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Sīkāk par to, kurā reisā brauc katrs bērns, interesēties pie izglītības iestādes vadītājas 
vai zvanot pašvaldības kancelejas vadītājai pa tālruni 63498261.
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SKOLĒNU TRANSPORTA GRAFIKS 2020./2021. MĀCĪBU GADAM

Ar dāliju pušķiem 
un košajām lapām  
Ik skolā nāk septembra rīts.  
(I. Driķe)

Ar jaunām iecerēm un mēr-
ķiem ir iesācies jaunais mācību 
gads Pāvilostas novada izglītības 

iestādēs. Kādam tas nozīmē mā-
cīties pirmos burtus, citam satikt 
draugus, vēl kādam – apgūt un 
pilnveidot savai nākotnes profe-
sijai nepieciešamās prasmes. Arī 
pedagogiem un vecākiem sācies 
jauns darba cēliens, kurā peda-
gogiem jāvada skolēnu zināšanu, 
prasmju un attieksmju apguve, 

bet vecākiem jācenšas atbalstīt 
savus bērnus viņu darbībā un sa-
sniegumos. 

Lai gan šogad mācību gads 
iesācies “Covid-19” ēnā un ir vēl 
daudz neskaidrību par mācību no-
risi visā Latvijā, tomēr ar prieku 
gaidījām Zinību dienu, lai atkal 
varētu satikties. 

PALDIES, VASARA! SVEIKA, SKOLA!
Sveicam jaunā mācību gada pirmklasniekus:

Pāvilostas novada dome un 
pašvaldība darījusi visu iespēja-
mo, lai Pāvilostas novads pandē-
mijas laikā Latvijas kartē jopro-
jām būtu iezīmēts baltā krāsā, kas 
nozīmē, ka novadā nav reģistrēts 
neviens ar Covid-19 saslimušais. 
Paldies arī novada iedzīvotājiem 
par sapratni, par ierobežojumu ie-
vērošanu un piesardzību. Tas vēl-
reiz ir pierādījis, ka tikai visiem 
kopā virzoties uz vienotu mērķi, 
kas šajā reizē bija ikviena vese-
lība un drošība, ir iespējami pa-
nākumi. Un kā balvu esam saņē-
muši iespēju atvērt sava novada 
kultūras un sporta iestādes, kā arī 
visas novada izglītības iestādes ir 
atvērtas zināšanu apguvei. 

Cerēsim, ka mūsu novada 
mācību iestādes varēs veiksmī-
gi aizvadīt visu mācību cēlienu, 

nepārtraucot darbu klātienē un 
nestrādājot attālināti, jo cilvēka 
personību veido ne tikai iegūtās 
zināšanas, bet arī socializācija un 
apkārtējā vide.

Novēlu ikvienam neizsīksto-
šu enerģiju un aizrautību jauna-
jā mācību gadā un lai katrs būtu 
gandarīts par paveikto! Lai ar jūsu 
darbu varētu lepoties ģimene, sko-
la un pašvaldība!

Lai katra mācību diena sākas 
ar pārliecību, ka varam sasniegt 
izvirzītos mērķus un ar lepnumu 
izlaiduma dienā teikt – es to izda-
rīju!

Lai visiem veiksmīgs jau-
nais mācību gads!

Pāvilostas novada pašvaldī-
bas vārdā domes priekšsēdētājs 

Uldis Kristapsons

Vērgales pamatskolā –  Markusu BRĒDIĶI, Māri DĀRZNIEKU, 
Egilu DOLGIJU, Gustavu EZERMALI, Markusu FRANCI, Raiti 
GĒGERSONU, Ralfu KRAUKLI, Betu MELVAGU, Miku MEĻĶI, 
Gustavu VANAGU, Rebeku VOITKEVIČU, Lauri ZĒRANDU, 
Danielu KALĒJU un klases audzinātāju Inesi RAZMU.

Pāvilostas pamatskolā – Mārtiņu BLAUBĀRDI, Zani GRĪNBLATI, Augustu IPATOVU, Henriju 
KRĒSLIŅU, Santu MENĢI, Nikiju OZOLU, Saniju RAČI, Kārli ŠTRĀLU, Jēkabu TETERI un kla-
ses audzinātāju Gaidu BENETI.

Lai zinātkāre kļūst par dzīves nepieciešamību!

Foto: M. Kurčanova

Foto: V. Braže
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris ZAĻKALNS. 
Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, 
Vita CIELAVA, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Ārija PAIPA, Elmārs ŠĒNS, kā arī pašvaldī-
bas darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Pāvilos-
tas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA un Vērgales 
pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE. Slimības dēļ sēdē nepiedalījās Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdi protokolēja pašvaldības kancele-
jas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 36 darba kārtības punkti.

Dome nolēma: 
â piešķirt papildu finansējumu Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolai pedagogu at-

algojumam interešu izglītības programmas pirmsskolas vecuma bērniem realizēšanai 
560,72 EUR apmērā periodam no 01.09.2020. līdz 31.12.2020. Finansējums no pašvaldī-
bas budžeta sadaļas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

â pārrēķināt vienai privātpersonai īres un nomas maksu par nomāto īpašumu “Stal-
līši”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Īres un nomas maksu noteica 0,13 
EUR gadā plus PVN par 1 m2.

â pārcelt Pāvilostas ostas pārvaldes (reģistrācijas Nr. 90000392079) nekustamiem 
īpašumiem nekustamā īpašuma nodokļa III ceturkšņa maksājumu termiņu uz 30.12.2020. 

â piešķirt trūkstošo finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas Pāvilostas novada 
treneru algām 295,37 EUR apmērā periodam no 2020. gada septembra līdz decembrim. 
Finansējums rodams Pāvilostas sporta organizatora un Vērgales sporta nama budžetā 
proporcionālās daļās.

â piešķirt papildus finansējumu 15 000 EUR apmērā Pāvilostas novada pašvaldības 
zemes lietu speciālistes budžetā. Finansējums rodams no līdzekļiem, kas iegūti, atsavinot 
pašvaldības nekustamos īpašumus.

â piedzīt no vienas privātpersonas bezstrīdus kārtībā parādu par nekustamo īpašu-
mu Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, par kopējo summu 8,35 EUR, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Piedze-
nama arī soda nauda 0,05% dienā no parāda summas, rēķinot no 27.08.2020.

â piešķirt vienai privātpersonai dzīvokļa īres tiesības Rīvā, Sakas pagastā, Pāvilos-
tas novadā.

â izbeigt ar 10.09.2020. īres tiesības ar vienu privātpersonu par pašvaldības izīrēto 
dzīvokli Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

â veikt nekustamā īpašuma “Atvari”-1, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā 
(telpas grupas kadastra apzīmējums 64960040118001001), zemes (kadastra apzīmējums 
64960040118) 771/12261 domājamās daļas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Pāvilostas no-
vada pašvaldības vārda. Par nekustamā īpašuma “Atvari”-1, Vērgalē, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, atsavināšanu nolēma lemt pēc minētā īpašuma ierakstīšanu zemes-
grāmatā.

â nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu – zemesgabalu Ostmalas iela 19, Pāvilos-
tā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130060020, kas sastāv no zemes vienības 917 m2 
platībā (kadastra apzīmējums 64130060020). Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagata-
votu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva Pašvaldības mantas 
iznomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas li-
kumā” noteiktajā kārtībā organizēt īpašuma atsavināšanu.

â nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Ziedu iela 1, Saraiķos, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64960050159 
(0,2937 ha platībā) – kadastra Nr. 64960050159. Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sa-
gatavotu nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva Pašvaldības man-
tas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumā” noteiktajā kārtībā organizēt īpašuma atsavināšanu.

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Vecais pagasta karjers”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 649600301646, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 64960030164 ar kopējo platību 10,3 ha. Apstiprināja nekus-
tamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcena) 32 712 EUR; izsoles solis – 500 EUR; 
izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR. Noteica, ka nekustamais īpašums tiek atsavināts 
ar tūlītēju samaksu (samaksa veicama viena mēneša laikā pēc izsoles). Apstiprināja ne-
kustamā īpašuma “Vecais pagasta karjers”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izsoles 
noteikumus. 

â atsavināt izsolē nekustamo īpašumu “Vasarnieki 23”, Vērgales pagastā, Pāvilos-
tas novadā, kadastra Nr. 64960010507, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo 
platību 0,2642 ha. Apstiprināja nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcena) 
9994 EUR; izsoles solis – 500 EUR; izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR. Noteica, ka ne-
kustamais īpašums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksa veicama viena mēneša 
laikā pēc izsoles). Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vasarnieki 23”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, izsoles noteikumus.

â uzdeva vienai privātpersonai līdz 2020. gada 25. septembrim veikt par nekus-
tamo īpašumu avansa maksājumu 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 600,00 EUR, 
samaksājot to Pāvilostas novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000059438, norēķinu kontā AS 
“Swedbank”, konta Nr. LV32HABA0001402037066, kods HABALV22. Nekustamā īpašu-
ma atlikušo summu 5400 EUR veikt piecu gadu laikā pēc maksājuma grafika ar iespēju 
pilnu pirkuma maksu veikt ātrāk. Noteica 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas 
daļas. Pēc avansa maksājuma saņemšanas septiņu dienu laikā nolēma slēgt nomaksas 
pirkuma līgumu par atlikušo summu 5400,00 EUR ar privātpersonu par nekustamā īpa-

2020. GADA 27. AUGUSTĀ VĒRGALĒ NOTIKA 
KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE.

šuma iegādi. 
â uzdeva vienai privātpersonai līdz 2020. gada 18. septembrim veikt maksā-

jumu par nekustamā īpašuma apstiprināto maksu 698,00 EUR apmērā. Maksāju-
mu veikt Pāvilostas novada pašvaldības kontā kredītiestādē AS “Swedbank”, konta 
Nr.LV32HABA0001402037066. Uzdeva Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāša-
nas komisijai pēc maksājuma saņemšanas noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

â uzdeva vienai privātpersonai līdz 2020. gada 18. septembrim veikt maksā-
jumu par nekustamā īpašuma apstiprināto maksu 723,00 EUR apmērā. Maksāju-
mu veikt Pāvilostas novada pašvaldības kontā kredītiestādē AS “Swedbank”, konta 
Nr.LV32HABA0001402037066. Uzdeva Pašvaldības īpašumu atsavināšanas un iznomāša-
nas komisijai pēc maksājuma saņemšanas noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

â apstiprināt Pāvilostas novada TIC darba laiku neatkarīgi no sezonas:
P – Pk: 7.30–19.00; S, Sv: 7.30–16.00.
â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-

bībā” 11. pantu, deputāts Ralfs Jenerts lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Apstiprināja 
Pāvilostas novada domes Medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā: Gunta Kazeka, 
Uldis Ozols, Aldis Ansons, Andris Bumbieris, Ralfs Jenerts. Uzdeva kancelejas vadītājai 
sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personām, kuras beidz pildīt Medību 
koordinācijas komisijas locekļa pienākumus un kuras sāk pildīt Medību koordinācijas 
komisijas locekļa pienākumus. 

â apstiprināt Pāvilostas pilsētas PII “Dzintariņš” nolikumu jaunā redakcijā. Noli-
kums stājas spēkā ar 2020. gada 28. augustu. Nolēma atzīt par spēku zaudējušu Pāvilos-
tas pilsētas PII “Dzintariņš” nolikumu, kas apstiprināts ar Pāvilostas novada domes sēdes 
2009. gada 30. jūlija lēmumu.

â apstiprināt Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības programmu 
“Pirmsskolas vecuma vizuāli plastiskās mākslas studija “Sagatavošanas klase” izglītoja-
mo sagatavošanai mācībām profesionālās ievirzes izglītības programmās.

â piekrist Satiksmes ministrijai piekrītošās nekustamā īpašuma “V1187”, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130050042 sadalei divos 
zemesgabalos. Noteica jaunu patstāvīgu nekustamā īpašuma objektu 0,089 ha platībā un 
piešķīra tam nosaukumu “P111 nobrauktuve”, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Jaunajam pat-
stāvīgajam nekustamā īpašuma objektam 0,089 ha platībā noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, NĪLM kods 1101. Zemesgabalu ar platību 1,7652 ha nolēma saglabāt 
nekustamā īpašuma “V1187”, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130050042, 
sastāvā un saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktū-
ras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, NĪLM kods 1101. Noteica, ka, 
veicot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.

â mainīt pašreizējo adresi nekustamajam īpašumam Dzelzceļa iela 50, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130040045, un uz tā esošam atpūtas un sporta kom-
pleksam ar kadastra apzīmējumu 64130040072 uz adresi Dzelzceļa iela 21, Pāvilosta, Pā-
vilostas novads, LV-3466. Likvidēja adresi Dzelzceļa iela 50, Pāvilosta, Pāvilostas novads.

â apvienot pašvaldībai piekritīgos īpašumus ar kadastra Nr. 64130060099 platībā 
79995 m2 un Meža iela 10, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64130060035, pla-
tībā 100 m². Apvienotajiem pašvaldībai piekritīgiem īpašumiem piešķīra adresi Meža 
iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Likvidēja adresi Meža iela 10, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads. Apvienotajiem pašvaldības piekritīgiem īpašumiem saglabāja nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
NĪLM kods 0201.

â piešķirt atpūtas mājai ar kadastra apzīmējumu 64130010238002 adresi: Kalna iela 
41, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466.

â iznomāt līdz 2030. gada 26. augustam SIA “Brenolti I”, reģistrācijas Nr. 
42103015801, zemesgabalu “Krejotava”, Sakā, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadas-
tra Nr. 64860090358, platībā 0,3272 ha. Noteica zemesgabala “Krejotava”, Sakā, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860150264, platībā 0,3272 ha  nomas maksu 
1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR gadā, papildus 
maksājot  pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli.            

â iznomāt līdz 2032. gada 26. augustam vienai privātpersonai zemesgabala Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860150264, daļu 873 m2 platībā. Noteica ze-
mesgabala Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64860150264, daļas 873 m2  

platībā nomas maksu 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 
EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma no-
dokli.

â atlikt jautājuma “Par zemesgabala Ploce 23, Plocē, Pāvilostas novadā, nomu” iz-
skatīšanu uz septembra sēdi. 

â pagarināt 13.04.2015. zemes nomas līgumā Nr.125, kas noslēgts starp Pāvilos-
tas novada pašvaldību un vienu privātpersonu, noteikto līguma termiņu līdz 2025. gada 
26. augustam.

â ar 2020. gada 27. augustu izbeigt 2020. gada 7. jūlija pludmales nogabala nomas 
līgumu Nr.PNP/2.9.2/20/33. 

â piekrist nekustamā īpašuma “Apeņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadas-
tra Nr. 64860090075, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
64860090076 un atdalītajai zemes vienībai piešķirot nosaukumu “Apogi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860090076 
platībā 3,2 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 64860090075 platībā 19,2 ha saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101.

â grozīt ar 2020. gada 30. jūlija lēmumu (protokols Nr.11., 17. §) apstiprinātā lēmu-
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ma pielikuma Nr.2 “Darba uzdevums lokālplānojuma izstrādei par teritorijas plānoju-
ma grozīšanu, izmainot funkcionālo zonējumu īpašumam “Kāpsmilgas”, Ulmalē, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā (kadastra Nr. 64860010003)” 4.3. punktu un izteikt to šādā 
redakcijā: “Grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā LKS-92, kas izstrādāta uz ak-
tuālākās topogrāfiskās pamatnes atbilstoši nepieciešamajam mērogam, izmantojot aktuālu 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto informāciju par lokāl-
plānojuma teritoriju.”

â apstiprināt Pāvilostas pamatskolas veidlapu.
â apstiprināt grozījumus Pāvilostas novada pašvaldības darba kārtības noteiku-

mos, izsakot noteikumu 3.13. punktu šādā redakcijā: “Darbiniekiem ir tiesības izmantot 
īslaicīgu prombūtni ne ilgāk par 3 stundām dienā un ne biežāk kā 2 reizes mēnesī, lai 
veiktu veselības pārbaudi, nokārtotu nepieciešamās darbības citās iestādēs, ja tas nav 
iespējams ārpus darba laika vai izmantojot elektroniskos kanālus, kā arī ja ierašanās 
darbavietā nav iespējama nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju ap-
stākļu dēļ.  Pirms paredzamas īslaicīgās prombūtnes darbinieks sniedz informāciju par 
prombūtnes sākuma un beigu laiku, kā arī iemeslu un parakstās prombūtnes uzskaites 
žurnālā. Žurnāls glabājas pie katras iestādes vadītāja, un pašvaldības administrācijā 
pie kancelejas vadītājas. Pieļaujamās īslaicīgās prombūtnes ilgumu iespējams summēt 
kalendārā mēneša ietvaros.” Noteikumus uzdeva nosūtīt visām Pāvilostas novada paš-
valdības iestādēm un administrācijas darbiniekiem. Noteica, ka atbildīgās personas 
par Pāvilostas novada pašvaldības darba kārtības noteikumu ievērošanu pašvaldības 
iestādēs ir katras iestādes vadītājs, par iestāžu vadītājiem un administrācijas darbinie-
kiem atbild pašvaldības izpilddirektors vai domes priekšsēdētājs. Grozījumi Pāvilostas 
novada pašvaldības darba kārtības noteikumos stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri 
un ir saistoši visiem Pāvilostas novada pašvaldībā un tās iestādēs un struktūrvienībās 
strādājošajiem darbiniekiem.

