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Ir tik labi apzināties,
ka mēs kāpjam kalnā. Jā, jā,
ikviens no mums šobrīd reizē
ar sauli kāpj kalnā. Arī tie,
kas dzīves paguruši un
nomākti. Arī viņiem ir tā
iespēja kopā ar sauli pakāpties
šī gada visaugstākajā,
vissvētīgākajā un maģiskākajā
virsotnē un baudīt dabas
neatkārtojamo burvību,
ziedēšanas trakumu un zaļumu visapkārt, kas ir tik
piesātināts un bagātīgs, ka žilbina prātu un acis. Vai var
būt kas vēl skaistāks un apbrīnojamāks par dabas
pilnziedu Latvijā?
Lai arī jūnija ziedu smaržu skurbums atkārtojas
gadu no gada, tas vienmēr ir kas īpašs. Varbūt tieši
tāpēc, ka zinām – tas atkal reiz būs un nemainīsies –
dara mūsu dzīvi vieglāku. Un neatkarīgi no tā, vai
pārliecinoši piekrītam vai neticēdami noliedzam, daba
ienes mūsu dzīvē līdzsvaru un mieru.
To mieru, kas tik nepieciešams mūsu
nogurdinātajam prātam, satrauktajai sirdij, ievainotai
dvēselei. To līdzsvaru, ko meklējam sadzīvē, bet ko tik
nemākulīgi un neiejūtīgi aizvien iztraucē kāda ierēdņa
vai politiķa pēkšņi izdomāts un nepārdomāts lēmums.
Varam jau teikt, ka tajos nav jāklausās. Varam meklēt
risinājumu, varam turēties pretī, un, kad spēki izsīkst,
atjaunot tos pašā uzticamākajā, veselīgākajā un
atdevīgākajā veselības centrā - Latvijas dabā. Mazgāties
rīta rasā, vākt saules, mēness, vēja, lietus sadzērušās
tējas, baudīt pašu zemē darinātu alu un pašu saimnieču
sietu sieru, degt ugunskurus, dziedot pavadīt sauli un,
putnu dziesmās klausoties, sagaidīt to atgriežamies –
lūk, kas ir patiesi, skaisti un piepildīti. Tie ir mūsu paši
skaistākie un tradīcijām bagātākie svētki – Līgo svētki.
Lai tajos arī šogad ikviens no jums reizē ar sauli uzkāpj
kalnā un paveras uz mūsu zemi - cik tā skaista!
MARITA HORNA

IZDEVUMĀ LASIET:


Aicina darbā speciālistus - 4.lpp.



Līdz 18.jūnijam paraksties par ES
tiešajiem maksājumiem – 5. lpp.



Līgo dienas pasākumi Pāvilostā –
6.lpp., Vērgalē – 15.lpp.

Diāna Šlangena, Mākslas skolas2.kurss

MĒS KĀPJAM KALNĀ

Nu tu saulīt, esi kalnā, pašā kalna galā.
Augstu stāvi, gaiši redzi visas debesmalas.
Kur tu spoži uzlēkdama, kur tu sārti rietēdama.
Mēs ap tevi – jāņubērni, sanākuši dziedādami.
/O.Gūtmanis/

Visiem novada iedzīvotājiem
novēlam līksmus un saulainus vasaras
saulgriežu svētkus – Līgo dienu!
Avīzes redkolēģija

LAIKA PROGNOZE VASARAI
Zīmju vērotājs Vilis Bukšs stāsta, ka gaidāma mūsu platuma
grādiem atbilstoša, mērena vasara bez ekstremālām parādībām spēcīgām lietavām un krasām temperatūru svārstībām. Šī vasara
nebūs tik karsta kā iepriekšējās divas.
Daudzas zīmes norāda uz to, ka vasaras izskaľa būs
auglīga. Meţos un dārzos būs daudz ogu, jo mitrums ir atbilstošs un
nebūs liels karstums, kas nogurdina dabas veltes. Līgo nakts varētu
paiet bez lietus, taču tā būs dzestra. Savukārt pēc Jāľiem iestāsies
siltāks laiks, kad temperatūra pakāpsies līdz +25 grādiem un vairāk,
salīdzinoši karsts laiks varētu būt ap Pēterdienu. Saulaināks un
karstāks laiks gaidāms tikai jūlija otrā pusē un augusta sākumā.
Vasara otrajā pusē un rudens pārsvarā būs sausi.
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DOMES ZIŅAS

31.maijā notika kārtējā domes sēde. Šogad jau sestā.
Darba dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Gints Juriks.
Sēdē izskatīja šādus jautājumus:
1. Pieľēma lēmumu izveidot Pāvilostas novada pašvaldības policiju.
Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības policijas nolikumu.
Atbalstīja Aleksandra Urtāna kandidatūru Pāvilostas novada1.
pašvaldības policijas priekšnieka amatam. Nolēma lūgt Iekšlietu
ministra rakstveida piekrišanu A.Urtāna pieľemšanai darbā.
2. Ar 2012.gada 18.jūniju nolēma papildināt štatu saraksta un2.
tarifikācijas pašvaldības policijas sadaļu. Te jāpaskaidro, ka no
budţeta jaunās institūcijas izveide papildus līdzekļus neprasīs. Līdz
šim pašvaldības policijas funkcijas daļēji veica apsardzes firma3.
„Spīdola”, bet no š.g. 18.jūnija pašvaldības policija būs pieejama 24
stundas diennaktī katru dienu.
3. Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus personai, kurai
piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, par īpašumā esošu zemi
zem individuālās dzīvojamās mājas Vērgales pagastā uz statusa
piešķiršanas periodu no 01.05.2012. līdz 31.10.2012. 50 % apmērā.
4. Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus diviem otrās4.
grupas invalīdiem par īpašumā esošu zemi zem individuālajām5.
dzīvojamām mājām Vērgales pagastā 50% apmērā no nekustamā
īpašuma nodokļa summas.
5. Nepiešķīra nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi personai par
īpašumā esošo dzīvokli Pāvilosta, jo Pāvilostas novada pašvaldības
2011. gada saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma6.
nodokļa atvieglojumu piemērošanu” neparedz atvieglojumus īpašumā
esošajiem dzīvokļiem.
6. Nolēma slēgt pirkuma līgumu par Pāvilostas novada pašvaldības
nekustamo īpašumu Sakas ielā 20, Pāvilostā. Pamatojoties uz likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.pantu, deputāte Vizma Ģēģere balsojumā nepiedalījās.
7. Piekrita noslēgt 2006.gada 06.septembrī starp Sakas novada domi
un SIA „BITE Latvija” noslēgtā nomas līguma pārjaunojuma līgumu ar
SIA „TeleTower” un pilnvaroja Pāvilostas novada domes
priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu parakstīt pārjaunojuma līgumu no
pašvaldības puses.
8. Atbalstīja ieceri piedalīties Igaunijas un Latvijas pārrobeţu7.
sadarbības
(ESLAT)
programmas
projektā
„Riverways”/
„Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un8.
Igaunijā” un garantēt līdzfinansējumu 17 % apmērā (EUR 6808,50) no
projekta kopējās summas EUR 40050,00. Līdzfinansējumu garantēt
no pašvaldības budţeta koda Nr. 04.740 - vairāku mērķu attīstības9.
projektu līdzekļi. Projektā paredzēts Tebras, Durbes un Sakas upi
attīrīt no sakritušajiem kokiem, atpūtas vietu izveide un citas
aktivitātes.
9. Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma īpašnieka Vērgales pagastā10.
nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziľu
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un11.
nekustamo īpašumu, parāds uz 31.05.2012. – Ls 375,21.
12.
10. Piekrita iznomāt telpas Dzintaru ielā 71, Pāvilostā, ofisa
ierīkošanai uzľēmējdarbības veikšanas vajadzībām ar 2012.gada13.
01.jūniju. Noteica nomas termiľu - 1 gads, t.i. līdz 2013. gada
31.maijam un maksu Ls 1,00 + PVN par 1 m2. Pamatojoties uz likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.pantu, balsojumā nepiedalījās Andris Zaļkalns.
11. Iznomāja telpas Lejas ielā 10, Pāvilostā, individuālā darba
veikšanai ar 2012.gada 01.jūniju. Noteica nomas termiľu - 1 gads, t.i.14.
līdz 2013. gada 31.maijam un maksu Ls 1,00 + PVN par 1 m2.
12. Apstiprināja SIA „Vērgales komunālā saimniecība” maksas
pakalpojumu cenas ar 2012.gada 01.jūniju: Komunālā mašīna - Ls15.
12,15 stundā bez PVN; Komunālā mašīna un rotējošā pļaujmašīna Ls 14,70 stundā bez PVN; Komunālā mašīna un ekskavatora iekārta
Mikrus 7T - Ls 14,60 stundā bez PVN; Komunālā mašīna un16.
ekskavatora iekārta Mikrus 7T ar piekabi- Ls 15,10 stundā bez PVN;
Mikroautobuss VW Transporter- Ls 0,35 par 1 km bez PVN.
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13. Piešķīra finansējumu no budţeta sadaļas - vairāku mērķu projekti:
„Cerību balvas” piešķiršanai Ls 585,00 apmērā; Liepājas pensionāru
biedrībai Jāľu ielīgošanas pasākuma organizēšanai - Ls 30,00 apmērā.
Noraidīja Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītājas Irinas Kurčanovas
lūgumu par papildus finansējuma piešķiršanu plauktu iegādei, jo muzejā
veicamās remonta izmaksas no projekta vien nebūs iespējams segt, tāpēc
no pašvaldības budţeta jau tā muzejam būs jāpiešķir papildus finansējums.
14. Precizēja Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu
finansēšanas konkursa nolikuma projektu. Tas tiks publicēts novada mājas
lapā www.pavilosta.lv un novada avīzē jūlijā.
15. No iepirkumu komisijas sastāva ar 2012.gada 31.maiju izslēdza Gati
Brēdiķi. Iepirkumu komisijas sastāvā apstiprināja Vitu Cielavu ar 2012.gada
01.jūniju.
16. Atcēla Pāvilostas novada domes 2012.gada 29. marta saistošos
noteikumus Nr. 8 „Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2010.gada
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par būvnodevām par būvatļaujas saľemšanu
Pāvilostas novadā””. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2012.
gada saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības
2010.gada saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par Pāvilostas novada pašvaldības
nodevām par oficiālu dokumentu un apliecinātu to kopiju saľemšanu””.
17. Apstiprināja Vērgales pagasta muzeja nolikumu.
18. Izbeidza zemes nomu uz zemes vienības 2,5 ha platībā lietojumu
Vērgales pagastā un piekrita noslēgt zemes nomas līgumu uz pieciem
gadiem uz šo zemes lietojumu ar citu personu. Noteica zemes nomas
maksu gadā 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus
nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
19. Apstiprināja detālplānojumu nekustamiem īpašumiem Zaļkalna ielā 1B
un Zaļkalna ielā 3, Pāvilostā. Detālplānojuma grafisko daļu, teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumus izdos kā saistošos noteikumus Nr.15
„Īpašumu Zaļkalna ielā 1B un Zaļkalna ielā 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā
izmantošanas un apbūves noteikumi".
Lēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieľemšanas publicēs laikrakstos
„Kursas Laiks” un „Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Pāvilostas Novada Ziľas”, norādot, ka ar detālplānojumu var
iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā un interneta mājas lapā
www.pavilosta.lv . Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, Andris Zaļkalns balsojumā
nepiedalījās.
20. Izskatīja virkni jautājumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu un zemes
ierīcības projektu izstrādi Sakas pagastā, Ziemupē, Vērgales pagastā.
21. Izbeidza zemes nomas līgumu uz zemes lietojuma Sakas pagastā
zemes vienībai 0,4ha platībā ar 01.06.2012. Nomas maksu un nekustamā
īpašuma nodokli nomaksāt līdz 29.06.2012..
22. Piekrita noslēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz zemes
lietojumu Sakas pagastā, uz zemes vienību 3,7 ha platībā.Zemes nomas
maksu gadā noteica 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
23. Ēku un būvju īpašumam Sakas pagastā, noteica piesaistāmo zemes
platību 1,6 ha un apstiprināja zemes robeţu plānu.
24. Anulēja deklarēto dzīvesvietu īpašumā Sakas pagastā.
25. Pagarināja uz 10 gadiem zemes nomas līgumu, kas noslēgts 2007.gada
27.februārī uz zemes lietojumu Sakas pagastā, 1,0 ha platībā.
26. Atlika jautājuma izskatīšanu par nomas līguma slēgšanu Pāvilostas
novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Vērgales pagastā 25,0 ha
platībā iznomāšanu kaţokzvēru novietnes būvniecībai. Uzdeva domes
priekšsēdētāja vietniekam Jānim Vitrupam līdz 2012.gada 06.jūnijam
sazināties ar pašreizējo zemes gabala nomnieku par iespējamo cita zemes
gabala nomu.
27. Atkārtoti apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2012. gada
saistošos noteikumus Nr. 12 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Pāvilostas novadā” pēc precizējumu veikšanas.
28. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2012. gada saistošos
noteikumus Nr. 16 „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas un
aizsardzības saistošie noteikumi Pāvilostas pilsētā”.
29. Piešķīra Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 18.06.2012. līdz 29.06.2012. (10
kalendārās dienas) par 2011.gadu. Balsojumā atturas U.Kristapsons.
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17. 30. Apstiprināja biļešu cenas Zvejnieku svētku pasākumam 2012.gada
14.jūlijā Pāvilostas pilsētā, Upesmuiţas parkā: Pieaugušajiem, skolēniem - Ls
4,00;pensionāriem - Ls 3,00;
18. bērniem līdz 7 gadu vecumam un invalīdiem - bezmaksas(uzrādot to
apliecinošu dokumentu). Apstiprināja maksu par autostāvvietas
pakalpojumiem Pāvilostas pilsētas stadionā - Ls 2,00. Apstiprināja 2012.gada
13.,14.jūlija Zvejnieku svētku darba grupas sastāvā Rudīti Janci.
19. 31. Atcēla Pāvilostas novada domes 2012.gada 26.aprīļa sēdes Nr. 4
lēmumu Nr. 19 „Par detālplānojuma izstrādes teritorijas palielināšanu”. Atļāva
palielināt detālplānojuma izstrādes teritoriju. Detālplānojuma nekustamam
īpašumam „Leľķi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā izstrādes teritoriju
noteica īpašumu „Leľķi”, Vērgales pagastā, un „Saraiķu Vidiľi”, Vērgales
pagastā, robeţās. Sakarā ar grozījumu veikšanu detālplānojuma pamata
dokumentos, nolēma uzdot veikt atkārtotu detālplānojuma izstrādes
uzsākšanas procedūru.
20. Apstiprināja darba uzdevumu.
21. 32. Dome pieľēma zināšanai domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona
ziľojumu par administrācijas un iestāţu darbu. Tuvojas nodošanas termiľi
virknei objektu novadā, kuros noris rekonstrukcijas un remonti. Līdz
15.jūnijam jābeidz darbi Akmensraga ceļa posmā, Pāvilostas muzejā. Jūnija
beigās remontiem jābeidzas arī Pāvilostas kultūras namā Noslēgušies
iepirkumu konkursi Pāvilostas novadpētniecības muzeja logu rekonstrukcijai
un gājēju ietves izbūvei Vērgalē, kur darbiem vajadzētu sākties jau drīzumā.
Izsludināts konkurss par Pāvilostas Mūzikas skolas logu nomaiľu un Saraiķu
centra labiekārtošanu. 6.jūlijā beigsies konkurss par PII „Kastanītis”
siltināšanas projektu un Pāvilostas vidusskolas apjomīgajiem remontdarbiem.
Paredzēts, ka skolas jumta nomaiľa un fasādes siltināšana jāveic trīs
mēnešu laikā, nosakot š.g. 20.oktobri kā beigu termiľu. Pašreiz noris
E.Šneidera laukuma projektēšanas darbi, kam piesaistīti zinoši speciālisti –
koktēlnieks, ainavu arhitekte. Pieminot skolotāju E.Šneideru, kuram šogad
120 gadskārta, laukumam paredzēts veikt rekonstrukciju – ierīkot
apgaismojumu, uzstādīt informatīvo stendu. Jūlijā paredzēts rīkot koktēlnieku
plenēru un no Upesmuiţas parka ošiem izgatavot piecas skulptūras, ko
izvietos laukumā. Ir jau noslēgts līgums par gājēju celiľu atjaunošanu ar
bruģa segumu no Tirgus ielas līdz Mākslas skolai un tālāk līdz Brīvības ielai,
kā arī divas slīpās ietves pāri laukumam.
Nākamā komiteju sēdes plānotas 2012.gada 21.jūnijā Pāvilostas
domē.
22.
Nākamā domes sēde plānota 2012.gada 28.jūnijā Vērgales
pagasta pārvaldē.
Informāciju sagatavoja MARITA HORNA

