēdi apmeklēja arī klausītāji – Daiga Enkuzena un Aivars 
Nikovskis. Sēdi protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika 
izskatīti 18 darba kārtības punkti.

â Dome nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa, īres un nomas maksu 118,44 
EUR apmērā – vienai privātpersonai, par nekustamo īpašumu Rīvās, Sakas pagasts, Pā-
vilostas novads nekustamā īpašuma nodoklis – 46,10 EUR, īre un noma – 19,65 EUR un 
otrai privātpersonai, par nekustamo īpašumu Rīvās, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, 
nekustamā īpašuma nodoklis – 31,57 EUR, īre un noma – 21,12 EUR. Parādus par ko-
munālo pakalpojumu veikšanu uzdeva nodot izskatīšanai SIA “Pāvilostas komunālais 
uzņēmums”.

â Dome apstiprināja nekustamā īpašuma “Magoņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, nosacīto cenu 9 660 EUR. Nolēma pirmpirkuma tiesīgajai personai rakstveidā 
piedāvāt iegādāties nekustamo īpašumu “Magoņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.

â Dome nolēma izsniegt vienai privātpersonai nostiprinājuma lūgumu nekustamā 
īpašuma “Selgas1”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, reģistrēšanai zemes-
grāmatā.

â Dome nolēma atļaut Ildzei Agitai Balodei savienot Pāvilostas novada Sociālā die-
nesta vadītājas amatu ar sociālā darbinieka amatu fondā “Cilvēks cilvēkam”.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 
Dome nolēma piešķirt Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam 
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 2019. gada 9. septembra līdz 2019. gada 15. septem-
brim (7 kalendārās dienas) par 2019. gadu.

â Dome apstiprināja precizētos Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada 25. jūlija 
saistošos noteikumus Nr. 4 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada 30. au-
gusta saistošos noteikumos Nr.9  “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības 
ieguvi Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā”” projektu. Saistošos noteikumus pēc minis-
trijas atzinuma saņemšanas nolēma publicēt informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada 
Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, izlikt redzamā vietā Pāvilostas Mūzikas 
un mākslas skolā. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publikācijas informatīvajā iz-
devumā “Pāvilostas Novada Ziņas”.

â Nolēma apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada 29. augusta saistošo 
noteikumu Nr. 5 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 29. jūnija saisto-
šajos noteikumos Nr. 5 “Pāvilostas novada pašvaldības nolikums”” projektu. Saistošie 
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

â Dome nolēma anulēt vienas privātpersonas deklarēto dzīvesvietu adresē “Pārvār-
ti”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.

â Dome nolēma rakstiski piedāvāt vienai privātpersonai dzīvojamo platību daudz-
dzīvokļu mājās Rīva 1 vai Rīva 2.

â Dome nolēma piešķirt ēkai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 64130050031, adresi – Sakas iela 9, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466.

â Nolēma piešķirt zemes vienībai un uz tās esošajām būvēm un ēkām adresi “Rū-
nas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463.

â Dome nolēma uz 5 gadiem iznomāt vienai privātpersonai nekustamā īpašuma Pā-
vilostā, Pāvilostas novads, zemes vienību platībā 600 m2 mazdārziņa ierīkošanai. Noteica 
nomas maksu 1,5% no zemesgabalu kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR gadā, 
papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma 
nodokli.

â Nolēma piekrist nekustamā īpašuma “Strēļi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, 
sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību un piešķirot nosaukumu “Rīvaskrasti”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 4,3 ha noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība. NĪLM kods 0101. Zemes vienībām platībā 31,4 ha un platībā 0,5 ha nolēma mainīt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

â Dome nolēma piekrist nekustamā īpašuma “Jostiņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību un piešķirot nosaukumu “Mazjostiņi”, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 9,9 ha noteica nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība, NĪLM kods 0201. Zemes vienībai platībā 14,2 ha nolēma mainīt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība, NĪLM kods 0101, uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-
cība, NĪLM kods 0201, platībā 14,2 ha.

â Dome nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Krastiņi”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6496 004 
0017 sadalīšanai un piešķirt nosaukumus, adreses un noteikt nekustamo īpašumu zemes 
lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
ha

Nosaukums
un adrese

NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64960040435 1,5
(vairāk vai 
mazāk)

zemes vienībai un ēkām  
64960040017003, 64960040017004 
saglabāt nosaukumu un adresi “Krastiņi”,  
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 

0101
zeme, uz kuras 
galvenā saimnie-
ciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64960040436 3,6
(vairāk vai 
mazāk)

zemes vienībai 
piešķirt nosaukumu “Bētiņu Kalns”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

0101 zeme, uz kuras 
galvenā saimnie-
ciskā darbība ir 
lauksaimniecība

â Dome nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Muiž-
arāji”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6496 
004 0066 sadalīšanai, un piešķirt nosaukumus, adreses un noteikt nekustamo īpašumu 
zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
ha

Nosaukums
un adrese

NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam 

64960040442 0,9
(vairāk vai 
mazāk)

zemes vienībai un ēkām  
64960040066001, 64960040066002,
64960040066004 saglabāt nosaukumu 
un adresi “Muižarāji”, Vērgale, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads 

0601
individuālo dzīvoja-
mo māju apbūve

64960040443 3,4
(vairāk vai 
mazāk)

zemes vienībai 
piešķirt nosaukumu “Lauku Muižarāji”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

0101 zeme, uz kuras 
galvenā saimnie-
ciskā darbība ir 
lauksaimniecība

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

Nākamās komiteju sēdes notiks 2019. gada 19. septembrī Pāvilostas novada paš-
valdībā.

Nākamā domes sēde plānota 2019. gada 26. septembrī Pāvilostas novada pašval-
dībā.

Informāciju apkopoja 
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Augustā 7 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 3 ģimenēm – maznodrošinātās ģi-

menes statuss, 1 ģimenei – dzīvokļa pabalsts, 1 personai piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 2 
personas ievietotas pansionātā, 1 personai piešķirts apbedīšanas pabalsts.

Ildze Balode, Sociālā dienesta vadītāja
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NOTIKUMI 
2019. gada augustā

Pāvilostas novada pašvaldības policijas augustā veiktie darbi

â Pāvilostas novadā sastādīti divi administratīvie protokoli par automašīnas novieto-
šanu Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. Uzlikti naudas sodi 120 eiro apmērā.

â Pāvilostā un Vērgales pagastā sastādīti divi administratīvie protokoli par klaiņojo-
šiem  suņiem. Iesāktas lietvedības, kas tiks izskatītas administratīvajā komisijā.

â Vērgales pagastā ievērots vēl viens suns, kas pieklīdis pie mājas. Informācija no-
dota dzīvnieku patversmei.

â Pāvilostā pie garāžām viens vīrietis dedzināja kabeļus. Pārkāpējs mutiski brīdi-
nāts par nelikumīgu darbību, vides piesārņošanu un piedūmošanu.

â Veikti divi patrulēšanas reidi sadarbībā ar Valsts policiju. Pārkāpumi netika kon-
statēti.

Aleksandrs Urtāns, 
Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks

Pāvilostas novada pašvaldība
aicina pieteikties uz vakanci – 

PĀVILOSTAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INSPEKTORS.

Prasības kandidātiem:
n vidējā izglītība;
n vecums virs 21 gada;
n laba fiziskā sagatavotība;
n B kategorijas autovadītāja apliecība;
n valsts valodas prasme augstākā līmenī;
n vēlama angļu un krievu valodas zināšana;
n labas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmām, interneta pārlūkprogrammām.

Galvenie amata pienākumi:
n kontrolēt pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošo 
 normatīvo aktu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, ievērošanu, 
 kā arī savas kompetences ietvaros uzlikt naudas sodus par šo tiesību aktu pārkāpšanu;
n novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus;
n veikt preventīvus pasākumus likumpārkāpumu novēršanā;
n sadarboties ar pašvaldības struktūrvienībām likumpārkāpumu profilakses darbā 
 ar bērniem un vecākiem.

Ar vakances pilnu amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties pie Pāvilostas novada 
pašvaldības kancelejas vadītājas. 

Darba laiks: nepilna darba laika nedēļa (30 stundas), summēta darba laika uzskaite.
Darba alga (bruto) 462 eiro mēnesī.

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, 
rekomendācijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi: 
dome@pavilosta.lv vai pa pastu Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, vai iesniegt personīgi 
Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.
Pieteikšanās termiņš – līdz 2019. gada 30. septembra plkst. 14.00.

BIS * lietas Nr. Objekta nosau-
kums

Adrese/
Nosaukums

BIS-95355-339 Mazēku 
būvniecība un 
novietošana

Nosaukums, 
Ziemupe, Vērgales 
pagasts, Pāvilos-
tas novads

Būvniecības iesnieguma akcepts,
atzinumi par būvju pārbaudi,
būvniecības ieceres akcepts.

BIS-95328-338 Piebraucamā ceļa 
izbūve

Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Būvniecības ieceres akcepts,
atzinumi par būvju pārbaudi.

BIS-95125-337 Dzīvojamās mā-
jas būvniecība

Adrese, Vērgales 
pagasts, Pāvilos-
tas novads

Būvniecības iesnieguma akcepts,
atzinumi par būvju pārbaudi,
būvniecības ieceres akcepts,
būvatļaujas izsniegšana,
atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi,
būvatļaujas Pielikums Nr.1.

BIS-95121-336 Vasarnīcas 
pārbūve

Adrese, Mežvidi, 
Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

Atzinumi par būvju pārbaudi,
būvniecības iesnieguma akcepts,
būvatļaujas izsniegšana,
būvniecības ieceres akcepts,
atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi,
būvatļaujas pielikums Nr.1.

BIS-94458-335 Dzīvojamās 
mājas, pirts un 
saimniecības 
ēkas būvniecība

Adrese, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

Apliecinājuma par ēkas gatavību ekspluatācijai 
akcepts,
akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.

BIS-94418-334 Ielas pārbūve Nosaukums, 
Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai 
akcepts,
akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

BIS-93578-333 Vidi degradējoša, 
sagruvusi vai 
drošību apdrau-
doša būve

Adrese, Ulmale, 
Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi.

BIS-93250-332 Ielu apgaismoju-
ma izbūve

Nosaukums, 
Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

atzinumi par būvju pārbaudi,
būvniecības ieceres akcepts,
atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

BIS-93185-331 Vienkāršotā 
fasādes 
atjaunošana

Adrese, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi,
būvniecības ieceres akcepts,
atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

BIS-93173-330 Dzīvojamās ēkas 
vienkāršota 
atjaunošana

Adrese, 
Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi,
būvniecības ieceres akcepts,
atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

BIS-92963-329 Meža autoceļa 
būvniecība

Adrese, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būvju pārbaudi,
būvniecības iesnieguma akcepts,
lēmums par izmaiņām būvatļaujā,
būvatļaujas izsniegšana.

BIS-92960-328 Elektroapgādes 
pieslēguma 
izbūve

Adrese, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi,
būvniecības iesnieguma akcepts,
būvniecības ieceres akcepts,
atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

BIS-92465-327 Individuālās dzī-
vojamās mājas 
vienkāršotā fasā-
des atjaunošana

Adrese, 
Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

Atzinums par būves pārbaudi,
būvniecības iesnieguma akcepts.
Būvniecības ieceres akcepts,
atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 
* BIS – Būvniecības informācijas sistēma

PĀVILOSTAS NOVADA BŪVVALDĒ JŪLIJĀ 
PIEŅEMTIE LĒMUMI

Pāvilostas novada pašvaldība atsāk regulāras veselību veicinošas 
vingrošanas nodarbības novada iedzīvotājiem Pāvilostā un Vērgalē

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

NODARBĪBU SĀKUMS:

â pirmdienā, 30. septembrī, plkst. 17.30 Vērgales kultūras nama zālē, “Pagastmājā”, 
Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā;

â otrdienā, 1. oktobrī, plkst. 17.30 Pāvilostas vidusskolas sporta zālē, Dzintaru ielā 
52, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

Vingrošanas nodarbības ir bezmaksas!

Bezdarbnieka 
deklarētā 
dzīvesvieta 
(novads, pilsēta, 
pagasts)

bez-
darb-
nieku 
skaits

sie-
vietes

inva-
līdi

jaunieši 
vecumā 
no 15 
līdz 24 
gadiem

ilgstošie 
bez-
darb-
nieki

personas 
pēc 
ieslodzī-
juma

personas 
pēc bērna 
kopšanas 
atvaļinā-
juma

pirms-
pensijas 
vecuma 
bezdarb-
nieki

Pāvilosta 14 4 2  1   1 2

Sakas pagasts 11 5 1 3  

Vērgales pagasts 47 30 1 17  17

Novads kopā 72 39 3 1 21 1 19

BEZDARBNIEKU SKAITS PĀVILOSTAS NOVADĀ UZ 31.07.2019.

Pašvaldība augustā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu: 
E. Šneidera laukums 6A, Pāvilostā, 2494 m2 platībā. 

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
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Pāvilostas novada pašvaldība ir pabeigusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF) pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta 
projekta “Robežsargu skatu torņa kā padomju laika kultūrvēsturiskā mantojuma at-
jaunošana un izmantošana tūrismā”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000005, realizā-
ciju.

Skatu torņa rekonstrukcijas darbus veica SIA “EMPOWER” par līguma summu 54 
888,76 EUR, bez PVN 21%. Tornī ir izvietots teleskops un trīs novērošanas kameras. Saka-
rā ar to, ka skatu tornis atrodas militāro objektu aizsardzības zonā uz Aizsardzības ministri-
jas īpašumā esošās zemes un nav pilnīgi drošs apskates objekts tā apmeklētājiem, Pāvilostas 
Tūrisma un informācijas centrs noteiks apmeklētāju darba laiku un tornis ziemas sezonā un 
naktī tiks slēgts apmeklētājiem. Ir izstrādāti skatu torņa un pieguļošās teritorijas ekspluatā-
cijas noteikumi jeb instrukcijas, kas arī izvietotas torņa pakājē. Tuvākajā laikā skatu torni 
atvērs apmeklētājiem. 