â uzņemt vienu privātpersonu dzīvokļu rindā kā personu, kura ar dzīvojamo platību 
nodrošināma vispārējā kārtībā.

â piekrist nekustamā īpašuma “Bendorfi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadas-
tra Nr. 64860030009, sadalīšanai, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
64860030009 un 64860020006 un atdalītajām zemes vienībām piešķirot nosaukumu 
“Bendorfu mežs”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 64860030010 platībā 19,7 ha un kad. apz. 64860020006 platībā 9,5 ha-
noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 
64860030009 platībā 14,3 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 pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrācijas un 
iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2020. gada 17. septembrī Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2020. gada 24. septembrī Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

IZPILDDIREKTORS ZIŅO
â Pāvilostas novada pašvaldība vasarā uzsāka projekta “Pilsētvides sakārtošana 

un publiska vides objekta – pulksteņa – izveide Pāvilostas pilsētas centrā” realizē-
šanu Dzintaru ielā 33, Pāvilostā. Projektu paredzēts īstenot divās kārtās. 17. jūnijā tika 
noslēgts līgums, un jūlijā tika uzsākta pirmā kārta, kas ietver sagatavošanas darbus, se-
guma izbūvi, lai uzstādītu pulksteni, pulksteņa uzstādīšanu, elektrības pieslēguma ierī-
košanu un daļējus labiekārtošanas darbus. Būvdarbu realizācijas laiks ir trīs mēneši, un 
būvdarbi jāpabeidz 17. septembrī. Pāvilostas iedzīvotāji būs pamanījuši, ka pašlaik darbi 
Dzintaru ielā 33, Pāvilostā, ir nedaudz pierimuši. Informējam, ka būvnieki šobrīd objektā 
nestrādā tāpēc, ka tiek gaidīta vides objekta – pulksteņa – piegāde. Tiklīdz pulkstenis 
būs gatavs un atvests uzstādīšanai, būvnieki darbu turpinās un pabeigs paredzētajā lai-
kā. Savukārt šī projekta otrā kārta, kas plānota, lai objektu pabeigtu pilnībā, ir iesniegta 
biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā, rīcībā “Atbalsts 
vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai”, un gaida apstipri-
nājumu no Lauku atbalsta dienesta (LAD). Ja LAD apstiprinās projekta otro kārtu, tā tiks 
realizēta nākamā gada pavasarī. Otrā kārta ietver laukuma labiekārtošanu: bruģēšanu, 
soliņu un atkrituma urnu izvietošanu, laternu izbūvi, apstādījumu, tajā skaitā paklājzā-
liena, izveidi. 

â Iedzīvotāji ir zvanījuši par būvdarbiem Upes ielā 1, Pāvilostā. Informējam, ka 
pašvaldībā vērsās nekustamā īpašuma Upes iela 1 īpašnieks, norādot, ka nesakārtotās 
ielas turpinājuma dēļ viņam ir liegta piebraukšana pie sava īpašuma. Tā kā pašvaldībai 
ir jārūpējas par pilsētas ielām, tika nolemts izbūvēt no jauna Upes ielas turpinājumu 
uz adresēm Upes iela 1 un Upes iela 1a, lai īpašnieki varētu piekļūt pie saviem īpašu-
miem.

â 2020. gada martā Pāvilostas novada pašvaldība rīkoja divas mutiskas cirsmu izso-
les nekustamajā īpašumā “Pagasta meži”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Pāvilos-
tas novada dome 26. marta domes sēdē apstiprināja izsoles rezultātus, nolemjot, ka daļa 
finanšu līdzekļu tiks novirzīti jauna autobusa iegādei, bet otru daļu ieguldīs pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Sakas stacija” jumta seguma nomaiņai. Jumts bija 
kritiskā stāvoklī un bija steidzami labojams. Šā gada 21. jūlijā pašvaldība noslēdza lī-
gumu ar SIA “IMRE” par summu 16 517,01 EUR (bez PVN) par jumta seguma nomaiņu. 
Būvdarbu izpildes termiņš ir divi mēneši no līguma noslēgšanas. Ir redzams, ka darbi 
norit raiti, un ir prieks, ka kaut daļēji, bet tiks sakārtots vēl viens pašvaldības īpašums, 
kurā visi dzīvokļi ir apdzīvoti. Vēršam uzmanību uz to, ka arī šoreiz pašvaldība ievēroja 
principu, ka iegūtie finanšu līdzekļi jāiegulda tajā pagastā, kurā ticis pārdots pašvaldībai 
piederošais īpašums. 

â Informējam, ka pašvaldība pavisam drīz saņems jaunos skolēnu pārvadāšanas 
autobusus. Viens autobuss paredzēts Pāvilostai un Sakas pagastam, otrs – Vērgales pa-
gastam. Abos autobusos ir 22 sēdvietas un viena šofera vieta. Plānots, ka pirmo autobusu 
pašvaldība saņems jau septembra vidū, bet otru pēc mēneša – oktobra vidū.

PAR PASĀKUMIEM VASARĀ NOVADĀ
Lai gan ārkārtējā situācija valstī ir beigusies un no 10. jūnija ierobežojumi samazināti 

– ir atļauts pulcēties lielākam cilvēku skaitam –, arī turpmāk jāievēro vairāki drošības 
pamatprincipi. 

Jūnijā valdības sēdē tika apstiprināti MK noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās dro-
šības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumi, kuros precizēti 
pulcēšanās nosacījumi publiskos pasākumos, kas nosaka, ka joprojām ārtelpās atļauts 
pulcēties līdz 3000 cilvēkiem, ievērojot nosacījumu, ka vienai personai tiek nodrošināta 
4 m2 liela platība; pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā ir noteikts 
šāds maksimāli pieļaujamais personu skaits – vienlaikus uzturas ne vairāk kā 250 cilvē-
ku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000 m2 vai mazāk, un 500 cilvēku 
iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 m2; kā arī kultūras 
pasākumus joprojām atļauts organizēt laikā no plkst. 6.30 līdz 24.00, izņemot brīvdabas 
kino seansus, kuri var ilgt līdz plkst. 2.00.

Saskaņā ar iepriekš minēto, Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka Pāvilostas no-
vada domes deputāti, ņemot vērā ar Covid-19 izplatību valstī noteiktos pulcēšanās iero-
bežojumus un nosakot par prioritāti iedzīvotāju drošību un veselību, lēma, ka līdz nāka-
majam rīkojumam Pāvilostas novadā TIEK ATĻAUTA pasākumu norise, ievērojot valstī 
noteiktos pulcēšanās ierobežojumus.

Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka pasākuma organizators ir atbildīgs par MK 
noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai” ievērošanu pasākuma norises brīdī.

Pāvilostas novada pašvaldība neatbild par privāti organizētiem pasākumiem Pāvilos-
tas novadā!

Sekojiet līdzi informācijai www.pavilosta.lv un citos pašvaldības saziņas kanālos!

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Augustā 26 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 8 ģimenēm – maznodrošinātās ģi-

menes statuss, 1 personai piešķirts pamatpabalsts, 2 ģimenēm – bērna piedzimšanas pabalsts, 
1 personai – pabalsts veselības aprūpei, 10 personām – dzīvokļa pabalsts, 1 personai piešķirti 
asistenta pakalpojumi. 

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode 

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS
Šā gada jūlijā Pāvilostas novada pašvaldība vairākkārt saņēma telefoniskas sūdzības no 

Ploces kažokzvēru audzētavas AS “Grobiņa” (“Ceļmalnieki”, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvil-
ostas novads) apkārtnē dzīvojošajiem iedzīvotājiem par pastiprinātu mušu savairošanos 
pēdējo nedēļu laikā. Līdzīgi gadījumi bijuši arī 2017. un 2018. gadā, kad par līdzīgu situāciju 
Pāvilostas novada pašvaldība ziņoja Valsts vides dienestam, kā arī lūdza veikt pārbaudes 
un konstatēt, vai AS “Grobiņa” savā darbībā ievēro normatīvo aktu prasības. 

Reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām un rūpējoties par novada iedzīvotāju veselību, kā 
arī apkārtējās vides sanitāro drošību, Pāvilostas novada pašvaldība 2020. gada 28. jūlijā 
nosūtīja vēstuli Pārtikas un veterinārajam dienestam, Veselības inspekcijai un Valsts vi-
des dienestam ar lūgumu apsekot kažokzvēru audzētavu Plocē un veikt pārbaudi, vai AS 
“Grobiņa” darbība atbilst normatīvo aktu prasībām un vai tā neietekmē pastiprināto mušu 
invāziju apkārtnē esošajos īpašumos.

Augustā tika saņemta atbildes vēstule, kurā Veselības inspekcija informēja, ka, pamato-
joties uz Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumiem Nr. 309 “Veselības inspekcijas 
nolikums”, kažokzvēru audzētavu kontrole nav Veselības inspekcijas kompetencē. Tomēr, 
ņemot vērā ar kukaiņu masveida savairošanos saistītās higiēnas problēmas dzīvesvietās, 
arī Veselības inspekcija lūgusi Pārtikas un veterinārajam dienestam veikt pārbaudes Ploces 
kažokzvēru audzētavā un sniegt informāciju par tur konstatētajiem apstākļiem, kas rada 
mušu savairošanos, un par ieteikumiem kažokzvēru audzētavai, kā tos novērst. Vēstulē 
Veselības inspekcija norādīja, ka primāri ir jārisina problēmas, kas kažokzvēru audzētavā 
rada labvēlīgus apstākļus, lai mušas savairotos. 

Savukārt Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes pārvalde pēc pārbaudes ka-
žokzvēru audzētavā “Ceļmalnieki”, Plocē, sniedza atbildi, ka mušu masveida savairošanās 
nav konstatēta, to daudzums neietekmē dzīvnieku labturību.

Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālā vides pārvalde pēc veiktajām  pārbaudēm paš-
valdībai sniegusi atbildi, ka pārbaudes laikā mušas netika konstatētas, bet ir konstatēti 
cita veida pārkāpumi un neatbilstības, ko iestāde lūgusi uzņēmumam novērst un sakārtot.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova
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2018. gadā, Pāvilostas novada domei vienojoties ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, tika no-
lemts, ka pēc tam, kad VAS “Latvijas Valsts ceļi” pabeigs Dzintaru ielas asfalta seguma atjau-
nošanas darbus – nodiluma kārtas atjaunošanu 4 cm biezumā –, VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
nodos Pāvilostas novada domei Dzintaru ielu valdījumā.

2019. gada maijā pēc molu rekonstrukcijas, kas bija par iemeslu, kāpēc gandrīz gads 
bija nepieciešams, lai uzsāktu Dzintaru ielas asfalta seguma atjaunošanu, 2019. gada jūnijā 
beidzot varēja sākt Dzintaru ielas asfaltēšanu. 

Šobrīd Pāvilostas novada dome joprojām gaida no VAS “Latvijas Valsts ceļi” nepiecie-
šamo dokumentāciju, lai pašvaldība varētu pārņemt Dzintaru ielu. Augusta sēdē dome ap-
stiprināja zemes vienības sadali, nosaukumu un lietošanas mērķi vietējam autoceļam V1187 
“Pievadceļš Pāvilosta” jeb Dzintaru iela. 

Pēc Dzintaru ielas saņemšanas Pāvilostas novada domes valdījumā pašvaldība plāno iz-
būvēt apgaismojumu pie gājēju pārejas pie Pāvilostas pamatskolas, kā arī tiks sakārtots Klu-
sās ielas sākums, kur ik rudeni veidojas peļķes un iedzīvotājiem nav iespējams šķērsot ielu 
šajā vietā un pārvietoties pa gājēju ietvi.

NOTIKUMI 
2020. gada augustā

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA  
AUGUSTĀ VEICA ŠĀDUS DARBUS:

â Pāvilostā Sakas upē pie Dienvidu mola gala bija apgāzusies buru laiva, kurā at-
radās cilvēks. Viļņi laivu bija uzmetuši uz akmeņiem pie mola. Persona no laivas tika 
evakuēta. 

â Mēneša laikā 30 automašīnas atradās 326. ceļa zīmes (apstāties un stāvēt aiz-
liegts) darbības zonā. Visām automašīnām sastādīti protokoli-paziņojumi par kopējo 
summu 1200 EUR.

â Tika saņemta informācija, ka Viļņu ielā skan skaļa mūzika un sētā trokšņo cilvēki. 
Ierodoties norādītajā vietā, tika konstatēts, ka sētā notiek svinības, skan mūzika un atro-
das ļaudis. Ar mājas īpašnieku tika veiktas pārrunas, un mūzika tika pagriezta klusāk, 
lai netraucētu apkārtējos.

â Tika ziņots, ka Pāvilostā pa Parka ielu jaunieši braukā ar mopēdu, kas, iespējams, 
nav tehniskā kārtībā, jauniešiem galvā nav ķiveres un netiek ievēroti ceļu satiksmes no-
teikumi. Ierodoties Parka ielā, jaunieši ar mopēdiem netika sastapti. Veicot preventīvas 
darbības, noskaidrots, kuri jaunieši braukājuši ar mopēdiem. Ar viņiem veiktas profilak-
tiska rakstura pārrunas.

â Saņemta informācija, ka Pāvilostā pie stadiona guļ divi vīrieši alkohola reibumā. 
Ierodoties norādītajā vietā, zālē guļam tika konstatēta viena persona. Vīrietis tika uzmo-
dināts, ar viņu notika pārrunas, pēc kurām viņš devās uz savu dzīvesvietu. 

â Tika ziņots, ka Sakas pagasta Strantē traktors pie jūras ved ūdens motociklus. 
Pašvaldības policija paskaidroja, ka tā ir oficiālā nobrauktuve, kur atļauts vest laivas un 
ūdens motociklus, un, ja traktortehniku neatstāj stāvēšanai kāpās, tas nav pārkāpums. 
Pašvaldības policijai iesūtītajā video materiālā bija redzams, ka traktors tomēr tiek at-
stāts kāpas. Pārkāpējs sodīts.

â Pašvaldības policija kādā īpašumā konstatēja 11 automašīnas, kas atradās Baltijas 
jūras krasta kāpu aizsargjoslā. Autovadītāji tika brīdināti un lūgti doties prom no krasta 
kāpu aizsargjoslas. 

â Tika saņemta informācija, ka, iespējams, viesu mājā “Stellas”, Ziemupē, skan 
skaļa mūzika. Tika veikta patruļa uz norādīto viesu māju, taču skaļa mūzika tur netika 
konstatēta.

â Veicot patruļu Ziemupes pludmalē, konstatēts, ka ārzemju tūristi dedzina uguns-
kuru. Izteikts mutisks brīdinājums un izskaidrotas administratīvās atbildības sekas. 
Ugunskurs tika nodzēsts.

â Tika ziņots, ka Pāvilostā, Parka ielā, jaunieši skaļi uzvedas un traucē naktsmieru. 
Jaunieši brīdināti par administratīvās atbildības iestāšanos, naktsmiera traucēšanu un 
ugunskura dedzināšanu. Pārkāpumi novērsti.

â Ziemupē, viesu mājā “Stellas”, notika ģimenes svinības un fonā skanēja pieklusi-
nāta mūzika. Tika veiktas pārrunas ar pasākuma organizatoru par naktsmiera ievēroša-
nu, informējot par apkārtējo kaimiņu sūdzībām. Ierodoties Ziemupē pēc atkārtota zvana 
par skaļu mūziku, uz vietas mūzikas skanēšana netika konstatēta.

â Vērgales pagastā ir ievērots, ka virs zemnieku saimniecību īpašumiem lidinās 
drons, kas līdzīgs putnam. Iedzīvotāji par to informējuši arī Valsts policiju. Noskaidrots, 
ka dronu lidina Lietuvas pilsonis. Ierodoties notikuma vietā, drons netika atrasts.

â Pāvilostā atrisināts viens konflikts starp vairākām personām.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

ZINĀŠANAI
Ja nepieciešama pašvaldības policijas palīdzība, zvaniet 29242320.