Jautā iedzīvotāji

1.
Sausajā laikā ļoti put grants seguma ielas Pāvilostā. Vai dome
ir padomājusi, kā vasarā ar šo problēmu tikt galā? Vai ielas tiks
laistītas? Varbūt lietderīgi būtu uzstādīt braukšanas ātruma
ierobeţojuma zīmes? Atbild Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs
Uldis Kristapsons: „Diez vai ielas tiks laistītas, jo tās ir lielas izmaksas.
Ātruma zīmes varam uzstādīt, bet pašvaldības policijai nav tādas mērierīces
kā radars, kas varētu konstatēt, kā braucēji ievēro šo uzlikto ātruma
ierobeţojumu.”
2.
Vai ir veikti radiācijas izstarojuma mērījumi angāros bijušajā
raķešu armijas daļā Pāvilostā? Atbild Pāvilostas novada domes
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: „Ir bijusi saruna ar Latvijas Valsts
meţiem Diebvidkurzemes direktoru par mērījumu veikšanu bijušajā armijas
daļā. Gaidām mērījumu rezultātus. Līdz tie būs, informēsim iedzīvotājus.”
3.
Kad Pāvilostā būs pienācīgā daudzumā izvietotas atkritumu
urnas - vismaz pa vienai katrā ielā? Atbild domes saimniecības pārzine
Gunita Vērniece: “Šā gada budţetā nav paredzēti papildus līdzekļi
atkritumu urnu uzstādīšanai Pāvilostā. Līdzekļi ir tik, lai uzturētu kārtībā
esošās atkritumu urnas”.
4.
Zāle aug griezdamās. Ir privātīpašnieki, kas savas teritorijas
nopļauj regulāri, bet ir tādi, kuri to nedara vispār. Kad šis jautājums tiks
sakārtots? Vai domei nerūp atsevišķu pilsētas daļu nesakārtotība?
Atbild Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons:
„Pašvaldības policija veic nesakopto īpašumu apsekošanu. Īpašnieki tiek
brīdināti.”
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5.
Kad ar jaunu bruģi tiks atjaunota Tirgus ielas kreisā
ietve pilsētas centrā no Dzintaru ielas līdz E.Šneidera
laukumam? Šis posms ir desmitkārt sliktāks kā pie domes, kur
ietve jau ir nomainīta. Ietvei pie domes pašvaldība samaksāja
par sava budţeta naudu, jo tā nav ietve gar ielas malu. Tirgus
ielā nenoliedzami, ka ietve ir sliktā stāvoklī, šo ietvi varētu
sakārtot par autoceļa uzturēšanai paredzēto naudu. Atbild
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons:
„Diemţēl, visām Latvijas pašvaldībām autoceļu fonda līdzekļi ir ļoti
niecīgi. 2012.gadam mūsu novadam tas ir Ls 38 000 gadā. Ja
varēsim ko ietaupīt līdz septembrim, tad varbūt varētu domāt par
Tirgus ielas gājēju ietves seguma atjaunošanu.”
6.
Kad sabiedrībai būs pieejami abi Orgas upes krasti,
kam tauvas josla ir 10 m platumā? Atbild Pāvilostas novada
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: „Ir apsekots Orgas
krasts un secinājām, ka divi piegulošo zemju īpašnieki ir noţogojuši
krastu. Viľiem tuvākajā laikā tiks izsūtītas vēstules, lai atbrīvo no
noţogojuma krastu, lai iedzīvotāji varētu brīvi pārvietoties pa tauvas
joslu.”
7.
Kādreiz vietas Pāvilostā, kur ielu malās ir apmales,
tika ravētas, kas izskatījās glīti un sakopti. Vai nav iespējams
noravēt apmali Tirgus ielā? Atbild domes saimniecības pārzine
Gunita Vērniece: “Visas apmales vienlaicīgi netiek ravētas, tas
notiek plānveidīgi. Šobrīd Tirgus ielas apmales jau ir noravētas.”
8.
Kāpēc netiek
kopta taka, kas ved cauri
piecdesmitgades parkam no Dzintaru ielas līdz Lejas ielai
Pāvilostā? Atbild domes saimniecības pārzine Gunita Vērniece:
“Taka līdz Lejas ielai ir sakopta. Sētniekam, kam šī teritorija ir jākopj,
atkārtoti ir doti norādījumi par teritorijas uzturēšanu kārtībā.”

Jaunieši gada laikā var kļūt par
tautsaimniecībā pieprasītiem
speciālistiem
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) jau trešo gadu
īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Profesionālās
izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve
izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, lai sniegtu
iespēju jauniešiem gada vai pusotra laikā bez maksas iegūt
profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā
Latvijā.
VIAA aicina jauniešus ar vidusskolas vai
pamatskolas izglītību gada vai pusotra laikā bez maksas iegūt
profesiju kādā no 36 profesionālās izglītības iestādēm visā
Latvijā. Līdz šim gandrīz 700 jauniešu Eiropas Sociālā fonda
projektā ieguvuši kādu noderīgu profesiju.
2012./2013. mācību gadā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF)
atbalstu 36 profesionālās izglītības iestādēs jaunieši bez maksas
varēs apgūt kādu no 54 profesijām 94 profesionālās izglītības
programmās. Mācībām var pieteikties 17-25 gadus veci jaunieši.
Lielākajā daļā programmu var iestāties, ja iegūta vidējā
izglītība, taču starp tām ir arī viengadīgas programmas, kurās var
mācīties vismaz 17 gadus veci jaunieši, kuri ieguvuši
pamatizglītību.
Projekta laikā jauniešiem ir iespēja apgūt pavāra,
metinātāja, namu apsaimniekošanas meistara, veterinārārsta
asistenta, lokomotīvju saimniecības tehniķa, jumiķa, kokkopja
(arborista), meţa mašīnu operatora un citas profesijas. Pilns
profesionālās izglītības iestāţu un piedāvāto profesionālās
izglītības programmu saraksts, pieejami izglītības ceļvedī
www.niid.lv.
Mācību laikā jauniešiem maksā stipendiju. Audzēkľiem
tiek nodrošināta dzīvošana skolas dienesta viesnīcā. Vairāk
informācijas par projektu: www.viaa.gov.lv sadaļā „VIAA īstenotie
projekti”.
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Ţūrija novērtē jauniešu idejas
Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības
administrācijas kapacitāte stiprināšanai
Pāvilostas novada pašvaldība izsludina konkursu uz

sociālā darbinieka amatu

(0,5 likme) Eiropas
Sociālā fonda finansētam projektam “Speciālistu piesaiste
Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes
stiprināšanai” I.D. Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/009. Pieteikties
līdz 2012. gada 15. jūnijam, iesniedzot pieteikumu, CV un diploma
kopiju par augstāko izglītību. Darba uzsākšana vēlama no 2012.
gada 18. jūnijā. Darba vieta projekta ietvaros tiks garantēta 15 ar 1/2
mēnešus, pēc projekta beigām pašvaldība garantē darbu vēl 6
mēnešus. Darba vietas amata apraksts un prasības pretendentiem
publicētas Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv, sadaļā Domes
paziľojumi, vai Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu
koordinatores Vizmas Ģēģeres, t: 63484561, e – pasts vizma.gegere@pavilosta.lv
Pāvilostas novada pašvaldība izsludina konkursu uz

datu bāzes analītiķa (pilna slodze) Eiropas Sociālā
fonda finansētam projektam “Speciālistu piesaiste Pāvilostas
novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai”
I.D. Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/009. Pieteikties līdz 2012. gada
15. jūnijam, iesniedzot pieteikumu , CV un diploma kopiju par
augstāko izglītību. Darba līgums tiks slēgts uz noteiktu termiľudarba nespējas periodu. Darba uzsākšana vēlama no 2012. gada 18.
jūnijā. Darba vietas amata apraksts un prasības pretendentiem
publicētas Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv, sadaļā Domes
paziľojumi, vai Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu
koordinatores Vizmas Ģēģeres, t: 63484561, e – pasts vizma.gegere@pavilosta.lv.

Vai tu zini
SIA „Liepājas RAS” saka paldies Jūsu novada
iedzīvotājiem par aktīvu dalību atkritumu šķirošanas akcijā „Šķiro
savā sētā!”, kas norisinājās š.g.aprīlī. Akcijas laikā: Pāvilostas
iedzīvotāji ir sašķirojuši 32 m3 atkritumu – plastmasu, stiklu, papīru
un lielgabarīta atkritumus; Grobiľas iedzīvotāji - 4,1 m3, Priekules
iedzīvotāji - 62 m3, Aizputes iedzīvotāji ir sašķirojuši 20 m3 atkritumu
– plastmasu, stiklu, papīru un lielgabarīta atkritumus.
Pāvilostas PII „ Dzintariľš” strādās visu vasaru. Jūnijā
bērni uzturēsies divās grupās – 1,5 – 3 gadiem un 3-6 gadiem. Jūlijā,
augustā būs viena apvienotā grupa.
11.jūnijā, atzīmējot kultūras darbinieku dienu, mazā
izbraukumā uz kaimiľu novadu dosies kultūras darbinieki.
Maija beigās Pāvilostas Mūzikas skolā uzľemti 3 jauni
audzēkľi .
Par daţādiem mācību sasniegumiem un radošajām
aktivitātēm pateicības no pašvaldības saľēmuši 33 novada skolēni,
bet 21 skolēns saľēmis „ Cerību balvu”.
Novada viesu mājām piepulcējušās vēl divas mājas
Pāvilostā – „ Jūras sāga” Lejas ielā un „ Vēju pietura” Tirgus ielā.
10.augustā Sakas pagasta svētki. Sakai šogad 782
gadskārta.
18.augustā svētkus svinēs Vērgales pagasts.
Liepājas RAS piedāvājis pašvaldības iestādēm izvietot
atkritumu šķirošanas konteinerus. Aicinājumam atsaukusies novada
dome Pāvilostā, Vērgales pagasta pārvalde, Pāvilostas vidusskola
un Vērgales pamatskola. Viena šķirošanas punkta izmaksas ir Ls
50,75 bez PVN.
Pagaidu algotajos darbos novadā nodarbināti 14 iedzīvotāji
– 6 Vērgalē, 8 – Pāvilostā. Strādāt gribētāju skaits izsīkst, tāpēc
varētu būt, ka nākamajā gadā no šī programmas būs jāatsakās. Tas
nozīmē tikai to, ka mūsu novadā ir maz cilvēku, kuriem nav darba.

17.maijā noslēdzās pasākums „Atbalsts jauniešiem zvejniecības
tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai”. Tā dalībnieki bija
jaunieši, kuri piedalījās konkursā, kā arī dalībnieki, kuri ieradās atbalstīt
konkursantus. Noslēguma pasākumā jaunieši prezentēja savas biznesa
idejas, ar kurām piedalījās konkursā.
Tika prezentēta arī video filma, kura tapa praktisko nodarbību laikā.
Iepriekšējās trīs nedēļas seši ţūrijas locekļi intensīvi vērtēja visus piecus
iesniegtos biznesa plānus, un kā pēdējais punkts vērtējumā bija jauniešu
prezentācijas. Tās vērtēja: Dzintars Vaivods – ţūrijas komitejas priekšsēdētājs,
SIA „LLKC” Valsts Lauku Tīkla Sekretariāta finanšu administrators un projektu
vadītājs; Elīna Ozola – SIA „LLKC” Attīstības nodaļa; Santa Pāvila – SIA
„LLKC” Ekonomikas nodaļas vadītāja; Anita Bērziľa - SIA „LLKC” Liepājas un
Saldus nodaļu vadītāja; Uldis Kristapsons – Pāvilostas domes priekšsēdētājs;
Vizma Ģēģere – Pāvilostas novada domes projektu koordinatore.
Jauniešu prezentācijas bija interesantas un pārdomātas, katrā bija
atrodama kāda „odziľa”. Jaunieši no ţūrijas saľēma ierosinājumus, ko vēl būtu
nepieciešams uzlabot, lai savu ideju īstenotu dzīvē.
Apbalvošanas ceremonijā katram dalībniekam pasniedza Atzinības
rakstu un naudas balvu. Balvu fondā bija 1000Ls, kurus sadalīja dalībnieku
starpā. Vislabāko vērtējumu no ţūrijas puses saľēma Edgars Edvards
Kristapsons. Lai īstenotu ideju par nēģu pārstrādes uzľēmuma izveidi, viľš
saľēma Ls 500. Laine Šildere – Ls 300 biškopības inventāra iegādei un
pārtikas grozu izveidei, Ģirts Ģēģeris – Ls 75, lai bijušās armijas bāzes teritorijā
izveidotu atpūtas un izklaides parku, Zaiga Uzare – Ls 75 Ulmales mototrases
inventāra papildināšanai un naktsmāju nodrošināšanai, Zane Ansone – Ls 50
Tradīciju skolas izveidei, lai nodarbībās apgūtās praktiskās iemaľas nodotu
vietējiem jauniešiem un tūristiem.
Atzinīgus vārdus par pasākumu un jauniešu projektiem izteica arī
ţūrijas pārstāvji.
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: „Šādā
konkursa vērtēšanas pasākumā piedalījos pirmo reizi, bet kā pašvaldības
vadītājs, izlasot un vērtējot Pāvilostas novada jauniešu iecerētas idejas, vērtēju
tās ļoti augstu. Jaunieši, kuri piedalījās šajā projektu konkursā, ir lieli ieguvēji,
jo, sagatavojot šos darbus, viľi ir daudz ko iemācījušies, kas noteikti noderēs
viľu turpmākajā dzīvē. Noslēdzoties šim konkursam, arī es centīšos runāt ar
novada domes deputātiem, lai rastu finansējumu no pašvaldības budţeta. Lai
jaunieši, rakstot projekta konkursa pieteikumus, varētu īstenot savas idejas
mūsu novadā.
Paldies, LLKC darbiniekiem un visiem, kuri pielika savu roku, lai
varētu realizēt šo jauko ideju Pāvilostā!”
LLKC Ekonomikas nodaļas vadītāja Santa Pāvila: „Jaunība ir
sareţģīts posms jebkura cilvēka dzīvē – tik daudz ko vajag apgūt, izmēģināt un
saprast, ko gribētos darīt, ko nē. Tāpēc bija ļoti interesanti satikt daţus ļoti
uzľēmīgus Pāvilostas jauniešus un piedalīties viľu sagatavoto projektu
izvērtēšanā un aizstāvēšanā. Pasākums kopumā bija ļoti pozitīvs un patīkams.
Mums prezentētās idejas bija lieliskas, un gribas paslavēt visus dalībniekus,
kuri pēc apmācībām uzdrošinājās iet tālāk un sagatavot biznesa plānus.
Īpaši gribas atzīmēt E.Kristapsona projektu par nēģu apstrādes
attīstību Pāvilostā, kas bija rūpīgi izstrādāts un argumentēts, jo šobrīd
Pāvilostas nēģi tiek vesti tālākai apstrādei uz Carnikavu, kas nav ekonomiski
lietderīgi. Pie tam, jaunais uzľēmums plāno savas produkcijas raţošanā
izmanto savas slepenās senās pāvilostnieku receptes, kas varētu to padarīt
interesantāku par līdzīgiem izstrādājumiem.
Tāpat labs biznesa plāns bija Lainei Šilderei, kura tajā risināja
komplicētu problēmu – kā, veidojot un piegādājot pārtikas grozus, būtu
iespējams svaigu lauksaimniecības produkciju piegādāt tās patērētājam, kurš
parasti atrodas pilsētās.
Tomēr ir jāľem vērā, ka projekta sagatavošana ir tikai pirmais solis tā
realizācijā. Ja pēc tam nesekos reāla darbība, lai tos īstenotu, tie arī paliks
ieceres līmenī. Ļoti iepriecināja arī tas, ka Pāvilostā jauniešiem, kuri piedalījās
projektu konkursā, ir iespējams sadarboties ar pašvaldību, kura solīja atbalstīt
idejas, to realizācijas gaitā. Ļoti interesanti būs pasekot tam, kā konkursa
dalībniekiem veiksies ar savu ieceru realizāciju nākotnē. Tāpēc gribu novēlēt
uzľēmību, veiksmi un neatlaidību visiem konkursa dalībniekiem.”
Visi jaunieši tiek aicināti īstenot savas idejas un pēc pāris mēnešiem
atkal satikties, lai pastāstītu kā ir veicies!
Liepājas nodaļas Lauku attīstības speciāliste IEVA KREICBERGA
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Igaunijas un Latvijas pārrobeţu sadarbības
programmas projekti Pāvilostas novadam
Pāvilostas novada pašvaldība piedalās divos Igaunijas un Latvijas
pārrobeţu sadarbības (ESLAT) programmas projektos, ko administrē Kurzemes
plānošanas reģions. Pašvaldības līdzfinansējums abos projektos sastāda 17 %,
ERAF 83 %.
Projekts „Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements
Latvijā un Igaunijā”/„Riverways”. Projekta ietvaros plānots sakārtot - attīrīt no
kritalām Tebras un Durbes upes, izveidot trīs labiekārtotas atpūtas vietas, kā arī
izstrādāt kartes un informatīvos materiālus laivotājiem. Pāvilostas novada
pašvaldības līdzfinansējums 688.50 EUR, kopējās izmaksas 4050,00 EUR.
Projekts „Piekrastes un jūras telpiskā plānošana Pērnavas līcī
Igaunijā un piekrastes pašvaldībās Latvijā / Piekrastes un jūras telpiskā
plānošana” Projekta ietvaros Pāvilostā tiks sakārtota nobrauktuve Tirgus ielas
galā nobraukšanai jūras piekrastē. Iegādāta glābšanas laiva ar aprīkojumu, kas
bāzēsies Pāvilostas ostā un pildīs glābšanas funkcijas. Pāvilostas novada
pašvaldības līdzfinansējums 5306.55 EUR, kopējās izmaksas 31215,00 EUR.
Projektu koordinatore VIZMA ĢĒĢERE