Pāvilostas novada pašvaldība ir pabeigusi divus Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fon-
da (EJZF) pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbals-
tītu projektu “Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē”, I.D. Nr. 17-02-FL03-
F043.0207-000007, un “Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē, apkārtnes 
labiekārtojums”, I.D. Nr. 18-02-FL03-F043.0207-000005, realizāciju. Abi šie projekti 
ir cieši saistīti. Pēc pirmā projekta tika rekonstruēta bijušā pienotavas ēka un pielāgota 
senlietu krātuves vajadzībām, savukārt otrā projekta ietvaros tika veikts ēkai pieguļošās ap-
kārtnes labiekārtojums. Šī gada 10. augustā Ziemupes svētkos notika svinīga “Jūras mājas” 
atklāšana. Pamazām plānots telpas apmēbelēt un aprīkot, lai izvietotu šeit modernu Ziem
upes senlietu krātuvi “Jūras māja”. Šai sakarā ir iesniegts projekta pieteikums “Sea Culture” 
Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmas konkursā. 

Ēka pildīs arī Tūrisma informācijas punkta funkcijas, šeit ir izvietota neliela konferenču 
zāle, izstāžu zāle, neliels sociālais punkts vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, kur varēs 
izmantot dušas un izmazgāt veļu. 

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

Augusta nogalē Pāvilostas novada pašvaldība ir veiksmīgi realizējusi  divas projektā 
plānotās aktivitātes: laivošanas pasākuma “Pāvilostas asaka” organizēšanu 2019. gadā un 
laivošanas pasākumu novada jauniešiem.  Gadskārtējais laivošanas pasākums “PĀVILOS-
TAS ASAKA 2019” bija iekļauts ikgadējā Senās uguns nakts pasākumu klāstā, ar ko tradi-
cionāli sākas šī pasākuma diena. No rīta plkst. 11.00 notika laivotāju pulcēšanās Durbes un 
Tebras upju satekā, sākumā notika sauszemes sacensības starp komandām un drošības ins-
truktāža,  tad dalībnieki sēdās laivās, lai dotos pa Sakas upi jūras virzienā līdz pat jūrai, kur 
pie Pāvilostas tūrisma centra laivotāji tika sagaidīti, cienāti ar kūpinātām zivīm, zivju zupu, 
un šogad tika piedāvāta iespēja apmeklēt bijušo robežsargu skatu torni. Sakas upes mar-
šrutā piecās vietās tika izvietoti atraktīvi kontrolpunkti, kur dalībniekiem vajadzēja  veikt 
dažādus pārbaudes uzdevumus. Pasākumā piedalījās 37 dalībnieki, tai skaitā 20 dalībnieki 
bija no Sēlijas puses. Visas komandas, kas piedalījās pasākumā, saņēma piemiņas balvas no 
Pāvilostas Tūrisma informācijas centra.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PROJEKTI

Turpinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efekti-
vitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Dienvidkurze-
mes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, I.D. Nr. 5.5.1.0/17/I/009, projekta apakš-
projekta “Pretplūdu aizsargbūves–promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdrau-
dējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem” 
realizācijas darbi.

Būvdarbus veic SIA “Tilts” pēc SIA “Geo Consultants” izstrādāta būvprojekta.  Pirms 
būvdarbu uzsākšanas tika pilnībā apsekota Sakas upes gultne, tika pieaicināti SIA “Pro-
master” ūdenslīdēji, kopējās apsekotās platības apjoms ir 990 m2. Tika veikta tērauda 
rievpāļu pretkorozijas izolācija. Tērauda rievsienas dzīšanas darbi ir gandrīz pabeigti: 
jūnijā tika iedzītas 56,89 t rievsienas, jūlijā tika vēl papildus iedzītas 108 t. Ir uzsāk-
ti izkliedsijas montāžas darbi un būvbedres aizbēršana ar smilti. Darbus plāno uzsākt 
elektromontāžas un ūdens kanalizācijas darbu būvuzņēmēji. Notiek jaunā slipa  izbū-
ves darbi. Promenādes izbūves darbus plānots pabeigt 24. decembrī, tad sekos mēnesis 
būvniecības un projekta dokumentācijas sakārtošanai. Kopējās būvdarbu izmaksas ir 
1 076 354,77 eiro.

Pāvilostas novada pašvaldība turpina rea-
lizēt Latvijas vides aizsardzības fonda Nacio-
nālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaim-
niekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” 
ietvaros atbalstītam projektam, ko adminis-
trē Latvijas Pašvaldību savienība, projekta 
daļu “Piekrastes apsaimniekošanas praktis-
ko aktivitāšu realizēšana”, projekta līguma 
Nr. 1–20/73, kas attiecas uz Pāvilostas novada 
pašvaldības Baltijas jūras piekrastes teritoriju. 

Regulāri tiek apsekota pludmales un kāpu 
zona, ko veic uz vasaras sezonu darbā pieņem-
ti pieci strādnieki, savākti gruži, riepas un citi 
atkritumi, tai skaitā beigtie dzīvnieki un zivis, 
ja tādi tiek izskaloti. Vērgales jūrmalā ir sa-
vākti un nodoti SIA “Liepājas RAS” 6450 kg 
atkritumu no Baltijas jūras piekrastes kāpu 
zonas. Šogad projekta ietvaros Vērgales pa-
gasta Ziemupes stāvlaukuma stāvkrastā tika 
izbūvētas koka kāpnes noejai pludmales zonā. 
Vēl projekta ietvaros plānots iegādāties un 
uzstādīt vienu sauso tualeti Pāvilostas pilsētā. 
Kopējā Pāvilostas novada pašvaldībai piešķir-
tā summa ir 15 248,00 eiro. Projekts noslē-
dzas šī gada 30. septembrī. 

Vizma Ģēģere, projektu koordinatore



2019. gada septembris   5  www.pavilosta.lv

SKATU (BIJUŠĀ ROBEŽSARGU) TORŅA UN PIEGUĻOŠĀS 
TERITORIJAS EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

Vispārīga informācija
1. Skatu (bijušais robežsargu) tornis un pieguļošā teritorija 

ir publiski pieejams apskates objekts, kurš apmeklētājiem un 
tūristu grupām ir atvērts pēc Pāvilostas TIC noteiktā darba laika 
(Tūrisma informācijas centrs, Dzintaru iela 2, Pāvilosta).

2. Par objekta tehnisko stāvokli un kārtību atbild Pāvilostas 
novada pašvaldība (Dzintaru iela 73, Pāvilosta).

Uzmanību!
1. Skatu torņa apskati var veikt tikai dienas gaišajā laikā un 

noteiktajos laikos, kad tornis ir atvērts apmeklētājiem (ziemas 
sezonā tornis ir slēgts apmeklētājiem).

2. Par drošību tornī esi atbildīgs pats!
3. Tornī vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 5 cilvēki.
4. Torņa kāpnes ir no metāla, šauras, stāvas, pakāpieni 

caurspīdīgi. Kāpjot pa kāpnēm, esi uzmanīgs, turies pie sānu 
margām, soli liec uz katra pakāpiena.

5. Kāpšanai pa kāpnēm izvēlies atbilstošus apavus. Tiem jā-
būt stabiliem ar slēgtu augšējo daļu un papēžu balsta laukumu 
vismaz 3x3 cm.

6. Personīgās mantas liec somā, somu novieto uz muguras 
vai piestiprini pie sāniem. Liela izmēra somas, kuras nevar no-
stiprināt uz muguras, atstāj torņa pakājē.

7. Atrodoties uz skatu laukuma, uzmanīgi un atbildīgi lieto 
uzstādīto teleskopu! 

AIZLIEGTS!
Atrasties objektā, ja ir lietotas apreibinošās vielas. Objektā 

lietot alkoholiskos dzērienus, psihotropās vielas, smēķēt.
Kāpt pa kāpnēm tornī, neturoties pie sāna margām, pa 

pāriem. Kāpšanai pa kāpnēm izmantot vaļīgus, neaizšņorētus 
apavus, apavus ar augstu papēdi.

Nomest pārtikas produktu iepakojumus, ēdienu atliekas, 
dzērienu pudeles. Bojāt inventāru, būvkonstrukcijas. Nomest 
un izliet jebko un jebkur objekta teritorijā un apkārtnē.

Kāpt uz norobežojošajām sānu margām, izbūvētajām būv-
konstrukcijām, uzstādītajiem paaugstinājumiem. Lēkāt pa kāp-
ņu un apskates vietu laukumiem, lēkt no uzstādītajām kāpnēm, 
sēdēt uz kāpņu margām.

Atrasties objektā bērniem bez vecāku vai pavadošās per-
sonas uzraudzības.

Lietot atklātu liesmu, dedzināt pārtikas produktu iepakoju-
mus, pārkāpt ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus.

Bojāt teleskopu un novērošanas kameras.
Objekta apmeklētājiem ir pienākums ievērot šīs instrukci-

jas prasības!

Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrs informē!

SKATU TORŅA DARBA LAIKS:
no 6. septembra līdz 31. oktobrim

P–Pk 10.00–18.00
S, Sv 10.00–16.00

Cienījamie apmeklētāji, apmeklējot torni, 
jūs paši uzņematies atbildību par savu un 

nepilngadīgo bērnu drošību!

Iepriekš rūpīgi izvērtējiet savas spējas!

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 
“Sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju 

īstenošana” atbalstīts projekts “Robežsargu skatu torņa kā 
padomju laika kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un 

izmantošana tūrismam” I.D. 
Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000005

 Ziemupes senajai pienotavas 
mājai nu sākusies otrā dzīve. Ēka 
celta 1834. gadā kā Ziemupes mui-
žas vāgūzis. Kolhoza “Kaija” laikos 
te atradās pienotava. No tuvām un 
tālām mājam tika savestas kannas 
ar pienu, tas izmašīnēts jeb, smal-
kāk sakot, nokrejots, un krējums 
vests uz Liepāju. Vēlākos gados 
pienotavas mājā dzīvoja cilvēki, 
pēc tam tās vienā galā mitinājās 
arī vistas un truši. Tagad atjau-
notajai ēkai smalks nosaukums – 
senlietu krātuve “Jūras māja”. Uz 
atklāšanas ceremoniju bija iera-
dies arī vienīgais vēl dzīvais ēkas 
iemītnieks suņuks Rikis.  

 Ziemupes ļaudis ir bezga-
la pateicīgi novada pašvaldībai, 
deputātiem  par lēmumu ēku at-
jaunot un Ziemupē izveidot jaunu 
kultūras iestādi. Līdzvērtīgs noti-
kums mūsu ciemā notika pirms 
90 gadiem (1929. gadā), kad 
ziemupnieki nosprieda muižas 
magazīnas klēti pārbūvēt par iz-
glītības biedrības “Centība” saieta 
namu. No atklāšanas brīža “Jūras 
mājā” paciemojušies 429 apmek-
lētāji (219 atklāšanas dienā), no 
kuriem 18 ir izmantojuši iespēju 
izmazgāt veļu un nomazgāties 
dušā, jo pie šīs vasaras sausuma 
daudzu māju sētās akas ir tikpat 
kā sausas.

Esmu pateicīga visiem, kuri ar 

lēmumiem, projektiem, darbiem, 
domām un padomiem ir veicinā-
juši šīs brīnumainās vietas tapša-
nu. Esmu pateicīga visiem ziem-
upnieku saieta apmeklētājiem 
par dalību pasākumā. Paldies par 
jaukajiem vārdiem, ziediem, puķu 
podiem, vēlējumiem un īpašajām 
dāvanām. Mūsu pusē saglabājies 
maz ar jūru un zvejniecību sais-
tītu lietu, tāpēc ļoti priecājos par 
Arņa Ziemeļa dāvinājumu. Pal-
dies Lienei un Oskaram par kuģa 
brangu, Leju ģimenei par gludekli 
un albumiem, Lienei Glezerei par 
gultu un lādi, Jānim Kadeģim par 
sviesta kuļamo, Glezeru ģimenei 
par senlietām, Zaļkalnu ģimenei 
par īpašo akmeni, Tatjanai Veš-
ņakovai par dzintara saules ķērā-
jiem. Paldies manām meitenēm 
Birutai un Skaidrītei (bez viņām 
nekādi) par dvieļiem, krūzēm, ra-
tiņu utt.

Un ziniet, kas ir vislielākais 
prieks? Ziemupnieku un ciemiņu 
prieks!

Par senlietu krātuvē “Jūras 
māja” apskatāmo nestāstīšu. Nā-
ciet, brauciet ciemos, lūkojiet 
paši! Viens nu gan ir skaidrs – 
“Jūras māja”, tāpat kā Rīga, nekad 
nebūs gatava.

Bezgalīgā pateicībā – 
senlietu krātuves “Jūras 

māja” vadītāja Daina Vītola

31. augustā Pāvilostas pludmalē pulksten 
20 visi pulcējās uz pirmo saulrieta pikniku 
Pāvilostā, lai kopīgi atzīmētu Senās uguns 
nakti, kuru par godu Baltijas jūrai atzīmē vis-
apkārt tai.

Mūslaikos Baltijas jūras krastā ugunsku-
ri augusta beigās tiek aizdegti, lai parādītu 
piejūras tautu vienotību un atgādinātu par 
mūsu vēsturi un kultūras mantojumu. Tiek 
dota zīme tam, ka mēs rūpējamies par jūru un 
dabu un gadu tūkstošiem pastāvējusī saikne 
ar jūru nav zudusi. Ugunis tiek aizdegtas arī 
par tiem, kas uz mūžiem palikuši jūras klēpī.

Vasara bijusi ļoti darbīga, pasākumi un 
aktivitātes malu malās, gribam paspēt visu 
redzēt, visu dzirdēt. Un mūžīgais skrējiens 
mums atņem laiku baudīt mazos laimes mir-
kļus!

Pateicoties kazdandzniekiem Elīnai un 
Ernestam Medeņiem, radās īpaša atmosfēra 
pludmalē. Kristāla skanošās bļodas, dūdas, 

kokle, stabule, katrs instruments radīja bur-
vīgu vakaru atnākušajiem. Arī laikapstākļi 
parūpējās par bezvēju pludmalē un krāšņu 
saulrietu.

Atnākušie bija aicināti līdzi ņemt pledus 
un groziņus, lai kopā ar saviem mīļajiem ap-
stātos un pavadītu laiku kopā.

Pēc pasākuma dodoties mājās, ceļš cauri 
kāpām tika izgaismots ar svecītēm un radīja 
brīnišķīgu vakara noslēgumu.

Vislielākais gandarījums, ka dalībnieki 
devās projām iepriecināti un nekautrējās at-
zīt, ka pasākums ir izdevies!