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas novadpētniecības muzejs – sakoptākā iestāde novadā. 
l Viesnīca “OTTO” – jaunais tūrisma piedāvājums novadā. 
l Brīvdienu māja “Zvejnieksēta” (Dzintaru ielā 36) – 
 sakoptākais īpašums novadā (skats no malas).
l Dzintaru iela 10 – zaļākais namiņš Pāvilostā.
l Zaharovu ģimene Parka ielā 23 – sakoptākais daiļdārzs Pāvilostā.
l Daudzdzīvokļu māja Sakas ielā 14 – sakoptākais daudzdzīvokļu nams Pāvilostā 
 ar dekoratīvu puķu grozu.
l Liene Volenberga, Dzintaru ielā 99a – 
 daudzdzīvokļu mājas košākais puķu balkons Pāvilostā. 

SAKAS PAGASTĀ
l Lauku sēta “Ķuķi” – sakoptākais lauku īpašums novadā. 
l Iveta Ozola, “Jauneglieni”– par dekoratīvo mājas nosaukumu un norādi.  
l Rudzāju ģimene, “Eglieni” – par gaumīgi sakoptu iebraucamo ceļu.
l Viesu māja “Sunset” – par organisku iekļaušanos piejūras ainavā. 
l Inese Dimanta – par Grīņu vietas un stāstu atdzīvināšanu. 
l Lauku sēta “Dārdedži” – par mazbērnu veidotiem mākslinieciskiem akcentiem 
 dārza noformēšanā. 
l SIA “Egļu mežniecība” – par lauku sakoptību. 

VĒRGALES PAGASTĀ
l SIA “Kalniņkalni 1” – par uzņēmuma veiksmīgu darbību un attīstību.
l SIA “Pindstrup Latvia”, Ploces iecirknis – par darba kultūru. 
l Metodistu nams “Lejnieki” – par senas vietas atdzīvināšanu. 
l Godiņu ģimene, “Godiņu piedzīvojumu platforma” – 
 par netradicionālu tūrisma piedāvājumu.
l Ainars Vigulis, z/s “Sproģi” – par lauku sakoptību. 

Nominēto pretendentu sveikšana notiks novembrī valsts svētkos Vērgalē un Pāvilostā. 
Lūgums sekot līdzi informācijai www.pavilosta.lv un nākamajos avīzes izdevumos. 

Komisijas priekšsēdētāja Vizma Ģēģere

PAŠVALDĪBAS KONKURSA 
“SAKOPTĀKĀ SĒTA PĀVILOSTAS NOVADĀ 2020” 

APBALVOŠANAI IZVIRZĪTIE PRETENDENTI

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Pāvilostas novada pašvaldība 2020. gada 9. oktobrī Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas 

novadā, rīko publisko izsoli ar augšupejošu soli 500,00 EUR šādiem nekustamajiem īpašu-
miem. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Plkst. Adrese Kadastra 
numurs

Platība Izsoles 
sākumcena  
(EUR)

Nodro
šinājums   
(EUR)

Izsoles 
reģistrācijas 
maksa (EUR)

9.00 “Vasarnieki 23”, 
Ziemupe, Vērgales 
pagasts, Pāvilos-
tas novads

64960010507 Sastāv no 
zemesgabala 
0,2642 ha

9994,00 999,40 50,00

9.30 “Vecais pagasta 
karjers”, Vērgales 
pagasts, Pāvilos-
tas novads

64960030164 Sastāv no 
zemes vienī-
bas 10,3 ha 
platībā

32 712,00 3271,20 50,00

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana mutiskā izsolē, samaksa 100% EUR.
Pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumen-

tiem iesniegt, kā arī reģistrēties dalībai izsolē var Pāvilostas novada pašvaldībā vai pieteikumu 
nosūtot pa pastu (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466) vai elektroniski, pa-
rakstītu ar drošu elektronisko parakstu, dome@pavilosta.lv līdz 2020. gada 8. oktobrim plkst. 
11.00. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu var 
apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 63484561.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no izsolā-
mā objekta izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksa Pāvilostas novada pašvaldības, reģis-
trācijas Nr. 90000059438, AS “Swedbank” norēķinu kontā LV32HABA0001402037066, kods 
HABALV22.

PAŠVALDĪBA INFORMĒ 
PAR DZINTARU IELAS PĀRŅEMŠANU

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība augustā atteicās no pirmpirkuma tiesībām 
uz šādu nekustamo īpašumu:
l Parka iela 11, Pāvilostā; l Vītolu iela 7, Pāvilostā – 1193 m2;
l “Saules rieti”, Vērgales pagastā – 0,81 ha; l Cīruļu iela 2, Pāvilostā – 1668 m2;
l “Dīķkalni”, Vērgales pagastā – 4,33 ha; l “Vīksnāji”, Vērgales pagastā – 9,16 ha;
l “Saules lēkti”, Vērgales pagastā – 1,1 ha; l “Būdiņas”, Vērgales pagastā – 0,66 ha;
l Viļņu iela 14, Pāvilostā – 619 m2; l “Spāres”, Sakas pagastā – 3 ha.
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Saulainākajā Latvijas mazpilsētā Pā-
vilostā šogad durvis vērs 4*** viesnīca 
“OTTO Hotel & Sun”. 100 metrus no Bal-
tijas jūras pludmales, mazpilsētas vēstu-
riskajā centrā līdzās jahtu ostai “OTTO” iederēsies Pāvilostas bezrūpī-
gajā, dabiskajā noskaņā. Viesnīca ar jumta terasi, no kuras redzams 
apvārsnis, ļaus baudīt vēlākos saulrietus Latvijā, savukārt spa centrs 
ar peldbaseinu un helioterapijas lampām ļaus viesiem gada tumšajos 
mēnešos baudīt veselīgu un dabisku saules gaismas starojumu. Viesus 
laipni uzņems neliela un saliedēta komanda, kas strādās ciešā saskar-
smē ar viesnīcas īpašniekiem un pāvilostniekiem.

PIEDĀVĀJAM ŠĀDAS VAKANCES:

ISTABENE 
Mēs meklējam:
l kādu, kurš spēj pievērst uzmanību detaļām un pamana mazās 
 nozīmīgās nianses, kuras ne visi spēj pamanīt;
l tādu, kam ir praktiska pieeja darbam un kas vienmēr apņemas 
 un paveic paredzētos darba pienākumus;
l elastīgu un pielāgoties spējīgu personu, kam patīk palīdzēt citiem;
l ļoti labi organizētu, pašmotivētu un strādīgu cilvēku ar 
 “es to varu” attieksmi;
l angļu valodas, kā arī citu svešvalodu prasme tiks uzskatīta 
 par priekšrocību.
 Tev jābūt:
u patikai uzturēt tīrību un kārtību, lepnam par savu darbu;
u apņēmībai ievērot mūsu zīmola vērtības;
u uz apkalpojošo sfēru orientētam;
u cieņai pret apkārtējo vidi;
u pieredze tīrīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību, tomēr nav būtiska.

PAVĀRS 
Mēs meklējam:
l meistaru ēdienu gatavošanai atbilstoši uzņēmuma standartiem, 
 ievērojot uzņēmuma ēdienu gatavošanas un pasniegšanas 
 tehnoloģijas;
l apņēmīgu profesionāli, kurš garantēs nemainīgi augstu ēdiena kvalitāti;
l personu, kas rūpēsies par personīgo un darba higiēnu. 
Tev jābūt:
u vēlmei strādāt par pavāru;
u spējai uzņemties atbildību;
u pozitīvai attieksmei pret darbu;
u prasmei lieliski komunicēt;
u spējīgam strādāt patstāvīgi un komandā;
u ar minimālo darba pieredzi 1–2 gadi;
u lepnam piedāvāt labāko kulinārijas un ēdināšanas pieredzi Latvijas 
rietumu krastā, kur latviešu un eiropeiskie ēdieni pagatavoti no svai-
giem un vietējiem produktiem un izejvielām.

VIRTUVES PALĪGS 
Mēs meklējam:
l atbildīgu cilvēku ēdienu pagatavošanai atbilstoši uzņēmuma 
 standartiem, ievērojot uzņēmuma ēdienu pagatavošanas 
 un pasniegšanas tehnoloģijas;
l apņēmīgu palīgu, kurš garantēs nemainīgi augstu ēdiena kvalitāti;
l personu, kas rūpēsies par personīgo un darba higiēnu. 
Tev jābūt:
u vēlmei strādāt virtuvē;
u spējai uzņemties atbildību par savu darbu;
u pozitīvai attieksmei pret darbu;
u prasmei lieliski komunicēt; 
u tādam, kurš spēj savu darbu organizēt patstāvīgi, kā arī veikli un 
 kvalitatīvi izpilda uzdotos pienākumus;
u ar minimālo darba pieredzi – 1 gads;
u lepnam par iespēju piedalīties labākās kulinārijas un ēdināšanas 
 pieredzes piedāvāšanā Latvijas rietumu krastā, kur latviešu un eiropeis-
kie ēdieni pagatavoti no svaigiem un vietējiem produktiem un izejvielām.
 
Mēs rūpējamies par tevi:
l kļūstot par “OTTO” ģimenes locekli, mūsu zīmola vērtības, 
 ko attiecinām uz viesiem, izpaužam arī savstarpēji;
l papildus konkurētspējīgajam atalgojumam iegūsi arī citas vērtības –
 saņemsi regulāras atsauksmes par padarīto, 
 lai spētu pilnveidoties un attīstīties;
l izsniegsim darba formas tērpu, lai tu komandā vizuāli iederētos 
 vēl labāk;
l organizējam regulārus komandas saliedēšanas pasākumus.

Pievienojies “OTTO Hotel & Sun” 
komandai!

Izglītības process no 1. sep-
tembra Pāvilostas novada izglī-
tības iestādēs tiek organizēts 
klātienē, ja epidemioloģiskā 
situācija būs līdzīga kā tagad. 
Klātienes mācību procesā visos 
izglītības līmeņos ir jāievēro 
nepieciešamie drošības pasā-
kumi – jānodrošina savlaicīga 
informācija, jāievēro higiēna, 
personiskā veselības stāvokļa 
uzraudzība un distancēšanās.

Pāvilostas novada pašval-
dība informē, ka izglītības ies-
tādēm un to vadībai ir uzdots 
personīgi informēt vecākus 
vai skolēna likumiskos aiz-
bildņus par to, kā tiks orga-
nizēts mācību process un par 
nepieciešamajiem piesardzības 
pasākumiem. Pēc instrukcijas 
izlasīšanas un iepazīšanos ar 
to vecākiem vai skolēna liku-
miskajiem aizbildņiem būs ar 

parakstu jāapliecina, ka viņi 
ir informēti un gādās, lai tiktu 
ievēroti visi nepieciešamie pie-
sardzības pasākumi. 

Aicinām iepazīties ar ietei-
kumiem mācību procesa orga-
nizēšanai klātienes formā, mā-
cības organizējot arī attālināti, 
atbilstoši izglītības iestādes īs-
tenotajai izglītības programmai 
(-ām), lai mazinātu iespējamos 
inficēšanās riskus ar Covid-19.

Aktuālā informācija, 
jauno mācību gadu uzsākot

Šā gada 19. augustā Kuldīgā Kur-
zemes plānošanas reģiona Attīstības 
padomes sēdē Kurzemes pašvaldību 
vadītāji un vadītāju vietnieki diskutēja 
ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) un VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjiem par 
prioritārā pasākuma 2021., 2022. un 
2023. gadam “Investīciju programma 
autoceļu attīstībai administratīvi teri-
toriālās reformas kontekstā” virzību 
un citām aktualitātēm. 

Diskusijā Kurzemes plānošanas 
reģiona pašvaldību pārstāvji norādī-
ja, ka vairāk nekā puse iepriekš re-
ģiona līmenī iesniegto priekšlikumu 
par prioritāri pārbūvējamajiem un 
atjaunojamajiem valsts un vietējiem 
autoceļu posmiem ņemti vērā, tomēr 
atsevišķi priekšlikumi par vairāku ceļa 
posmu uzlabošanu Saldus un topoša-
jā Dienvidkurzemes novadā VARAM 
veidotajā sarakstā (https://www.va-
ram.gov.lv/lv/investiciju-programma-
autocelu-attistibai) nav iekļauti, kaut 
arī šo ceļu sakārtošana ir nozīmīga 
Kurzemes iedzīvotāju mobilitātei. Lai 
gan VARAM pārstāvji norādīja, ka, sa-
gatavojot prioritāri sakārtojamo auto-
ceļu sarakstu, ņemta vērā aktualizētā 
informācija par plānotajiem autoceļu 
remonta risinājumiem citās program-
mās, reģionālo centru sasniedzamība, 

kā arī pieejamais finansējums, Kur-
zemes plānošanas reģiona Attīstības 
padome vienojās vēlreiz caurskatīt in-
formāciju par autoceļu attīstības plā-
niem Kurzemes reģionā dažādu prog-
rammu kontekstā, lai pieņemtu gala 
lēmumu par turpmāko rīcību. VARAM 
sagatavotais prioritāri sakārtojamo 
autoceļu saraksts paredz Kurzemes 
reģionā ieguldīt gandrīz 54 miljonus 
eiro, kas tiktu izmantoti autoceļu sa-
kārtošanai aptuveni 137 kilometru 
garumā.

Sēdes turpinājumā Kurzemes 
pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnie-
ki pauda atzinību Kurzemes plānoša-
nas reģiona Administrācijas darbam 
2020. gada pirmajā pusgadā gan 
pamatfunkciju – reģiona plānošanas, 
pieaugušo izglītības veicināšanas, 
līdzdalības sabiedriskā transporta 
organizēšanā, saimnieciskās darbī-
bas veicināšanas, reemigrācijas un 
kultūras programmas koordinēšanas 
– izpildē, gan ES finansējuma piesai-
tē reģionam. Kurzemes plānošanas 
reģions šobrīd īsteno 13 projektus da-
žādās ES programmās, no tiem četri 
projekti uzsākti šogad.

Sēdes noslēgumā dalībnieki ie-
pazinās ar aktualitātēm Kurzemes 
plānošanas reģiona Attīstības prog-
rammas 2021.–2027. gadam (htt-

ps://www.kurzemesregions.lv/dar-
bibas-nozares/attistibas-planosana/
regiona-planosanas-dokumenti/kur-
zeme-2021-2027/) izstrādē. Šobrīd 
ir izveidotas attīstības programmas 
vadības un izstrādes darba grupas, kā 
arī turpinās darbs pie pašreizējās si-
tuācijas raksturojuma un stratēģiskās 
daļas izstrādes. No 1. līdz 30. jūnijam 
tika organizēta kurzemnieku aptau-
ja (https://www.kurzemesregions.
lv/kurzemnieki-lepojas-ar-regiona-
dabas-vertibam-un-piederibu-savai-
dzivesvietai/) ar mērķi izzināt galve-
nos faktorus, kas raksturo dzīves un 
darbavietas pievilcību Kurzemē, un 
identificēt izaicinājumus. Savukārt va-
sarā un rudenī turpināsies tematisko 
darba grupu organizēšana, lai ar ek-
spertiem un interesentiem diskutētu 
par izaicinājumiem dažādās Kurzemei 
nozīmīgās jomās un to iespējamajiem 
risinājumiem.

Kurzemes plānošanas reģiona At-
tīstības padomes 2020. gada 19. au-
gusta sēdes darba kārtība un citi 
dokumenti pieejami (https://www.
kurzemesregions.lv/par-kpr/ap-doku-
menti/).

Kurzemes plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Laura Homka,
laura.homka@kurzemesregions.lv 

Kuldīgā diskutē par prioritāri sakārtojamajiem autoceļiem 
Kurzemē administratīvi teritoriālās reformas kontekstā
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Redzot lielo pasākuma ap-
meklētāju skaitu, kas 22. au-
gusta pēcpusdienā bija pul-
cējušies Pāvilostā, Lejas ielas 
sākumā, saprotams, ka ielas 
svētki Pāvilostā ir ļoti populārs 
un gaidīts notikums vasaras 
izskaņā. Tā ir lieliska iespēja 
uzzināt par Pāvilostas iedzīvo-
tājiem un notikumiem, kā arī 
dzirdēt un izzināt dažnedažā-
dus vēstures faktus. Biedrība 
“Pāvilostas kultūrvēsturiskais 
vides centrs” šos svētkus or-
ganizēja nu jau sesto gadu pēc 
kārtas. 