Pāvilostas novada pašvaldība ir iesniegusi četrus projektus Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumam „Lauku
ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” (LEADER programmā):
1. „Sporta laukuma izveide Pāvilostas novada Saraiķu ciemā”, kopējās
izmaksas 16 999,02, tais skaitā attiecināmās izmaksas 13 933,13.
2. „Trenaţieru iegāde Pāvilostas pilsētas iedzīvotāju veselības stiprināšanai”,
kopējās izmaksas 2 524,00, tais skaitā attiecināmās izmaksas 20 68,85.
3. „Aprīkojuma iegāde Vērgales kultūras namam”, kopējās izmaksas
15 021,24, tais skaitā attiecināmās izmaksas 12 312,49.
4. „Sakas novada tautastērpa, kā novada kultūrvēsturiskā mantojuma
atjaunošana”, kopējās izmaksas 6 649,00, tais skaitā attiecināmās
izmaksas 5 450,00.

Pāvilostas novada pašvaldība ir iesniegusi divus projektus Eiropas Savienības
Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumam „Teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošana” (LEADER programmā):
1.
„Zivju tirgus piestātnes un ar to saistītās infrastruktūras izbūve
Pāvilostas ostā”, kopējās izmaksas 85 047,96, tais skaitā attiecināmās
izmaksas 69 711,45.
2.
„Upesmuiţas
estrādes
rekonstrukcija
un
teritorijas
labiekārtojums”, kopējās izmaksas 47 767,97, tais skaitā attiecināmās
izmaksas 38 494,62.

Bāriņtiesa atgādina

Atkal ir atnākusi vasara, skolas bērniem sākušās vasaras
brīvdienas, vecākiem daţreiz šķiet, ka arī bērnudārza bērniem varbūt
labāk vasaru pavadīt mājās vecāko brāļu vai māsu uzraudzībā, taču Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 24. panta sestā daļa nosaka, ka vecāku
pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez
pieaugušo vai personu ne jaunāku par 13 gadiem klātbūtnes.
Savukārt 59. panta pirmās daļas 5. punkts nosaka, ka policijas
iecirknī nogādā bērnu, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu un
atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audţuģimenes vai
viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā. Par
nakts laiku šā panta izpratnē uzskatāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00,
ja attiecīgā pašvaldība attiecībā uz šo laiku nav noteikusi stingrākus
ierobeţojumus.
Šā likuma pantu ievērošanai pastiprināti sekos pašvaldības
policija, tāpēc nesareţģīsim savu un savu bērnu dzīvi un nesabojāsim
vasaras brīvdienu priekus. Lai visiem jaukas vasaras brīvdienas!

LAUKSAIMNIEKIEM,
UZŅĒMĒJIEM

Hipotēku banka sāk reģistrēt pieteikumus
lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanas programmai.
VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (Hipotēku banka) 4.jūnijā
sāka reģistrēt pieteikumus lauksaimniecības zemes iegādes
kreditēšanas programmas aizdevumiem. Interesenti visās Hipotēku
bankas filiālēs var iegūt informāciju par aizdevuma saľemšanai
nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī informāciju par atbalsta
saľēmējiem izvirzītajām prasībām.
Ministru kabinets 29.maijā apstiprināja lauksaimniecības
zemes iegādes kreditēšanas programmas nosacījumus, paredzot,
ka kopējā kredītlīnija būs 10 miljoni latu. Viens saimnieciskās
darbības veicējs vai savstarpēji saistīti aizľēmēji varēs saľemt
aizdevumu līdz 100 000 latu. Atbalsta summa nedrīkstēs pārsniegt
100 procentus no iegādājamās zemes tirgus vērtības. Aizdevuma
termiľš būs līdz 20 gadiem, un aizdevumus izsniegs līdz 2013.gada
31.decembrim. Par aizdevumu piešķiršanu lems „Lauku attīstības
fonds”. Aizdevumu pieteikumus pieľems un izvērtēs Hipotēku
banka. Prognozējam, ka pirmie lēmumi par aizdevumu izsniegšanu
„Lauku attīstības fondā” tiks pieľemti jūlija sākumā.”
Informācija sagatavota pēc Zemkopības Ministrijas preses
relīzes.

SEMINĀRS „Jaunu saimju veidošana”
14.jūnijā plkst. 11:00 "Jaunarāji" - Aizputes novads,
Cīravas pagasts. Lektore B. Tikuma. Seminārā paredzēts darboties
bišu dravā, atlasīt kāres un veidot jaunas saimes, izmantojot
daţādas metodes, jo šobrīd aktuāla ir bišu dabīgā vairošanās spietošana. Papildus informācija par semināru pie LBB Kurzemes
novada biškopības konsultantes Baibas Tikumas mob. 26446701,
28879897.

Atgādinājums!
Parakstu vākšanas kampaņa turpinās: nāc un
paraksties! Līdz 18.jūnijam ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir
iespēja parakstīt petīciju par godīgu attieksmi, aicinot Eiropas
Savienības atbildīgās institūcijas noteikt taisnīgu tiešo maksājumu
apjomu Baltijas valstīm tā, lai samazinātu tiešo maksājumu
atšķirības starp dalībvalstīm. Parakstu vākšana papīra formātā ir
pagarināta, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotāji pagūtu parakstīties.
Iepazīties ar petīcijas tekstu un parakstīties var divos veidos:
1) līdz 10.jūnijam elektroniski: sabiedrības iniciatīvu platformas
mājas lapā ManaBalss.lv, (http://manabalss.lv/i/343) vai arī;
2) līdz 18.jūnijam papīra formātā.
Pāvilostas novada lauksaimnieki var parakstīties pie novada
lauku attīstības speciālistēm Sakā un Vērgalē.

Sociālais dienests ziņo:

Iestājoties pavasara laikam, kad cilvēki aktīvi rosās zemes
darbos, ir samazinājušies jautājumi, kuri jāizskata sociālā dienesta sēdē.
Gribētos cerēt, ka sociālā dienesta pastāvīgie klienti arī būs mainījuši
savu dzīves stilu un uzskatus, un būs šo aktīvo darbu veicēji priekš
savām ģimenēm. Līdz ar to maijā notikusi tikai 1 sēde, kurā 1 ģimenei
piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 10 ģimenēm trūcīgās
ģimenes statuss,
2 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 5 ģimenēm
piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 ģimenei piešķirts pabalsts bērnu
ēdināšanai, 1 personai piešķirts vienreizējs veselības pabalsts, bet 1
ģimenei pārtraukts pamatpabalsts, 1 ģimenei līdz jaunā mācību gada
sākumam pagaidām atlikts pabalsts bērnu ēdināšanai.
Vēl lieku reizi gribās atgādināt, ka katram pabalsta saľēmējam
ir jāveic līdzdarbības pienākumi. Ja šie pienākumi netiek veikti, tad
nevajadzētu brīnīties, ka tiek saľemts sociālā dienesta uzaicinājums
ierasties uz pārrunām. MK noteikumi nosaka, ka līdzdarbības pienākumu
nepildīšanas gadījumā pabalsts tiek samazināts vai pārtraukts.
Turpinājums no 6.lpp.
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Turpinājums no 5.lpp.

Mobilais digitālais mamogrāfs Pāvilostā, Lejas ielā 10, būs atkārtoti
16.- 17. jūlijā un 6.-7. septembrī. Sievietēm, kuras ir saľēmušas uzaicinājuma
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros
izmeklējums ir bez maksas. Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu – izmeklējums
maksā Ls 2. Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU. Lai veiktu
izmeklējumu, jāpierakstās pa telefonu: 67144031; 67143550; 67142840 vai
27866655. Lūdzu būt atsaucīgām un izmantot šo iespēju!
Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE

Zvejnieku svētku
programma
Pāvilosta
2012. gada
13. - 14.jūlijs

Piektdiena, 13.jūlijs
23.jūnijā LĪGOSIM PĀVILOSTĀ!
Plkst. 9.00 Pāvilostas Tirgus laukumā notiks

Līgo dienas tirgus ar ziedu vainagu
pīšanas darbnīcu, vainagu
konkursu un citām lustēm.
Laipni aicināts ikviens pārdevējs un pircējs!
Pāvilostas Upesmuižas parka estrādē 18:00 uz jauniestudējumu
ielūdz Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātris, kurš izrādīs Aivara
Banka lugu «MEITIŅA».
Izrāde ir par sabiedrību, par tādiem kādi esam. Gatavi jokot par
lietām, kas daudziem varētu likties nepieņemami, pat traģiski. Bet kas to
var liegt? Ja paši tuvākie cilvēki to pieņem un izjokoti neļaunojas, tad arī
skatītājiem atliek vien ļauties spēlei un dzīvot līdzi traģikomisku
pārpratumu virknei, ko ar savu rīcību izprovocē divi jaunieši Sandra un
Andris. Izrādes režisore Marita Horna. Lomās: Tēvs - Jāzeps Susuriņš
[Gatis Štokmanis], Māte - Marija Susuriņa [Anna Kaže], Dēls - Andris
Susuriņš [Edijs Ermsons], Meita – Andra [Daiga Cābele], Kaimiņiene Zete Šībere [Silva Vārsberga], Salmu atraitnis - Ziedonis Maigais [Ģirts
Vagotiņš – Vagulis], Andra draugs – Robčiks [Einārs Vārsbergs], Andra
bijusī draudzene - Ilze [Sintija Freidenfelde - Vītoliņa], Sabiedrības
krējuma pārstāve - Eižēnija Prišā [Janeta Kristapsone], Prišo meita Amalda Prišā [Dace Bunka], Vietējās tenku vāceles - Slotiņiene [Dzintra
Vērniece] un Cimdiņiene [Rudīte Jance], Pagasta atbildīgā persona - Ringa
Runga [Monta Pētermane].
Ieeja: Ls 1,00; skolniekiem Ls 0,30; invalīdiem(uzrādot
apliecības), bērniem līdz skolas vecumam, Līgām un Jāņiem (uzrādot
personu apliecinošus dokumentus) – bez maksas.
23:00 Jautros deju ritmos ielīgot Jāņus jums palīdzēs Dj Klāvs un
Dj Uģis.

29.JŪNIJĀ

PĀVILOSTAS VĀRDA DIENAS SVINĪBAS

Dienā, kad vārda dienas svin Pēteri Pauli un Pāvili, arī mūsu pilsētai ir
vārda diena. Sākotnējā Paulshafena, ko krāšľi un vērienīgi 1879.gadā dibināja
Upesmuiţas barons Otto Fridrihs fon Lilienfelds, latviskojot kļuvusi par Pāvilostu un
šo vārdu nes jau 133 gadus.
Šogad vārda dienas svinības notiks jau otro reizi, un tāpat kā pagājušajā
gadā tās galvenie svinību viesi būs bērni no Cīravas, Kalvenes, Jūrkalnes, Vērgales
un Pāvilostas, kuriem bez visa kā cita patīk lasīt arī grāmatas. Visas dienas garumā
būs daţādas aktivitātes un radošās darbnīcas, svētku gājiens, multfilmu skatīšanās.
Svētkos piedalīties var ikviens interesents.
Par svētku norises sīkāku izklāstu sekojiet reklāmai.
29.jūnijā plkst.19:00 Pāvilostas Pētera – Pāvila ev.lut. baznīcā notiks
Pētera – Pāvila dienas dievkalpojums.

pludmale
22:00 Atraktīva un jautra deju nakts pludmalē ar grupu
„Mana Teritorija'' no Priekules un zvejnieku dēliem DJ Uģi
un DJ Klāvu, kuri pēc pusnakts dosies draisko un atraktīvo
Nāru meklējumos

Sestdiena, 14.jūlijs

10:00 Pludmales volejbols, futbols
11:00 Piemiľas brīdis pie piemiľas akmens „Jūrniekiem
un zvejniekiem, kuru kaps jūras dzelmē” (Pāvilostas
kapsēta)
12:00 Pāvilostas pilsētas pašdarbības kolektīvu koncerts
„Kas kait man nedzīvot Pie jūriņas maliņā” - piedalās
kultūras nama jauniešu deju kolektīvs, vidusskolas
meiteľu ansambļi (pie TIC)
12:00 Komandu (4 dalībnieki) sacensība kanoe laivu
slalomā Sakas upes grīvā („Jūras laivas”)
14:00 Individuālo
dalībnieku
ātruma
sacensība
vienvietīgos SOT kajakos pludmalē aiz Āķagala („Jūras
laivas” - informācija un nolikums - www.juraslaivas.lv,
www.pavilosta.lv)
pludmale
13:00 Ar muzikālu programmu „Briljanta roka” Jūs
iepriecinās „Ţerāri” - Valmieras teātra aktieri Imants
Strads, Ģirts Rāviņš un komponists Emīls Zilberts
15:00 Kuģu parāde, Jūras valdnieka Neptūna
sagaidīšana, aktivitātes zvejnieku stilā - virves vilkšana,
riľķa mešana, enkura celšana, slapjais skrējiens
Upesmuiţas parka estrāde
19:00 Grupas ,,Baltie lāči” koncerts „KO TEV
UZDZIEDĀT...”
21:00 Zvejnieku svētku balle ar grupām „Baltie lāči” un
„Novadnieki”
24:00 Svētku salūts
____________________________________________
Zvejnieku svētku tirdziņš
SIA „ANNELS” piepūšamās un izklaides atrakcijas
Visas dienas garumā svētku viesus aicina vizināties ar
laivām pa Sakas upi un jūru (no ostas)
Pāvilostas pilsētas stadionā - autostāvvietas, vietas
telšu pilsētiņai

Uzaicinājums!