Paldies mūsu mīļajiem, kuri palīdzēja, 
lai tas izdotos tik brīnišķīgs, un Elīnai ar vīru 
Ernestu, kuri radīja šo ceļojumu pašiem pie 
sevis!

Lai mums skaists rudens cēliens un izdo-
das visi iecerētie darbi!

Anta Lībiete, Pāvilostas 
novada TIC vadītājas p.i.

Saulrieta pikniks Pāvilostā

Jaunais mācību gads mūsu iestādē sā-
cies ar lielu rosību un pārmaiņām! Varam 
lepoties, ka šogad mazie Vērgales kasta-
nīši īpaši kuplā skaitā – septembrī gaitas 
bērnudārzā uzsāka 70 audzēkņi, bet līdz 
mācību gada beigām iestādi apmeklēs jau 
76 audzēkņi. No tiem obligāto pirmsskolas 
izglītības apmācību uzsāka 12 piecgadnieki 
un 13 sešgadnieki. 

Pieaugot bērnu skaitam un uzsākot 
ieviest jauno mācību saturu pirmsskolā, 
radās nepieciešamība arī pēc pedagogu 
papildu likmēm, ko ar pašvaldības atbal-
stu saņēmām. Liels gandarījums, ka jaunie 
pedagogi nebija tālu jāmeklē, bet atradās 
starp pieredzes bagātiem skolotāju palī-
giem mūsu pašu kolektīvā. Paralēli darbam 

apgūt pirmsskolas un sākumskolas studijas 
programmas augstskolā  uzsāks – Dagnija 
Kaņote, Nora Meļķe, Laura Priede un kā 
jaunā mūzikas skolotāja arī Līga Spjute.

 Arī vasarā iestāde aktīvi gatavojās jau-
najam mācību gadam – pedagogi apmeklēja 
profesionālās pilnveides kursus, lai veik-
smīgāk uzsāktu ieviest kompetenču pieeju 
mācību saturā, tika veikti remontdarbi, lai 
sakārtotu apkures sistēmu iestādē, iepirk-
tas mēbeles un materiālā bāze jauno bērnu 
uzņemšanai.

Veiksmīgu, radošu un pozitīvām 
pārmaiņām bagātu jauno mācību gadu 

visām Pāvilostas novada izglītības 
iestādēm vēlot – vadītāja Liena Ernstsone

Jaunais mācību gads 
Vērgales PII “Kastanītis”

Ziemupes pienotavas jaunā dzīve

* Jebkurā citā laikā un no 1. novembra līdz 1. martam skatu 
tornis atvērts tikai ar iepriekšēju pieteikšanos Pāvilostas 
novada TIC vai pa tālr. +371 63498229; +371 29121894.
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Dažas pavisam vienkāršas lietas, kas pieauguša-
jiem varētu palīdzēt rūpēties par mazajām sirsniņām 
jau no bērnības, lai tās izaugtu par lielām, stiprām un 
veselām sirdīm.

Pēdējā laikā daudz runājam par sirds un asinsvadu 
slimību saistību ar ikdienas uzturu un to, kā mainīt sa-
vus ēšanas paradumus, ko un kā ēst, lai tas būtu sirdij 
draudzīgi.

Nereti dzirdam argumentus – mums bērnībā to nemā-
cīja, kādreiz bija pavisam citi priekšstati un ēšanas tra-
dīcijas utt. Jā, taisnība, bet kāpēc tieši tagad ir tik daudz 
apaļīgu un slimīgu bērnu? Kas gan mums pašiem traucē 
mācīt savus bērnus ēst veselīgi un mīlēt sirdi no tā brī-
ža, kad ieliekam viņu rociņās pirmo karotīti un noliekam 
priekšā ēdiena šķīvīti? 

Vispirms jau mums pašiem jābūt atdarināšanas cienī-
gam paraugam, jo bērni neapzināti ļoti grib mums līdzi-
nāties. Nez vai strādās aizliegums ēst bulciņas, ja māmiņa 
to teiks ar pīrādziņu rokā. Taču, ja bērns redzēs, ka jūs 
regulāri ēdat burkānus un ābolus, tad arī viņam gribēsies 
pagrauzt to pašu. 

Bērni ir jāiesaista visos procesos, kas saistīti ar ēšanu. 
Jo īsts ēdiens taču “sāk savu dzīvi” dobē, tirgū, lielveikalā. 
Kopā iepērkoties un plānojot, ko šodien ēdīsiet, ir vieglāk 
izskaidrot, kāpēc tie vai citi produkti mums ir vērtīgi un 
noderīgi, bet citi ne. Tāpat – iepazīstoties ar dārzeņu au-

Kā rūpēties par mazajām sirsniņām jau no bērnības
dzēšanu omes dārzā, bērnam ir vieglāk saprast, no kurie-
nes nāk burkāni, kā aug kumelītes un smaržo īstas dilles. 
Tas ēdienam piešķir pavisam citu vērtību un garšu.

Esam sākuši rūpīgi lasīt produktu etiķetes veikalos 
(vismaz vajadzētu tā darīt), arī šis var būt darbiņš, kur 
iesaistīt mazos lasītpratējus. Kāpēc gan no bērnības jau 
nemācīt bērnus izvairīties no e-vielām un konservantiem, 
transtaukskābēm un pārmērīgas sāls lietošanas? Ne jau 
vienmēr ir pieejams ideāli veselīgs ēdiens, taču varam vis-
maz iemācīties pamatprincipus, kas jāievēro, un iespēju 
robežās pie tiem pieturēties.

Nākamais solis ir virtuve, kurā mēs nereti nevēlamies 
bērnus ielaist, zinot, ka pēc tam būs divreiz vairāk dar-
ba, lai visu novāktu, nekā ieguvumu. Tomēr arī šajā pa-
stāvīgas aizņemtības laikmetā vajadzētu atrast brītiņu, lai 
gatavotu kopā ar bērniem, uzticot viņiem veikt vieglākos 
darbiņus. Arī šis ir brīdis, kad bērns mācās un saprot, cik 
gards ir pašu gatavots, ar mīlestību un pozitīvu enerģiju 
pildīts ēdiens. Paša smalcināti salāti noteikti garšos labāk, 
nekā lielveikala plauktā paņemti.

Pieradinām bērnus pie ēšanas kultūras jau no mazot-
nes. Galvenās maltītes padarām par īstu ģimenes kopā 
būšanas brīdi un izbaudām! Nevis pie televizora vai katrs 
savā maliņā ar savu šķīvīti ātri apēdam dienišķo zupu, bet 
esam patiešām kopā, pārrunājam svarīgas lietas, ieska-
tāmies viens otram acīs, ne tikai savos traukos! Sen jau 
nedarbojas padomju gadu likums nerunāt ēšanas laikā! 
Protams, runāt ar pilnu muti nevajag, taču pozitīva komu-
nikācija ēšanas starplaikos ir pat ļoti ieteicama.

Interesējamies, ko bērns ēd bērnudārzā vai skolā! Arī 
tie laiki pagājuši, kad bija jāēd tas, kas nolikts priekšā, un 
nekādas diskusijas pat netika pieļautas.

Vēl daži ieteikumi, kas domāti mazajām sirsniņām, 
taču veicinās arī lielo siržu veselību.

l Katrā ēdienreizē cenšamies ēst augļus un dārzeņus 
– vislabāk svaigus, taču var arī tvaicētus, sautētus; ziemas 
periodā pašu sasaldētus un konservētus.

l Izvairāmies no dzīvnieku valsts taukiem: griežam 
nost tauku slānīti no cepeša, vistai novelkam ādiņu pirms 
ēšanas.

l Mācāmies ēst zivis un jūras produktus, kas ir ļoti 
vērtīgi gan sirdij, gan visam organismam.

l Ēdam pilngraudu produktus –  pilngraudu maizi, 
pilngraudu makaronus. 

l Ēdam vairāk pākšaugu – pupas, zirņus, lēcas.
l Sāli lietojam mēreni – maz vai, vēl labāk, pavisam 

maz. Labu ēdiena garšu panākam ar garšaugiem (pipa-
riem, seleriju, pētersīļiem, dillēm, baziliku, ķiplokiem, 
citrona sulu utt.).

l Dzeram daudz ūdens, sulas bez papildu pievienota 
cukura, pienu ar pazeminātu tauku saturu, zāļu tējas.

l Našķojamies ar žāvētiem augļiem, riekstiem, 
lai  konfektes un kūkas paliek svētkiem.

Veselīgs ēdiens ir tikai viena medaļas puse, neaizmir-
sīsim, ka bērniem  (un mums pašiem arī) nepieciešamas 
fiziskas kustības vismaz 30–60 minūtes katru dienu.

Ideāli, ja varam kustēties visi kopā svaigā gaisā – iet 
pastaigā ar suni, skriet, atkarībā no sezonas – braukt ar 
riteni, peldēt, slēpot, slidot vai varbūt uzspēlēt paslēpes. 
Jo agrāk bērni atklās veselīga dzīvesveida burvību un 
priekšrocības, jo noturīgāki paradumi un stabilāka veselī-
ba veidosies. Kāpēc gan nesākt no šodienas?

30. augustā Pāvilostas nova-
da izstāžu zālē atklājām mūsu 
kaimiņu – Priekules novada 
Bunkas pagasta – rokdarbnieču 
pulciņa “Paula” dalībnieču radī-
to izstādi. Tajā skatāmi dažādās 
tehnikās darināti darbi: floristika, 
pērļoti, filcēti, dekupēti, apglez-
noti, austi, adīti un tamborēti. 
Darbi ir atšķirīgi, tāpat kā to radī-
tājas, bet visus tos vieno rokdarb-
nieču prieks, tos darinot, tāpēc 
izstādei dotais nosaukums ir “Ra-
dīšanas prieks”. Bunkas pagasta 
rokdarbnieču pulciņš Monikas 
Kaņevskas vadībā darbojas jau 
14 gadus, un tā kodolu veido 8 
dalībnieces. 

Skaistos darbus apskatīt va-
rēs līdz 18. oktobrim. Aicinām 
ciemos darba dienās no plkst. 
9.30 līdz 18.00.

Mairita Vītola

Radīšanas prieks
Foto: M. Vītola
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ESF finansētā projekta “Pasā-
kumi vietējās sabiedrības vese-
lības veicināšanai un slimību 
profilaksei Pāvilostas novadā”, 
I.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/056, 
ietvaros 16. augustā Pāvilostas 
novada pašvaldības konferenču 
zālē viesojās profesors kardio-
logs Andrejs Ērglis. 

Pasākums bija plaši apmek-
lēts. Lekcija bija sagatavota 
akadēmiskā stilā, ar daudziem 
statistikas datiem, kas klausītā-
jiem liks aizdomāties par savu 
dzīvesveidu, tai skaitā ēšanas pa-
radumiem, smēķēšanas kaitīgu-
ma ietekmi uz sirds veselību un 
fizisko aktivitāšu nozīmi mūsu 
ikdienā. Kopumā dzīves kvalitāte 
un mūža ilgums Latvijas iedzī-
votājiem ir izteikti audzis, un, 
ja kādreiz 40 gadus vecs cilvēks 
skaitījās jau vecs, tad tagad tas 
ir vēlīns jaunības periods. Pēc 
zinātniskiem datiem un arī Bībe-

les, kā sacīja profesors, cilvēkam 
normāli būtu jādzīvo 120 gadu. 
Arī izteicieni, ka latviešu tauta 
strauji izmirst, ir stipri pārspīlēti 
un nereti tiek izmantoti politis-
kiem mērķiem, kaut arī vajadzē-
tu uzlabot demogrāfisko situāciju 
mūsu valstī.

 Vēl tika stāstīts par nākotnes 
medicīnas iespējām, moderniem 
implantiem un moderno tehno-
loģiju izmantošanu medicīnas 
attīstībā. Profesors arī piekrita, 
ka ir daudzas nepilnības mūsu 
medicīnas sistēmā, bet apsolīja, 
ka ir sagatavojis jaunus  un spējī-
gus kardiologus, kas stāsies dar-
bā mūsu medicīnas iestādēs, tai 
skaitā Liepājā, par ko bija sūdzī-
bas no apmeklētāju puses.

 Noslēgumā klausītāji varēja 
uzdot jautājumus, ko daudzi arī 
izmantoja.  

Vizma Ģēģere, 
projekta koordinatore

AR LEKCIJU PAR SIRDS VESELĪBU 
PĀVILOSTĀ VIESOJĀS KARDIOLOGS ANDREJS ĒRGLIS

Dabas aizsardzības pārvalde 
pēdējā gada laikā saņem regulā-
rus dažādu Latvijas pašvaldību ie-
dzīvotāju ziņojumus un sūdzības 
par Spānijas kailgliemezi Arion 
vulgaris. Gliemeži nereti tiek kon-
statēti lielā skaitā, un tie nodara 
ievērojamus postījumus  dārzu 
īpašniekiem. 

Spānijas kailgliemezis ir ie-
rindots Eiropas simts visinvazī-
vāko dzīvnieku sarakstā. Kopš 
2009. gada šī suga ir sastopama 
arī Latvijas teritorijā, un šobrīd 
ir konstatētas un apstiprinātas 
vairāk nekā 60 sugas atradnes, 
kuras lokalizējas galvenokārt 
Latvijas centrālajā daļā. Dabā 
Spānijas kailgliemezi var atpazīt 
pēc vairākām pazīmēm: bezmu-
gurkaulnieks ir no 7 līdz 14 cm 
garš; ķermenis ir plats un ne-
daudz saplacināts; krāsa variē no 
brūngani pelēkzaļas līdz oranžai; 
pēda ir balta vai pelēcīga, un to 
klāj gļotas; uz ķermeņa virsmas 
ir labi saskatāmi izcilnīši. Tas 
labprāt uzturas mitrās vietās un 
ir novērojams no rīta, vakaros, 
naktīs un lietus laikā. Ārēji Spā-
nijas kailgliemezis Arion vulgaris 
ir ļoti līdzīgs sarkanajam kailglie-
mezim Arion rufus, kas ir sasto-
pams Latvijas dienvidrietumos: 
Embūtē un pie Liepājas ezera. 
Minētā iemesla dēļ sākumā ek-
sperti precīzi nosaka kailglieme-
ža sugu un tikai tad tiek apstipri-
nāta jauna atradne.