Doties lēnā pastaigā pa Lejas 
ielu aicināja biedrības vadītāja 
Marita Horna. Iesākumā daži 
fakti par pašu ielu – tā ir gandrīz 
400 metrus gara, un tajā ir ap 20 
māju, katra ar savu unikālo stās-
tu un īpašajiem iedzīvotājiem. 
“Lejas iela ir kūku un zvejnieku 
iela,” raksturo ekskursijas vadī-
tāja Marita Horna. 

Lejas iela ir īpaša ar to, ka tajā 
dzīvo ļoti draudzīgi kaimiņi, kas 
kopā pulcējas ne tikai lai svinētu 
svētku dienas un citus godus, bet 
darītu arī darbus. Tā, piemēram, 
visi Lejas ielas iedzīvotāji kopīgi 
noraka smilšu kāpu ielas vidū, 

Izstāstīts Lejas ielas stāsts

Lejas ielā 2 dzīvo Siliņu ģimene četrās paaudzēs un arī jau-
nākais Lejas ielas iedzīvotājs Oskars Grīnblats.

Biedrības vadītāja Marita Horna.

LŪGUMS IEDZĪVOTĀJIEM
Pāvilostas novada iedzīvotāji, kuri savā īpašumā 

konstatējuši Spānijas kailgliemežus, aicināti sazināties 
ar LLKC lauku konsultanti Santu Ansoni pa tālruni 29362137 

vai rakstot e-pastu santa.ansone@llkc.lv.

lai labāk varētu iziet pie jūras. 
Un ar Maritas Hornas vēlējumu, 
lai šāda skaista tradīcija kopīgi 
svinēt svētkus un arī strādāt tur-
pinātos vēl daudzus un daudzus 
gadus, iesākās Lejas ielas stāsts.

Vairāk nekā divu stundu ga-
rumā gandrīz 100 klausītāju un 
interesentu piestāja gandrīz pie 
katras mājas Lejas ielā. Stāstu 
un vēstures faktu daudz, un tie ir 

ļoti dažādi. 
Pasākums iesākās ar muzikā-

lu sveicienu no Siliņu dzimtas – 
to sarūpēja māsas Kaija un Inese, 
kas dzīvo Lejas ielā 2. Šeit dzīvo 
arī jaunākais Lejas ielas iedzīvo-
tājs Oskars Grīnblats, viņu ar ne-
lielu dāvanu saistībā ar šo faktu 
sveica biedrības vadītāja Marita. 
Bet Lejas ielā 5 dzīvo vecākā šīs 
ielas iedzīvotāja Elizabete Ma-

tisone, kurai šogad apritēja 96 
gadi. Arī viņa tika sveikta ar dā-
vanu – Elīnas cepto spēka maizi.

Lejas ielā 1 māju uzcēlis fir-
mas “AIRKARGO” vadītājs In-
dulis Blūms, kurš piedāvā lido-
jumus ar gaisa balonu. Uz viņa 
uzdoto jautājumu pareizi atbildē-
ja Velta, kura ieguva dāvanu kar-
ti lidojumam gaisa balonā.

Bet Lejas ielas 6. nama īpaš-
nieces Ilona un Dace bija sagata-
vojušas spēli ar fotogrāfijām par 
Pāvilostas pilsētu un uzdeva āķī-
gus jautājumus. Ilona māju man-
tojusi no sava tēva Kriša Pēter-
maņa, zvejnieka, kuģa mehāniķa, 
īsta “jūras vilka”. Viņas mamma 
Viktorija pāvilostniekiem zināma 
kā izpildu komitejas sekretāre, 
kuras vadībā reģistrētas neskai-
tāmas jauno pāru laulības. Ilo-
nas meita Dace ir rokdarbniece, 
kas ar saviem izstrādājumiem 
piedalās arī Pāvilostā rīkotajos 
amatnieku tirdziņos. Jaunākais 
no Kriša trīs dēliem Jānis arī kļu-
vis par zvejnieku un atvēris savu 
zivju veikalu Celtnieku ielā.

Pie veselības centra Lejas ielā 
10 bērni varēja darboties Mon-
tesori pedagoģijas speciālistes 
Lindas Sērdienes vadībā. Vecāki, 
kuri Lindas piedāvātajā loterijā 
vinnēja bezmaksas nodarbības 
saviem bērniem, bija īpaši priecī-
gi. Arī Pāvilostas aptieka bija sa-
gatavojusi dažādus jautājumus, 
uz kuriem atbildot cilvēki saņē-
ma pārsteiguma balvas.

Lejas iela glabā vēl daudzus 

interesantus faktus. Vai zinājāt, 
ka Lejas ielas 6. māju cēlis Li-
dijas Lasmanes-Doroņinas tēvs, 
ulmalnieks Andrejs Lasmanis, 
bet Lejas ielas 20. nama bēniņos 
joprojām atrodas iepriekšējās 
mājas saimnieces gādāts zārks? 
Ekskursijas laikā tās vadītāja 
Marita Horna klātesošajiem pa-
stāstīja, ka ielā dzīvoja visiem 
pāvilostniekiem zināmā Bille, 
kura audzēja un tirgoja puķes, 
bet viņas meita Velta bija kino-
mehāniķe, kas kultūras namā 
rādīja kino, un sportiste, kas ar 
izciliem panākumiem zvejnie-
ku spartakiādēs un sacensībās 
nesa slavu Pāvilostai. Savukārt 
ēku Lejas ielā 9 būvējis skroderis 
Alfrēds Kunstmanis kopā ar kok-
amatnieku Miķeli Šicu. Alfrēda 
dzīvesbiedre Alise Kunstmane 
bija izslavēta kūku cepēja un vie-
na no sievietēm, kura strādājusi 
pie Pāvilostas molu būves. Tagad 
mājas īpašniece ir Baiba Traut-
mane, kas arī cep garšīgas kūkas 
un kopā ar dzīvesbiedru ierīkoju-
si šeit viesu māju.

Šajā ielā dzīvojusi vēl viena 
izslavēta kūku cepēja – Maija 
Blaubārde. Viņas vīrs Linards 
bijis metinātājs, bet brīvajā laikā 
mīlējis fotografēt, un viņa tverta-
jos kadros saglabāta pilsētas vēs-
ture. Svētku dienā Maijas maz-
dēls Raitis rosījās pie plīts, cepot 
bada pankūkas, ar ko cienāja 
svētku viesus. Viņš pie mājas 
bija pacēlis sarkanbaltsarkano 
karogu, ko Linards padomju lai-
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Foto: M. Kurčanova

kā bija glabājis mājas bēniņos un 
atmodas sākumā, lepni plīvojošu, 
nesis cauri pilsētai pirmajā pāvi-
lostnieku rīkotajā manifestācijā. 

Bet Lejas ielā 15 dzīvoja skro-
deris Dāvids Kunstmanis, kurš 
šo amatu iemācīja arī diviem 
saviem bērniem – Alfrēdam 
Kunstmanim un Malvīnei Šicei. 
Viena no vecākajām relikvijām, 
kas svētku laikā bija izliktas ap-
skatei, bija Dāvida šūtais kažoks, 
ko saglabājusi viņa mazmeita 
Malvīne Strazdiņa. Pašlaik mājas 
īpašnieks ir Pēteris Vasulis, kurš 
veco ēku atjaunojis atbilstoši Pā-
vilostas novada teritorijas plāno-
juma (2012.–2024. g.) apbūves 
noteikumiem, par ko saņēma no 
biedrības atzinību par autentis-
kuma saglabāšanu, bagātinot 

pilsētas kultūrvēsturisko ainavu.
Un ar šo gadu Lejas iela iegu-

vusi jaunu tradīciju – Lejas ielas 
maratonu, kas notika 15. augustā 
un bija plaši apmeklēts. To, atsau-
coties Maritas ierosinājumam, 
organizēja Lejas ielas iedzīvotāja 
Irita Birzniece-Vencela kopā ar 
māsas Solvitas Lauvas ģimeni. 
Skrējiena dalībnieki ierosināja šo 
pasākumu rīkot arī nākamgad.

Savukārt Lejas ielā 13a dzīvo 
ļoti radoša ģimene. Māju savai 
ģimenei būvējis Kārlis Matisons, 
kurš rakstījis dzeju un kompo-
nējis dziesmas, ko itin bieži var 
dzirdēt Pāvilostas baptistu baznī-
cā. Šeit vasaras pavada Matisonu 
ģimenes atvases – jaunā māks-
liniece Agnese Veinberga, kura 
ar lepnumu nes omes uzvārdu 

un svētku reizē sētā bija izlikusi 
savas gaišās, pozitīvas emocijas 
raisošās gleznas, un Kārļa dēls 
Valdis Matisons, kurš par godu 
Lejas ielas svētkiem bija saraks-
tījis dzejoli. 

Ekskursija noslēdzās pie ie-
las pēdējā nama Lejas ielā 21, kas 
labi zināma kā “Sāls māja”. Vi-
denieku ģimenes atvase Valters 
pastāstīja klātesošajiem, ka no-
pietni nodarbojas ar sērfošanu, 
Pāvilostas putnu iepazīšanu un 
zīmēšanu, bet viņa mamma Bri-
gita pastāstīja par pašas projek-
tēto māju, kas 2019. gadā saņēma 
Arhitektūras gada balvu. 

Lejas ielas noslēgumā uz jū-
ras fona tapa tradicionālā pasā-
kuma apmeklētāju kopbilde.

Dienas izskaņā Pāvilostas 

pilsētas kultūras namā bija ie-
spējams nobaudīt Silvas un Gitas 
vārīto gardo griķu zupu, bet pēc 
tam zālē noskatīties Sabiles ama-
tierteātra muzikālo izrādi “Muce-
nieks un muceniece”.

Biedrības “Pāvilostas kul-
tūrvēsturiskais vides centrs” 
vadītāja Marita Horna atklāj, ka  
nākamgad svētkus svinēsim Kal-
na ielai, un lielu paldies saka Pā-
vilostas novada pašvaldībai par 
finansiālo atbalstu, Pāvilostas 
novadpētniecības muzejam un 
īpaši krājuma glabātājai Larisai 
Ķipstei par atsaucību fotogrāfi-
ju un priekšmetu izmantošanā, 
Pāvilostas kultūras namam par 
līdzdalību, kolēģei Gunai par 
praktisko palīdzību, Malvīnei 
Strazdiņai un Lidijai Kreidenai 

par sniegto informāciju. Vislie-
lākais paldies visiem ielas ie-
dzīvotājiem, kuri dalījās ar sa-
vām fotogrāfijām, stāstiem, bija 
atsaucīgi, pretimnākoši, izdomas 
bagāti un atvērti svētkiem! 

Bet visvislielākais paldies 
maniem vislabākajiem, vispa-
cietīgākajiem un visuzticamā-
kajiem palīgiem – meitai Elīnai, 
mazmeitai Lailai Annai un vīram 
Andrim!

Uz tikšanos Kalna ielas svēt-
kos!

Rakstu veidoja biedrības 
“Pāvilostas kultūrvēsturiskais 

vides centrs” vadītāja 
Marita Horna un pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova

Mūsu mīļā Pāvilosta,
Tu jūras mezglā sietā josta.
No daudzām aukliņām šī josta sieta,
Un katrai aukliņai savs nosaukums un sava vieta.
Tās savā starpā saistītas un stipri turas,
Lai visos vējos spētu noturēt pirms daudziem gadiem uzvilktās šeit buras.
Starp visām citām jostā vieta arī aukliņai ar nosaukumu Lejas iela.
No kalniņa uz leju tā uz mūsu dzintara jūru ved no Dzintaru ielas.
Nav Lejas iela izcilāka ne ar ko, kā visas citas,
Bet mums, kam šajā ielā saknes vītas,
Nav svarīgākas ielas vairs nekur.
Mūs Lejas iela vienmēr aicina un savos vijumiņos cieši tur.
Priecāsimies, līksmosim, ir šodien diena liela
Mums, visiem tiem, kam sirdī LEJAS IELA!

 (Valdis Matisons, 22.08.2020.)

Plašāku fotoreportāžu skatieties www.pavilosta.lv  sadaļā “FOTOGALERIJAS”.
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Jau jau 22. reizi Pāvilostā 
tika plānots “Senās uguns nakts” 
pasākums. Sākotnēji pasākuma 
norisi apdraudēja valstī esošā 
Covid-19 pandēmija un noteik-
tie ierobežojumi, bet, tuvojoties 
pasākuma norises datumam 29. 
augustam, kļuva skaidrs, ka Pā-
vilostas novada TIC un citi pie-
saistītie organizatori var rīkot pa-
sākumu ar koncertu programmu, 
tenisa čempionātu, amatnieku 
un mājražotāju tirdziņu, bērnu 
ballīti, ikgadējo Sakas upes re-
gati “Pāvilostas asaka”, uguns 
skulptūru performanci “Vakara 
zvaigzne” un citus notikumus vi-
sas dienas garumā. 

Sestdiena iesākās ar Pāvilos-
tas tenisa čempionāta noslēguma 
posmu. Lai gan laika apstākļi līdz 
pēcpusdienai bija slikti, lija lietus, 
turnīra dalībnieki, par spīti tam, 
nenogurstoši cīnījās par šī gada 

čempiona titulu. Par turnīru vai-
rāk lasiet 15. lpp.

Sakas upes regatei “Pāvilostas 
asaka” bija pieteikušās 12 koman-
das, bet pirms laivojuma sākuma 
puse no komandām izlēma trasē 
nedoties, jo regates laikā tika so-
līts visstiprākais lietus. Šī ziņa no-
biedēja dalībniekus, un laivotāju 
skaits strauji saruka. TIC vārdā 
lielu paldies sakām tām sešām 
komandām, kuras tomēr izlēma 
doties trasē. Uzmundrinājušies ar 
karstu kafiju un nedaudz ieturēju-
šies ar svētku kliņģeri, dalībnieki 
jautro pirātu pavadībā iesildījās 
un tad devās 8 km laivojumā no 
Tebras un Durbes satekas jeb Sa-
kas upes sākuma līdz Pāvilostas 
novadpētniecības muzejam, pa ce-
ļam veicot piecus kontrolpunktus. 
Nonākuši pēdējā kontrolpunktā, 
dalībnieki muzejā sasildījās un 
tika apbalvoti. Vēlreiz paldies 

komandām “Viļņu ielas mafija”, 
“Gliemeži”, “Vīngliemeži”, “Uzva-
rētāji”, “Gumijnieki”, “Nepacelti 
enkuri” un kontrolpunktu sar-
giem – Baibai Blaubārdei, Mudītei 
Zamarītei, Silvai un Gitai.

Lietus ieviesa korekcijas arī 
amatnieku un mājražotāju tirdzi-
ņā. Tirgotāji, kas no tā nenobijās, 
piedāvāja gan tekstilizstrādāju-
mus un saimniecībā noderīgus 
koka izstrādājumus, gan rotas 
skaistumam, kā arī ikvienam bija 
iespēja palutināt sevi ar dažādiem 
gardumiem.

Lielie un mīkstie multiplikā-
ciju tēli izklaidēja atnākušos bēr-
nus, bet jautrie pirāti ar mazajiem 
svētku apmeklētājiem devās dār-
gumu medībās.

Pēc bērnu aktivitātēm uz 
muzeja skatuves kāpa Jānis Nar-
kevics un Edgars Jānis Kārkliņš, 
nesot muzikālu sveicienu ar ģitā-
ras un saksofona skaņām. Paslē-
pušies zem lietussargiem, klau-
sītāji aktīvi atbalstīja mūziķus ar 
aplausiem. 

Piepūšamās atrakcijas šo-
reiz tika atceltas, bet putu ballīte 
sirdī jaunajiem gan noritēja pēc 
plāna. Jaunums ir krāsainās pu-
tas, un, kad tika uzpūstas rozā 
putas, mammas smejoties teica: 
“Izskatās pēc maziem zefīra gaba-
liņiem!”

Akmens līdzsvara krāvumi no 
“Stone Balance” nenotika lietus 
dēļ, bet pārējā programma nemai-
nījās.

Kempingā “Wonderland” bija 
pludmales skatuve, un apmeklētā-

Aizvadīts “Senās uguns  nakts” pasākums

jus priecēja “Oranžās brīvdienas”, 
Dj Lady Krii un Dj Krii, Reinis 
Jaunais, bet virtuvē darbojās un 
ēdienus gatavoja Havjērs Garsija.

Vakarpusē uz muzeja skatu-
ves uzstājās džeza grupa “Lucky 
Hunters”.  Tā kā lietus mākoņi 
tad bija jau izklīduši, uz koncertu 
atnāca prāvs skaits apmeklētāju. 
Arī krodziņa un viesu mājas “Āķa-
gals” viesi no saviem numuriņiem 
varēja baudīt pozitīvo un jaudīgo 
priekšnesumu. Līdzi dejoja gan 
jauni, gan veci.