Pāvilostas pilsētas k/n aicina

biļešu tirgotājus

pieteikties

Zvejnieku svētkos Pāvilostas
Upesmuiţas parkā š.g.14.jūlijā. Pieteikšanās līdz š.g.2.
jūlijam pie kultūras nama vadītājas vai pa tālr.3498264;
29366112.
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Atpūtas pasākums „maDARA” augusta beigās Ziemupē
31. augustā Ziemupes jūrmalā notiks jauns, bet ar pamatīgu pozitīvisma un latviskuma devu apveltīts,
atpūtas pasākums ģimenēm „maDARA”!
Pasākuma programma tiek plānota plaša un daudzveidīga, tādējādi dodot iespēju ikvienam atrast, ko sev interesējošu.
Programmā plānotas gan sporta aktivitātes, gan lauku labumu tirdziľš un virtuve, daţādas radošās darbnīcas, akustiskā
mūzikas programma, dzeja, folkgrupu koncerts, danči līdz rīta gaismai. Bet tas nebūt nav viss...
Tu vari kļūt par mūsu radošās un organizatoriskās komandas sastāvdaļu!
Mēs Tev piedāvājam iespēju lieliski noslēgt vasaru radošā vidē, jaunus kontaktus, neaizmirstamas emocijas un lielisku pieredzi strādāt lielā
atpūtas pasākumā brīvā dabā. Kā arī Tev būs iespēja uzľemties iniciatīvu un realizēt kādu no savām idejām.
Tev jābūt atbildīgam, enerģiskam, ar vēlmi darboties, atvērtam jaunām idejām un ar spēju rast radošus risinājumus!
Aizpildi pieteikuma anketu (vari saľemt Pāvilostas TIC vai meklē www.draugiem.lv/madara2012) un līdz 20. jūnijam sūti uz e-pastu
vanaga.dai@gmail.com. Jautājumu gadījumā – raksti vai zvani t. 26107720!
Sīkākai informācijai par pasākumu seko līdzi twitter.com/2012maDARA vai draugiem.lv/madara2012.
Pasākumu organizē biedrība „Vārti ģimenei” un biedrība „Ziemupīte”.

PĀVILOSTAS PILSĒTAS SVĒTKI

„Pāvilostas pilsētas svētku ceļojošā kausā mini futbolā
piedalījās piecas komandas. Izspēlējot riľķi katra komanda ar katru
rezultāti sekojoši: 1.vietā Dunalka 8 punkti, 2.vietā Aizputes pagasts 6
punkti, 3. vietā Cīrava 4 punkti , 4. vietā Pāvilosta 2 punkti, 5. vietā
Pāvilostas jaunieši pie punktiem netika. Par turnīra labākajiem
spēlētājiem tika atzīti: Edgars Stonis (Dunalka) Mārcis Mārtiľsons
(Aizputes pagasts), Andris Cābelis (Pāvilosta). Paldies Ivetai un Jānim
Pētermaľiem par gardajām zivīm un sportistu atbalstīšanu.”
Pāvilostas novada sporta organizators ALDIS BARSUKOVS

„Reizē ar Pāvilostas pilsētas svētkiem 19.maijā Pāvilostā notika
tūrisma sezonas atklāšanas pasākums – mini maratons bērniem un
fotomedības pieaugušajiem. Minimaratona skrējēju pulciľš šogad
pieauga līdz 26 dalībniekiem. Skriet gribētāju vidū bija gan pilsētas un
novada bērni, gan arī ciemiľi.
Maratona stafeti pārľēma fotomedības, kurās uzdrošinājās
piedalīties tikai viena komanda. Kaut arī viľi bija vienīgie, pēc izbrauktā
maršruta, kuru viľi veica ar velosipēdiem – atzinās, ka ir gandarīti un
labprāt arī nākamajā gadā piedalītos šādā aktivitātē. Paldies, Štokmaľu
ģimenei un viľu ģimenes draugiem par piedalīšanos!”
Pāvilostas novada TIC vadītāja MAIRITA TUMPELE

Foto no www.pavilosta.lv

Foto: Daina Vītola.

Mēs dzīvojam pie jūras pilsētā skaistā
Ar saules rietiem un rasas pilieniem.
Mēs dzīvojam pie jūras ar kaiju klaigām un viļņu putām,
Ar kuģu taurēm un zveju tīkliem.
Mēs dzīvojam pie jūras pilsētā skaistā!
Pāvilosta šogad svinēja savu 133.dzimšanas dienu. Kā liecina
cilvēku atsauksmes, svētki bija izdevušies, jo bija padomāts gan par
vietējo, gan viesu, gan pieaugušo un bērnu izklaidēm.
Rīts iesākās ar ceļojošo kausu mini futbolā pilsētas stadionā un svētku
tirdziľu atjaunotajā tirgus laukumā.

„Šogad, jau otro gadu Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros, 19.
maijā, jauniešu iniciatīvu grupa „Motoprieks Pāvilostā” sadarbībā ar
biedrību „No idejas līdz attīstībai” organizēja moto-velo parādi. Jau no
plkst. 11:00 pilsētas stadionā parādei reģistrējās braucēji 32motovienības un ~ 90 riteľbraucēji. Motociklisti bija atbraukuši no
daţādām pilsētām un pasākums kopumā izvērtās ļoti interesants. Arī
laika apstākļi bija ideāli moto un velo braucējiem. Vecākie retro-motocikli
bija Edgaram Dadzim IŢ-49 (1956.g.), Artim Reimanim TULA T-200
(1958.g.), Arnoldam Eglem JAWA-250 (1961.g.) Tie, kuri notiekošo
vēroja, solīja nākamgad parādē piedalīties jau kā dalībnieki. Pēc
parādes,izturīgākie izveidoja 5 komandas un piedalījās moto
orientēšanās sacensībās pa Pāvilostas novadu. Kopā bija jāmēro
~135km gan pa asfaltētiem ceļiem, gan grantētiem ceļiem un jāatrod 8
kontrolpunkti. Pirmo vietu izcīnīja liepājnieku komanda "Jawieši" (Jānis
Čanders, Kristaps Tabūns un Jānis Vecbaštiks), 2.vietu izcīnīja
kuldīdznieku komanda "Karstās ķēdes" (Artis Reimanis un Uģis
Martinsens) un 3.vietu izcīnīja ventspilnieku komanda "Ventspils fiksā
ručka" (Ritvars Jansons un Jānis Bergmanis).
Turpinājums 8.lpp.
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Turpinājums no 7.lpp.

Pēc orientēšanās pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja notika
uzvarētāju apbalvošana un dalībnieki varēja mieloties ar siltām, tikko
kūpinātām vējzivīm.
Liels paldies visiem kontrolpunktos atbildīgajiem – Vērgales
muzeja vadītājai M.Sīpolai, Ziemupes veikala darbiniecēm, Akmensraga
bākas uzraudzei Tatjanai un jauniešiem. Paldies, braucējiem, kuri piedalījās
un atrada laiku atbraukt pie mums!
Remontējiet močus, spodriniet riteľus un uz tikšanos nākamgad
Pāvilostas pilsētas svētkos!”
Iniciatīvu grupas „Motoprieks Pāvilostā” vārdā
EDGARS EDUARDS KRISTAPSONS
Dienas vidū sākās Latvijas atklātais spēkavīru čempionāts.

Foto: Irina Kurčanova.

Foto no www.pavilosta.lv

Pēcpusdienā
skatītājiem
durvis
vēra
atjaunotā
muzeja laivu māja. Turpat
varēja izmēģināt savus
spēkus mezglu siešanā,
tīklu
lāpīšanā
un
špleisēšanā, kā arī nobaudīt
uz vietas Dzintara Zamarīša
kūpinātas vējzivis.
Pievakarē
Pāvilostas
kultūras namā ar domes
priekšsēdētāja
svētku
uzrunu
sākās
svētku
svinīgākā daļa. Sveica
Goda
Novadnieku
un
Pateicībām
izvirzītos
labākos darba darītājus.
Pēc tam pašdarbnieki
sniedza koncertu.

Foto: Irina Kurčanova.

Šā gada sezonā pirmās sacensības notika Pāvilostā. Sacensību ierakstu
varēsiet skatīt LT 7 kanālā septembrī. Spēkavīriem bija sagatavoti divi
pārsteigumi, divas jaunas līdz šim nebijušas disciplīnas – 200 kg svara
bumbas celšana un automašīnas nešana. Kā teica pasākuma vadītājs
A.Bergmanis, Pāvilostas spirgtais gaiss, viesmīlība un spēja turēties pretī
vētrām ietekmējusi spēkavīrus, jo tika uzstādīti vismaz 10 daţāda veida
rekordi. Spēkavīru atelpas brīţos uzstājās Pāvilostas pašdarbnieki. Kamēr
vecāki vēroja sacensības, bērni izklaidējās PII „Dzintariľš” darbinieku
Pilsētas svētku svinīgajā pasākumā Pāvilostas kultūras
sagatavotās daţādās stafetēs un radoši izpaudās zīmējumos uz asfalta.
namā
domes
priekšsēdētājs U.Kristapsons ar Pateicības rakstiem
Kāds varēja arī darboties dzintara apstrādē, ko piedāvāja Pāvilostas
sveica novada iedzīvotājus.
mākslas skola.
Turpinājums 9.lpp.

Otrajā rindā no kreisās: A.Valkaša, I.Diķe, M.Kurčanova, K.Jaunbrūna, G.Limberga, pirmajā rindā: A.Magone, I.Bunka, I.Sprūde, R.Zeniľš, M.Tumpele, R. Bērziľa,
Ā.Poriľa, D.Lapiľa. Foto: Aija Ozoliľa.
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NOMINĀCIJA
„GODA NOVADNIEKS” SKOLOTĀJAM

RIHARDAM ZENIŅAM

„Vērgales pamatskolas skolotājam R.Zeniņam šī
nominācija tika piešķirta par ilggadīgu, radošu un labu darbu
skolēnu izglītošanā un audzināšanā.
Skolotājs Vērgales pamatskolā strādā jau 50 gadu, vairākas vērgalnieku
paaudzes ir mācījušās skolotāja vadībā. Matemātika un fizika bija un ir
vieni no mīļākajiem skolēnu mācību priekšmetiem.
Pateicoties tam, skolēniem ik gadus ir augsti sasniegumi
šajos mācību priekšmetos. Viľa bijušie audzēkľi nereti ir izteikuši
vēlēšanos, ka viľam jāturpina strādāt skolā tik ilgi, līdz tiks izskoloti viľu
bērni! Un tā jau arī tas turpinās no gada uz gadu. Savā darbā R.Zeniľš
ir stingrs, prasīgs un zinošs, tādēļ skolēni, startējot olimpiādēs,
saľēmuši godalgotas vietas. Brīvajā laikā viľš daudz lasa, interesējas
par zinātnisko literatūru. Ieguvis cieľu Vērgales un tuvākās apkārtnes
ļaudīs. Ļoti daudzās bērēs bijis pavadītājs, un vēl tagad ne reizi vien
Vērgales pagasta ļaudis izteikuši vēlēšanos, lai pēdējā gaitā viľus ar
sirsnīgiem vārdiem pavada tieši viľš.
Agrāk, kad Vērgalē bija skolas internāts, tad par atbildīgo
skolotāju tur tika nozīmēts R.Zeniľš, bet kolhoza laikos vasaras
brīvlaikā viľš vadīja bērnu darba un atpūtas nometnes. Ravēja bietes,
bieţi palīdzēja un mācīja tiem, kuriem neveicās ravēšana. Savus
audzēkľus bieţi vedis ekskursijās, pats sedzis ceļa izdevumus, un tā
kopīgi apceļota vai visa Latvija. Vērgales pamatskolā ilgus gadus bijis
atbildīgais par bērnu ēdināšanu. Mācījis skolēniem sarīkojumu un
tautiskās dejas, bijis arī skolēnu dramatiskā kolektīva vadītājs.
Tautiskās dejas un dramatisko kolektīvu vadījis arī pieaugušajiem
Vērgales kultūras namā. Savulaik skolotājs Zeniľš Vērgales pamatskolā
ieviesa jauko tradīciju – absolventu valsi skolas izlaidumā. Pagājuši jau
ļoti daudz gadu, taču vēl nav bijis neviens skolas izlaidums, kurā
nedejotu absolventu valsi! Bieţi ciemiľi skolotāja mājās ir bijušie
absolventi, kuri skolotāju Zeniľu atceras svētku reizēs. Saľemot
apbalvojumu „GODA NOVADNIEKS”, 1974.gada absolventi skolotājam
Zeniľam apsveikuma kartiľā veltījuši šādus vārdus: „Sirsnīgi sveicam
Jūs, lepojamies un apsveicam ar titula „GODA NOVADNIEKS”
iegūšanu, vēlam stipru veselību, moţumu un dzīves sparu
turpmākajiem dzīves gadiem!”
Andas Blūmanes un Mirdzas Sīpolas stāstījumu
pierakstīja VITA BRAŢE
Pateicība Alfredam Magonem par veiksmīgu jauniešu
iesaistīšanu sporta aktivitātēs un sekmīgu basketbola komandu
piedalīšanos sacensībās 1991.gada rudenī, kad atklāja Vērgales
sporta namu, Alfrēds Magone kļuva par tā vadītāju. Tas nozīmē, ka
visu šo laiku arī par Vērgales pagasta sporta dzīves vadītāju.
Vērgales sporta nams ir spējis godam nodrošināt Liepājas rajona
meistarsacīkšu, pilsētu pagastu spartakiāţu un tagad starpnovadu
sacensību sekmīgu norisi. Alfrēda panākums ir tas, ka sportot
gribētāji nama durvis ver ne tikai darba dienās, bet arī sestdienās
un svētdienās.
Guntai Limbergai par ieguldīto darbu, radošu pieeju un
atbildību sākumskolas metodiskās komisijas vadīšanā. Viľa organizē
sākumskolas skolēniem daţādus ārpusklases pasākumus. Šajā mācību
gadā notika starpnovadu pasākums Vērgales pamatskolā - kombinētā
olimpiāde, kurā piedalījās Pāvilostas, Alsungas un Vērgales
pamatskolas 1. – 4. klases. Olimpiādes galvenā organizatore –
skolotāja Gunta Limberga.
Ārijai Poriņai par radošumu un māksliniecisko pieeju
noformējumu veidošanā pašvaldības iestādēs. Cilvēks ar lielu izdomu,
ideju bagātību un prasmīgām rokām. Noformējumi un afišas veidotas
gan muzeja, gan kultūras nama vajadzībām. Ļoti skaistas apsveikuma
kartiľas un ieraksti goda grāmatās ir Ārijas Poriľas roku un sirds darbs!
Daigai Lapiņai par radošumu un māksliniecisko pieeju
noformējumu veidošanā pašvaldības iestādēs. Palīdz ar noformējumu
izveidošanu daţādos pasākumos, veido skaistus ierakstus
apsveikumos un Vērgales Goda grāmatā.
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Rudītei Bērziņai par panākumiem starpnovadu šaha turnīra
spēlēs. Jau skolas gados aktīvi spēlējusi šahu. Mācoties Rucavas
vidusskolā, šahs bija mācību stunda. Nopietni Rudīte šaham pievērsusies
pirms 2 gadiem, kad kāds augsta līmeľa šahists satrenējis viľu, lai varētu
piedalīties daţāda ranga sacensībās.
ndrai Diķei par ilggadēji un godprātīgi veikto darbu SIA
„Muiţkalniľi” veikalā, kurā Indra par pārdevēju strādā no veikala
atvēršanas Pāvilostā.
Darba kolēģi viľu raksturo kā atsaucīgu, labsirdīgu kolēģi un labu
darbinieci.
Kristīnei Jaunbrūnai par neizsīkstošu enerģiju, jaunradi un
augsto māksliniecisko līmeni, vadot deju kolektīvu „Vērgalīte” no
1997.gada. Prasmīga, mīļa, izdarīga, gudra, apķērīga, stingra... Liekot
saviem dejotājiem kārtīgi „izsvīst ” mēģinājumos, kolektīvs stabili noturas
augstākajā prasmes virsotnē. Kristīne regulāri kursos papildina savas
zināšanas, kuras izmanto jaunu deju radīšanas procesā. „Apaļā polka”,
„Puiši, puiši”- tas ir tikai sākums. Vienu no viľas jaunākajām dejām
redzēsim Līgo svētku vakara koncertā.
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centram par aktīvu,
radošu un inovatīvu ideju realizēšanu iestādes darbā.
PATEICĪBU par ieguldīto darbu skolēnu mākslinieciskajā
audzināšanā saľēma Pāvilostas vidusskola skolotāja Agrita Valkaša.
Pieredzes bagātā skolotāja vada skatuves runas pulciľu, gūstot labus
rezultātus runas konkursos. Viľa skolā vadījusi daudz daţādu pasākumu,
bieţi pati iejūtoties aktiera lomā. Ir enerģiska, pozitīva, izdomas bagāta,
labprāt dalās pieredzē un sadarbojas, ja nepieciešama palīdzība kāda
pasākuma organizēšanā vai atbalstīšanā. Pedagoģiskā darba pieredze - 37
gadi. Skolotāja saka: „Man patīk strādāt skolā, ar prieku darbojos.
Sākumskolas periodā skolēnu vispusīgā attīstībā ir jāiegulda liels darbs, bet
rezultāts dod lielu gandarījumu un dzīves sparu. ”
PATEICĪBAS rakstu par radošu pieeju, organizējot ēdināšanu
Pāvilostas vidusskolā saľēma Pāvilostas vidusskolas ēdināšanas bloka
virtuves vadītāja Inita Sprūde. Šajā amatā viľa strādā jau vairāk kā četrus
gadus. Vienmēr gatava sadarboties. Apguvusi arī vizuālās reklāmas
noformētājas specialitāti, kas Initai ir sirdsdarbs. Skolas ēdamzāles sienas
apgleznojumi ir viľas autordarbs, papildus ēdamzālē izvietotas gaumīgas
dekorācijas. Apmeklētājus vienmēr sagaida mājīga, patīkama telpas aura,
glīts galda noformējums, arī pasniegtais ēdiens īpaši noformēts, radot
cilvēkā pozitīvu attieksmi un vēlmi pasniegto ātri nobaudīt un atgriezties
atkal skolas ēdamzālē. Inita saka: „Vispirms ēdienu baudām ar acīm!”
Skolas medmāsa Ina Bunka saľēma Pateicību par veselīga
dzīvesveida popularizēšanu Pāvilostas vidusskolā. Ina vienmēr ir laipna
un iejūtīga. Ja skolniekam radušās veselības problēmas, sazinoties ar
vecākiem, nekavējoties problēma tiek risināta. Viľa aktīvi iesaistījās
atbalsta kampaľā „Skolas” auglis un meklēja atbilstošus piegādātājus.
Kampaľas ietvaros ziemas periodā skolēniem bija iespējams bez maksas
saľemt augļus. Ina Bunka atbalstījusi piena dzeršanas akciju 1.-4.klasēm,
ieteikusi lektorus, kas skolēnus un vecākus izglītotu par stājas problēmām
u.c. Pēc pašas iniciatīvas sagatavojusi skolēnu komandu Latvijas Sarkanā
Krusta Liepājas komitejas pirmās palīdzības sniegšanas sacensībām, lai arī
tas nav iekļauts darba pienākumos.
Vēlā vakarstundā varēja izbaudīt neaizmirstamu braucienu pretī
saules rietam, ko piedāvāja biedrība "Pāvilostas laivas", un izdejoties
svētku ballē kultūras namā.
Ekumēniskais dievkalpojums Pāvilostai