Sugas ietekme var izpausties 
dažādi, un tā ir jāvērtē kompleksi, 
neaprobežojoties vienīgi ar tiešu 

kailgliemežu ietekmi uz dabis-
kajām ekosistēmām, piemēram, 
savairojoties lielā skaitā, kail-
gliemeži var apdraudēt vietējās 
augu sugas, gan apēdot tās, gan 
pārnēsājot dažādus augu patogē-
nus. Tāpat Spānijas kailgliemezis 
izkonkurē un barojas ar citām 
bezmugurkaulnieku sugām, pie-
mēram, gliemežiem un sliekām. 
Dabiskos biotopos suga apdraud 
vietējās gliemežu sabiedrības. Ir 
novērota krustošanās ar tuvāk 
radniecīgajām Arion ģints kail-
gliemežu sugām, kā rezultātā tās 
asimilējas un izzūd. Suga var iz-
platīt jaunas parazītu un patogē-
nu sugas, kas ar gliemežiem tiek 
ievestas no citiem reģioniem. Lat-
vijā apdraudētākie dabiskie bioto-
pi ir platlapju meži, gravu nogāžu 
meži, mežainās kāpas un zālāju 
biotopi. 

Latvijā nav ziņu par Spānijas 
kailgliemeža ietekmi uz cilvēka 
un dzīvnieku veselību, taču zināt-
niskajā literatūrā norādīts, ka šie 
kailgliemeži: var pārnēsāt Esche-
richia coli baktērijas; ir starpsaim-
nieki vairākām parazītu sugām, 
kas invadē suņu dzimtas dzīvnie-
kus; starpsaimnieki parazītiskajai 
nematožu sugai Aelurostrongylus 
abstrusus, kuras definitīvais saim-
nieks ir kaķis; zaļbarības piesār-
ņojums ar gliemežiem var pa-
lielināt mājlopu risku saslimt ar 
botulismu, ko ierosina Clostridium 
botulinum baktērijas, kas dzīvo 
augsnē un var nonākt kontaktā ar 
gliemežiem.

 Gliemežu savairošanās gadī-

jumā lauksaimnieki ir spiesti iz-
mantot dažādus ķīmiskos ierobe-
žošanas līdzekļus, kas rezultējas 
ar netiešu kailgliemežu ietekmi 
uz vides kvalitāti vai produkci-
jas kvalitāti un pašizmaksu. Jau 
šobrīd suga netieši ietekmē pa-
gaidām nelielas daļas iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti, savukārt masvei-
da savairošanās gadījumā suga 
netieši var ietekmēt ekosistēmu 
pakalpojumu kvalitāti, samazināt 
uzņēmēju ienākumus, zemes un 
īpašumu vērtību. 

Latvijas teritorijā kaitēklis gal-
venokārt tiek ievazāts ar stādiem, 
pie kuru saknēm atrodas glieme-
ža oliņas. Līdz ar stāda iestādīša-
nu gliemezis veiksmīgi iedzīvojas 
dārzos un caur ceļmalām, grāv-
malām un ūdenstilpju piekrastēm 
izplatās gan kaimiņu dārzos, gan 
arī dabiskās teritorijās. Tāpēc ir 
svarīgi saprast, ka Spānijas kail-
gliemeža izplatības ierobežošanā 
būtu jāiesaistās visu invadēto teri-
toriju īpašniekiem. Tā kā Spānijas 
kailgliemezis visintensīvāk olas 
dēj no augusta līdz septembrim, ir 
jācenšas panākt, lai pēc iespējas 
mazāks gliemežu skaits sasnieg-
tu olu dēšanas vecumu un izdētu 
olas. Viena dējuma olas ir vienko-
pus un vienā dējumā var būt pat 
vairāk nekā 250 olu.

Ņemot vērā minēto, Dabas aiz-
sardzības pārvalde aicina iedzīvo-
tājus ziņot par jauniem atradņu 
gadījumiem, rakstot uz e-pastu 
santa.rutkovska@daba.gov.lv un 
iveta.jakubane@llkc.lv. 

Ja Spānijas kailgliemežu at-

radne ir apstiprināta, Dabas aiz-
sardzības pārvalde aicina rast ie-
spējas veikt Spānijas kailgliemeža 
izplatības ierobežošanas pasāku-
mus, piemēram:

l visefektīvākā metode ir 
nolasīt ar rokām vēlu vakarā, 
krēslai iestājoties, vai agri no rīta 
(kad kailgliemeži ir aktīvi) un 
iznīcināt tos, pāršķeļot ar lāps-
tas vai kāda cita asa priekšmeta 
palīdzību vai ievietojot uz vienu 
diennakti 10% vārāmā sāls šķīdu-
mā. Spānijas kailgliemezis savā 
barībā izmanto arī beigtus vai sa-
vainotus savas sugas īpatņus. Tā-
pēc beigtos gliemežus var atstāt 
citu īpatņu piesaistīšanai kon-
krētā vietā, taču šādā gadījumā 
konkrētā vieta jāapseko atkārto-
ti. Ja kailgliemeži tiek iznīcināti 
līdz jūlijam, beigtie indivīdi jā-
aprok zemē. Ja kailgliemeži tiek 
iznīcināti augustā, septembrī, lai 
nepieļautu oliņu nonākšanu vidē 
un to izšķilšanos, beigtie indivīdi 
ir jāsadedzina vai jāievieto vārā-
mā sāls šķīdumā; 

l teritorijā var ierīkot gliem-
ju lamatas. Par lamatām var kal-
pot kastes, burkas, pudeles ar 
nogrieztu galu ar tajās ievietotu 
pievilinātājvielu, piemēram, pūs-
tošiem augiem, suņu un kaķu 
mākslīgo barību, kombinēto lop-
barību;

l teritorijā var ierīkot slīci-
nāšanas slazdus – augsnē līdz 
augsnes virskārtai ierok trauku, 
kurā ielej šķidrumu kopā ar pie-
vilinātājvielu. Visbiežāk slīcināša-
nas slazdos par pievilinātājvielu 

izmanto alu. Ja slazdos būs tikai 
tīrs ūdens, gliemeži var ātri no 
tā izlīst ārā. Tāpēc šķidrumam ir 
jāsatur vielas, kas veicina glie-
mežu noslīkšanu – 1 % vara (vara 
sulfāts) vai 10 % vārāmā sāls šķī-
dums;

l ķīmiskā ierobežošana, iz-
mantojot limacīdus, – izkaisot 
granulas vietās, kur tie novēroti 
visvairāk. Tomēr limacīdu lietoša-
nā jāievēro atbilstošie lietošanas 
un uzglabāšanas noteikumi.

Ir jārēķinās, ka kailglieme-
žu ierobežošana ir darbietilpīgs 
process, kas ir jāveic katru gadu. 
Tāpēc ir daudzi preventīvi pasā-
kumi, kuru regulāra veikšana 
palīdzētu ierobežot Spānijas kail-
gliemežu izplatību, – regulāra 
ceļmalu, grāvju malu, aizaugušu 
vietu pļaušana gliemeža invadēto 
vietu tuvumā. Nopļauto zāli ietei-
cams novākt, lai gliemjiem nebū-
tu kur paslēpties. Ņemot vērā, ka 
gliemjus piesaista arī komposta 
kaudzes, rekomendējama slēgta 
tipa komposta tvertņu lietošana, 
kas nepieļauj gliemju iekļūšanu 
vai izkļūšanu no tvertnes.

Papildu informācijai aicinām 
iepazīties ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes mājaslapā pieejamo 
2018. gadā izstrādāto Spānijas 
kailgliemežu izplatības ierobežo-
šanas plānu, kā arī informatīvo 
materiālu par Spānijas kailglie-
mezi.

Gita Strode, 
Dabas aizsardzības 

departamenta direktore

Par Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu
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Pāvilostas vidusskolā
Pirmā skolas diena Pāvilostas 

vidusskolā iesākās pirmdienā, 
2. septembrī, kad atkal Pāvilostas 
ielās bija manāma skolēnu un ve-
cāku rosība, ar ziediem rokās do-
doties uz skolu.

Pulksten deviņos no rīta sko-
lēni, pedagogi, skolas tehniskie 
darbinieki, vecāki un vecvecāki 
pulcējās skolas aktu zālē uz svinīgo 
skolas sākumu, kuru atklāja skolas 
direktore Marita Rolmane. Turpi-
nājumā, cieši turoties pie rokas ve-
cākās klases skolēniem un viņu au-
dzinātājai, domes priekšsēdētājam, 
skolas direktorei un viņas vietnie-
cei, un citiem skolotājiem, zālē ie-
nāca šī mācību gada pirmklasnieki 
– Brajens BIKSĀNS, Ģirts Leons 
MELDERIS, Niks OZOLS, Marta 
ROZĪTE, Emīlija SILIŅA, Otto Be-
nedikts SPJUTS, Šarlote Dominika 
STENDZE, Olivers TŪTĀNS, Gus-
tavs VAGOTIŅS-VAGULIS, Gustavs 
VANAGS, Henrijs VASKOPS, Olafs 
ZAĻKALNS un Krišs ZERNIS. Vi-
ņus iedrošināja un pavadīja klases 
audzinātāja Iveta ARĀJA.

Pāvilostas vidusskolas direk-
tore Marita Rolmane savā uzrunā 
klātesošajiem sacīja: “Šis mācību 
gads būs tehnoloģiju gads. Straujās 
tehnoloģiju izaugsmes gadsimtā 
ik uz soļa jaušams, kā mūsu dzīvē 

ienāk dažādas tehnoloģijas. Un nu 
jau arī skolā. Mums ir jāprot apgūt 
un likt lietā šīs tehnoloģijas un to 
piedāvātās iespējas. Jaunas zināša-
nas atvērs jaunas durvis.”

Tāpat direktore pavēstīja, ka 
šobrīd skolā mācās 100 skolēni, 
viņu vidū 13 pirmklasnieki un trīs 
12. klases skolēni. Šogad vidussko-
las posmā nav 10. un 11. klases. 
Savukārt iepriekš labās aizsāktās 
lietas tiks turpinātas – programma 
“Latvijas skolas soma”, brīvpus-
dienas visiem skolas audzēkņiem, 
peldētapmācība 1. un 2. klasei, tā-
pat pašvaldība iegādājusies jaunu 
skolēnu pārvadāšanas autobusu, 
lai salāgotu skolēnu laikus nokļū-
šanai uz skolu un no tās, kā arī 
informēja par jau ierastām skolas 
aktivitātēm.

Turpinājumā Pāvilostas no-
vada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons, sveicot skolēnus, pe-
dagogus un vecākus jaunajā mācī-
bu gadā, teica: “Maijā, mācību gada 
izskaņā, vēlēju jums siltu un saulai-
nu vasaru, kas arī piepildījās. Tikai 
šķiet, ka tā pagāja ļoti ātri, un jau 
atkal tiekamies jaunā mācību gada 
pirmajā dienā. Šodien vēlu spēku 
un izturību gan vecākiem, gan sko-
lotājiem. Bet skolēniem – zinātkāri 
un apziņu, ka tehnoloģijas neaiz-
stās ne galvu, ne prātu. Lai izdevies 
šis mācību gads!” Domes priekšsē-

Pāvilostas novadā iesācies jaunais mācību gads

Pirmā skolas diena Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skolā šogad 
iesākās trešdienā, 4. septembrī, 
skolēniem, skolotājiem un vecā-
kiem pulcējoties Pāvilostas novad-
pētniecības muzejā.

Pasākumu atklāja Mūzikas un 
mākslas skolas direktore Inga Šno-
re, visus apsveicot ar jaunā mācību 
gada sākumu un iepazīstinot ar 
skolas jaunumiem un aktualitā-
tēm, kā arī nedaudz atceroties tos 
vasaras pasākumus, kur aktīvi pie-
dalījās Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi un pedagogi. Svinīgajā 

daļā ar diplomu un ziedu pasnieg-
šanu tika sumināti arī tie skolas 
audzēkņi, kuri iepriekšējā mācību 
gadā piedalījušies dažādos konkur-
sos, olimpiādēs un festivālos.

   Turpinājumā skolas direktore 
aicināja visus doties uz skolas tel-
pām – mūziķus uz mūzikas skolu, 
bet māksliniekus uz mākslas sko-
lu. Klātienē tiekoties audzēknim, 
vecākam un skolotājam, tika izru-
nāts jaunais mācību process.

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Vērgales pamatskolā
2. septembra rītā pie Vērgales 

pamatskolas ar rudens ziediem ro-
kās  pulcējās skolēni, lai kopā ar sko-
lotājiem un vecākiem svinīgi iesāk-
tu jauno 2019./2020. mācību gadu. 

Vispirms tradicionāli devīt-
klasnieki pie rokas veda mazos 
pirmklasniekus uz skolu, kur tie 
svinīgi tika uzņemti! Skolas direk-
tors katram 1. klases skolēnam dā-
vāja grāmatiņu un vēlēja veiksmi 
un labas sekmes, uzsākot skolas 
gaitas. Savukārt pirmklasnieku 
audzinātāja Gunta Limberga svei-
ca gan skolēnus, gan vecākus, bet 
īpaši sveicieni tika tiem vecākiem, 
kuru bērns pirmoreiz uzsāk skolas 
gaitas Vērgales pamatskolā. 

Dziesmotus sveicienus, mācī-
bu gadu uzsākot, sūtīja Vērgales 
pamatskolas meiteņu ansamblis, 
bet dzeju skaitīja Sindija Rusiņa, 
Gundega Matisone un Andželīna 

Radošo nodarbību laiks iesācies arī Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā

Kalnišķe. 
Vērgales pamatskolas 1. klasē 

mācības šogad uzsāks 15 skolēni, 
pavisam skolā mācīsies 109 skolē-
ni, bet skolas skolotāju un tehnisko 
darbinieku skaits paliek iepriekšē-
jais. 

Dienas aktivitātes turpinājās 
klasēs, bet 3. septembrī skolas 
kolektīvs devās uz Ziemupes stāv-
laukumu, kur piedalījās dažādās 
Vides dienai veltītās aktivitātēs. 

 
Vita Braže

dētājs arī uzsvēra, ka pašvaldība 
ir atbalstījusi un vienmēr atbalstīs 
skolu, taču arī atzina, ka nākamā 
gada februārī domei stāv priekšā 
smags lēmums un izšķiršanās par 
Pāvilostas vidusskolas reorganizā-
ciju un statusa maiņu par Pāvilos-
tas pamatskolu.