Un tad jau centrālais notikums 
– uguns skulptūras iedegšana. 
Šajā gadā Pāvilostas pludmalē bija 
nokritusi “Vakara zvaigzne”. Par 
muzikālo pavadījumu un uguns 
šovu rūpējās “Pulse Effect”. Sa-
gaidīt saulrietu un uguns skulp-
tūras iedegšanu bija sanākuši ļoti 
daudz cilvēku, diemžēl lietus bija 
darījis savu un skulptūru iedegt 
māksliniekam bija ļoti, ļoti grūti. 
Kad lielākā daļa cilvēku jau bija 
devušies prom un palikuši tikai 
nedaudzi pacietīgākie, skulptūra 
beidzot iedegās un naksnīgajās 

Pāvilostas debesīs parādīja visu 
savu krāšņumu. Izturīgākie prie-
cājās un skaisto skatu iemūžināja. 
Pēc tam visi izklīda pa vakara bal-
lītēm. 

Pāvilostas promenādē spēlē-
ja mūsu pašu “Piemare”, un ap-
meklētāji aktīvi dejoja, jo tā bija 
šā gada vienīgā zaļumballe. MK 
noteikumi šajā laikā paredzēja, ka 
ballītei jābeidzas pulksten 24.00, 
bet tas nemazināja pozitīvo no-
skaņojumu atnākušo vidū.

Kempingā “Wonderland” uz 
ballīti aicināja grupas “Baltinos” 
un “Louie Fontaine & Starlight Se-
archers”. 

Svētdienas rītā Kalna ielā 
notika sporta inventāra tirdziņš 
un “Skrituļošanas viļņa čempio-
nāts”, kurus sestdien slikto laika 
apstākļu dēļ nācās pārcelt. Laiks 
svētdien bija, kā jau vasarā, silts 
un saulains. Čempionātā piedalī-
jās 22 dalībnieki. Vecuma grupā 
līdz 10 gadiem 1. vieta Manu Pu-
riņam, 2. vieta Dāvim Ozolam, 3. 
vieta Kurtam Zabarovskim. Vecu-
ma grupā līdz 15 gadiem 1. vieta 
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Vincentam Mūrniekam, 2. vieta 
Valtam Videniekam, 3. vieta Ro-
bertam Vaškum. Sieviešu grupā 
1. vieta Santai Vēverei, 2. vieta 
Aijai Moricai, 3. vieta Kristiānai 
Igelai. Vīriešu grupā 1. vieta Dzin-
taram Saulmanim, 2. vieta Jānim 
Mūrniekam, 3. vieta Agrim Bur-
mistrim. Pro grupā 1. vieta Jānim 
Kipuram, 2. vieta Naurim Dauk-
štam, 3. vieta Krišjānim Tūtānam. 
Speciālā balva par labāko stilu To-
mam Petrušēvicam.

Paldies visiem iesaistītajiem 
pasākuma rīkošanā un apmek-
lētājiem, kuri nenobijās no me-
teorologu dzeltenā brīdinājuma 

par laika apstākļiem sestdien un 
apmeklēja Pāvilostu un “Senās 
uguns nakti”.

Speciālais paldies no Pāvilos-
tas TIC Dainai Vītolai un Maritai 
Kurčanovai par fotogrāfijām, Iri-
nai Kurčanovai par atbalstu un 
telpām, inventāru, kultūras nama 
darbiniecēm – Gitai, kas nāca 
mums palīgā, Silvai un Maritai 
par tirdziņa organizēšanu un ko-
ordinēšanu, Baibai un Mudītei 
par iesaistīšanos kontrolpunktu 
nodrošināšanā, “Muižkalniņiem” 
par gardajiem kliņģeriem, zivju 
veikalam “Kaija” par zivtiņām. 
Izpilddirektoram un labiekārto-

šanas daļas puišiem par saimnie-
ciskiem darbiem, gan gatavojoties 
svētkiem, gan svētku laikā, Pēte-
rim Brīniņam par mūziķu uzrunā-
šanu, koncertu nodrošinājumu ar 
aparatūru un milzīgo darbu čem-
pionāta organizēšanā un atbalstī-
tāju meklējumos. Paldies, paldies, 
paldies ikvienam par palīdzīgu 
roku, lai šie svētki varētu notikt 
un priecēt gan pāvilostniekus, 
gan ciemiņus!

Tiekamies nākamā gada 
28. augustā!

Pāvilostas novada TIC 
konsultante Anta Lībiete

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

Foto: M. Kurčanova

Foto: D. Vītola
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8. augustā Ziemupē notika 
gadskārtējais ziemupnieku sa-
iets, šogad tas norisinājās jau 
16. reizi!

Rīts iesākās ar dievkalpo-
jumu Ziemupes ev. lut. baznīcā 
un kapusvētku dievkalpojumu 
Ziemupes kapos. Tālāk sekoja 

īss svētku brīdis pie Ziemupes 
tautas nama, kurā  Daina un 
Skaidrīte, atzīmējot Ziemupes 
bibliotēkas un tautas nama 90. 
gadskārtu, kavējās atmiņās, pār-
skatot un lasot tā laika liecības 
no Andreja Zēberga dienasgrā-
matas. Svarīgs bija arī atskats uz 

pagājušajā gadā padarīto Ziemu-
pē. Un padarīts nav maz. Ziemupi 
apmeklējuši ļoti daudz cilvēku, 
par ko liecina apmeklētāju skaits 
pagājušajā vasarā atklātajā Jūras 
mājā, nesen izremontētajā biblio-
tēkā un Ziemupes “KulTūrBodē”. 
Šajā dienā Daina un Skaidrīte 

ZIEMUPNIEKU SAIETS

Foto: V. Braže

sveica biedrību “Ziemupīte” 10 
gadu pastāvēšanas jubilejā, jo 
Ziemupes kultūras iestādēm vien-
mēr bijusi sadarbība ar biedrību.

Un tad sekoja šo svētku tik 
ļoti gaidītais brīdis – dziedošo 
māsu Legzdiņu koncerts. Savu-
kārt Jūras mājā ikviens varēja 
apskatīt fotogrāfu grupas “Lie-
pājas pozitīvs” darbu izstādi 
“Mans”. Bet vakarā Ziemupes 
tautas nama pagalmā zaļumballē 
spēlēja grupa “Piemare”, pirmajā 
starpbrīdī pasākuma dalībniekus 
sveica Igetas Gaiķes grupas “Tev 
un man” dziedošie bērni, kuru 
vasaras nometnes jau daudz 
gadu notiek Ziemupē. Ievērojot 
visus šī brīža MK noteikumus, 
balle beidzās pusnaktī, līdz ar 
brīdi, kad mājās no kulšanas de-
vās kombaini.

Ziemupes tautas nama vadī-
tāja Daina saka paldies visiem, 
kuri iesaistījās svētku pasāku-
ma vietas tapšanā – puišiem no 
Pāvilostas par skatuvi, Raitim, 
Gintam un Guntim par ballītēm, 
Edgaram par siena ruloniem, 
Koļam par meijām, Ivetai un 
Dainai par pušķošanu. Paldies 
apmeklētājiem, jo 100 nav ne-
maz tik maz!

Nākamais ziemupnieku sa-
iets paredzēts 2021. gada 7. au-
gustā. Tad ar mums kopā solās 
būt Ēriks (ne tikai) no grupas 
“Hameleoni”.

 
Vita Braže 

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

21. augustā atpūtas lauku-
mā pie Pāvilostas novadpēt-
niecības muzeja Pāvilostas 
pilsētas kultūras nams aici-
nāja baudīt rāmu piektdienas 
vakaru, klausoties saulrieta 
koncertu, kurā uzstājās duets 
“Violin diivas”. Tajā apvienoju-
šās vijolnieces Lelde Zaržecka 
un Inese Fedorovska.

Abas mūziķes apmeklētājiem 
bija sagatavojušas pārsteigumu – 
pirmajā daļā klausītāji izbaudīja 
dzīvās improvizācijas koncertu 
ar meditatīvu mūziku, bet otrajā 
daļā skanēja populāras latviešu 
estrādes dziesmas.

Viss, kas skanēja koncerta 
pirmajā daļā, bija uz vietas im-
provizēta performance. Skanēja 
blokflauta, kokle, bungas, citi 
sitam instrumenti un pat vienkār-
šas stikla glāzes. Visa koncerta 
pamatā bija divas vijoles, kuru 
skanējumu papildināja medita-
tīvas mūzikas audioceliņš, kas 
klausītājus vēl vairāk vedināja 
gremdēties pārdomās un vienkār-
ši baudīt skaisto un rāmo vakaru.

Vijoļu dueta dalībniece Lelde 
Zaržecka ieguvusi profesionālo 
bakalaura un maģistra grādu 
solo izpildītājmākslā Jāzepa Vī-
tola Latvijas Mūzikas akadēmijā, 
papildinājusi zināšanas Itālijā, 
Milānas konservatorijā, kā arī 

Uzstājas vijolnieču duets “Violin diivas”
Foto: M. Kurčanova

dažādos mūzikas projektos Lat-
vijā un ārvalstīs. Kā viesmāksli-
niece viņa spēlējusi gan kamer-
orķestra “Sinfonietta Rīga”, gan 
Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra sastāvā, kā arī vairākus 
gadus strādājusi “The Amber-
sound Orchestra” kolektīvā. Otra 
mūziķe Inese Fedorovska studē-
jusi vijoļspēli Vīnes Mūzikas 
un tēlotājmākslas universitātē 
un Jāzepa Vītola Latvijas Mū-
zikas akadēmijā. Pēc studijām 
kā viesmāksliniece muzicējusi 
visos Latvijas profesionālajos 

orķestros, kā arī strādājusi izcilā 
vijolnieka Gidona Krēmera iz-
veidotajā kamerorķestrī “Kreme-
rata Baltica”. Kā solo mākslinie-
ce Fedorovska kopā ar orķestri 
uzstājusies Rīgā, Cēsis, Berlīnē, 
spēlējusi solo koncertus Latvijā 
un Austrijā.

Atraktīvais vijoļu duets klau-
sītājiem sniedza neaizmirstamas 
emocijas, spilgtus iespaidus un 
krāšņu muzikālo baudījumu.

Sabiedrisko attiecību speciā-
liste Marita Kurčanova

21. augusta pievakarē Vērgales 
muižas laukumā uz brīvdabas kon-
certu aicināja Inese Bergmane un 
Edgars Pujāts.

Pirms koncerta skatītājus ar 
Kristapa Pujāta dzejas rindām 
uzrunāja Vērgales kultūras nama 
vadītāja Velga Freimane.

Koncertprogrammā mākslinie-
ki izpildīja gan aktiera E. Pujāta 

dēla Kristapa sacerēto dziesmu, 
gan arī tautā jau labi zināmās 
R. Paula, I. Kalniņa un citu kompo-
nistu populārās dziesmas, kurām 
klausītāji varēja dziedāt līdzi.

Pēc koncerta bija balle kopā 
ar Aldi Briljonoku. Kultūras nama 
vadītāja saka paldies Onai un Zig-
mundam par palīdzību.

Vita Braže

“ Es esmu 
 mīlējis…”

VAKANCE
Vērgales pagasta PII “Kastanītis” AICINA DARBĀ  
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS METODIĶI uz nepilnu likmi.

Prasības pretendentam: augstākā pedagoģiskā izglītība,  
arī pirmā līmeņa pedagoģiskā augstākā profesionālā izglītība.
Kontakti: tālrunis 26125791; e-pasts liena.ernstsone@gmail.com.

Foto: V. Braže
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Šogad pateicības rakstus 
par profesionālu un nesavtīgu 
darbu muzeju jomā pasniedza 
Latvijas Republikas Kultūras 
ministrs Nauris Puntulis un 
Latvijas Muzeju biedrības val-
des priekšsēdētāja Zane Grīn-
valde. 

Šie muzeju jomas profesionāļi 
glabā, pēta un dalās ar kultūras 
mantojumu, interpretē to gan 
mūsdienu sabiedrībai, gan sagla-
bā nākamajām paaudzēm. Ikviens 
darbs un profesija muzejā ir nozī-
mīgi un prasa patiesu mīlestību 
pret darbu un misijas apziņu. 

Lepojamies un sveicam!
Aicinām iepazīties ar pateicī-

bas rakstu saņēmējiem un pievie-
noties apsveikumiem:

Iveta Bērziņa – Cēsu vēstures 
un mākslas muzeja krājuma gla-
bātāja;

Valentīna Slavkovska – Dau-

gavpils novadpētniecības un  māk-
slas muzeja Vēstures nodaļas va-
dītāja;

Natālija Sitiņa – Daugavpils 
novadpētniecības un mākslas mu-
zeja sekretāre;

Valda Vorza – Gulbenes no-
vada vēstures un mākslas muzeja 
direktore;

Juris Ciganovs – Latvijas 
Kara muzeja direktora vietnieks 
pētniecības darbā;

Barba Ekmane – Latvijas 
Kara muzeja Krājuma nodaļas va-
dītāja;

Sandra Mackēviča – Latvijas 
Kara muzeja direktora palīdze;

Iveta Derkusova – Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja direk-
tora vietniece krājuma darbā;

Una Kastanovska – Latvijas 
Nacionālā mākslas muzeja Res-
taurācijas nodaļas vadītāja;

Daina Ziemele – Latvijas Na-

cionālā vēstures muzeja Restaurā-
cijas departamenta restauratore;

Irina Kurčanova – Pāvilos-
tas novadpētniecības muzeja 
vadītāja;

Līva Grudule – Piebalgas 
muzeju apvienības “Orisāre” va-
dītāja;

Ilona Miezīte – Rakstniecī-
bas un mūzikas muzeja mākslas 
eksperte;

Ligita Linmeiere – Rakstnie-
cības un mūzikas muzeja krājuma 
glabātāja;

Gunārs Dortāns – Rīgas mo-
tormuzeja Restaurācijas daļas va-
dītājs;

Ieva Miķe – Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzeja dokumentu 
restauratore;

Maira Miķelsone – Valmie-
ras muzeja galvenā krājuma gla-
bātāja.

Latvijas Muzeju biedrība

Pāvilostas muzejs saņem 
Pateicības rakstu

Laikā, kad daudzi ir neziņā 
par to, kas notiek un kurp mēs 
virzāmies, biedrība “Vērgalīte” 
izlēma, ka Pāvilostas pašval-
dības līdzfinansētais projekts 
“Radošās dienas Vērgalē un Zie-
mupē” būs.

1. augustā projekta dalībnieki 
pulcējās Vērgales sporta hallē. No-
darbība TDA “Rucavietis” vadītāja 
Justa Celma vadībā tika veltīta 
ķermeņa “iekustināšanai”. Vadī-
tājs stāstīja par ķermeņa uzbūvi 
un to, kā ar dažādu vingrojumu 
palīdzību varam uzlabot locītavu 
mobilitāti, saišu plastiskumu un 
muskuļu darbību. Protams, visus 
vingrinājumus uzreiz izpildījām 
praktiski. Pēc tam tika izdejoti 
latviešu tautas deju soļi, apguvām 
arī jaunus, līdz šim nedejotus pol-
kas soļus un kombinācijas.

Lai attīstītu koncentrēšanās 
spējas, paplašinātu iztēli, apzinā-
tos savas emocijas un apgūtu ska-
tuves kultūru, notika aktiermeis-
tarības nodarbība pieredzējušās 
režisores Dainas Kandevicas va-
dībā.

Radošā diena Vērgalē noslē-
dzās ar pasākumu, kurā deju 
kolektīva “Vērgalīte” dalībnieki 
dalījās iespaidos par aizvadīta-
jiem Latvijas simtgades Dziesmu 

un deju svētkiem, kopā noskatī-
jāmies deju lielkoncerta “Māras 
zeme” videoierakstu.

2. augustā radošā diena Zie-
mupē sākās ar fizioterapeites 
vadītu fizisko aktivitāšu nodar-
bību brīvā dabā, turpinājās ar 
līnijdeju nodarbību, kuras laikā 
iemācījāmies divas jaunas dejas, 
kuras tūlīt arī nodemonstrējām 
skatītājiem pie Ziemupes “Kul-
TūrBodes”.  Aizraujošus stāstus 
par Ziemupes ļaudīm, zveju un sa-
dzīvi izstāstīja Daina Vītola Jūras 
mājā. Radošās dienas  noslēdzās 
ar dziesminieces, Liepājas rado-
šās telpas “Austras istaba” vadī-
tājas Ineses Muižnieces sirsnīgo 
koncertu.