Turpinājums 10.lpp.
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Turpinājums no 9.lpp.

Svētdien, 20.maijā, Pāvilostas ev. baptistu baznīcā notika ekumēniskais
dievkalpojums par godu Pāvilostas dzimšanas dienai. Pēc koncerta un visu 3
Pāvilostā kalpojošo mācītāju svētrunas dievkalpojuma dalībnieki turpināja
svinības baznīcas sētā.

Pasniegta Dzidras
Grimstas balva

Apbalvo olimpiāţu un konkursu
uzvarētājus!

16.maijā Pāvilostas novada domē notika svinīgā pieņemšana
Pāvilostas novada 2011./2012.m.g. izglītības iestāţu mācību olimpiāţu un
konkursu uzvarētājiem un viņu skolotājiem.
Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons apbalvoja skolēnus no Pāvilostas
vidusskolas, Vērgales pamatskolas, Pāvilostas Mūzikas skolas un Pāvilostas
mākslas skolas - Laini Šilderi, Andu Uzari, Kārli Vītolu, Ivitu Goguadzi, Ilzi Ievu
Vilni, Līgu Ulrihu Pētermani, Renāti Citskovsku, Markusu Lazukinu, Martu
Zamarīti, Leo Kiričenko, Mihaēlu Doroľinu, Lauru Stirnu, Aleksandru
Protopoviču, Janeku Kantu, Danielu Delijevu, Itiju Ozoliľu, Unu Sekaču, Kristu
Ziemeli, Rasu Lācīti, Alisi Aleksandru Griškēviču, Aletu Betiju Aniľu, Eviju Aritu
Brikmani, Annemariju Savarinu, Martu Kalēju, Maigu Meļķi, Kristeru Aploku,
Matīsu Ķeiri, Markusu Gediminu, Elīnu Miltiľu, Paulu Pelnēnu, Lindu Dudinu,
Sindiju Dunaisku, Agnesi Pinkuli.
Paldies domes priekšēdētājs sacīja pedagogiem, kuri gatavoja
skolēnus mācību olimpiādēm un konkursiem - Dacei Bērzniecei, Ingunai
Venenai, Sigitai Freimanei, Ivitai Meļķei, Vijai Jegoruškinai, Maritai Kalējai, Inesei
Reľķei, Ivetai Vanagai, Guntai Limbergai, Inesei Razmai, Inesei Krastai, Ārijai
Paipai, Ludmilai Vasiļčikai, Solveigai Ansonei, Indrai Plēpei, Andrim Paipam,
Ivetai Arājai, Intai Priedoliľai, Gaidai Benetei, Agritai Valkašai, Zigmundam
Vilnim, Andai Blūmanei.
Katrs skolnieks, skolotājs, izglītības iestāţu direktors un direktora vietnieks
saľēma balvā grāmatu un grāmatzīmi ar novada logo.
Svētkos ar muzikālo sveicienu iepriecināja Pāvilostas Mūzikas skolas tautas
mūzikas instrumentu spēles ansamblis „Jūrmaliľa” (vadītāja Dace Bērzniece).
Metodiķe izglītības un kultūras jomā SILVIJA LEJA

Foto: Mārīte Urkauska

Foto: Marita Rolmane.

18.maijā Pāvilostas vidusskolā notika Pēdējā
zvana pasākums 9.un 12.klašu skolēniem. 12.klases
skolnieces Ieva Kangīzere, Renāte Citskovska, Ivita
Goguadze un Laine Šildere saņēma Dzidras Grimstas
balvu, ko jaunietēm pasniedza viņas meita Guna Grimsta.
Pāvilostas vidusskolas absolventiem jau otro
gadu tiek pasniegta šī naudas un atzinības balva par augstu
zināšanu apguves līmeni un aktīvu sabiedrisko darbību.
Dz.Grimsta – aktīva sabiedriska darbiniece, kura
20.gs. otrajā pusē paveica daudzus darbus Pāvilostas labā, tai
skaitā dibināja slimnīcu un noraidīja priekšlikumu par
atomelektrostacijas izbūvi Pāvilostā un Sakas upes
iztaisnošanu. Par pašaizliedzību un panākumiem, strādājot
Latvijas valsts un tautas labā, 1995.gadā apbalvota ar Ministru
kabineta Atzinības rakstu, 2005.gadā ieguvusi Goda
pāvilostnieces nosaukumu.

Pāvilostas kultūras nama 1.-4. un 6.-7. klašu deju kolektīvi 26.maijā piedalījās deju festivālā "Latvju bēni danci veda!" , kas notika
Ventspilī."
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Pāvilostas vidusskolas ziņas
Pāvilostas vidusskolas
2012. gada absolventi

9.klase

1.Linda Ansone
2. Agija Bunka
3. Terēze Cābele
4. Artis Gāliľš
5. Ģirts Jakovļevs
6. Ivo Jaunzems
7. Diāna Ozola
8. Līga Ulriha Pētermane

9. Arvis Pētermanis
10. Kristīne Anna Raģele
11. Alīna Roga
12. Sintija Rolmane
13. Toms Rudzājs
14. Sabīne Sļesarenko
15. Maiga Uzare
16. Arvīds Artis Vējkājs

9. klases izlaiduma svinīgais pasākums notiks 9.
jūnijā plkst.15.00 Pāvilostas kultūras namā.

12. klase

1. Dace Beihmane
2. Renāte Citskovska
3. Ivita Goguadze
4. Edgars Grīnbergs
5. Matīss Gruntmanis
6. Ģirts Ģēģeris
7. Ieva Kangīzere

8. Ilze Kangīzere
9.Vizma Nareiko
10. Pēteris Priedoliľš
11. Samanta Šēle
12. Laine Šildere
13. Mārtiľš Vērnieks
14. Jānis Zandbergs

12. klases izlaiduma svinīgais pasākums notiks 16.
jūnijā plkst.16 .00 Pāvilostas kultūras namā.
2.maijā 8.,9. klašu skolēni ekskursijā izzināja Rundāles pils noslēpumus, Dobelē
raţotnes SIA „Baltijas sveces” darbību, noslēdzot braucienu ar izklaidi Kurzemes
peintbola parkā "Pie Melnkruţu dīķa”.
9.maijā Pāvilostas vidusskolu iepazina b/d ”Dzintariľš” vecākās grupas „Vāverēni”
audzēkľi, lai 1.septembrī droši uzsāktu pirmo mācību gadu. 1.-4.klašu skolēni
sagaidīja ar nelielu koncertu, direktores A.Ansones vadībā izzināja skolas telpas.
Ekskursija noslēdzās klasē pie nākamās audzinātājas Gaidas Benetes, kas rudenī
palīdzēs apgūt jaunās zināšanas.
4.klases skolēni un viľu audzinātāja G.Benete pārsteidza mazos ciemiľus ar
nelielu dāvaniľu.
10.maijā Eiropas nedēļas ietvaros Comenius partnerības projekta “Back To Our
Roots: Traditions And Customs Bring Us Together” dalībnieki Pāvilostas
vidusskolas aktu zālē iepzīstināja klātesošos ar paveiktajiem darbiem un uzkrāto
pieredzi. Uz Turciju gatavotais priekšnesums tika demonstrēts arī savējiem.
Pasākumu vadīja Inta Vīgante.
11.maijā 4.klases skolēnu komanda savas zināšanas varēja parādīt Latvijas
Sarkanā Krusta Liepājas komitejas pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās,
iegūstot 3. vietu sākumskolu grupā. Komandu sacensībām sagatavoja skolas māsa
Ina Bunka. Paldies skolas māsai par ieguldīto darbu un laiku sagatavojot
skolēnus sacensībām.

Foto: Marita Rolmane.

11.maijā pēc klases audzinātājas Intas Priedoliľas
ierosinājuma 2.klases skolēni uz klases stundu aicināja savas
māmiľas, lai sveiktu māmiľdienā. Bērni bija sagatavojuši
nelielu apsveikuma koncertu. Māmiľas tika cienātas ar gardu
tēju.
11.-12.maijā 10.-12.klašu skolēni devās izzināt Vidzemes
novadu, apmeklējot Valmieru un Līgatni.
12.maijā Pāvilostā Kurzemes jaunsargi cīnījās par
"Dzintarkrasta kausu". Kopā piedalījās 12 komandas.
Pāvilostas
vidusskolas
jaunākās
grupas
vecāko
(pieredzējušāko) dalībnieku komanda ieguva 3.vietu, šī posma
jaunākās (4.-5.kl.) grupas dalībnieku komanda sacensībās
guva labu pieredzi un iemaľas, kas noderēs turpmāk.
15.maijā Pāvilostas vidusskolas 10. klase kopā ar skolotāju
Ā.Paipu piedalījās piemiľas akmens atklāšanā pieciem
Pāvilostas novada nacionālajiem partizāniem Cīravas
Akmensraga meţa iecirknī.
15.maijā 1., 2.klases skolēni skolotāju I.Priedoliľas un I.Arājas
vadībā pie Agritas Pētersones „Ievlejās” iepazina maizes
tapšanas ceļu. Katrs skolēns izcepa savu kukulīti. 24.maijā arī
3. klases skolēni piedalījās maizes cepšanā, papildus
iepazīstoties ar J.Pētersona senlietu privāto kolekciju
18.maijā 12. un 9.klasei „pēdējā” zvana dienas svinīgo
noskaľu palīdzēja radīt 8. un 11.klase. Paldies visiem, kuri
palīdzēja šīs dienas organizēšanā.
21.maijā skolas psiholoģes Ingūnas Griškēvičas vadībā klašu
audzinātāju metodiskā pēcpusdienā skolotāji tika iepazīstināti
ar netradicionālām darba metodēm saskarsmē ar skolēniem,
gūstot atziľu, ka audzinātāji tās jau pielieto savā praksē.
22.maijā 1.-4.klašu skolēni ekskursijā uz „Laumu dabas parku”
izzināja bišu saimes dzīves noslēpumus. Meţa, augu, putnu
takās iepazinās ar dekoratīvo augu un vienkāršo lauku puķu,
zāļu, koku un krūmu jauko sadzīvi, putnu ligzdošanas vietu un
ligzdu daudzveidību, putnu olu, knābju un kāju daţādību un
citiem faktiem. Savu izturību un veiklību varēja pārbaudīt
aktivitātēs sporta takā. Kuldīgā tika apskatīta arī Ventas rumba.
23. maijā 5.-7.klase ekskursijā Saldus pārtikas kombinātā
degustēja konfektes „Gotiľa”, ieklausoties stāstījumā par tās
pagatavošanas procesu. Gida pavadībā guva priekšstatu par
Rundāles pili cauri gadsimtiem, nobeidzot ceļojumu ar
orientēšanos Smuku muiţā.
25.maijā Pāvilostas vidusskola uzľēma viesus no Alsungas
vidusskolas, Vērgales pamatskolas un Pāvilostas bērnudārza,
iepriecinot ar muzikālo izrādi ”Jampadracis liedagā”. Arī vecāki,
kuriem nebija iespējams šo uzvedumu noskatīties š.g. 14.aprīlī,
kuplināja skatītāju rindas. Uzveduma dalībnieku labais
izpildījums sajūsmināja viesus, atzinīgi tika novērtēts skolēnu
augstais sniegums un pedagogu D.Bunkas, A.Valkašas un
D.Cābeles ieguldītais darbs izrādes tapšanā.
Tika organizēts evakuācijas pasākumu skolēniem, lai būtu
skaidrs, kā rīkoties gadījumā, ja skolā ugunsgrēks.
28.maijā Ziru pagasta „Ventaskrastos” notika pēdējā kopējā
ballīte 4.klases skolēniem ar klases audzinātāju Gaidu Beneti,
lai rudenī stātos pretī nezināmajiem pārbaudījumiem.
29.maijā par spīti laika apstākļiem notika sporta diena.
Aktivitātes vadīja skolotājs Z.Vīgulis.
30.maijā drošības diena. Tikāmies ar inspektori I.Šteinbergu,
paši veidojām informatīvu materiālu par drošību vasarā,
skatījāmies mācību videofilmas par drošību.
31.maijā tika pasniegtas „Cerību balvas” par labām sekmēm un
saľemtas liecības.
12. klašu skolnieces Dace Beihmane, Ilze Kangīzere, Ieva
Kangīzere, Ivita Goguadze, Laine Šildere saľēma atzinības par
piedalīšanos valodu uzľēmuma „Skrivanek Baltic” sadarbībā ar
Kanādas vēstniecību Latvijā, Latviešu valodas aģentūru,
„Fotoakadēmiju”, „Multikino”, Eiropas Savienības māju un
Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā eseju konkursā angļu
valodā „The limits of my language mean the limits of my world”.
Turpinājums 12.lpp.
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6. jūnijā orientēšanās sacensības Kazdangā.
11.-13.jūnijam jaunsargu nometne Kazdangā. No Pāvilostas
vidusskolas (vadītājs Kaspars Rudītis) piedalīsies 8 jaunsargi.