Pāvilostas vidusskolas direk-

tores vietniece mācību darbā Aina 
Jakovļeva un direktore Marita Rol-
mane iepazīstināja ar šī mācību 
gada pedagogu sastāvu un tehnis-
kajiem darbiniekiem, sveicot viņus 
ar ziediem un pateicības vārdiem. 
Arī skolēni ar krāsainiem rudens 
ziediem sveica savu klases audzi-
nātāju.

Ar laba vēlējumiem un sveicie-
niem klātesošos uzrunāja arī Pā-
vilostas pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Dzintariņš” vadītāja Monta 
Pētermane, Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas direktore Inga Šno-
re un Pāvilostas baptistu draudzes 

mācītājs Deniss Doroņins. 
Svinīgajā pirmajā skolas dienā 

muzikālu sveicienu bija sagata-
vojusi arī vidusskolas popgrupa 
un skolotāja Dace Bunka, izpildot 
dziesmu “Dulla diena” un pasāku-
ma izskaņā – skolas himnu.

Arī šogad vasarā, kamēr bērni 
baudīja vasaras brīvlaiku, skolā 
notika remontdarbi – tika izremon-
tēta skolas austrumu puses kāpņu 
telpa. Ar katru gadu skola kļūst 
skaistāka un mājīgāka.

  Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: V. Braže

Foto M. Kurčanova

Foto: M. Kurčanova
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Ar ziedu kompozīciju veido-
šanu pie Vērgales pagasta pašval-
dības iestādēm un privātmājām 
aizsākās gadskārtējie Vērgales 
pagasta svētki. Šajā laikā daudz-
viet Vērgalē uzziedēja īsti ziedu 
ugunskuri, kas priecēja gan vietē-
jos iedzīvotājus, gan pagasta svēt-
ku viesus. Savukārt 17. augusta 
rīts iesākās ar ielu basketbola spēli 
sporta laukumā, bet Vērgales cen-
trā visas dienas garumā bērni tika 
aicināti izklaidēties ar “Priekat-
rakcijas” komandu, kas piedāvāja 
dažādas piepūšamās atrakcijas un 
galda spēles. Bet ar smaržu vilināja 
garšīgie našķi – cukurvate, kartu-
peļu čipsi, popkorns, saldējums un 
piparkūkas! Gara rinda izveidojās 
centrā, kad saimnieki no Durbes 
zemnieku saimniecības “Atvases” 
atveda zirgu un mazo poniju, kuri 
savā mugurā vairāku stundu ga-
rumā vizināja bērnus. Daudzi šajā 
dienā izmēģināja uz savas ādas 
hennas un glitera zīmējumus. Bet 
lielu interesentu skaitu pulcēja ra-
došā darbnīca – viss ap, no, uz un 
ar akmentiņiem. Darbnīcas vadī-
tāja Anda Vītola bija parūpējusies 
par visu nepieciešamo materiālu, 
bet dalībniekiem atlika vien tikai 
piedalīties. “Zoldnera izdevnie-
cība” piedāvāja iegādāties ļoti la-
bas grāmatas. Pusvienpadsmitos 
Vērgales centru pieskandināja 
automašīnu troksnis, tas pulcēja 
autoorientēšanās rallija dalībnie-
kus ar 6 komandām – “Bodnieces”, 
“Majori”, “Kaimiņi”, “Ozoli”, “Pure-
ņu meičas” un “Vecie ērmi”. Katra 
komanda bija parūpējusies par no-
formējumu un nosaukumu. Divu 
stundu garumā rallija dalībnieki 
Vērgales pagasta robežās meklēja 
kontrolpunktus, apceļojot Vērgali, 
Ziemupi, Saraiķus un Bebi. Atgrie-
žoties dalībnieki secināja, ka, mek-
lējot kontrolpunktus, bieži vien 
nācies krietni papūlēties, lai tos 

Vērgalē uzzied ziedu ugunskuri

atrastu. Pēc rezultātu apkopošanas 
tika sadalītas vietas un šī pasāku-
ma organizators Ģirts Laumanis 
sveica labākās komandas.

1. vieta – “PUREŅU MEIČAS”, 
61 punkts;

2. vieta – “OZOLI”, 57 punkti;
3. vieta – “KAIMIŅI”, 56 punkti.
Neiztrūkstoša svētkos ir spēka 

zupas baudīšana skolas virtuvē, lai 
varētu iestiprināties un turpināt 
baudīt piedāvātās aktivitātes svēt-
ku laikā. Arī šogad Vērgales centrā 
pulcējās paši mazākie vērgalnieki 
un viņu vecāki. Viņus Pāvilostas 
novada pašvaldības vārdā sveica 
Vērgales pagasta pārvaldes vadī-
tājs Jānis Vitrups, dāvājot ziedus 
un brīnumlādīti, vēlot mazajiem 
augt lieliem un stipriem, bet vecā-
kiem veselību un izturību. Muzi-
kālu sveicienu mazuļiem un viņu 
vecākiem bija sarūpējuši Liepājas 
mūziķi. Vislielākā pulcēšanās sā-

kās pie Vērgales kultūras nama, 
kad bērni ar nepacietību gaidīja 
putu ballītes sākšanos. Kamēr tika 
veikti sagatavošanās darbi, ikvie-
nam bija iespēja iekāpt īstā agrāko 
laiku ugunsdzēsēju mašīnā, kura 
joprojām pilda savas funkcijas, 
uzlikt ugunsdzēsēja cepuri un no-
fotografēties par piemiņu. Bet īstās 
gaviles, smiekli un prieka saucieni 
bija  dzirdami, kad tika izpūstas 
putas, kuras dažubrīd slējās pat 
divu metru augstumā. Šo atrakciju 
divu stundu garumā izbaudīja liels 
skaits bērnu un arī ne viens vien 
pieaugušais. Svētku turpinājumā 
muižas laukumā skatītāji pulcējās 
uz GREENTRAILS velošovu, kas jo 
īpaši priecēja asu izjūtu cienītājus. 
Šova laikā trīs puiši no Rīgas, ska-
tītāju aplausiem skanot, ar divri-
teņiem parādīja elpu aizraujošus 
trikus.  Pēc šova ikvienam bija ie-
spēja nofotografēties kopā ar atrak-

tīvajiem puišiem no Rīgas. Citādu 
aktivitāšu cienītājiem bija iespēja 
piedalīties šaušanā ar loku, bet 
muižas dīķī pie laipiņas darbojās 
atrakcija ar ūdensbumbām.

Dienai sliecoties uz vakara 
pusi, visi tika aicināti uz muižas 
laukumu, kur tika godināti kon-
kursa “Sakoptākā sēta” dalībnieki 
no Vērgales pagasta:

Lauku sēta “Akmentiņi” – sa-
koptākais lauku īpašums novadā;

Lauku sēta “Bukapori” – sa-
koptākais lauku īpašums novadā;

Brīvdienu māja “Stumbrenie-
ki” – sakoptākais lauku īpašums 
novadā;

Normunds Līcītis – par radio-
vadāmo automašīnu piedāvājuma 
izveidi Saraiķos – uzņēmējs, Pā-
vilostas novada tēla veidotājs un 
popularizētājs.

Un tad jau skatītāji sagaidīja 
Liepājas Tautas teātra dalībniekus 

ar A. Brigaderes lugu “Sievu kari 
ar Belcebulu”. Svētku vakara no-
slēgumā muižas laukumā notika 
zaļumballe kopā ar grupu “Piema-
re”.

Paldies Aivaram Laumanim 
par fona mūziku centrā un ve-
lošova apskaņošanu, Aivaram 
Sprudzānam, Ivaram Lapiņam un 
Ingai Čipānei par palīdzību svētku 
organizēšanā, Dzintaram Semen-
kovam, Jānim Betheram, Ģirtam 
Laumanim un viņu palīgu koman-
dai par auto orientēšanās rallija 
veiksmīgu organizāciju.

Paldies visām Vērgales centra 
iestādēm par ziedu ugunskuru vei-
došanu un arī tiem iedzīvotājiem, 
kuri dekorācijas veidoja pie savu 
māju ceļgaliem.

Paldies visiem, kas piedalījās 
un apmeklēja šos svētkus!

 
Vita Braže

Foto:  V. Braže

Plašāku fotoreportāžu skatieties www.pavilosta.lv sadaļā Fotogalerijas.
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Kas to būtu domājis, ka augus-
ta beidzamās dienās būs tāds kar-
stums, kas kalpoja par iemeslu, ka 
ekskursijas dalībnieku varēja būt 
vairāk, taču 28. augustā ekskursi-
jā uz Tukuma novadu aizbraucām 
un daudz ko redzējām.

Vai tu esi bijis Lestenes baz-
nīcā? Mēs bijām, un baznīca mūs 
apbūra ar savu iekšējo skaistumu. 
Tā bija izcila vēstures stunda kopā 
ar gidi. Kinopilsētas “Cinevilla” 
teritorijā vajadzētu veselu dienu 
visa apskatei, bet mēs vismaz gu-
vām priekšstatu par filmu “Name-
ja gredzens”, “Rīgas sargi” un 
“Rūdolfa mantojums” dekorāci-
jām un filmēšanu. Lidostā “Jurma-
la Airport” bijām aviācijas muzejā 
“SKY ZOO”, kurā šobrīd apskatā-
mi tādi gaisa kuģi kā YAK-40, AN-
2, SU22M4, PZL TS-11 Iskra, he-
likopteris MI-24, kuri pārkrāsoti 
dzīvnieku krāsās. Tā kā lidosta vēl 
neuzņem pasažierus un lidojumi 
nenotiek, tad mēs bijām kā topo-
šie klienti, kuriem telpās parādīja 
visu no sākuma līdz beigām, kā 
sākas un beidzas lidojums. Lielā-
kiem skolas bērniem šeit būtu ļoti 
interesanta vēstures stunda. 

Zemnieku saimniecībā “Maz-
burkas” degustējām, klausījā-
mies stāstījumu un skatījāmies 
filmiņu par saimniecības darbību 
– vīnogu audzēšanu un to pār-
strādāšanu (vīna ražošanu) un 
aitu audzēšanu. Skaistie vīnogu 
lauki kalnainajā apvidū izskatī-

jās fantastiski skaisti, bet visam 
apakšā ir smags darbs, darbs un 
darbs. Tikai pozitīvas emocijas 
guvām rožaudzētavā un kolekciju 
dārzā “Rozītes” vairāk nekā 3 ha 
lielumā. 400 dažādu rožu šķirnes, 
dažādu skujeņu un augu kolekci-
jas. Es pirmo reizi pagaršoju rožu 
ievārījumu, bet citi arī rožu vīnu, 
kurus varējām arī iegādāties. 
Skaista vide, ļoti strādīgi un vies-
mīlīgi saimnieki. Dažās sētās zie-
dēs iegādātās rozes un būs mīļas 
un jaukas atmiņas. 

Interesanti skan – vīnglieme-
žu audzētava lauku sētā “Kan-
gari” – tā kādreiz par šo biznesa 
nodarbi domāja daudzi, bet tagad 
bija nedaudzie voljēri ar vīnglie-
mežiem un īsta mācību stunda, 
kad mums par viņiem izstāstīja 
visu sīki un smalki. Saimniecībā 
nodarbojas arī ar mājražošanu, 
kad no āboliem, bumbieriem, plū-
mēm, plūškoka un citiem augiem 
gatavo ievārījumus, sulas, sīru-
pus, sukādes, dažādus čatnijus (es 
tādus garšoju pirmo reizi mūžā – 
garšīgi, nedaudz asi). Produkciju 
varējām arī iegādāties. 

Karstumā noguruši, daudz 
jauku iespaidu ieguvuši, atgriezā-
mies mājās. Paldies Vizmai Ģēģe-
rei par ekskursijas sagatavošanu 
un novadīšanu, paldies Rolandam 
Varkalim par autobusa stūrēšanu 
un paldies visiem līdzbraucējiem!

Velga Freimane

Ekskursija uz 
Tukuma novadu

Izstāde “Latvijas Sarkanajam Krustam – 100” 
no 24. septembra līdz 29. novembrim skatāma Pāvilostas novadpētniecības muzejā

Izstāde veltīta biedrības “Lat-
vijas Sarkanais Krusts” darbībai 
100 gadu laikā no dibināšanas 
brīža 1918. gada 20. novembrī 
līdz mūsdienām. Caur Latvijas 
Sarkanā Krusta (LSK) darbību 
iespējams savilkt kopsakarības 
ar Latviju un tās likteni 100 gadu 
garumā. 1918. gada beigās LSK 
dibināts uz “drupām” un pir-
mo palīdzību spēja sniegt tikai 
ar iedzīvotāju brīvprātīgajiem 
ziedojumiem un atbalstu. Pēc 
20 gadiem tā bija lielākā un tu-
rīgākā organizācija Latvijā. Pēc 
Padomju Savienības okupācijas 
Latvijas Sarkano Krustu iekļāva 
PSRS Sarkanā Krusta un Sarka-
nā Pusmēness biedrības sastāvā 
kā Latvijas PSR Sarkanā Krus-
ta biedrību un tās darbība tika 
stingri kontrolēta no Maskavas. 
No plašās pirmskara laika darbī-
bas Latvijas PSR Sarkanā Krusta 
biedrības pārziņā bija organizēt 

sanitārās kopas un sanitāros 
posteņus, kopnieču apmācību, 
medmāsu sagatavošanu, sanitā-
ro darbu un izglītošanu skolās, 
kā arī brīvprātīgo asins donoru 
kustību. Pēc Latvijas Republikas 
atjaunošanas tika atjaunota arī 
biedrības “Latvijas Sarkanais 
Krusts” darbība. Mūsdienās 
tās galvenās funkcijas vērstas 
uz iedzīvotāju sociālās aprūpes 
sniegšanu, pirmās palīdzības 
apmācību un dažādu Eiropas 
Komisijas programmu projektu 
realizāciju.

Izstādē būs iespēja aplūkot 
bijušā Latvijas Sarkanā Krusta 
priekšnieka prof. Dr. med. h. c. 
Kārļa Barona (1865–1944) sa-
ņemtos apbalvojumus, kas būs 
novietoti uz īpaši izveidota ma-
nekena, un Latvijas Jaunatnes 
Sarkanā Krusta kora diriģenta 
Jāņa Milzarāja (1897–1983) per-
sonīgās lietas.