Dziesma skan, un stāsts tiek 
radīts, atliek ieklausīties un sa-
dzirdēt. Tā mēs iedvesmojāmies, 
lai radītu mūsdienu stāstu par 
mums, par mūsu zemi. Bet nekas 
jau nebeidzas. Ar šo pasākumu 
deju kolektīvs “Vērgalīte” sāk 
savu kārtējo deju sezonu. Gaidām 
mūsu pulkā jaunus dejotājus, lai 
kopā turpinātu radīt, iedvesmotos 
paši un iedvesmotu citus.

 
Deju kolektīva “Vērgalīte” 
dejotāja, projekta vadītāja 

Ineta Brensone

Radošās dienas 
Vērgalē un Ziemupē

Foto: I. Skābarde

Atzīmējot ikgadējās Dzejas 
dienas, Pāvilostas bibliotēka pie-
dāvāja doties laukā no bibliotēkas 
telpām un dzeju klausīties kādā 
citā vietā pilsētā, šoreiz atpūtas 
laukumā pie Pāvilostas novadpēt-
niecības muzeja.

4. septembra pievakarē, stun-
du pirms saulrieta, Pāvilostas bib-
liotēka dzeju un mūziku aicināja 
baudīt kopā ar komponistu, dzie-
dātāju, dzejnieku Lauri Valteru.

Līdz šim savus dzejoļus Lauris 
Valters publicējis sociālajos tīklos 
un saņēmis daudzu cilvēku pozitī-
vās atsauksmes ar vēlmi tos kopā 
ieraudzīt vienotā dzejoļu krājumā. 
Rezultātā ir tapusi dzejoļu izlase, 
kas apkopota krājumā “Visumā 
veidoti vārdi”. “Mēs esam Visu-

mā, un Visums ir mūsos. Prieks 
būt, pieredzēt, sajust un dalīties 
vārdos, kuri ietver mīlestību, cil-
vēkus, dabu un dzimtenes sajūtu. 
Vārdus, kuri atceļo pie manis no 
Visuma frekvencēm, pierakstu jau 
sen. Visupirms tie bija dziesmu 
teksti latviešu un arī angļu valodā, 
bet pēdējos aptuveni piecus sešus 
gadus tie veidojās arī pārdomu un 
dzejas formā,” atklāj dzejoļu krāju-
ma autors.

Pasākuma apmeklētāji, ērti 
iekārtojušies uz soliņiem pie mu-
zeja, nesteidzīgi baudīja rāmo va-
karu, Laura dzejas lasījumus un 
klausījās viņa dziedājumā. Dažām 
labi zināmām dziesmām līdzi dzie-
dāja arī klausītāji.

Lauris Valters dziesmu teks-

tus sāka rakstīt 14 gadu vecumā. 
2000. gadā viņš kopā ar vidus-
skolas biedriem nodibināja grupu 
“Ēnas”, ar kuru saistīti mūziķa 
daiļrades 12 gadi. Šobrīd Lauris 
Valters uzstājas kā solo māksli-
nieks, pēdējo gadu laikā sniegti 
daudzi skanīgi koncerti dažādās 
Latvijas pilsētās. 2019. gada rudenī 
iznāca Laura Valtera pirmais solo 
albums ar 18 kompozīcijām “Mir-
klī ieklausies”. Sarakstīts arī kriet-
ni daudz dzejoļu, pērn rudenī klajā 
nāca viņa pirmais dzejoļu krājums 
“Visumā veidoti vārdi”, kuru par 
piemiņu Lauris uzdāvināja arī Pā-
vilostas bibliotēkai. 

Sabiedrisko attiecību speciālis-
te Marita Kurčanova

Atzīmē dzejas dienas Foto: M. Kurčanova
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Pēc aktīvas un darbīgas vasa-
ras 1. septembrī bērniem durvis 
vēra arī Vērgales pirmsskolas iz-
glītības iestāde “Kastanītis”. Svi-
nīgajā brīdī iestādes laukumiņā 
bērni kopā ar vecākiem pulcējās, 
lai iepazītos ar grupu skolotājām, 
auklītēm, kas čakli strādājušas, lai 
sagaidītu “kastanīšus” rūpīgi iztī-
rītās un iekārtotās grupiņās.

Uz jauno mācību gadu vislielā-

kās pārmaiņas ieviestas sešgadīgo 
un četrgadīgo bērnu grupā “Pūcī-
tes”. Lai varētu uzņemt visus bēr-
nus, iegādātas jaunas sabīdāmas 
gultas, līdz ar to grupas guļamista-
ba kļuvusi plaša, bērniem droša un 
daudzfunkcionāla. Arī grupas telpa 
iekārtota ar jauniem bērnu galdiem 
un plauktiem, veidojot aktivitāšu 
centrus. Grupā “Pūcītes” šogad sko-
lai gatavosies 15 sešgadīgie un līdz-

JAUNAIS MĀCĪBU GADS NESIS PĀRMAIŅAS       PĀVILOSTAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Aiz kāpām norietēs saule
 Un jūra kā zelts vizuļos,
Jo nav nekas pasaulē lielāks
Par vēl vienu satikšanos.
 Bet vēji liedagā svilpo,
Un kurš gan klusinās tos,
Jo mēs taču gaidījām ļoti
Šo brīnišķo satikšanos.

 (Guntars Račs) 

Pienācis košu gladiolu, mīļu 
smaidu, atkalredzēšanās prieka 
un jaunu mērķu laiks. Kāds pirmo-
reiz ver zināšanu pasaules durvis, 
citam tā ir priekpilna atgriešanās 
skolā pēc vasaras brīvdienām. 

Pāvilostā septembris ienesis 
jaunas pārmaiņas – Pāvilostas sko-
la, kas lepni 30 gadu garumā nesu-
si vidusskolas vārdu, piedzīvojusi 
pārmaiņas un turpmāk būs pazīs-
tama kā Pāvilostas pamatskola.

Bet arī šajos pārmaiņu laikos 
skolēni un pedagogi ik rītu mēros 
ceļu uz skolu un, dodoties pretī 
saviem mērķiem, teiks: “Labrīt, 
skola!”

Pāvilostas pamatskolā Zinību 
diena 1. septembrī tika sagaidīta ar 
pozitīvām emocijām, un prieks sta-
roja gan skolēnu un viņu vecāku, 
gan pedagogu sejās. Piedzīvotais 
satraukums un pārmaiņas ierasta-
jā ikdienā saistībā ar attālināto mā-
cīšanos iepriekšējā mācību gadā 
skolēnos vēl vairāk veicināja vēlmi 
satikties ar klasesbiedriem un pe-
dagogiem klātienē skolā. 

Arī šis mācību gads iesācies ar 
visiem valstī noteiktajiem ierobe-
žojumiem, tādēļ skolēni svētku rītā 
pulcējās savās klasēs, kur vasaras 
notikumus un šajā mācību gadā sa-
sniedzamos mērķus pārrunāja ar 
klases audzinātāju.

Pāvilostas pamatskolas 9. klase un audzinātāja Baiba Arāja.

Foto M. Kurčanova

PĀVILOSTAS PAMATSKOLĀ
Bet nedaudz vēlāk skolēni, 

pedagogi, skolēnu vecāki un citi 
ģimenes locekļi pulcējās skolas 
priekšpusē jeb visiem labi zināma-
jā “skolas pakavā”, lai, kā ierasts, ar 
svinīgu brīdi uzsāktu jauno mācību 
gadu. Skaļi skanot skolas zvanam, 
ar aplausiem un sirsnīgiem sveicie-
niem tika sagaidīti nākamie absol-
venti – 9. klases skolēni un tie, kuri 
uzsāk mācības – 1. klases skolēni. 
Šajā mācību gadā skolā mācās 84 
skolēni, no tiem deviņi ir pirmklas-
nieki un 14 nākamie absolventi.

Šogad 9. klases audzinātāja 
ir Baiba Arāja, savukārt deviņus 
pirmklasniekus skolas gaitās ieva-
dīs Gaida Benete.

Pēc valsts himnas klātesoša-
jiem apsveikuma vārdus veltīja 
skolas direktore Marita Rolmane, 
norādot, ka šogad Pāvilostas domes 
priekšsēdētājs nevarēja ierasties 
uz svinīgo mācību gada atklāšanas 
pasākumu, bet sūta laba vēlējumus 
ikvienam jaunajā mācību cēlienā. 
Tāpat direktore pavēstīja, ka šajā 
mācību gadā skola īstenos A mo-
deļa izglītības procesu, kas paredz 
darbu klātienē skolā, taču arī no-
rādīja, ka situācija var mainīties, 
ja valstī palielināsies ar Covid-19 
saslimušo skaits un tiks noteikti 
stingrāki ierobežojumi.

Direktore uzsvēra, ka liels pār-
baudījums bija attālinātā mācīša-
nās aizvadītajā mācību gadā, jo bija 
jāapgūst daudzas jaunas prasmes. 
“Iesākumā tehnoloģijas un jaunās 
programmas likās kā slogs un ra-
dīja papildu spriedzi, bet tagad 
saprotam, ka tas ir ērts rīks, ko 
noteikti izmantosim arī šajā mācī-
bu gadā. Tehnoloģijas ir mūsdienu 
neatņemama sastāvdaļa.” Direkto-

re klātesošos informēja par skolas 
jaunumiem un citiem ieplānotiem 
pasākumiem – šā gada oktobrī no-
tiks skolas akreditācija, ēdināšana 
atkal būs divās maiņās, joprojām 
skolēniem tiks nodrošināta paga-
rinātā dienas grupa, bet 1. un 2. 
klašu audzēkņiem būs peldēšanas 
apmācības Liepājā. 

Uzrunas noslēgumā direkto-
re uzsvēra, ka skola māca vērtēt 
cilvēkus pēc viņu talantiem, prāta 
spējām un darbiem, un novēlēja, 
lai jaunais mācību gads būtu intere-
sants, ražīgs un notikumiem bagāts. 
Direktore pirmklasniekiem novēlē-
ja izturību, bet 9. klases skolēniem 
– atrast savu ceļu lielajā dzīvē.

Savukārt Pāvilostas pamatsko-
las direktores vietniece mācību 
darbā Aina Jakovļeva neslēpa prie-
ku, ka visa skolas saime var tikties 
klātienē, taču arī atgādināja, cik 
svarīgi ir ievērot visus epidemiolo-

ģiskos noteikumus, lai visi paliktu 
veseli arī turpmāk. Viņas vēlējums 
skolēniem: “Cilvēka prātam ir trīs 
atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. 
Tās ir cipars, burts, nots. Jeb – zi-
nāt, domāt, sapņot (Viktors Igo). 
Lai kabatā jums ir šīs trīs atslēgas! 
Pedagogiem vēlu izturību, dzīves-
prieku un smaidu, bet direktorei – 
lai ir enerģija, kas vienmēr ir bijusi 
līdz šim!”

Turpinājumā Aina Jakovļeva 
un Marita Rolmane iepazīstināja 
ar pedagogu sastāvu un tehniska-
jiem darbiniekiem, sveicot viņus 
ar ziediem. Ar īpašu piemiņas dā-
vanu tika sveikti skolas 1. klases 
audzēkņi un audzinātāja Gaida 
Benete. Arī skolēni ar krāsainiem 
rudens ziediem sveica savu klases 
audzinātāju. 

Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolas direktore Inga Šnore 
novēlēja veiksmīgu un izdevušos 

mācību gadu un aicināja Mūzikas 
un mākslas skolā apgūt piedāvātās 
mācību programmas.

Pirmajā skolas dienā muzikālu 
sveicienu bija sagatavojusi mūzi-
kas skolotāja Dace Bunka, palīgā 
pieaicinot skolas absolventi Kristu 
Karlsoni un Gerdu Lācīti no 7. kla-
ses. Svinīgā pasākuma izskaņā visi 
klātesošie vienojās kopīgā Pāvilos-
tas skolas himnas dziedājumā.

Lai skola ar katru gadu kļūtu 
skaistāka un sakoptāka, arī šogad 
vasarā notika remontdarbi – tika 
izremontēta garderobe, aktu zālē 
pārkrāsotas sienas, kā arī izkrāsots 
angļu valodas kabinets un sporta 
zāles priekštelpa.  

Lai jaunais mācību gads 
ir veiksmīgs, lai ikvienam 

izdodas īstenot savas ieceres 
un apņemšanās!

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova

VĒRGALES PII “KASTANĪTIS”

darbosies seši četrgadīgie. Bērnus 
skolai sagatavos pirmsskolas skolo-
tājas Lilita Gulbe un Laura Priede, 
skolotāja palīdze Sintija Cāle.

Bērniem bagātākajā grupā 
“Saulītes” jaunajā mācību gadā mā-
cīsies 14 piecgadīgie un astoņi četr-
gadīgie bērni – kopā 22 “saulītes”. 
Viņus audzinās un mācīs pirms-
skolas skolotājas Sanita Poriņa, 
Santa Krauze, Nora Meļķe un sko-

lotāja palīdze Skaidrīte Štokmane. 
Trīsgadīgo grupā “Zaķēni” 

uzņemti 18 bērni. Par “zaķēnu” 
skološanu un audzināšanu rūpē-
sies pirmsskolas skolotājas Daiga 
Lapiņa, Nora Meļķe un skolotājas 
palīdze Aīda Elviņa. 

Grupiņā “Lācēni”, kur pirmo 
bērnudārza pieredzi gūst bērni 
vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, uz-
ņemti 18 “lācēni”. Bērniem pirmās 
patstāvīgās pieredzes prasmes pa-
līdzēs apgūt pirmsskolas skolotāja 
Sanita Dunkere, kas ir arī iestādes 
logopēde, un skolotāja Dagnija Ka-
ņote, bet visus mazos “lācēnus” 
pieskatīs, ģērbs, ēdinās, guldinās, 
rītos sagaidīs un vakaros pavadīs 
vismīļākās auklītes Sanita Pīlēna, 
Ilze Jackēviča-Voitkeviča, Sandra 
Almane un Aiga Trofimova.

Visus “kastanīšus” muzikālā 
jomā izglītos mūzikas skolotāja Si-
mona Rača.

Lielo “kastanīšu” saimi baros 
pavāres Inese Pomerance un Mari-
na Raubēna, bet par tīrību un kār-
tību saimniecībā atbildēs Benita 
Grava un Dmitrijs Kiss.

Lai arī mūsu iestādes citkārt 
aktīvo un uz sadarbību vērsto ik-
dienas dzīvi šogad stipri ietekmē 
stigrie valstī noteiktie ierobežoju-
mi, esam pateicīgi par iespēju būt 
kopā – mācīties klātienē, dzirdēt 
bērnu smieklus, just rosību. Lai 
mums visiem pietiek izturības, 
atbildības un savstarpējas saprat-
nes ievērot noteiktos ierobežoju-
mus, lai saglabātu visdārgāko, kas 
mums ir – veselību!

Jaunām iecerēm bagātu 
jauno 2020./2021. mācību gadu 
visām Pāvilostas novada izglītī-
bas iestādēm vēlot, Vērgales PII 

“Kastanītis” vadītāja 
Liena Ernstsone

Foto: V. Braže
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1. septembra rītā pie skolas 
ar direktora svinīgo uzrunu Vēr-
gales pamatskolā sākās jaunais 
2020./2021. mācību gads.

 Kā to paredz šībrīža notei-
kumi un piesardzības pasākumi 
mūsu valstī, mazliet savādāks 
nekā citus gadus. Skolēni un sko-
lotāji cits citu priecīgi sveica pēc 
ilgā laika, ko nācās pavadīt attā-
lināti. Bet kā jau katru gadu, arī 

šoreiz skolas saimē svinīgi tika 
uzņemti paši mazākie – 1. klases 
skolēni, kurus ieveda 9. klase. 
Šajā gadā skolas gaitas Vērgales 
pamatskolā uzsāk 12 skolēni, un 
turpmākos četrus gadus viņus 
audzinās skolotāja Inese Razma. 
Katrs pirmklasnieks no skolas 
direktora saņēma grāmatiņu, 
bet klases audzinātāja sveica tos 
vecākus, kuru bērns pirmo reizi 

uzsāk skolas gaitas Vērgales pa-
matskolā. 

Vērgales pamatskolā šogad 
mācās 119 skolēni. Ar jautrām 
dziesmām, dzejoļiem un krāš-
ņiem rudens ziedu sveicieniem 
skolotājiem tika aizvadīta pirmā 
skolas diena. 

Lai veiksmīgs jaunais mācību 
gads!  

Vita Braže

Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolā pirmā skolas diena šogad 
bija 2. septembrī, kad skolēni, sko-
lotāji un vecāki pulcējās pie māks-
las nodaļas ēkas Pāvilostā.