Sporta ziņas

9.maijā Lejaskurzemes novadu skolēnu sporta
spēļu vieglatlētikas sacensībās Aizputē pārstāvēja Pāvilostas
vidusskolas 17 skolēni, iegūstot 10 medaļas.
Zelta medaļas:
Agnese Ģēģere augstlēkšanā C grupas meitenēm,
Ivo Jaunzems šķēpa mešanā B grupas zēniem.
Sudraba medaļas:
Ģirts Ģēģeris diska mešanā A grupas jauniešiem,
Terēze Cābele lodes grūšanā B grupas meitenēm,
Evita Lazukina lodes grūšanā C grupas meitenēm,
Arvis Barsukovs lodes grūšanā B grupas zēniem.
Bronzas medaļas:
Terēze Cābele diska mešanā B grupas meitenēm,
Ivo Jaunzems diska mešanā B grupas zēniem,
Artis Gāliņš 800m skrējienā B grupas zēniem,
Alberts Kangīzers lodes grūšanā C grupas zēniem.
Visiem jauku vasaru!
MARITA ROLMANE

PALDIES ABSOLVENTIEM!

Pāvilostas novada pašvaldības vārdā saku lielu
PALDIES Pāvilostas vidusskolas 9. klases absolventiem un
audzinātājai Baibai Arājai, kā arī 12.klases absolventiem par
ieguldīto darbu stadiona sakopšanā! Lai izlaiduma laiks,
svinīgā svētku sajūta, mīdamās ar vieglām skumjām un
nostaļģiju, kļūst par lielisku ierakstu Jūsu dzīves grāmatā!
Veiksmi jums it visā!
Pāvilostas novada pašvaldības saimniecības pārzine
GUNITA VĒRNIECE

MŪZIKAS SKOLAS
23. IZLAIDUMS
Absolvente Elvita kopā ar skolotāju Jeļenu Doroľinu. Foto: Inga Šnore.

Turpinājums no 11.lpp.
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Trešdien, 30.maijā, Mūzikas skola, pušķota meijām un ceriņiem,
svinīgi gaidīja vienu laimīgu šā gada 23. izlaiduma absolventi ELVITU
FREIDENFELDI, kura ir veiksmīgi nolikusi eksāmenus un nu smaidīgi un
atviegloti var skatīties acīs vecākiem un pedagogiem, jo viľu cerības ir
piepildījušās.
Divdesmit skolas darba gados apliecību par profesionālās ievirzes
izglītību ieguvuši 99 absolventi. No tiem 54 absolvēja klavierspēles klasi, 19
vijoļspēles klasi, 16 pūšaminstrumentu spēles klasi,10 akordeona spēles klasi.
Protams, skolas darba panākumu atslēga ir zinoši, saprotoši un radoši
pedagogi, tādēļ gribu paust atzinību A. Ķikutei, D. Bērzniecei,
J. Doroľinai, I. Venenai, R. Kruziľam un A. Hrustaļovam.
No sirds gribu pateikties vecākiem, kuri mudināja un iedrošināja bērnu
centienus apgūt mūziku.
Liela daļa no panākumiem ir jūsu darbs - PALDIES!!!
Pāvilostas Mūzikas skolas direktore INGA ŠNORE

Mūzikas skolas
MĀKSLAS SKOLĀ
audzēkņu un pedagogu IZLAIDUMS
18.maijā Mākslas skolā notika izlaidums. Jau sešpadsmitais. Skolu
absolvēja
8 jaunās mākslinieces.
koncerts
22. maijā, Vērgales pamatskolā ar sirsnīgiem
vārdiem un ziediem mūs sagaidīja direktora vietniece
Anda Blūmane, jo bijām ieradušies sniegt koncertu
„Vasaras ieskaņā”.
Koncertā piedalījās bērnu vokālais ansamblis un
audzēkľi no klavierspēles, akordeona, ģitārspēles,
pūšaminstrumentu spēles klasēm, izpildot gan latviešu tautas
dziesmas, gan mūzikas klasiku, kuros audzēkľi rādīja savas
iegūtās prasmes mācoties mūzikas skolā.
Liels paldies pedagogiem- A. Ķikutei, J. Doroľinai,
I. Venenai, A. Hrustaļovam, R. Krūziľam, D. Bērzniecei par
radošu un neatlaidīgu darbu ar audzēkľiem.
Koncerta noslēgumā no Vērgales kultūras nama
vadītājas Velga Freimanes saľēmām novēlējumu „To, ko
bērni tagad apgūst Mūzikas skolā, to neviens nekad
nevarēs atņemt! ” un konfekšu kasti- enerģijas avotu turpmākam darbam.
Paldies visiem, kuri mūs klausījās!
Pāvilostas Mūzikas skolas direktore
INGA ŠNORE

1.rindā (no kreisās) Gita Pīraga, Agnese Ģēģere, Anete Muceniece, Una
Sekača,2.rindā Aleta Betija Aniľa, Sindija Dunaiska, Renāte Citskovska, Linda
Dudina.

2012. gada jūnijs

13

Atklāj piemiņas akmeni Pāvilostas novada
nacionālajiem partizāniem
Vakarvējš kad brāļu kapos žūžo, Klusi čukstot: varoņi te dus,
Latviet, atceries, ka tu vēl dzīvo! Gādā, lai tavs zobens nesarūs!
Meži mūsu dziesmu lepni atšalc, Svešs ir mūsu zemei iebrucēju bars.
Un es zvēru Tev, Tu latvju zeme. Plīvos atkal karogs sarkanbalts!
Tie ir vārdi no Vectilžas meža brāļu sacerētās PARTIZĀNU HIMNAS, ko
tikpat labi var attiecināt uz ikvienu vietu Latvijā, kur cilvēki augstu vērtēja
brīvības un neatkarības ideju un cīnījās par to, kā prata.
15.maijā Cīravas Akmensraga meţa iecirknī atklāja piemiľas
akmeni Pāvilostas novada nacionālajiem partizāniem. Tajā piedalījās
nacionālie partizāni, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis
Kristapsons Zemessardzes 1.novada zemessargi un komandieris
pulkvedis Mārtiľš Liberts, 412.vienības jaunsargi, kapelāns Viesturs
Kalniľš, Pāvilostas, Cīravas, Vērgales skolēni un visi, kam svarīgi
pieminēt kritušos cīnītājus. Piemiľas akmens uzstādīšanas izmaksas
segusi Pāvilostas novada dome.
Pirms 66 gadiem šajā vietā, kā stāsta drūmo notikumu
liecinieki, no čekistu lodēm krita daudzi nacionālie partizāni, bet zināmi
tikai sešu kritušo vārdi. Viľu vidū arī Vijas Bičas (dz.Virbules) tēvs un
māte. Toreiz Vijai bija tikai divi gadiľi. Godinot savu vecāku piemiľu, Vija
Biča piemiľas pasākumā bija tērpusies savas māmiľas tautastērpā un
bija gandarīta par to, ka beidzot pēc tik daudziem gadiem viľai beidzot
būs vieta, kur atnākt, nolikt ziedus un pieminēt savus vecākus. Lai gan
gadi izdzēsuši uzspridzinātā bunkura pēdas, ir cilvēki, kuri nav zaudējuši
cerību to tomēr atrast.
Lai godinātu varonīgos nacionālos partizānus, pretošanās kustības
dalībniekus un viľu atbalstītājus, saglabātu viľu piemiľu nākamajās
paaudzēs un audzinātu jaunajā paaudzē mīlestību, cieľu un patriotisma
jūtas pret savu valsti, Latvijas Nacionālo partizānu apvienība sadarbībā ar
vietējām pašvaldībām jau izveidojusi vairāk kā 300 piemiľas vietu visā
Latvijā. Un tagad šāda piemiľas vieta ir arī Pāvilostas novadā.
Pasākumu kuplināja Vērgales pamatskolas un Cīravas
arodskolas skolēnu dziedātās dziesmas.
Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļas vadītāja
Biruta Rodoviča ir pārliecināta: „Svarīgi ir turēt svētā piemiľā viľu
ciešanas un sāpes, viľu izpostītās dzīves un sagandētos likteľus, lai
nekad nekas tamlīdzīgs neatkārtotos, un tikpat svarīgi ar dvēseli sajust,
ka viľi ir kopā ar mums mūsu baltās un nebaltās dienās, ka viľi dod
mums spēku pārvarēt visas grūtības, viľu pārdzīvotais liek mums būt
patiesiem un godīgiem un saglabāt savu vēsturisko atmiľu”.
Liepājas muzeja galvenā speciāliste SANDRA ŠĒNIŅA un
MARITA HORNA

ULMALES BIBLIOTĒKĀ

Ulmales bibliotēka ir viena no 92 Latvijas bibliotēkām, kas
piedalījās akcijā "Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules
mantojuma izzināšana". Akcijas mērķis bija apzināt pasaules kultūras un
dabas mantojumu, sekmēt unikālu vērtību Latvijā un pasaulē izzināšanu
un saglabāšanu, izcelt bibliotēkas vērtību mūsdienu sabiedrībā. 21.maijā
Rīgā notika noslēguma pasākums, kurā piedalījās bibliotēkas ar
apkopotajiem materiāliem par izvēlētajiem objektiem. Ulmales bibliotēkā
pētījām un salīdzinājām Ulmales – Pinnu upurakmeni (bļodakmeni). Bet
vēl bez tā, lai labāk iepazītu mūsu novada kultūrmantojuma vērtības,
mēs ciemojāmies Sakas pagasta „Ievlejās” pie Agitas un Jāľa
Pētersoniem - piedalījāmies maizes cepšanas procesā, apskatījām
senlietu krātuvi, abas ir īpašas ar savu auru un smarţu, bet Alfrēds
Draugs mums izrādīja savus pītos daţāda lieluma un krāsu drāšu
grozus;
Pāvilostā apskatījām aušanas darbnīcu – ar jau gatavām
skaistām, krāsainām segām, sedziľām, paklājiem un ar iesāktiem
darbiem stellēs; iepazināmies ar darbu mākslas skolā, vērojām dzintara
apstrādes procesu, apskatījām brīnišķīgās izgatavotās rotaslietas.
Sirsnīgs paldies visiem, kas mūs uzľēma ciemos, kā arī visiem
interesentiem, kuri piedalījās šajos pasākumos!
Ulmales bibliotēkas vadītāja LITA ŠILDERE

Bērnu un jauniešu ţūrija 2012

Pāvilostas bibliotēkā „ Bērnu un jauniešu ţūrija- 2012” ir klāt!
Tiem, kuri vēl nezin, kas ir Bērnu /Jauniešu ţūrija!
„Bērnu un jauniešu ţūrija” ir valsts mēroga lasīšanas veicināšanas
programma, kas pastāv jau 11 gadus un bērnu vidū kļuvusi ļoti
populāra.
Programmas mērķis ir konsolidēt valsts un pašvaldību pasākumus un
līdzekļus lasīšanas veicināšanai, izmantojot un pilnveidojot publisko
bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem.
Arī šogad ir izvēlētas grāmatas, kuras iekļautas Bērnu un jauniešu
ţūrijas 2012 kolekcijā un tiek nodotas lasīšanai un vērtēšanai
skolēniem. Kā katru gadu, tās ir jaunākās un labākās Latvijā izdotās
grāmatas, kuras izraudzījusies īpaša komisija. Pagājušajā gadā Bērnu
ţūrijai pievienojās Jauniešu ţūrija, iesaistot vidusskolu skolēnus. Arī
šajā reizē ir kāds jauninājums-Vecāku ţūrija. Tas mudina arī
pieaugušos lasīt un vērtēt grāmatas. Tagad aizraujošajā lasīšanas
maratonā varēs piedalīties visa ģimene. Lasīt ir stilīgi, pievienojies
mums!
Ar grāmatu sarakstu vari iepazīties mājas lapā:
www.pavilosta.lv Pāvilostas bibliotēkas sadaļā.
Pāvilostas bibliotēkā no 23.maija līdz 29.jūnijam skatāma

Ausekļa Jāņa Zālīša maizes
un konditorejas izstrādājumu
etiķešu izstāde.

kolekcionāra

„Maizes etiķetes ir savdabīga laika liecība, mans mērķis ir
iepazīstināt cilvēkus ar maizes etiķešu mākslu un to vēsturi”
(A.J.Zālītis)
Aicinājums visiem izstādes apmeklētājiem!
Ja zināt kādu albūmos neredzētu maizes, cepumu vai
konfekšu etiķeti, lūdzu atnesiet!
Varat to atdāvināt kolekcionāram. Drīzumā būs
tikšanās ar kolekcionāru!
Lūdzu, sekot līdzi informācijai!

Pirms Pāvilostas pilsētas svētkiem Pāvilostas bibliotēkā
notika radošā darbnīca ”Ziedi pilsētai”, gatavojām ziedus no
kreppapīra un pēc tam izlikām kultūras nama foajē.