LSK Galvenās valdes pārstāvji pie LSK Sakas–Ulmales nodaļas Pāvilostas veselības kopša-
nas punkta Sakas pagasta “Zeltenēs”, 1934.

Izstāde “Aicinājums” līdz 15. septembrim

Joprojām ir skatāma un iepa-
zīstama mākslinieka Toma Harjo 
personālizstāde “Aicinājums” 
Ernesta Šneidera laukumā 11, 
Pāvilostā. Izstāde ir turpinājums 
2016. gadā aizsāktajai fotogrāfiju 
sērijai “Patiesībā”. Tā atklāj cil-
vēka alkas pēc piederības, caur 
līdzsvara meklējumiem starp 
šaubām un patētisku pārliecību, 
sajūtu, ko nozīmē būt daļai no 
kopienas. Toms zinības fotogrāfijā 
apguvis pie Latvijas labākajiem 
laikmetīgajiem autorfotogrāfiem 
– Ivetas Vaivodes, Reiņa Hofmaņa, 
Andreja Granta, Arņa Balčus un 
Ievas Epneres. Mākslinieks pie-
dalījies vairākās grupu izstādēs 
gan Latvijā, gan pasaulē. Sarīko-
jis vairākas personālizstādes, no 
kurām kā svarīgāko min “Kim?” 

laikmetīgā mākslas centra izstādi 
2018. gadā Rīgā. Kopš 2018. gada 
rudens mākslinieks studē aktier-
meistarību režisora Alvja Herma-
ņa kursā. Izstāde ir arī kā labs 
sadarbības piemērs starp sabied-
riskajām organizācijām sabied-
risko vajadzību, šajā gadījumā 
kultūras, nodrošināšanā (principi 
sadarbībai tapuši maija sākuma 
dažādu NVO, interesentu sarunā), 
personālizstādes organizatori – 
biedrība “VV Foundation” (vadītāja 
Vita Liberte, kura arī teica uzrunu 
izstādes atklāšanā), telpu, elektrī-
bas u.c. nodrošināšana – biedrība 
“Dažādas paaudzes par dzīvi”, atlie-
kot malā uz šo laiku darbības ēkas 
atjaunošanā. Interesants raksts 
“Līdzsvara meklējumi” publicēts 
25. augusta laikraksta “Diena” pie-

likumā “Kultūras Diena”, kas pie-
ejams www.diena.lv portālā. Tajā 
Toms Harjo vairāk pastāsta par 
jau veikto mākslā – līdzās citiem 
Tomu varēja redzēt Alvja Her-
maņa iestudējumā “Kalpa zēna 
vasara. Sākums” pēc Jāņa Akura-
tera stāsta motīviem. Fotogrāfs ir 
radījis grupas “Ezeri” kompozīci-
jas “Ārā” skaņu pasaules vizuālo 
ietērpu, ir sācis režisēt, filmēt 
un montēt īsfilmas par Latvijas 
māksliniekiem, kuri nodarbojas 
ar fotogrāfiju.

Vēl joprojām – laipni lūg-
ti uz izstādi Ernesta Šneidera 
laukumā 11, Pāvilostā, līdz 15. 
septembrim!

Līna Birzaka-Priekule
Agris Pīrāgs
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10. augustā uz gadskārtē-
jo ziemupnieku saietu pulcējās 
Ziemupes iedzīvotāji un ciemiņi. 
Diena tradicionāli iesākās ar kapu 
svētku dievkalpojumu Ziemupes 
kapos, bet dienas aktivitātes tur-
pinājās Ziemupes tautas namā un 
Ziemupes centrā. Vispirms ikvie-
nam bija iespēja Ziemupes tautas 
namā apskatīt Ivara Freimaņa fo-
toizstādi “Ceļojums putnu un zvē-
ru pasaulē”. Bija iespēja satikt arī 
brīnišķīgo fotogrāfiju autoru un 
uzdot viņam jautājumus, kā arī ie-
rakstīt atsauksmi viesu grāmatā.

Tālāk visi klātesošie tika ai-
cināti doties uz vecās pienotavas 
ēku, kura vēl samērā nesen bija 
diezgan pamesta un aizmirsta. 
Bet šodien jau varam sacīt, ka 
Ziem upē tagad ir par vienu skais-
tu un sakoptu vietu vairāk, jo ir 
piepildījies, kā sacīja Ziemupes 
tautas nama vadītāja Daina Vītola, 
gandrīz vai nereāls sapnis – pie-
notavas ēka pārtapusi par senlie-
tu krātuvi – “Jūras māju”.

Mājas atklāšanā par prieku 
visiem muzikālus sveicienu sūtīja 
Kaspars Markševics.

Savukārt Daina dalījās atmi-
ņās par “Jūras mājas” atjauno-
šanas gaitu, dāvinot pateicības 
ziedus un īpašas krūzītes tiem, 
kas mājas tapšanas procesā bijuši 
vistuvāk, snieguši noderīgas ide-
jas un ieguldījuši vislielāko darbu.

Jūras mājas atklāšanas dienā 
sveicieni un laba vēlējumi tika sa-
ņemti no Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja Ulda Kristapsona, 
Vērgales pagasta pārvaldes vadītā-
ja Jāņa Vitrupa un vēl no daudziem 
individuāliem sveicējiem.

Pasākuma laikā klātesošajiem 
tika izdalītas kartītes, uz kurām 
bija jāuzraksta vēlējums, kas 
savukārt bija jāiemet kastītē ar 
īpašu uzrakstu – SAPŅI UN VĒ-
LĒJUMI ZIEMUPEI. Bet tad Daina 
aicināja Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāju uzvilkt mastā 
Latvijas karogu par godu “Jūras 
mājai”, bet visiem dziedāt “Jūriņ’ 

Ziemupnieku saieta laikā atklāj “Jūras māju”

Plašāku fotoreportāžu skatieties www.pavilosta.lv sadaļā Fotogalerijas.

prasa smalku tīklu”.
Un tad jau pats svarīgākais un 

interesantākais mirklis – apmek-
lētājiem tika vērtas “Jūras mājas” 
durvis. Netika griezta lente, jo tā 
dara visur. Pie ārdurvīm katrs 
svētku dalībnieks paņēma pa ak-
mentiņam, bet, pārkāpjot slieksni, 
ielika to speciāli noliktā traukā, 
lai pēc tam varētu saskaitīt, cik 
cilvēku “Jūras māju” apmeklēja 
atklāšanas dienā.

Mājas lejas stāvā varēja apska-
tīt Agneses Oses gleznu izstādi 
“Dzintarjūra”, bet augšstāvā bija 
apskatāmas senlietas. Jau šobrīd 
“Jūras māja” ir skaista un sakop-
ta, tā paver arī dažādas iespējas 
gan vietējiem iedzīvotājiem, gan 
tūristiem, bet sapņu un ieceru par 
nākotni un papildinājumiem vēl ir 
daudz.

Savukārt vakarā ikviens va-
rēja izdejoties ballē, kuru spēlēja 
grupa “Pa ceļam”. 

 
Vita Braže

Foto: M. Kurčanova

Foto: V. Braže
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 24. augustā Pāvilostas pilsē-
tā tika atzīmēta “Uguns nakts” 
un interese par pasākumu bijusi 
gana liela.

 Sestdienas rīts iesākās ar ak-
tīvās atpūtas piekritēju tikšanos 
Tebras un Durbes satekas vietā, 
lai piedalītos Sakas upes regatē 
“Pāvilostas asaka”, kura norisi-
nājās jau 5. gadu.

Arī šogad aktivitāte bija liela. 
Kopā 13 komandas, ap 50 cilvē-
kiem, devās 8 km piedzīvojumā 
no Sakas upes sākuma līdz Pāvil-
ostas novada TIC.

Piedalījušies sportiskās akti-
vitātēs, uzpildījuši enerģijas krā-
jumus, visi ar smaidu sejā devās 
upē, lai kopīgi pavadītu dažas 
stundas uz ūdens.

Pa ceļam jau ierasti dalīb-
niekiem bija jāizpilda dažādi 
uzdevumi – jāsatiek treneri un 
jāuzzina par veselīgu dzīvi, jādo-
das Upesmuižas parkā un jāatrod 
apslēptais dārgums, pie Zaļās 
klases jāatmin Latvijas koki. Pie 
zivju veikala “Kaija” jaunā ponto-
na dalībniekiem bija jāsaliek pēc 
iespējas vairāk zivju nosauku-
mu. Pie Simtgades parka visiem 
bija jāparāda, vai spēj trāpīt mēr-
ķī ar ūdens baloniem.

Noslēdzot laivojumu pie TIC, 
visiem dalībniekiem bija iespēja 
pacienāties ar Pāvilostas pensio-
nāru apvienības gatavoto lašu 
zupu un kūpinātām butēm.

Pulksten 15 muzikālo priekš-
nesumu sniedza Ogres puiši, 
kuri spēlēja visiem zināmas 
melodijas ar pavisam neparastu 
mūzikas instrumentu trubafonu, 
kas ir no santehnikas caurulēm 
veidots instruments, kuru spēlē 
ar pludmales čībām. Daudzu ap-

“Uguns nakts 2019”

meklētāju vidū pēc priekšnesu-
ma bija interese, un puiši, lai arī 
steidzās uz nākamo pasākumu, 
labprāt atbildēja uz jautājumiem 
un ļāva iemēģināt roku pašiem.

Pēc tam apbalvojām visus 
dalībniekus par dalību regatē un 
izlozējām arī papildu balvas no 
veselības projekta, dāvanas no 
“Jūras rotām”. Pie balvām tika 
zemgalnieki, kuri plašā kompā-
nijā bija atbraukuši atpūsties uz 
Pāvilostu un pasākumam pietei-
cās, neplānojot iepriekš.

Pēc apbalvošanas visus iz-

klaidēja Liepājas cirks “Beztema-
ta” ar izrādi “Alises piedzīvojumi 
Brīnumzemē” un cirka radoša-
jām darbnīcām.

Vakarā visi pulcējās pie ka-
fejnīcas “Āķagals”, kur ulmalnie-
ce Samanta Barsukova sniedza 
nelielu solokoncertu un priecēja 
ne tikai ar citu muzikantu dzies-
mām, bet arī ar pašsacerētajām.

Un tad jau ceļš veda uz plud-
mali, kur tika iekurta ilgi gaidītā 
“Uguns nakts” ugunsskulptūra, 
kuras autors pāvilostnieks Zig-
munds Vilnis. Šajā gadā skulptū-

ra bija ar pārsteigumu efektiem 
un pludmalē sanākušie bija ne 
tikai no Pāvilostas, bet no malu 
malām. Lai radītu skaistu atmos-
fēru ar saulrietu, ugunsskulptū-
ru un jūru, jūrkalnietis Guntis 
Niedoliņš pavadīja visu ar kokles 
spēli! Sanākuši bija ļoti daudz 
skatītāju, un arī saule izlauzās 
caur mākoņiem, lai dotu mums 
skaistu saulrietu.

Dienas noslēgumā visi devās 
uz Upesmuižas parku, lai grupu 
“Tiešsaiste”, “Liedags” un “Tem-
peraments”, “Kurland” un DJ 

Kalvja mūzikas ritmos mestos 
dejā.

Pāvilostas novada TIC vēlas 
izteikt lielu pateicību visiem ap-
meklētājiem un regates dalībnie-
kiem, kuri kuplināja pasākumu.

Paldies ikkatram un ikvie-
nam, kurš pielika savu roku un 
palīdzēja mums ar pasākuma or-
ganizēšanu un vadīšanu!

Visiem kopā mums izdevās 
skaisti svētki!

Anta Lībiete, Pāvilostas 
novada TIC vadītājas p.i.

Augusta vidū Latviju pāršalca 
ziņa, ka divas drosmīgas jātnieces 
ir nolēmušas doties ceļojumā pa 
Latvijas jūras robežu zirga mugu-
rā. 

Sociālajā vietnē facebook.com 
jātnieces raksta: “Ideja par ceļoju-
mu zirga mugurā apkārt Latvijai 
radās, vairāku gadu garumā darbo-
joties ar bērniem, pieaugušajiem un 
zirgiem. Eksperiments ar laimīgiem 
bērniem un pieaugušajiem jūrā 
peldoša zirga mugurā jau mums 
ir izdevies. Vēlme ir popularizēt šo 
veselīgo, sportisko, skaisto cilvēka – 
zirga sadarbības modeli un parādīt 
Latvijas neskarto dabu un dažādos 
cilvēkus pierobežā no skatu punkta 
zirga mugurā. Pirmais mūsu, Līgas 
Vilnes un Tīnas Runces, ceļojuma 
posms zirgu Prīmas un Dempsijas 
mugurā ir paredzēts 498 km garu-
mā pa Latvijas jūras krasta robežu 
2019. gada 17. – 31. augustā. Otrais 
– 2020. gadā pa 1386 km Latvijas 
sauszemes robežu.”

Arī Pāvilostas novads ietilpa 
jātnieču izplānotajā maršrutā, 

tādēļ jau gada sākumā sociālajā 
vietnē facebook.com parādījās ai-
cinājums atsaukties cilvēkus, kuri 
varētu nodrošināt naktsmājas, ga-
nības vai kā citādi palīdzēt. Aicinā-
jumam atsaucās Zamarīšu ģimene 
Sakas pagasta “Līčos”, kur jātnie-
ces un zirdziņus uzņēma 20. au-
gusta vakarpusē.

Jātnieces savā facebook.com 
kontā Zamarīšu ģimenei veltījušas 
pateicības vārdus: “Sirsnīgs PAL-
DIES Antai Zamarītei! Pagājušajā 
naktī palikām pie ļoti viesmīlīgas ģi-
menes ar pieciem bērniem. Zirgiem 
bija sarūpētas ganības ar leknu 
zāli, bet mums tika kārtīgas vakari-
ņas, brokastis un daudz jauku saru-
nu. Paldies lielajai ģimenei, un mēs 
lepojamies par to, ka varējām tādus 
cilvēkus satikt.” 

Bet jau nākamā dienā agri no 
rīta staltie zirdziņi un jātnieces de-
vās cauri Pāvilostai, lai turpinātu 
uzsākto maršrutu.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Zirga mugurā cauri Pāvilostas novadam

Foto: Normunds Līcītis 
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17. augustā Ziemupes jūr-
malā norisinājās jau astotais 
atpūtas sarīkojums “ma-DA-
RA”, kas pulcēja tuvus un tālus 
viesus gan dalībnieku, gan ap-
meklētāju statusā. 