Pasākumu atklāja Mūzikas 
un mākslas skolas direktore Inga 
Šnore, visus sveicot ar jaunā mā-
cību gada sākumu un novēlot, lai 
mācību gads krāsains un muzi-
kāls.

Direktore klātesošos iepazīs-
tināja ar skolas jaunumiem un 
aktualitātēm. Šogad skola iziet 
akreditācijas procesu, bet šoreiz 
nedaudz citādāk. Akreditācijas 
pirmā daļa bija 28. maijā, un tika 
saņemts ļoti labs vērtējums. Sa-
vukārt otrā daļa notiks no 21. līdz 
25. septembrim skolā klātienē, 
kad nodarbības brauks vērtēt ak-
reditācijas komisijas pārstāvis. 
Tāpat vasarā Pāvilostas novada 
dome apstiprināja jaunu Pāvilos-
tas Mūzikas un mākslas skolas 
interešu izglītības programmu 
mākslas nodaļai, un tagad jau no 
sešiem gadiem mākslas nodaļā va-
rēs uzņemt audzēkņus. Direktore 
informēja arī par skolas pedago-
gu sastāva izmaiņām. Skolā vairs 
nestrādās klavierskolotāja Jeļena 
Doroņina, bet audzēkņiem kla-
vierspēli mācīs Līga Spjute. Šajā 
mācību gadā akordeonu mācīs 
skolotāja Marita Kalēja, un būs ie-

spēja apgūt arī trompetes spēli pie 
skolotāja Viktora, bet kokapstrādē 
turpmāk audzēkņus ievadīs An-
dris Paipa. Kopā skolā mācās 60 
audzēkņi, no tiem 29 mūzikas no-
daļā un 31 mākslas nodaļā. Skolā 
strādā 13 pedagogi un divi tehnis-
kie darbinieki. 

Noslēgumā skolas direktore 
visiem vēlēja labu veselību, daudz 
jaunu projektu, labi un čakli mācī-
ties!

Turpinājumā klātesošos uzru-
nāja skolas mākslas nodaļas vadī-
tāja un  skolotāja Inita Zingnika. 
Viņa, pasniedzot skaisti dekorētu 
zīmuli, sveica jaunos audzēkņus 
mākslas nodaļā. Skolotāja infor-
mēja par iepriekšējā mācību gada 
konkursu, olimpiāžu un festivālu 
konkursantiem, nosauca tos, kas 
tika nominēti un kas ieguva godal-
gotas vietas un atzinības rakstus. 
Šiem audzēkņiem pasniedza diplo-
mus un ziedus.

Arī mūzikas nodaļas vadītāja 
un vijoļspēles skolotāja Dace Bērz-
niece sveica šī mācību gada pirm-
klasniekus, pasniedzot piemiņas 
dāvanu un ziedus.

Savukārt mākslas nodaļas sko-
lotāja Antra Mazika informēja par 
skolas īstenotu projektu “Ienāc 
Pāvilostā!” un aicināja bērnus tajā 
piedalīties, iesniedzot darba ski-
ces. Projektā plānots, ka 25. sep-

Lai gan bērnudārzs savu 
darbību ne brīdi nepārtrauca un 
visu laiku bērniem bija iespēja 
apmeklēt Pāvilostas pirmsskolas 
izglītības iestādi, tomēr arī bēr-
nudārzā 1. septembris vienmēr 
ir svētku diena. Arī šajā reizē 
grupiņās notika “Iepazīšanās 
stunda”, bet šoreiz katrs audzēk-
nis varēja ņemt līdzi tikai vienu 
no vecākiem, kā to nosaka valstī 
pieņemtie epidemioloģiskie no-
teikumi. 

Svētku dienā bērni ar krā-
sainiem ziediem vienā rokā, bet 
ar otru stingri turoties pie vecā-
ka rokas, devās uz grupiņu, lai 
sirsnīgi sveiktu audzinātājas un 
auklīti. Turpinājumā, kamēr bēr-
ni rotaļājās, grupiņu audzinātājas 
informēja vecākus par plānotajām 
pārmaiņām un citiem jaunumiem 
pirmsskolas izglītības iestādē.

Sabiedrisko attiecību speciā-
liste Marita Kurčanova

PĀVILOSTAS PII “DZINTARIŅŠ”

PĀVILOSTAS MŪZIKAS 
UN MĀKSLAS SKOLĀ

tembrī Pāvilostā ieradīsies Liepā-
jas reģiona mūzikas un mākslas 
skolu mākslas nodaļu audzēkņi un 
pedagogi, lai pēc bērnu iesūtītām 
skicēm apgleznotu durvis, ko iz-
vietos Pāvilostas pilsētā. 

Pasākuma izskaņā skolas di-
rektore nolasīja atsūtīto sveicienu 
no Liepājas Mūzikas, mākslas un 
dizaina vidusskolas. Sveicienu bija 
atsūtījusi arī Pāvilostas novada 
pašvaldības izglītības metodiķes 
pienākumu izpildītāja Aina Jakov-

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

VĒRGALES PAMATSKOLĀ

ļeva, bet klātienē visus sveica Pāvi-
lostas pamatskolas direktore Mari-
ta Rolmane.

Skolas direktore pirms audzēk-
ņu, vecāku un pedagogu došanās 
uz klasēm, lai klātienē izrunātu 
jaunā mācību gada norisi, vēl ai-
cināja ikvienu izstaigāt mākslas 
nodaļas telpas, jo arī šovasar skolā 
notikuši remontdarbi – ir izveidota 

izstāžu zāle un skaisti izremontēta 
kāpņu telpa. 

Svinīgajā pasākumā ar muzi-
kāliem priekšnesumiem sanāku-
šos priecēja akordeoniste Anna 
Laila Horna un ģitāriste Emīlija 
Siliņa.

 
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste Marita Kurčanova

Foto M. Kurčanova

Foto M. Kurčanova

Foto: V. Braže
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15. augustā Ziemupes 
jūrmalā norisinājās jau 
devītais atpūtas pasākums 
“ma-DARA”. Šī gada tēma 
bija “Putns”. Mēs varētu 
uzrakstīt tēlainu aprakstu 
par to, kā tas viss notika, 
taču tas neradītu ne pusi 
no šī pasākuma sajūtas, 
noskaņas un būtības, jo ir 
vienkārši jābūt klāt šajā 
notikumā. Taču no savas 
puses, pirmkārt, vēlamies 
pateikt paldies un, otrkārt, 
ļaut izteikties tiem, kuri ir 
šī pasākuma nozīmīgākā 
daļa – dalībniekiem.

Lielākais paldies un 
apskāviens pasākuma dalīb-
niekiem – Igetai Ozoliņai ar 
vokālo studiju “Tev un man”, 
folkloras kopai “Traistēni” 
no Krotes, folkloras kopai 
“Medainis” no Saldus, Guntai 
Saulei un draugiem, dziesmi-
niekam Emīlam Dreiblatam, 
dzejniecēm Inetai Stadgalei un 
Agitai Dragunai, flautu meista-
ram Ārim Godiņam, Austras-
bērniem (īpaši Janai Eglei, 
Simonai Račai, Jānim Rūcim, 
Inesei Muižniecei), apvienībai 
“Trīs tālē”, Liepājas “Stiprajām 
sievām”, dziedātājam Ērikam 
Gruzniņam. Paldies Mairai Rī-
benai par skaisto izstādi starp 
kokiem un to, ka uzdrošinājies 
eksperimentēt un radīt ko jau-
nu! Paldies visiem “Mītavas” 
dalībniekiem, kuri ar prieku 
dalījās ar savām zināšanām, 
prasmēm un skaisto, ko rada. 
Mums ir patiess prieks un 
lepnums, ka dzīvojam šai laikā 
un vietā, un mums ir iespēja 
jūs visus pulcēt kopā un radīt 
ko tik īpašu kā “ma-DARA”.  

Paldies mūsu čaklajiem un 
aizrautīgajiem palīgiem – Elvi-
tai, Ivetai, Kārlim, Willemam.

Paldies Pāvilostas novada 
domei un Pāvilostas kultū-
ras namam (īpaši Alfrēdam 
Magonem) par šī gada skatuvi, 
Vērgales pagasta pārvaldei par 
transportu maršrutā Liepāja–
Ziemupe–Liepāja, Ziemupes 
tautas namam (īpaši Dainai 
Vītolai) par izmitināšanu un 
galdiem, PII “Kastanītis” (īpaši 
Lienai Ernstsonei) par ērtu 
gulēšanu dalībniekiem, Arta 
Reimaņa komandai par lielisko 
dalībnieku skanējumu.

Tiksimies 2021. gada 21. 
augustā ar vadmotīvu “Vējš”!

 
Atpūtas pasākuma 

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

Ulvis, Gints, Jānis

Aizvadīts devītais atpūtas pasākums 
“ma-DARA” Ziemupes jūrmalā

Jana Egle, rakstniece, dziesminiece:
– “ma-DARA” nu jau devīto gadu man ir kā ikva-

saras festivālu laika noslēgums. Nevaru iedomāties 
labāku vietu un labāku notikuma koncepciju, lai pēc 
trokšņainā skrējiena atgrieztos dabiskā, rimtā dzī-
ves plūdumā, basām kājām nostātos uz zemes un 
sajustu saikni ar mūžīgo un vienreizējo ap mums. 
Jūra, mežs, miers, ļaušanās, rāmums, brīvība. Ska-
ņa, krāsa, kustība, pieskaršanās. Un īstie cilvēki – 
tie, kas dara un rada. Jau gaidu nākamo – desmito 
“ma-DARU”.

 
Kaspars Zvirbulis, tāss apstrādes meistars, 
“BirchBirds”:

– Jau ceturto reizi apmeklējot pasākumu “ma-
DARA”, ir izkristalizējusies sajūta, ka tā ir miniatūra 
Latvija visā tās skaistumā, ar dabu, cilvēkiem, ga-
rīgajām un materiālajām vērtībām. Šeit nesteidzīgi 
iegūstam sajūtas, par kurām aizmirstam ikdienas 
steigā. Vēl kādu laiku pēc pasākuma gribu pajautāt 
cilvēkiem: “Kad tu pēdējo reizi sēdēji jūras krastā 
un klausījies latviešu dziesmas?” Dažreiz laimei va-
jag tieši tik maz.

 
Ginta Godiņa, “Godiņu piedzīvojumu platforma”:

– Pasākums “ma-DARA” mums ar Āri (Godiņu) 
ļoti patika. Esam priecīgi par iespēju piedalīties 
tajā. Satikām daudzus gaišus, sirsnīgus un radošus 
cilvēkus, kas labprāt izmēģināja mūsu flautas. Āra 
flautas atrodamas gan sociālajā tīklā Facebook, gan 
“Godiņu piedzīvojumu platformas” mājaslapā www.
adventuretime.lv, gan “Saraiķu Liepkalnos”, Vērga-
les pagastā, Pāvilostas novadā, kur aktīvās atpūtas 
parks “Godiņu piedzīvojumu platforma” piedāvā 
īstu koka flautas piedzīvojumu skaistā meža ielokā. 
Baudot dabu, uz ugunskura gatavotu ēdienu, tēju ar 
pašmāju medu un ieklausoties koka flautas skaņās, 
ikviens var iepazīties ar Āra gatavotajām flautām tu-
vāk. “Godiņu piedzīvojumu platforma” piedāvā arī 
nakšņošanu teltīs.

Sirsnīgs paldies brīnišķīgajiem pasākuma “ma-
DARA” organizatoriem par skaistu piedzīvojumu 
dabā! Izturību un iedvesmu jaunām idejām!

Īpaši patika uz pasākumu uzaicinātie dalībnieki, 
ļoti daudzveidīgi un interesanti.

 
Simona Rača, Austrasbērns:

– Festivālu “ma-DARA” katru gadu gaidu kā ma-
zus svētkus un atpūtu no steigas pilnās ikdienas. 
Arī šis gads nebija izņēmums. “ma-DARAS” rīkotāji, 
kā vienmēr, bija sagatavojuši daudzveidīgu  prog-
rammu,  tajā pašā laikā spējot saglabāt plūstošu un 
rāmu gaisotni, kurā ir iespējams atrast kādu brīdi, 
lai padomātu par to, kas katram dzīvē svarīgs. Mie-
ra sajūta, ko rada šis festivāls, manī saglabājas vēl 
ilgi pēc tā. Paldies par iespēju būt daļai no šī skaistā 
pasākuma! Lai rīkotājiem izdodas turpināt darīt un 
radīt vēl daudz, daudz “ma-DARU”!

 
Madara Putna-Zvirbule, tāss apstrādes meistare, 
“BirchBirds”:

– Es šajā dzīves posmā esmu skolniece, mācos 
vadīt nodarbības, stāstīt par savu amatu un mācīt 
to citiem, mācos būt sieva un mamma. Madaras 
pasākums ir brīnišķīga vieta, kur to darīt, gluži kā 
treniņnometne. Katrā pasākumā iegūstu ko jaunu 
– piedzīvojumus, pārdzīvojumus, izbaudu dabu un 
iepazīstu sevi. “ma-DARĀ” esam piedalījušies gan 
divatā, gan ņēmuši līdzi mammu, bet nu pēdējos 
divus gadus ar mums ir mūsu mazais ķipars. Visi ir 
priecīgi un apmierināti, un kalendārā jau esam atzī-
mējuši nākamā gada “ma-DARU”.

 
Santagora Lavandera, māksliniece:

– Vēlos pateikties Dainai un Daigai par ielūgu-
mu uz “ma-DARU”, jo tā bija jauna brīnišķīga pie-
redze, redzot, ko ar uzņēmību un entuziasmu var 
paveikt skaistas dabas rotātā Latvijas nostūrī. Bija 
liels prieks kļūt par daļu no pasākuma, zīmēt por-
tretus, runāt ar apmeklētājiem par putniem, kuri ir 

tuva tēma man un arī šī gada pasākuma temats. 
Lielākais ieguvums ir cilvēki, ar ko iepazinos, šeit 
atradu jaunus domubiedrus un guvu idejas radoša-
jām iecerēm.

 
Gunta Saule, folkloriste, “ma-DARAS” krustmāte:

– Ik gadu Ziemupes atpūtas pasākums “ma-
DARA” ir viens no jaukākajiem un ilgotāk gaidīta-
jiem sarīkojumiem, lai arī dalībnieku skaita ziņā ne-
liels. It kā. Tomēr tas nekādi nemazina tā nozīmību 
un svaru. Ir ļaudis, muzikālās kopas un amatnieki, 
par kuriem skaidri zināms, ka mēs satiksimies tie-
ši “ma-DARĀ” un varbūt tikai “ma-DARĀ”, jo citviet 
mūsu ceļi nesatiekas. Jā, “ma-DARA” ir kā sava vei-
da kopiena. Tas ir ļaužu kopums, kas saplūst vieno-
tā straumē vienotā laikā – “ma-DARĀ” “ma-DARAS” 
laikā. Šis 2020. gads jau nebija izņēmums. Un 
šogad “ma-DARA” varbūt bija vēl vairāk gaidīta un 
cerēta, jo savādais pavasaris un vasaras sākums ra-
dīja bažas par to, vai patiešām tā varēs šovasar no-
tikt. Bet prieks, ka putns, šīs vasaras “ma-DARAS” 
simbols, zīme un lielā tēma, uz saviem viegliem 
spārniem to iznesa no jebkurām raizēm un bažām 
un pacēla spārnos ikvienu dalībnieku – meistarus, 
tēmu zinīšus, muzikantus, amatniekus, dziesmi-
niekus, folkloras un tradīciju ļaudis. Siltā saule un 
aicinošā jūra, vieglās vēja virmas, kas vairāk sildīja, 
ne dzesēja. Viss bija tik labi un viegli. Un mierīgi. 
Un rimti. Un tas nemaz nešķiet savādi – tādā at-
pūtas pasākumā nemeklēt troksni, enerģijas un 
spara viļņus, jo paši var meklēt, sastapt un līdzradīt 
vieglumu un rimtumu. Kā šogad – ne tikai sadziedā-
šanās un saspēlēšanās mirkļos, bet arī saules pava-
dīšanas rāmumā, kad gandrīz klusēdami sanākam, 
sasēžam jūras krastā un, dziesmai dziesmu vedot, 
vērojam, kā saule grimst jūrā, kā ūdens klaju pār-
ņem vakara sidrabainais pelēkums.

Plašāku fotoreprotāžu skatieties 
www.pavilosta.lv sadaļā “FOTOGALERIJAS”.

Apmeklētāji un dalībnieki par pasākumu “ma-DARA”

Foto: Agris Dzelme
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Liepājas pilsētas futbola čempionāts norisinājās no jūnija līdz au-
gustam. Turnīrā piedalījās arī Pāvilostas komanda, kura spēlēja B divī-
zijā. B divīzijā piedalījās astoņas komandas, izspēlējot savstarpējo apli 
un pēc tam spēles par vietām.