Paldies vēlos teikt atsaucīgajiem bērniem un jauniešiem:
Keitai Šakinai, Samantai Sļesarenko, Evitai Skudrai, Kitijai
Mackēvičai, Kristeram Gūtmanim, Armandam Skudram.
MAIRITA VĪTOLA
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Pāvilostas novada TIC
izstādē – Klaipēdā

Foto: Marita Horna

ĪSTA ĀĶGALNIECE

Maijā savas dzīves 80.gadskārtu svinēja pāvilostniece

BIRUTA VITENBERGA (dz. Grībere). Pati sevi viľa dēvē

par īstenu āķgalnieci. Un vēl joprojām dzīvo sava vecātēva 1897.gadā celtajā
mājiľā Kalna ielā, ko mantojusi no saviem vecākiem. Vecaistēvs IndriķisVilinskis
nāca no Ziemupes un bija viens no Pāvilostas slavenākajiem jūrasbraucējiem.
Ģimene augstu vērtēja vecātēva nodarbošanos, tāpēc ar lielu pietāti tika glabāti
burukuģu dokumenti un rīki, kas savulaik nodoti Pāvilostas novadpētniecības
muzejam. Tur eksponēts arī I.Vilinska ar zīmogu apstiprinātais jūrskolas diploms,
ko parakstījis Krievijas cars Nikolajs II. Vecaistēvs atmiľās palicis kā sirsnīgs,
vienkāršs, patīkams cilvēks, kas nepīpēja un arī nedzēra.
Birutas mamma Olga Vilinska apprecējās ar policijas kārtībnieku Grīberu
un viľu ģimenē piedzima četras meitas. Biruta bija trešā. Divas no māsām jau
aizsaulē. Māte audzināja meitas un bija liela rokdarbniece, tēvs rūpējas par kārtības
ievērošanu ne tikai Pāvilostā, bet arī Aizputē un Alsungā. Kad Birutai bija 8 gadi,
tēvs nomira. Ģimenei sākās grūti laiki. Vecāko māsu paľēma pie sevis vecāmāte
Dunalkā. No turienes bieţi vien ceļoja lauku labumi, un galvenais iztikas avots bija
vecvecāku pensijas.
Birutas bērnība pagājusi bezrūpīgi, un atmiľas ir tikai tās labākās. Kad
Pāvilostas skolā pie skolotāja E.Šneidera beigusi 7.klasi, turpinājusi mācības
Alsungas vidusskolā. Vecaistēvs, pats būdams izglītots cilvēks, vēlējies, lai
mazmeitas iegūtu labu izglītību. Biruta Liepājas institūtā ieguvusi latviešu valodas
un literatūras skolotājas diplomu un uzsākusi darba gaitas Kalnišķu skolā,
neklātienē beigusi Latvijas Valsts universitātes svešvalodu nodaļu, 12 gadus
strādājusi Grobiľā un 30 darba gadi aizvadīti Rojā. 1990.gadā pēc pārciestas
smagas operācijas, ko veica Maskavas klīnikā, Biruta atgriezās dzimtajā Pāvilostā
un ir lepna, ka te dzimusi un uzaugusi. Viľa priecājas par katru lietu un vietu, kas te
ir sakārtota. Priecājas par to, ka no savas mājas ērti pa jauno ietvi var nokļūt līdz
veselības centram, par to, ka tiks atjaunoti logi kultūras namam – vecajai Brāļu
draudzes baznīcai, pie kuras celtniecības piedalījies arī viľas vectēvs, par to, ka
sakārtota Kalna iela pie jūras. Būtu jauki, ja vēl tikpat labi sakoptu ielas otru galu,
tad būtu vieglāk izbraukt ar ratiľiem.
Bērnībā Biruta apmeklējusi svētdienas skolu, kristīta luterticībā, bet no
1997.gada ir Pāvilostas baptistu draudzē un par to ir ļoti priecīga, jo jūtas kā
ģimenē, jūtas aprūpēta un arī vajadzīga, jo vēl joprojām ar Dieva ţēlastību dzied
baznīcas korī.
Jautāta par to, ko gaviļniece vēlētu sev dzimšanas dienā, viľa saka:
„Pirmkārt, es vēlētu sev veselību, lai varu priecāties, ka mana Pāvilosta dienu no
dienas kļūst skaistāka, un lai mēs visi dzīvotu saticībā un labās attiecībās, sveši un
pazīstami. Lai vairojas labestība. Priecājos par visu, kas jauns, arī par jauno
kafejnīcu. Priecājos par savu pilsētu un jūru. ”
Vēlu stipru veselību un neizsīkstošu optimismu arī turpmāk!
MARITA HORNA

Foto no Pāvilostas novada TIC arhīva.

31.maijā un 01.jūnijā Pāvilostas novada TIC
piedalījās starptautiskā Lietuvas rietumu reģiona
uzņēmēju sasniegumu izstādē Lietuvā – Klaipēdā. Iespēju
piedalīties stendā piedāvāja Liepājas tūrisma informācijas
birojs sadarbībā ar Liepājas domi, kuri nodrošināja transportu
no Liepājas līdz Klaipēdai un atpakaļ uz Liepāju, kā arī
apmaksāja stenda vietu un iekārtojumu. Ceturtdien, 31.maijā,
salīdzinājumā ar 2.jūniju, sestdienu, izstādi apmeklēja
salīdzinoši mazāks apmeklētāju skaits, kā tas mēdz būt darba
dienā, taču izstādes apmeklētāji uz stendu nāca jau ar
konkrētiem jautājumiem. Lielākā daļa no stenda
apmeklētājiem jau bija ieplānojuši braucienu uz mūsu pusi un
vēlējās noskaidrot ar braucienu saistītas nianses, taču daļu
no apmeklētājiem izdevās ieinteresēt atbraukt pie mums.

JAUNĀKAIS SUVENĪRS
Pāvilostas TIC

Kopš 2012.gada maija Pāvilostas novada TIC
nopērkams jauns suvenīrs - puzles ar Pāvilostas skatiem,
izmērs 15x10,5cm, 24 gabaliľi, cena Ls 2,33.

Pāvilostas novada TIC vadītāja
MAIRITA TUMPELE
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1941.gada 14.jūnijs pārvilka melnu svītru neskaitāmu ģimeľu sapľiem un
cerībām. 14.jūnijā atzīmējam represijās cietušo upuru piemiņas dienu.
Vērgales kapos atceres brīdis un ziedu nolikšana būs plkst.12.00. Vēstures
ratu atpakaļ nepagriezt. Leposimies, ka esam atguvuši brīvību.

Līgosim Vērgalē!

Jau svētelis ar sauli knābī, mūs svētot,
pāri laukiem skrien, un lietus mākonis uz zemes
pieri ir roku paturējis. Viss zaļo… Sirds veras vaļā
kā papardes zieds, zūd dvēsele jāņuzālēs. Nāk Līgo
vakars… Visi, visi, mazi un lieli - sanāciet, sadziediet, sadancojiet vasaras
saulgrieţu vakarā Vērgales muiţas estrādē! 23.jūnijā plkst.20.00 muiţas
saimes meitas, kopā ar spriganiem ,,Vērgalītes’’ dejotājiem, dziesmu
bagātiem ,,Vakarvējš’’ dziedātājiem un viesmāksliniekiem Tāli un Raivi,
gaida visus līgotājus, lai ar dziesmām un dejām kopīgi ielīgotu Vērgales
muiţas 175.gadadienu un iedegtu lielo Jāľu ugunskuru! No plkst.22.00 līdz
4.00 muzikanti Tālis un Raivis visus ielūdz uz zaļumballi! Viena no saimes
meitām - VELGA

UZZIŅĀM: T.26442229 Mārcis, marcis.dejus@gmail.com SVARĪGI!
Atrašanās vieta: PII „Kastanītis” ābeļu dārzs, Vērgale
Dalības maksa: Ls1,00 dienā.
LIEPĀJAS OLIMPISKĀ CENTRA ROŢU ZĀLĒ

ZIGMARA LIEPIŅA
JUBILEJAS KONCERTS!

Tiek organizēts brauciens uz ZIGMARA LIEPIŅA 60 gadu jubilejas
lielkoncertu 19.augustā plkst.19.00.
Biļetes cena Ls 7,00 + Ls 1,00 ceļa izdevumi. Pieteikties uz koncertu pie
Velgas līdz 1.jūlijam.

Muzeju nakts Vērgalē

17.maijā plkst.22.00 Vērgales muzejā notika Muzeju nakts
pasākums.
Ar ilgu un cerību krāsu 2012.gadā tiek uzsākts Muzeju nakts trīs
gadu cikls, kas noslēgsies 2014.gadā. Šo ciklu veidos trīs krāsas un trīs
Latvijas dārgumi – zilā jūra, zaļais meţs un sarkanais dzintars.
Tā kā šī gada tēma ir jūra, tad muzeja darbiniece Daina Vagule
atklāja pasākumu, iezvanot to ar kuģa zvanu, kuru Vērgales muzejam
dāvinājusi kāda labi pazīstama kundze.
Muzeju nakts pasākumu Vērgalē apmeklēja aptuveni 30 cilvēku un
tas, kā atzina Vērgales muzeja vadītāja Mirdza Sīpola, ir daudz. Tagadējie un
bijušies Vērgales pamatskolas skolēni bija sagatavojuši stāstījumus par
patiesiem notikumiem un cilvēkiem Vērgalē. Stāstījumi bija ļoti interesanti un
notika sveču gaismā. Stāstīja Alise Šēna, Marta Aniľa, Paula Dēvica, Lauma
Lapiľa, Lāsma Veidemane, muzeja darbinieces Daina un Mirdza.
Interesantākie no stāstiem – „Stāsts par skolotāju Jēkabsonu”, „Stāsts par
Annu Lazdiľu un baronu Stempelu”, „Stāsti par baronu Bēru”, „Jāľu svinēšana
1942,, 1956.gads”, „Pasākumi kultūras namā 50.gadi”, Pagasta amatu vīru
Vēlēšanas pēc 1.pasaules kara”, „Gada tirgus Vērgalē 1939.gads” un citi.

Lasītājiem piedāvājam daļu no Alises stāstītā par baronu
Bēru. „Reiz kādu dienu Bērs braucis pa ceļu, braukdams ar četriem
zirgiem, viņš iebraucis Vērgaļu muižas dīķī. Bērs atņēmis kučierim
grožus un pilnos auļos devies dīķī iekšā. Kad iebraucis dīķa vidū,
tad saucis, lai glābjot, jo viņš slīkstot. Izskrējuši visi muižu ļaudis un
izvilkuši no dīķa baronu. Tad barons teicis kalpiem, lai ejot mājās uz
muižu, pateicis muižkungam, lai uztaisa vienu alus mucu un dzer
visu dienu. Kalpi pārgājuši visi muižā un dzēruši, ka visi griesti
cēlušies gaisā.” (Teicējs: Jorens Reteris, 78 g.v., pierakstījusi:
Gaida Reteris.)
Pasākuma noslēgumā muzeja vadītāja Mirdza Sīpola
lasīja fragmentus no skolēnu kontroldarbiem, kurus savulaik
apkopojusi, mācot Vērgales pamatskolā vēsturi.
Mazai humora pieskaľai, lūk, daţi no tiem:
„Es labprāt staigāju pa Vecrīgu un domāju par tiem laikiem, kad
mūsu senči pa šīm ielām gāja ar zobeniem un piesietiem zirgiem
pie sāniem.”
„Arī par ārsti un par vēstures skolotāju nevarēšu kļūt nemācīšanās
dēļ.”
„Jūrā vecajiem agrākajiem cilvēkiem bija bail no indīgiem un
sliktiem dzīvniekiem.”
„Ķīnieši negribēja skatīties uz citu izražojumiem, viņiem pašiem bija
ko redzēt, skatoties uz saviem pulveriem, porcelāniem un
papīriem.”
„Tautas karoja, lai paliktu mazāk cilvēku un pašiem būtu vairāk ko
ieēst vēderā.”
„Pirms mūsu ēras gadus jāskaita uz atpakaļu, jo nevar zināt, kurš ir
pirmais gads, vēl tas nav izpētīts.”
Uz tikšanos nākamgad!
VITA BRAŢE

FOLKLORAS SARĪKOJUMS JELGAVĀ
Vai es dziedu vai es raudu,
Viss manā mūţiņā.
Labāk dziedu nekā raudu,
Lai ļautiņi nesmejas.
Kārļa Ulmaľa dzimtajās mājās. Foto: Arnis Vītoliľš.

Piemiņas brīdis Vērgales kapsētā
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26. un 27.maijā Vērgales folkloras kopas meitenes
devās uz Jelgavu, lai piedalītos folkloras sarīkojumā „Pulkā eimu,
pulkā teku”. Pasākuma laikā piedalījāmies ielu koncertos,
apskatījām Jelgavas pili, Jelgavas vēstures un mākslas muzeju,
sniedzām koncertu Raiľa parkā. Uzstājāmies paši un klausījāmies,
kā to dara citi. 27.maijā tikām jauki uzľemti Kārļa Ulmaľa dzimtas
mājās, Bērzes pagasta ”Pikšās”, kur notika novadu koncerts „Putnu
kāzas”. Visa brauciena laikā mūs pieskatīja un fotogrāfa
pienākumus veica mūsu šoferis Arnis Vītoliľš. Par finansiālu
atbalstu paldies sakām - Pāvilostas novada domei .
Paldies saka: Karlīna, Annija, Marta, Maiga, Lāsma,
Agnese, Solveiga, Dana, Amanda, Airita, skolotāja Marita.
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Vērgales pamatskolas ziņas

Vērgales pamatskolas 2. -3.klašu un 4. – 5.klašu tautisko deju
kolektīvi 26.maijā devās uz Ventspili, lai piedalītos deju festivālā „Latvju
bērni danci veda”.
2.jūnijā svētku „LIELMUTIS FRICIS UN LIELMUTE MARTA”
ietvaros Liepājas stadiona „DAUGAVA” palīgstadionā Jūrmalas parkā
notika Lielās Sadancošanās koncerts „Saules gads”, kurā tika izdejoti četri
gadalaiki – rudens, ziema, pavasaris un vasara. Deju svētkos piedalījās
arī Vērgales pamatskolas tautisko deju kolektīvi.

Vērgales pamatskolā sumina
labākos!

31.maijā Vērgales pamatskolā ne tikai mācību gada
noslēgums, kad skolēniem tiek izsniegtas liecības, bet tiek apbalvoti
skolēni, kuri otrajā pusgadā mācījušies labi un teicami.
Novada metodiķe kultūras un izglītības jomā Silvija Leja
apbalvoja skolnieces, kuras Vērgales pamatskolā ieguvušas „Cerību
balvu”. Šo mācību gadu noslēdzot, balvu saľem – 7. klases skolniece
Aleta Betija ANIĽA un 5. klases skolniece Laura PIRKTIĽA.
Tiek apbalvoti skolēni, kuri ieguvuši godalgotas vietas vizuālās
mākslas olimpiādē – Elīna MILTIĽA (3.vieta), Paula PELNĒNA (2.vieta),
Marta KALĒJA (2.vieta), Aleta Betija ANIĽA (2.,3.vieta), Sindija
DUNAISKA (2., 3.vieta), Linda DUDINA (1.vieta) un pateicība vizuālās
mākslas skolotājai Vijai JEGORUŠKINAI! Pateicība 6.klases skolniecēm
Martai KALĒJAI un Maigai MEĻĶEI par piedalīšanos folkloras dziesmu
konkursā Rīgā „Dziedu dziesmu, kāda bija”.
Maijā Vērgales pamatskolā notika Eiropas diena, kuras ietvaros 5. –
9.klasei tika rīkots konkurss. Konkursā uzvarēja komanda ar nosaukumu
„POLIKILER”, kuru pārstāvēja 9.klases zēni.
Vērgales pamatskolas direktors Gints JURIKS un direktora
vietniece mācību darbā Anda BLŪMANE sveica skolēnus, kuri mācījušies
tikai labi un teicami, dāvājot pildspalvas un apsveikumus.
Labākie skolēni ir:
Miks KALĒJS, Karīna BALODE, Alise ŠĒNA, Dace DUNAISKA, Daiga
KALĒJA, Laura PIRKTIĽA, Anda BRŪVERE, Anna DUNKERE,
Annemarija SAVARINA, Aleta Betija ANIĽA, Evija Arita BRIKMANE,