Pasākumā “ma-DARA” izska-
nēja dziesmas folkloras dziesmu 
un deju kopas “Svātra” (Daugav-
pils), Katlkalna folkloras kopas 
“Rāmupe”, Kurtovēnu folkloras 
kopas “Kurtuove” (Lietuva), jau-
nā un talantīgā kokles spēles vir-
tuoza, skaņu un tehnisko izpildī-
jumu eksperimentētāja Dzintara 
Lipora, dzidrās un skanīgās balss 
īpašnieces Aleksandras Špic-
bergas, kuru pavadīja ģitārists 
Vladimirs Kudrins, čellistes un 
komponistes Madaras Fogelma-
nes, ritma grupas “Transcenden-
tālē” izpildījumā. Savu raksturu 
varēja iepazīt sarunā ar grafoloģi 
Anitu Milleri, par dzimtas koku 
pētīšanu stāstīja un zaļo pērienu 
piedāvāja pirtniece Diāna Bau-
mane, par to, kā saprasties ar cil-
vēkiem, mācīja Aivars Dresmans, 
pacelt balsi līdz debesīm aicināja 
etnomūziķe, pedagoģe Igeta Gai-
ķe, par to, kā rūpēties par dzīvo 
dabu, rādīja Internacionāli un 
sabiedriski aktīvo – arboristu, 
koku kopēju biedrība, pirmos 
soļus meditācijā ierādīja Agnija 
Kazuša. Valters Artūrs Vītols bija 
sagatavojis mītisko tēlu parā-
di – izrādi. Uguni kūra kopiena 
“Varabunga”. Paralēli dziesmām, 
dejām un dzejām norisinājās Mī-
tava, kur bija iespējams iegādā-
ties skaistus amatnieku darināju-
mus, mācīties, uzzināt un pašam 
radīt ko jaunu un paliekošu.

Bet par to, kāds bija pasā-
kums, labāk var nojaust no ap-
meklētāju un dalībnieku atsauks-
mēm. Dažas no tām.

Pasākuma apmeklētāja Lies-
ma Kalve facebook.com raksta: 
“Otrajā dienā varu Klusuma festi-
vālu (norisinājās Liepājā) apmek-
lēt tikai pēcpusdienā. Ceļā nejauši 

Ziemupē koši izskanējis atpūtas pasākums “ma-DARA” – Ceļš

trāpos Ziemupē – atpūtas pasāku-
mā “ma-DARA”. 

Bezmaksas. Arī jūras krasta 
kāpās. 10 reizes mazākā teritorijā. 
Daudz ļaužu. Viņi brīvi sarunājas, 
pārvietojas, lieto visu, kas netrau-
cē atpūsties – bez norādēm un ie-
robežojumiem, bez Noteikumiem. 
Visās ieplakās un laukumiņos 
kaut kas nepārtraukti notiek – 
koncerti, dzeja, ģitārspēles, meis-

tarklases, tirdziņš – viss cieši cits 
pie cita... Tāds miers, klusums un 
darbīgums vienlaicīgi. Ieniru visā 
bez atmiņas. Esmu pie savējiem! 
Visu labu – Liepāja! Šovakar mani 
negaidi. [..]

Un vēl es sapratu, ka Dievs 
mani tiešām mīl. Jo Ziemupe, kur 
nokļuvu, manā prātā izgaismojās 
kā Latviešu nacionālā mugurkaula 
vieta, pašapzinīgu, viedu latviešu – 

sirdscilvēku turēta un lolota. Man 
tika liels gods tur pavadīt Sauli rie-
tā un saņemt Ugunssvētību. 

Viss, kas notiek, notiek tikai 
uz labu.”

Pirtniece, dzimtas koku pēt-
niece un viena no IZZINOŠĀS 
“ma-DARAS” dalībniecēm Diāna 
Baumane: “Pirmo reiz piedalījos 
atpūtas pasākumā “ma-DARA” 
Ziemupē! Noteikti te atgriezīšos! 
Paldies organizētājiem! Braucu uz 
nepazīstamu vietu, bet satiku pa-
zīstamus un iepazinu jaunus brī-
nišķīgus cilvēkus! Priežu un jūras 
šalkoņa, dziesmas, danči, dzeja, 
izpausmes, darbošanās un Vara-
bungu uguns rituāls. Pie jūras būt 
vakarā, naktī un no rīta... Paldies 
manas “Dzimtas pētniecības, pirts 
un augu” apmetnes vietiņas ap-
meklētājiem! Bija abpusēja apmai-
ņa, gan informācijas, gan enerģē-
tiska... Satiec tos, kuri jāsatiek... 
Un nekas nav nejauši...”

“Katrs latgalietis vienmēr ir 
sapņojis pabūt pie jūras,” teica 
folkloras dziesmu un deju gru-
pas “Svātra” no Daugavpils va-
dītāja Sarmīte Teivāne. “Kad esi 
šeit kopā ar saviem dziesmu un 
deju draugiem, tad tas ir pavisam 
cits spēks un cita enerģija. Izmēģi-

nām, kā mūsu dziesmas skan, kad 
sajaucas ar vēja un viļņu šalkām. 
Latgaliešiem ir daudz dziesmu, 
kas prasa palaist balsi, un tās pie 
jūras skan brīnišķīgi.”

Liels PALDIES visiem, kuri 
pielika roku, lai šis viss būtu 
iespējams, – Dainai Vītolai par 
uzņemšanu un naktsmājām Zie-
mupes tautas namā, galdiem, 
krēsliem un iemūžināšanu foto-
grāfijās. Lienai Ernstsonei par 
matračiem, lai naktsmiers dalīb-
niekiem būtu mīkstāks. Mūsu 
čaklajām rokām – Jānim Mackum, 
Gintam Kadeģim, Mārtiņam Dīri-
ņam, Katrīnai, Ivetai Vanagai – 
mūsu šī gada ziedu fejai! Paldies 
par neatsveramo tehniski kulinā-
ro atbalstu Dacei Grūdupai! 

LIELS PALDIES dalībniekiem 
– dziedošajiem, rakstošajiem, 
radošajiem, darinošajiem, skano-
šajiem, stāstošajiem, mācošajiem 
– un tiem, kas viņiem palīdzēja. 

Tiekamies jau 2020. gada 
15. augustā sarīkojumā “ma-DA-
RA” – Putns! 

Pasākuma 
“ma-DARA” komanda – 
Daina, Daiga, Austris, 

Ulvis, Jānis



Jau no 2016. gada Pāvilostas 
novada pašvaldība ik gadu iz-
sludina pieteikšanos uz ārzem-
ju braucieniem sporta koman-
dām, individuālo sporta veidu 
sportistiem, kultūras namu un 
izglītības iestāžu pašdarbības 
kolektīviem un mākslinieciskās 
pašdarbības dalībniekiem. Arī 
Pāvilostas pilsētas vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “Mārsils” 
šogad izmantoja iespēju un pie-
teicās pašvaldības izsludinātajā 
konkursā, kurā bija vienīgie pre-
tendenti. 

2018. gada nogalē Pāvilos-
tas deju kolektīvs “Mārsils” no 
Okrug Gornji pašvaldības un Tū-
risma padomes Horvātijā saņēma 
uzaicinājumu piedalīties ikgadē-
jā folkloras kopu festivālā Okrug 
Gornji pilsētā Horvātijā no 24. 
līdz 29. augustam. Sākotnēji fes-
tivāls tika plānots Okrug Gornji 
pilsētā, taču organizatori bija no-
lēmuši, ka festivāls tomēr notiks 
netālu esošajā Trogiras pilsētā. 

Sanākušajiem koncerta bau-
dītājiem Trogiras vecpilsētas 
centrālajā laukumā Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama VPDK 
“Mārsils” dejotāji un vadītāja 
Zane Mežavilka bija sagata-
vojuši koncertprogrammu 40 
minūšu garumā, nodejojot de-
viņas dejas – “Pie jūriņas mali-
ņā”, “Lielais rits”, “Viņš bučojis 
man”, “Es izjāju prūšu zemi”, 
“Induļa Žigliņš”, “Rūnu raksti”, 
“Dullā Lulla” un latviešu danči 
– “Cūkas driķos” un “Skroders”, 
kuru laikā uzdejot ar mārsilie-
šiem jestras latviešu dejas tika 
aicināti arī koncerta apmeklē-
tāji.  

 Deju starplaikos vadītāja 
Zane un dejotāja Marta klāteso-
šos nedaudz iepazīstināja ar Lat-
viju, tās kultūru, iedzīvotājiem, 

dabu un tradīcijām. Tika prezen-
tēti krāšņie latviešu tautastērpi 
un izspēlētas arī nelielas viktorī-
nas par Latviju, kur skatītājiem 
bija pareizi jāatbild uz uzdota-
jiem jautājumiem. Atsaucība 
bija liela, un koncerta apmeklē-
tāji bija diezgan zinoši. Lielākai 
daļai Latvija nemaz nav tik sve-
ša, kā mums sākotnēji likās.

Turpinājumā Trogiras cen-
trā ar sev raksturīgām dejām 
uzstājās Kocēnu novada kultū-
ras nama VPDK “Savieši”. Bet, 
apskatot ikmēneša afišas uz 
pilsētas informācijas stendiem, 
var izlasīt, ka augustā vien Tro-
girā uzstājušies vairāk nekā 20 
Latvijas deju kolektīvu, koru, 
ansambļu, folkloras kopu. Jūnijā 
un jūlijā tie bijuši pat vairāk.

Pirms došanās koncertēt uz 
Horvātiju deju kolektīvs “Mār-
sils” bija izvirzījis sev vairākus 
sasniedzamos mērķus – sekmēt 
VPDK “Mārsils” radošo darbī-
bu, veicināt mākslinieciskās 
darbības kvalitāti un izaugsmi, 
popularizēt Pāvilostas novadu 
pasaulē, iepazīt citu tautu kul-
tūru un vērtības, celt pašapzi-
ņu par savu latvisko piederību, 
nacionālo identitāti, izdzīvojot 
latviskās vērtības ārvalstīs. At-
griežoties Latvijā, varam droši 
teikt – mēs to izdarījām! 

Deju kolektīva “Mārsils” da-
lībnieku vārdā vēlreiz sakām 
lielu paldies vadītājai Zanei Me-
žavilkai par ieguldīto lielo darbu 
un laiku, sagatavojot dalībnie-
kus dalībai festivālā. Lielu pal-
dies sakām arī Pāvilostas nova-
da domei par finansiālo atbalstu 
un doto iespēju kuplināt festivā-
lu, iepazīt citu tautu kultūru!

Marita Kurčanova,
VPDK “Mārsils” dejotāja

Mārsilieši 
koncertē 
Horvātijā

Foto: M. Kurčanova
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Saulainā 16. augustā Pāvil-
ostas novadpētniecības muzejā 
atklāja Anitras Bērziņas fon Ble-
dau gleznu izstādi “Urbi et Orbi”. 

Izstādē ir darbi no sērijas 
“Tukšums”. Stāsts ir par tukšu-
mu, kurš pārņem un no kura ne-
cenšas atbrīvoties vai izvairīties. 
Pretī šīm Tukšajām gleznām ir 
arī Ārišķīgās un Haotiskās  Sapņu 
gleznas. Spožie monarhu kroņi un 
diadēmas, kuras priecē daļu pub-
likas, bet patiesībā ir sabiedrības 
konvencijas bezvērtīgi  dārgumi, 
ja nav gaiss, ūdens, laime, gais-
ma un siltuma enerģija. Pie daļas 
gleznu būs lasāmi arī autores sa-
cerēti vai iz dzīves ņemti stāstiņi.

Anitra Bērziņa 1988. gadā ab-
solvējusi Rīgas Lietišķās mākslas 
vidusskolas Stikla nodaļu, 2008. 
gadā ieguvusi humanitāro zinātņu 
maģistra grādu glezniecībā, pieda-
lījusies vairāk nekā 80 izstādēs, 

simpozijos Latvijā, Eiropā, ASV, 
prezentējusi sevi 14 personālizstā-
dēs, saņēmusi balvas un radošās 
stipendijas, uzvarējusi konkur-
sos. Darbojusies gan kā režisora 
asistente, koncertu koordinatore, 
kostīmu māksliniece, filmas ražo-
šanas vadītāja, izstāžu kuratore 
un māksliniece. Anitra ir stikla 
māksliniece, grafiķe, dizainere, in-
terjeriste, gleznotāja. Viss, ko dara 
Anitra, notiek tempā, ar vērienu.

 Māksliniece jau vairākus 
gadus atpūšas un iedvesmojas 
jauniem  mākslas darbiem mūsu 
mazpilsētā. Izstāde “Urbi et 
Orbi” muzejā skatāma līdz 20. 
septembrim. 

Uz sadarbību, tiksimies 2020. 
gadā. 

Irina Kurčanova, 
Pāvilostas novadpētniecības 

muzeja vadītāja

Muzejā atklāj gleznu izstādi
Foto: A. Paipa



2019. gada septembris   15  www.pavilosta.lv

Vasaras mēnešos notiek sporta 
sacensības, kurās pēc iespējas pie-
dalās ielu basketbola jeb strītbola 
komanda “Pāvilosta”, sastāvā esot 
Henrijam Tomilovam, Endijam 
Klakam, Elvim Vīgantam, Arvim 
Barsukovam, Miķelim Hornam, 
Edgaram Ķipstam. 

Maija vidū Pāvilostas pilsētas 
svētku strītbola turnīrā astoņu 
komandu konkurencē iegūta otrā 
vieta. Tāpat nodoms nākošā sezonā 
spēlēt vismaz vairākās sacensībās 
citās vietās. Šīm iecerēm noderī-
gi, ka komandai tagad ir kopīgas 

sporta formas, biedrībai “Dažādas 
paaudzes par dzīvi” atbalstot to 
sagādāšanu. Jādomā, ka komanda 
piedalīsies arī nu jau par tradicio-
nālu kļuvušā Pāvilostas “Rudens 
kausā strītbolā 2019”, kurš notiks 
28. septembrī, sestdien. 

Visi laipni lūgti skatīties sprai-
gās spēles un atbalstīt komandas, 
un veicināt veselīgu dzīvesveidu 
sportojot!