“Pāvilosta” – “Latrion” (2:2)
“Pāvilosta” – “AE Partner” (4:0)
“Pāvilosta” – “Caljan” (2:2)
“Pāvilosta” – “Ekovalis” (3:2)
“Pāvilosta” - “Liepāja 1625” (0:0)
“Pāvilosta” – “Blaķene Barber Shop Bārs” (1:2)
“Pāvilosta” – “Vaiņode” (1:0)
Pēc apļa spēlēm rezultāti šādi: 1. vietā “Liepāja 1625” ar 17 punk-

tiem, 2. vietā “Vaiņode” ar 16 punktiem, 3. vietā “Caljan” ar 13 punk-
tiem, 4. vietā “Blaķene Barber Shop Bārs” ar 12 punktiem, 5. vietā 

“Pāvilosta” ar 12 punktiem, 6. vietā “Latrion” ar 7 punktiem, 7. vietā 
“Ekovalis” ar 3 punktiem un 8. vietā “AE Partner” ar 0 punktiem.

Tā kā Pāvilostas komanda palika 5. vietā, tad bija jāspēlē par 5.–8. 
vietu.

“Pāvilosta” – “AE Partner” (3:1)
“Pāvilosta” – “Ekovalis” (4:4)
“Pāvilosta” – “Latrion” (5:3)
Turnīrā uzvarēja “Vaiņode”, 2. vietā ierindojās “Liepāja 1625”, bet 

3. vietā palika “Caljan” komanda.
Jāatzīmē, ka tas ir rets gadījums futbolā, kad komanda ar vienu 

zaudējumu turnīrā neiekļūst labāko četriniekā.

Sporta organizators Aldis Barsukovs

Futbola čempionāts – 2020

Ik gadu tiek rīkots Pāvilostas 
atklātais čempionāts tenisā, arī šis 
gads nebija izņēmums. Vien ko-
rekcijas ieviesa Covid-19 pandēmi-
ja, kuras dēļ nenotika viens posms, 
kas bija paredzēts maijā Pāvilostas 
pilsētas svētku laikā. Pēc daļēju 
ierobežojumu atcelšanas 10. jūnijā 
bija skaidrs, ka pārējie posmi va-
rēs notikt. Tāpēc šogad Pāvilostas 
atklātā čempionāta tenisā uzvarē-
tājus noskaidrojām trīs posmos.

Pirmais posms notika 27. jūni-
jā, tajā piedalījās 15 dalībnieki. Vi-
sas dienas garumā izspēlējot sav-
starpējos mačus, par pirmā posma 
uzvarētāju kļuva Laura Ozola no 
Rīgas, 2. vietā ierindojās Sandis 
Bieriņš no Priekules, bet 3. vietā 
palika Māris Lauders no Rīgas.

Otrais posms notika 18. jūlijā, 
šoreiz piedalījās 12 dalībnieki. Ot-
rajā posmā 1. vietu ieguva Jānis 
Knipšis no Rīgas, 2. vietā atkal 
palika Sandis Bieriņš no Priekules, 
savukārt 3. vieta pienācās Mārim 
Lauderam no Rīgas.

Noslēdzošais trešais posms 
norisinājās 29. augustā pasākuma 
“Senās uguns nakts” laikā. Pos-
mam pieteicās 19 dalībnieki, bet, 

Pāvilostas atklātais čempionāts 
tenisā šogad notika trīs posmos

Lietainā 29. augusta posma dalībnieki.

Otrā posma uzvarētāji: (no kreisās) Māris Lauders, Sandis 
Bieriņš, Jānis Knipšis.

Pāvilostas atklātā tenisa čempionāta uzvarētāji: (no kreisās) 3. vietas ieguvējs Māris Lauders, 
2. vietas ieguvēja Laura Ozola, uzvarētājs Sandis Bieriņš un 4. vietas ieguvējs Ints Putniņš. 

ņemot vērā nepiemērotos laika 
apstākļus, piedalījās vien 11 dros-
mīgākie. 

Uzsākot noslēdzošo posmu 
agrā rīta stundā, vēl nekas nelie-

cināja par tā “slapjo” iznākumu. Ja 
sākotnēji lietus tikai smalki sijāja, 
tad izšķirošajos mačos, kuros tika 
noskaidroti vietu ieguvēji, lietus 
lija pamatīgi, tenisa kortu pārvēr-

šot par slapju un pielijušu lauku-
mu. Smagos laika apstākļos par 
3. posma uzvarētāju kļuva Andris 
Bērziņš no Pāvilostas, 2. vietā ie-
rindojās Laura Ozola no Rīgas, bet 

3. vietā palika Sandis Bieriņš no 
Priekules. Visi posma dalībnieki 
atzina, ka tik ekstremālos laikap-
stākļos tenisu vēl nebija spēlējuši, 
bet šādi apstākļi norūda.

Saskaitot trīs posmos iegūtos 
punktus, par Pāvilostas atklātā 
čempionāta tenisā uzvarētāju šo-
gad kļuva Sandis Bieriņš (25 pun-
kti). Ar 19 punktiem 2. vietu ieguva 
Laura Ozola, bet 3. vietā ierindojās 
Māris Lauders ar 18 punktiem. 
4. vietā palika Ints Putniņš ar 16 
punktiem, 5. vietā Jānis Knipšis ar 
15 punktiem, bet 6. vietā Edgars 
Braže ar 12 punktiem. Pavisam 
turnīrā par ieskaites punktiem cī-
nījās 21 dalībnieks.

Paldies visiem dalībniekiem 
par piedalīšanos turnīrā, un uz 
tikšanos nākamajā 2021. gada se-
zonā!

Sporta organizators 
Aldis Barsukovs

Foto: M. Kurčanova
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Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums 
“Pāvilostas Novada Ziņas”
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) un korespondente 
Vita Braže (tālr. 29393866). Raksti 2020. gada oktobra izdevumam 
jāiesniedz līdz 28. septembrim.
Rakstus var iesūtīt e-pastā info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā (Pāvilostā, Dzintaru ielā 
73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

www.pavilosta.lv

MŪŽĪBĀ 
Sakas pagastā

ILGVARS ARĀJS 
(06.03.1941.–14.08.2020.)

Izsakām līdzjūtību!

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

â Pāvilostas novada pašvaldības 
kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE 
atvaļinājumā no 7. līdz 20. septembrim 
(aizvieto lietvede Liene Volenberga).

â Pāvilostas novada būvvaldes 
teritorijas plānotāja-lietvede 
Dace BAUMANE atvaļinājumā 
no 24. augusta līdz 18. septembrim. 

â Vērgales pagasta pārvaldes kasiere 
Māra ŠVĪTIŅA  atvaļinājumā  
no 14. līdz 20. septembrim.

â Lauku attīstības konsultante 
Santa ANSONE atvaļinājumā 
no 18. līdz 28. septembrim (ieskaitot).

ATVAĻINĀJUMI

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!

Bērnu un jauniešu centra darbiniece 
Dace Glužģe informē, ka centrs atsācis 
darbu 1. septembrī, tas ir atvērts katru 
darba dienu no plkst. 13.00 līdz 17.00.

INFORMĀCIJAI!

Paliek tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets, 
Caur bērniem un mazbērniem 
būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet. 

(M. Bendrupe)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

Mairai Briedei, MAMMĪTI 
Mūžībā pavadot.

Fonda “Cilvēks cilvēkam” 
darbinieki un iemītnieki

Kaut nekad vairs neatnāksi 
Savā sētā ciemoties, 
Tiem, kas tevi mīlējuši, 
Tava gaisma līdzi ies.

(Z. Purvs)
Skumju brīdī domās esam kopā ar Ivetu 

Arāju un visiem viņas piederīgajiem, 
TĒTI, VECTĒTIŅU UN VECVECTĒTIŅU 

Aizsaulē izvadot!

Pāvilostas pamatskolas kolektīvs

LĪDZJŪTĪBA

PĀVILOSTĀ
l 25. septembrī plkst. 18.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

stand-up žanra izrāde “PŪT UN PALAID!”. Ieeja 1,00 eiro, skolēniem 
bez maksas. Viens no labākajiem Latvijas trombonistiem, solo atskaņo-
tājs, Latvijas Nacionālās operas mākslinieks, pūšaminstrumentu izgud-
rotājs Vairis Nartišs jūsu uzmanībai piedāvā jautru instrumentālā stand-
up žanra izrādi “Pūt un palaid!”. Izrāde veidota no vairākiem numuriem, 
kas ir kā piedzīvojumi un jautri stāsti no dzīves, ietērpjot tos instrumen-
tālās performancēs. Izrāde sastāv gan no atraktīviem instrumentāliem 
opusiem, gan diviem garākiem muzikāliem stāstiem, no kuriem viens ir 
par muzikālām rotaļlietām, otrs par negadījumiem un blēņām Latvijas 
Nacionālās operas dzīvē. Koncertprogrammā tiek izmantoti dažādi ins-
trumenti – trombons, vienīgais Latvijā esošais un gandrīz četrus metrus 
garais alpu rags, viena no četrām pasaulē uzbūvētajām subkontrabas-
trompetēm, kuru izgudrojis Vairis Nartišs, blokflauta, kas tiek spēlēta ar 
degunu, pūšamais no burkāna, kas tiek uzbūvēts skatītāju acu priekšā, 
un citi mūzikas instrumenti. Performancēs tiek izmantota dārza šļūtene, 
urbis, lejkanna un citas muzicēšanai it kā nederīgas lietas. 

l Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā) no 7. septembra līdz 16. oktobrim skatāma Gintas STAV-
ROVSKAS gleznošanas studijas dalībnieku DARBU IZSTĀDE. 16. 
oktobrī plkst. 14. 00 tikšanās ar māksliniekiem.

l Pāvilostas novadpētniecības muzeja izstāžu zālē līdz 30. sep-
tembrim aplūkojama pāvilostnieces Lauras Dzērves personālizstāde 
“ZVĒRA ĀDĀ”. Izstādē ir gleznojumi un tekstilmākslas darbi, kas tapuši 
pēdējo divu gadu laikā. Darbos galvenokārt attēloti zvēri. Dzīvnieku tēli 
izmantoti, lai attēlotu cilvēka raksturu dažādos salīdzinājumos. Atnāc, 
un, iespējams, arī sevi varēsi personificēt ar kādu no zvēriem!

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 5. oktobra līdz 15. no-
vembrim būs skatāma Gunas Bērziņas fotoizstāde “CEĻĀ” (“Piedzīvo 
savu Indiju jeb Kā es braucu no Cēsīm ziemā sauli meklēt uz Indiju”).

VĒRGALĒ 
l Vērgales kultūras namā 19. septembrī plkst. 12.00 aicinām gan 

lielos, gan mazos skatītājus uz cirka izrādi “CEĻOJUMS PIE BALTĀ LĀČA”. 
Izrāde ir savdabīgs brīnumaino pārvērtību un triku kaleidoskops, kurā bagā-
tīgi pārstāvēti tradicionālie cirka žanri netradicionāli teatralizētā uzvedumā. 
Izrāde ir svētku noskaņas caurstrāvota. To nodrošina gan fantastiskā tēr-
pu kolekcija, kurus mākslinieki maina vienu pēc otra sekunžu laikā, nepa-
zūdot no skatītāju vērojošajām acīm. Izrādē dinamiski savijas burvju triki 
un akrobātikas, žonglēšanas un klaunādes elementi lieliskā profesionālā 
izpildījumā. Cirka izrāde domāta ikkatram, kas vēlas pavadīt stundu jaut-
rā, azartiskā gaisotnē. Par īpašu jautrību mazajiem skatītājiem parūpēsies 
jautrie taksīši un, protams, Baltais lācis! Plānotais izrādes garums: 1 stunda 
bez starpbrīža. Izrāde domāta visiem bez vecuma un valodas ierobežojuma. 
Biļešu cenas: sēdvietas – 6 eiro. Piedāvājam 25% atlaidi biļetei par atseviš-
ķu sēdvietu bērnam līdz 7 gadu (ieskaitot) vecumam (pieaugušo pavadībā). 
Klēpī var sēdēt bērni bez maksas līdz 3 gadu vecumam. Biļetes nopērkamas 
kultūras namā pie vadītājas. Kas pirmais pērk, tas tuvāk sēž, bet ievērojam 
visas valstī noteiktās drošības prasības. Apmeklējot pasākumu, jūs piekrītat, 
ka varat tikt fotografēts un filmēts; jūsu attēls var tikt izmantots TV un inter-
neta translāciju laikā, filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos u.c. masu 
mediju publikācijās.

ZIEMUPĒ
l Ziemupes tautas namā 13. septembrī plkst. 13.00 Liepājas 

Tautas mākslas un kultūras centra amatierteātra “Projekts” izrāde 
“AIZIET JŪRIŅĀ!”. Janas Egles stāsta dramatizējums. Režisore Karīna 
Tatarinova. Intrigai – tā būs izrāde par seniem notikumiem Ziemupē, bet 
nu jau Janas skatījumā. Ieeja ar ielūgumiem, kas saņemami Ziemupes 
bibliotēkā un senlietu krātuvē “Jūras māja”.  Vietu skaits ierobežots. Zva-
niet – 29437166 (Daina).

l Skaistākas par saulrietiem var būt tikai rītausmas… Septembrī Zie-
mupes Jūras mājā skatāma Ingas Ozolas pirmā fotoizstāde “RĪTAUS-
MĀ”. Ir vērts apskatīt!

PATEICĪBA
Pienāk sals, dvēselei ezerā peldoties.
Dvēsele jūt – vēsi kļūst.
Dvēsele jūt – sāk salt.
Ezers salst ciet,
dvēsele jūt. 

(M. Zālīte)
Paldies visiem, kas bija kopā ar mums, 
no Egila Grinberga atvadoties.

Piederīgie

PĀVILOSTAS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

SVEICAM ĢIMENES!

2020. gada augustā 
Pāvilostas novadā REĢISTRĒTAS 11 LAULĪBAS, 
kā arī PIEDZIMUŠI 2 PUIKAS Vērgales pagastā.

Ziemupes “KulTūrBode” 
no septembra strādās rudens režīmā: 
pirmdienās – brīvs, otrdien, trešdien, 
ceturtdien, piektdien, sestdien – no plkst. 9.00 līdz 18.00, 
svētdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

“KulTūrBode” ir atvērta pir-
cējiem, pārdot gribētājiem, 
tiem, kuri vēlas padzert kafi-
ju vai uzspēlēt galda spēles, 
parunāt, satikties. 
Arī rudens un ziemas sezonā 
piedāvāsim iegādāties gan 
pārtikas preces, gan skaistas 
dāvanas sev un citiem.
Plānotas arī tikšanās ar 
meistariem, kuru darināju-
mus iespējams pie mums 
iegādāties.

Sekojiet līdzi informācijai!  
Ja vēlies sazināties ar mums, 

zvani – 26338229!

VĒRGALES KULTŪRAS NAMS AICINA
Vēlies interesanti pavadīt brīvo laiku? Tev patīk dejot, dziedāt vai spēlēt 

teātri? Tad esi mīļi gaidīts Vērgales kultūras namā. Ievērojot visas valstī no-
teiktās epidemioloģiskās drošības prasības, esam gatavi darboties un aici-
nām pievienoties jaunus dalībniekus VPDK “Vērgalīte”, senioru vokālajā 
ansamblī “Vakarvējš” un Vērgales amatierteātrī. Nāc, uzdrošinies, ne-
baidies! Mēs gaidām tieši tevi!

Mīļie vecāki, vecvecāki! 
Pāvilostas bibliotēka 25. septembrī plkst. 16.30. 

aicina ciemos vecākus, vecvecākus ar bērniem un 
mazbērniem no 3 līdz 5 gadiem piedalīties 

PŪČUKA SKOLAS pēcpusdienas aktivitātēs.

Uz tikšanos! 

JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS
Zvērināts advokāts Edgars Štāls novada iedzīvotājiem 
bezmaksas juridiskās konsultācijas sniegs 29. septembrī 
plkst. 15.00 Pāvilostas novada pašvaldībā. 
Vērgales pagasta pārvaldē – tikai ar iepriekšēju pieteikšanos 
pa tālr. 63490836.

Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka ar 1. septembri ir 
atsākuši kursēt skolēnu autobusi. Atgādinām, ka skolēnu 

autobusu var izmantot arī skolēnu pavadoņi un 
Pāvilostas novada izglītības iestāžu skolotāji, 

bet tajos NETIKS UZŅEMTI CITI PASAŽIERI.