Ēriks Mikelšteins, 
biedrība “Dažādas paaudzes 

par dzīvi”

Ielu basketbola 
komanda “Pāvilosta”

No labās: Elvis Vīgants un Agris Pīrāgs, biedrības “Dažādas 
paaudzes par dzīvi” pārstāvis.

10. augustā jūrā pretī Pāvilos-
tas pludmalei norisinājās starp-
tautiskā jūras jahtu regate “Pāvil-
osta OPEN 2019”.

Regate izdevās lieliski, un 
mēs ticam, ka tā kļūs par ilgga-
dēju Pāvilostas tradīciju, pulcējot 
burātājus gan no Latvijas, gan 
ārvalstīm.

Šogad sacensībās piedalījās 
10 jahtas zem 4 valstu karogiem, 

galveno balvu spraigā cīņā izcīnī-
ja jahta “KIKI” no Latvijas.

Liels paldies visiem dalīb-
niekiem, organizatoriem un at-
balstītājiem – Pāvilostas novada 
pašvaldībai, SIA “Vēju aģentū-
ra”, SIA “BoatPark Pāvilosta” un 
Pāvil ostas ostas pārvaldei!

Ronalds Griškēvičs, 
Pāvilostas ostas pārvaldnieks

Pāvilostā notiek jūras jahtu regate
“Pāvilostas atklātais čempio-

nāts tenisā 2019” notika visu va-
saru četros posmos, divās vecuma 
grupās.

Čempionāta nolikums nosaka, 
ka par posma uzvaru sportists 
iegūst  10 punktus, par 2. vietu 9 
punktus utt. 

1. posms notika 1. jūnijā. Gru-
pā “dalībnieki līdz 16 gadiem” 
piedalījās divi sportisti. Izspēlējot 
savstarpējās spēles, par posma 
uzvarētāju kļuva Jānis Ūdriņš, bet 
2. vietā ierindojās Klāvs Pauls Vēj-
kājs (abi sportisti ir no Pāvilostas). 
Grupā “dalībnieki virs 16 gadiem” 
jeb pieaugušo grupā piedalījās 12 
dalībnieki. Izspēlējot savstarpējās 
spēles, par 1. posma uzvarētāju 
kļuva Stefans Birznieks (Rīga), 
2. vietā Miķelis Birznieks (Rīga), 
bet 3. vietā ierindojās Jānis Štok-
manis no Pāvilostas.

Nākamais jeb 2. posms notika 
29. jūnijā. Šoreiz grupā “dalībnie-
ki līdz 16 gadiem” jeb bērnu gru-
pā piedalījās trīs dalībnieki. Par 
turnīra uzvarētāju kļuva Jānis Ūd-
riņš, 2. vietā atstājot Klāvu Paulu 

Vējkāju, bet 3. vietā palika Marta 
Lazdovska no Rīgas. Savukārt 
pieaugušo grupā piedalījās 12 
dalībnieki. Izspēlējot aizraujošus 
tenisa mačus, par 2. posma uzva-
rētāju kļuva Laura Ozola no Rīgas, 
bet 2. vietā palika Andris Bērziņš 
no Pāvilostas, savukārt 3. vietā ie-
rindojās Roberts Rumba no Rīgas.

3. posms notika 27. jūlijā. Arī 
šoreiz bērnu turnīrā piedalījās 
trīs dalībnieki. Par posma  uzvarē-
tāju kļuva Aļona Aļeņīčeva (Mas-
kava), 2. vietā palika Jānis Ūdriņš, 
bet 3. vietu ieguva Klāvs Pauls 
Vējkājs. Pieaugušo turnīrā ieda-
lījās 11 dalībnieki. Par  3. posma 
uzvarētāju kļuva Rinalds Jankovs-
kis no Priekules, 2. vieta Andrim 
Bērziņam, bet 3. vietā ierindojās 
Aldis Barsukovs.

Noslēdzošais 4. posms notika 
24. augustā. Bērnu grupā pieda-
lījās trīs dalībnieki. Par posma 
uzvarētāju kļuva Edvards Ķeņģis 
no Rīgas, 2. vietā ierindojās Jānis 
Ūdriņš no Pāvilostas, bet  3. vietā 
palika Markus Krastiņš no Rīgas. 
Savukārt pieaugušo grupā pieda-

lījās 13 dalībnieki. Par 4. posma 
uzvarētāju kļuva Laura Ozola no 
Rīgas, 2. vieta Sandim Bieriņam 
no Priekules, bet 3. vietā palika 
Māris Lauders no Rīgas.

Saskaitot aizvadīto posmu 
punktus, par 2019. gada Pāvilos-
tas čempionu grupā “dalībnieki 
līdz 16 gadiem” kļuva Jānis Ūd-
riņš ar 38 punktiem, 2. vietā ie-
rindojās Klāvs Pauls Vējkājs ar 
26 punktiem, bet 3. vietā palika 
Edvards Ķeņģis ar 10 punktiem. 
Savukārt grupā “dalībnieki virs 
16 gadiem” par Pāvilostas 2019. 
gada atklātā čempionāta uzvarē-
tāju kļuva Andris Bērziņš ar 31 
punktu, 2. vietā ierindojās Sandis 
Bieriņš ar 26 iegūtiem punktiem, 
bet 3. vietu ieguva Arturs Bērziņš 
ar 22 iegūtiem punktiem.

Kopumā pieaugušo grupā pie-
dalījās 22 sportisti, bet bērnu gru-
pā – 6 dalībnieki.

Liels paldies visiem tenisa 
cienītājiem par piedalīšanos čem-
pionātā un uz tikšanos nākamajā 
sezonā!

Aldis Barsukovs,

“Pāvilostas atklātais čempionāts  tenisā  2019”

17. augustā Liepājā, šautriņu mešanas kluba 
“Liepāja” telpās, tika aizvadīts turnīrs “GRAND-
BERGS MOTO KOMANDU KAUSS 2019”. Turnīrs 
tika iedalīts divās grupās, Liepāja un Rīga, un no-
tika pusgada garumā. Katrā grupā pa astoņām ko-
mandām, no kurām tikai divas labākās no katras 
tiek uz finālu. 

No Liepājas tika GRANDBERGS MOTO TEAM 
un FAMILY POWER komandas, bet no Rīgas tika 
50+1 un HUANS MUKS komandas. Diena iesākās 
ar pusfināliem, kur tikās GRANDBERGS MOTO 
pret HUANS MUKS, kur GRANDBERGS MOTO 
TEAM izcīnīja uzvaru ar rezultātu 11:5. Otrajā 
pārī par tikšanu uz finālu cīnījās FAMILY POWER 
pret 50+1 komandu, un ar rezultātu 12:8 uzvarēja 
FAMILY POWER. 
Finālā tikās GRANDBERGS MOTO TEAM un 
FAMILY POWER. Ar rezultātu 11:7 uzvaru izcīnīja 

GRANDBERGS MOTO TEAM spēlētāji. Trešo vietu 
izcīnīja 50+1 komanda.

Iepazīstināsim jūs ar komandas 
GRANDBERGS MOTO TEAM sastāvu: 

1. Ingus Grandbergs 
2. Jānis Helmšteinis 
3. Artis Burkevics 
4. Ralfs Laumanis 
5. Andris Laumanis 
6. Gatis Ozols 
7. Madars Razma

Šis bija pirmais šāda veida turnīrs. Kopumā 
piedalījās 16 komandas, 79 spēlētāji, no kuriem 9 
bija jaunieši līdz 18 gadiem. Septembra sākumā tiks 
paziņota informācija par “GRANDBERGS MOTO KO-
MANDU KAUSA” 2020. gada sezonu, kuru plānots 
jau uzsākt janvārī.

Andris Laumanis

Dalībnieki no Vērgales piedalās 
šautriņu mešanas sacensībās

Foto no dalībnieku personiskā arhīva
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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 oktobra izdevumam jāiesniedz līdz 27. septembrim.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

www.pavilosta.lv

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 24. septembra līdz 
29. novembrim skatāma izstāde “LATVIJAS SARKANAJAM KRUS-
TAM – 100”. Vairāk par izstādi lasīt 10.lpp. 

l Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē līdz oktobra vidum 
skatāma Bunkas pagasta radošā klubiņa “Paula” rokdarbu izstāde 
“RADĪŠANAS PRIEKS”.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 20. septembrim ska-
tāma  Anitras Bērziņas fon Bledau gleznu izstāde “URBI ET ORBI” 
(“Pilsētā un pasaulē”). 

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 28. septembrī plkst. 17.00 
Brocēnu amatierteātra izrāde T. Niedzviedzis “MAMMU, ES PRECOS”. 
Ieeja 1,00 EUR, skolēniem un invalīdiem bezmaksas.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 19. oktobrī plkst. 13.00 se-
nioru pasākums “KAD KASTAŅI UN ZĪLES KRĪT”. Jūs sagaida muzikāla 
tikšanās ar kapelu “Luste”, kā arī sirsnīgas sarunas pie svētku galda, 
līdzi ņemot iemīļotus gardumus. Piedalīsimies izstādes “Interesantā-
kās rudens veltes” veidošanā. Lūgums rudens veltes izstādei atnest uz 
kultūras namu 17. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 17.00. Savu dalību pasā-
kumā pieteikt līdz 15. oktobrim pie Austras Vagotiņas-Vagules (tālr. 
29398389), dalības maksa  2,00 EUR.

l 27. oktobrī no plkst. 12.00 NĒĢU DIENA PĀVILOSTĀ. Plašāka 
informācija būs lasāma nākamajā avīzes numurā. 

VĒRGALĒ 

l Vērgales kultūras namā no 2. septembra skatāma liepājnieces 
Valdas Zariņas fotoizstāde “ZIEDI UN SAULE”.

l Vērgales muzeja izstāžu zālē līdz 15. septembrim skatāma Gun-
tas Krastiņas personālizstāde “IEELPOT VASARU”. 

ZIEMUPĒ

l Visu septembri Ziemupes tautas namā skatāma Ivara Freimaņa 
fotoizstāde “CEĻOJUMS PUTNU UN ZVĒRU PASAULĒ”.

l 21. septembrī Ziemupes jūrmalā norisināsies RUDENS SAUL-
GRIEŽI jeb Miķeļdiena, jeb Apjumības. Senajā laika skaitīšanas sistēmā 
Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus, kad dilstošā saule nonākusi pusloka 
viduspunktā un diena un nakts ir atkal vienādā garumā. Ziemeļu puslodē 
pēc Miķeļiem saule mazāk apspīd zemi, dienas kļūst īsākas un naktis 
garākas. Miķeļi ieskandina ziemas laiku.

VĒRGALES KULTŪRAS NAMA 
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI

 SĀK JAUNO SEZONU!
Ik gadu septembrī Vērgales kultūras nama amatiermākslas 
kolektīvi uzsāk jauno sezonu un gaida jaunus dalībniekus.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vērgalīte”, 
vadītāja Kristīne Jaunbrūna. Pirmais jaunās sezonas 
mēģinājums 10. septembrī plkst. 20.00 
Vērgales kultūras namā.

Amatierteātris, vadītāja Inese Ceriņa. Pirmais jaunās sezonas 
mēģinājums 12. septembrī plkst. 18.00 
Vērgales kultūras namā.

Senioru vokālais ansamblis “Vakarvējš”, 
vadītājs Guntis Vītols. Pirmais jaunās sezonas mēģinājums 
12. septembrī plkst. 12.00 Vērgales kultūras namā (2. stāvā).

JURISTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM BEZMAKSAS 
JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS SNIEGS

2019. gada 25. septembrī:
n plkst. 15.00 Vērgales pagasta pārvaldē;  
n plkst. 16.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

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

RADOŠĀ NODARBĪBA 
VĒRGALĒ

25. septembrī plkst. 16.00 
Vērgales kultūras namā rado-
šā nodarbība “Stikla un zīda 
apgleznošana”. Krāsas un ma-
teriāli būs vadītājai līdzi, bet da-
lībniekiem jāpadomā, ko gribēs 
uzzīmēt gan uz stikla, gan uz zīda 
(var izdrukāt vai kopēt kādas ide-
jas un paraugus).

DZEJAS DIENA 
Pāvilostā

Pāvilostas bibliotēkā 
5. oktobrī plkst. 14.00 
Dzejas dienas pasākums  

“PASAULE ŠORĪT PAKLUPUSI”. 

Gunitas Bokas dzeja, 
muzicē Viktors Boks.

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

2019. gada augustā Pāvilostas novadā noslēgtas 8 laulības. 
Sveicam ģimenes!

â Domes priekšsēdētājs Ul dis 
KRISTAPSONS būs atvaļinājumā no 
9.09.2019. līdz 15.09.2019. 

â Kancelejas, Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja un VPVKAC konsultante 
Arita MŪRNIECE būs atvaļinājumā 
no 9.09.2019. līdz 13.09.2019., 
aizvieto Liene Volen berga. 

â Sporta organizators Pāvilostā 
Aldis BARSUKOVS būs atvaļinājumā no 
4.09.2019. līdz 17.09.2019.

ATVAĻINĀJUMI

Mūslaikos Baltijas jūras kras-
tā ugunskuri augusta beigās tiek 
aizdegti, lai parādītu piejūras 
tautu vienotību un atgādinātu par 
mūsu vēsturi un kultūras manto-
jumu. Tiek dota zīme par to, ka 
mēs rūpējamies par jūru un dabu 
un gadu tūkstošiem pastāvējusī 
saikne ar jūru nav zudusi. Ugunis 

tiek aizdegtas arī par tiem, kas uz 
mūžiem palikuši jūras klēpī.  

Šo tradīciju 1994. gadā aizsā-
ka Somijā, Turku apgabalā, pēc 
gada pievienojās atsevišķi Igau-
nijas piekrastes ciemi. Ziņas par 
pirmajiem ugunskuriem no Latvi-
jas esot no 2010. gada. Mēs Ziem-
upes jūrmalā seno uguni kuram 

no 2011. gada. Katrs gads ir īpašs 
un citāds – šai gadā mūsu pulkā 
mijās latvieši, lietuvieši, vācieši 
un liels bija prieks, ka arī sadzie-
dāšanās līdz plkst. 1.00 norisinā-
jās visās šajās valodās. Mēs esam 
bagāti, jo varam dzīvot šeit – pie 
Baltijas jūras! 

Daina Vanaga

Senās uguns nakts Ziemupē

Uzņem jaunus dalībniekus 
4. oktobrī plkst 20.00 
Pāvilostas kultūras namā