Kristers APLOKS, Sanija BRĒDIĶE, Elīna MILTIĽA, Aleksis
PETRAUSKS, Sandis STRĪĶIS, Emīls SĪPOLS, Aļona VEŠĽAKOVA,
Andris JĒCIS, Haralds MUCENIEKS, Henrijs GĒGERSONS, Ieva
JĒCE, Paula PELNĒNA, Dans SILS, Elvita PETRAUSKA, Marija
PETRAUSKA, Mārcis NOVADS, Elīna LIBĶENA, Annija ZIKMANE,
Jānis DUNKERS, Marta KALĒJA, Maiga MEĻĶE, Liene DUDINA, Saiva
ZAUERE, Eva VĪTOLIĽA un Matīss ĶEIRIS!
Skolēni un skolotāji atskatījās uz spilgtākajiem ārpusstundu
pasākumiem mācību gadā. Sagatavotā fotogrāfiju prezentācija atsauca
atmiľā mācību gadā paveikto. Spilgtākie gada notikumi – Raibā nedēļa,
sporta sacensības starp klasēm, Annas Brigaderes „Maija un Paija”
iestudējums, Sākumskolas kombinētā olimpiāde un daudzi jo daudzi
pasākumi skolā un ārpus skolas ar mūsu skolēnu piedalīšanos –
dziedāšanu, dejošanu, sportošanu.
31. maijā tika aizstāvēti arī Projektu nedēļas darbi. Darbu
aizstāvēšana notika divās grupās: 1. – 4. klasei, 5. – 9. klasei. Šajā
gadā 5. – 9. klašu skolēni nerakstīja referātus, kā tika darīts
iepriekšējos divus gadus, bet gan izstrādāti kopprojekti. 5.klases
skolēnu darba mērķis bija izpētīt 2012. gada modes tendences, notika
arī tērpu paraugdemonstrējumi. Savukārt 6. klases skolēniem bija
sagatavota prezentācija par Liepājas kultūrvēsturiskajiem objektiem.
Skolēni bija devušies ekskursijā, tāpēc vizuālais materiāls bija pašu
fotografēts un prezentēts. Tā kā Vērgales pamatskola ir iesaistījusies
strapvalstu skolu sadarbības projektā, tad 7. klases meitenes – Aleta
Betija Aniľa, Evija Arita Brikmane, Anete Muceniece, Gunda Drulle,
Annemarija Savarina – gatavoja apsveikuma kartītes Rumānijas skolu
audzēkľiem. Apsveikuma kartītes ir īpašas, jo katra ir veidota savā
tehnikā – ir gan filcētas, gan izšūtas ar sudraba diegiem. Īsti mākslas
darbi. 7. klases zēniem projekta tēma bija izraudzīta ļoti vīrišķīga –
rūpnīcas „Zvaigzne” vēsture. Kā zināms, savā laikā rūpnīcas „Zvaigzne”
raţotie mopēdi bija katra zēna sapnis. 8. klases skolēniem tēmas bija
visdaţādākās – gan par roľiem, gan par to, cik daudz laika pavadām,
skatoties televīzijas pārraides, gan par fobijām un bailēm.
Vērgales pamatskolā mācību gads ir noslēdzies. Priekšā vēl
valsts pārbaudījumi 9. klases skolēniem un izlaidums. Deviľi gadi ir
paskrējuši, esam izskolojuši 10 brašus audzēkľus, kas turpinās
mācības skolās, lai apgūtu profesiju vai iegūtu vidējo izglītību. Lai
veicas 9. klases audzēkľiem, esam lepni par tik labiem skolēniem.
VITA BRAŢE un Vērgales pamatskolas direktora vietniece
ANDA BLŪMANE

Foto: Vita Braţe.

Pēdējais zvans Vērgales pamatskolā

18.maijā Vērgales pamatskolā izskanēja pēdējais zvans. Veiksmi eksāmenos šogad vēlam – Sendijai PŪPOLAI , Ancei Aucei ĶEREI,
Ancei NOVADAI, Andai BRŪVEREI, Lindai DUDINAI, Annai DUNKEREI, Sandim KLEINŠMITAM, Aivim SILAM, Ingmāram DRULLIM, Raivim
KABIŅECKIM!
VITA BRAŢE

2012. gada jūnijs
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Skolas gaitas Vērgales pamatskolā 1.septembrī uzsāks: Jānis BUNKA, RELIĢISKĀS ZIŅAS
Izlaidumā kopā ar audzinātāju Sanitu Poriľu. Foto: Gaida
Akerfelde.

Anete Dita TOMAŠEVSKA, Dţeina ŠERVINCKA, Annemarija BAUMANE, Salvis
BAZULIS, Sindija RUSIŅA, Ērika RUDZĀJA, Kristaps GULBIS!

Dievkalpojums Vērgales ev.lut. baznīcā notiks
17.jūnijā plkst.14.00.
Dievkalpojumi Ziemupes ev.lut. baznīcā notiks
10.jūnijā plkst.14.00, 17.jūnijā plkst.11.00,
24.jūnijā plkst.14.00.
Dievkalpojums Saraiķu ev.lut. baznīcā notiks
17.jūnijā plkst.11.00

EDVĪNS ŠTEINBERGS

(14.04.1944. – 08.05.2012.)
Es tagad aizeju, bet ne jau prom.
Es aizeju tepat – ar citām puķēm,
ar citu sauli parunāt.
(O.Vācietis)

Kas jauns Vērgales „Kastanītī”?

Jau atkal kastaņu ziedēšanas laiks un īstais brīdis, lai atskatītos uz
aizvadīto mācību gadu Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis”.
Šajā mācību gadā mūsu bērnudārzu apmeklēja 58 bērni, no tiem 8 sešgadnieki
rudenī aizies uz skolu. Bet mēs neskumstam, jo savs laiks bērnudārzam, savs skolai. Un
mēs ar prieku gaidīsim atkal rudeni, kad aizgājušo vietā nāks jauni, mazi un smaidīgi
ķipari. Mēs varam iepriecināt vecākus, kuri vēlas atgriezties darbā, kad viľu bērniľš
sasniedzis 1 gada vecumu. Tieši tik vecus bērniľus ar 1. septembri mēs esam gatavi
uzľemt jaunākajā grupiľā „Lācēni”. Bet, atskatoties uz aizvadīto gadu, gribu pateikt lielu
paldies visām ģimenēm, kas piedalījās makulatūras vākšanā. Kā nekā savācām vairāk
nekā 3 tonnas makulatūru, par ko saľemsim 15 kg zīmēšanas papīru.
Aizvadītajā gadā esam padarījuši sportiskāku savu rotaļu laukumu. Ir uzstādīti
futbola vārti un 2 basketbola grozi. Paldies pa atbalstu Vērgales sporta nama vadītājam
Alfrēdam Magonem. Gribas tikai lūgt Vērgales centra bērnus, kas vakaros izmanto
mūsu laukumu sportiskām aktivitātēm - NELAUZIET UN NEPOSTIET to, ko mēs
esam uztaisījuši !!! Nepiegruţojiet mūsu teritoriju!!!
Mūsu 5 un 6 gadīgie bērni šogad piedalījās starpnovadu sadraudzības
pasākumā „Gaidīsim pavasari kopā!”, kas notika Pāvilostā, un bijām kopā ar Alsungas,
Pāvilostas un Cīravas bērnudārzu audzēkľiem. Tāds pasākums notika pirmo reizi, bet
ceram, ka tas izvērtīsies par jauku tradīciju, tāpat kā Pāvilostas un Vērgales 6- gadnieku
kopīgā ekskursija uz Ventspili.
Jaukas un interesantas bija bērnu un vecāku ekskursijas uz Tērvetes dabas
parku, kur ciemojāmies pie Sprīdīša un Lutauša, staigājām pa Pasaku meţu un loţľājām
pa rūķīšu mājām Rūķīšu meţā.
Jūnijā un jūlijā bērnudārzā darbosies viena apvienotā grupiľa, kurā pieteikušies
26 bērni. Augustā bērnudārzs būs slēgts.
Vasaru gaidām ar remontdarbiem - divās grupiľās remontēs ēdienu sadales
telpas un 5 - gadīgo bērnu grupiľā - tualetes telpas, kā arī ar nepacietību ceram uz mums
apsolīto bērnudārza ēkas siltināšanu.
Gribu novēlēt visiem bērniem, vecākiem un bērnudārza darbiniekiem - labi
atpūsties vasarā un krāt spēkus jaunam darba cēlienam.
Vērgales PII „ Kastanītis” vadītāja GAIDA AKERFELDE

SPORTS

VEIKSMĪGAS SACENSĪBAS PĀVILOSTAS NOVADA ŠAHISTIEM
13.maijā notika Liepājas atklātais čempionāts šahā komandām. Veiksmīgi
startēja Pāvilostas novada komanda. Individuālajā ieskaitē medaļu „LIEPĀJAS
ČEMPIONS 2012” dāmu konkurencē izcīnīja Evija BRIKMANE, bet Rudītei BĒRZIŅAI
2.vieta.
19.maijā Aizputē Lejaskurzemes ātrspēles kausa izcīľas 5.kārtā R.Bērziņai
1.vieta starp sievietēm.
23.maijā notika Liepājas atklātais čempionāts šahā jauniešiem, kur, apsteidzot
puikas, 1.vietu 2.sporta klasē ieguva Evija Brikmane.
ALFRĒDS MAGONE

Pa vakara saules staru pielietu ceļu mūţībā
aizgājis mūsu kolēģis, ilggadējs darbinieks un
vienkārši labs draugs – Edvīns Šteinbergs. Edvīna
dzīves stāsts aizsācies un visa mūţa garumā
turpinājies Saraiķos. Skolas gaitas vadītas Medzes
skolā. Vēlāk mācījies un pabeidzis Liepājas mūzikas
skolu, spēlējis saksofonu. Taču viss darba mūţs
aizritējis pie auto stūres. Iesākumā tas ir kolhozā
„Kopdarbs”, bet pēc tā likvidācijas 1995.gadā šofera
darbs tiek turpināts Vērgales pagasta padomē. Ir grūti
atrast tādu cilvēku mūsu pagastā, kurš nebūtu pa
šiem gadiem kaut kur braucis Edvīna vadītā
autobusā. Katru darba dienu daudzu gadu garumā
bija ierastais un tik labi zināmais maršruts Saraiķi –
Vērgales pamatskola, bet, atskatoties uz aizvadītajiem
gadiem, interesantākais ir tas, ka Edvīns uz skolu
vedis triju paaudţu bērnus! Bez tam ekskursijas pa
visu Latviju un ne tikai. Savulaik pēc čakla darba
kolhozā „Kopdarbs” bērni tika vesti ekskursijās uz
mums tuvējām kaimiľu zemēm, pat uz Maskavu. Uz
sacensībām ar viľa palīdzību nokļuva mūsu pagasta
sportisti, uz skatēm dejotāji, uz Dziesmu un deju
svētkiem gan pieaugušie, gan skolēni. Edvīnu
atceramies kā ļoti izpalīdzīgu, ne vienam vien
saraiķniekam viľš palīdzējis sastrādāt zemi, nav
atteicis, ja vien ir bijusi iespēja palīdzēt. Vēl bija
jābrauc tālu un ne tik tālu, darīt ikdienas darbus,
daudz ieceru un sapľu palika nepiepildīti, taču liktenis
bija lēmis savādāk...
Tālumā dzirdama pazīstama motora rūkoľa,
pa putekļainiem pagasta lielceļiem aiztrauc visiem
zināmais, zaļais skolēnu autobuss, tikai šoreiz bez
Edvīna...
Darba kolēģi Vērgales pagasta pārvaldē
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DZĪVES BRĪŽOS

Es ticu tam, ka dzīve dota,
Lai viņā ceļu spējam rast.
Kur saulains miers mums sirdi rotā,
Kā zāļu jūru rotā krasts.
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās jūnijā dzimušos Sakas
pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus –
Dzidru ZVEJU – 89
Āriju VASIĻJEVU - 80
Klavdiju RUBINŠTEINU – 88
Ludvigu MEGNI - 80
Elizabeti MATISONI – 88
Ritu FLANDERI - 75
Minnu FREIMANI – 86
Austru VAGOTIĽU – VAGULI – 70
Gaidu CIBUKU – CUBAHU – 83
Edgaru PUTNIĽU - 70
Ligitu Lidiju ĢĒĢERI – 83
Androniku LISOVU - 70
Vilmu KREICBERGU – 83
Nikolaju JAKOVĻEVU - 70
Viktoriju SPRŪDI – 82
Jevgeniju ANDREJEVU - 70
Mildu ARBIDĀNI – 82
Silviju DRAUGU – 65
Antru ĶIKUTI, Uldi DIRBU, Ervinu BEIHMANI, Gunitu DELIJEVU,
Sandi ĶIPSTU, Elīnu LIELJUKSI, Ilzi KALNIĽU, Līgu KALNIĽU, Matīsu
EIHVALDU, Agnesi DMITRIJEVU!
Sveicam pilngadniekus – Aigu ZEĻENKOVU, Antu PODZIĽU,
Kristīni PODZIĽU, Romānu GRUNDMANI, Kristapu ANSONU!
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās jūnijā dzimušos
Vērgales pagasta iedzīvotājus Veltu BERGSONI - 88
Imantu PORIĽU – 70
Irmu REINEKU – 86
Veltu BITENIECI – 70
Augusti NOVIKU – 80
Veltu VEIDELI – 70
Jāni ZVIRBULI – 75
Alfrēdu TREIMANI – 70
Lūciju Malvīni GLEZERI - 75
Janīnu KIS, Jāni LIMBERGU, Uģi FREIMANI, Aigu KRIEVIĽU,
Arti BUNKU, Inesi KALNENIECI!
Pilngadniekus – Līviju ŪŠI un Kristapu SKRUNDENIEKU!

Sveicam

Ingu un Ervīnu ŠĒNUS ar
dēla GUSTAVA piedzimšanu!
Kristīni un Arti BURKEVICUS ar
meitas ADRIANAS piedzimšanu!

MŪŽĪBĀ

Vērgales pagasts
ELMĀRS BITMANIS 10.01.1941. – 8.05.2012.
JĀNIS ZIEDONIS TREIBAHS 21.05.1940. – 20.05.2012.
ARNOLDS BRŪVELIS 06.09.1949. – 29.05.2012.
19.jūnijā būs iespējams iegādāties

“Skrīveru saldumus”

9:30 Pāvilostas tirgus laukumā (pie TOP veikala)
10:30 pie Pāvilostas vidusskolas
12:30 Sakas pagasta pārvaldes sētā
13:15 Vērgales centrā
14:30 Plocē pie bijušā „Muiţkalniľu” veikala
15:00 Ziemupes centrā pie tautas nama (bibliotēkas)
15:45 Saraiķu centrā
Nedaudz par mums: www.skriverusaldumi.lv

Vismīļākie novēlējumi Antrai ĶIKUTEI dzīves jubilejā!
Daudz spēka un izturības dažādu ideju realizēšanā un,
protams, veselību! Paliec vienmēr tikpat atsaucīga un
izpalīdzīga!
Kolēģi

Zināšanai

Kasiere Māra ŠVĪTIŅA būs atvaļinājumā no 16.jūlija līdz
27.jūlijam.
Maksājumus Vērgales pagasta pārvaldē pieľems
ceturtdienās un piektdienās parastajā darba laikā.
No 25. jūnija līdz 8.jūlijam SLĒGTA APTIEKA PĀVILOSTĀ,
sakarā ar atvaļinājumu.
Ģimenes ārsta palīdze Gunta KLEINŠMITE būs
atvaļinājumā no 25.jūnija līdz 7.jūlijam un no 16.jūlija līdz 28.jūlijam.
Ģimenes ārste Skaidrīte KAUFMANE plāno doties atvaļinājumā augusta
mēnesī. Sīkāka informācija Vērgales ambulancē vai pa telefonu
63490739.
Līdz šā gada 30.jūnijam Vērgalē pie centra katlu mājas
atradīsies
„lielo
gruţu
kaste” – konteiners
lielgabarīta
saimnieciskajiem atkritumiem. Aicinām iedzīvotājus vērīgi pārlūkot
savus mājokļus un laicīgi atbrīvoties no nederīgām lietām:
ledusskapjiem, televizoriem, datoriem u. c.
Pāvilostas vidusskolas virtuves vadītāja Inita Sprūde aicina
novada iedzīvotājus skolas virtuvei ziedot lokus, dilles, rabarberus,
skābenes, iepriekš sazinoties pa tālruni 29660012. Virtuves
darbinieces vasarā centīsies sagatavot krājumus ziemai.
Arī
vasaras nogalē izaudzētos augļus un dārzeņus kā ziedojumu varat
piedāvāt skolas virtuvei.

PATEICĪBA

Pāvilostas Mūzikas skolas vārdā pateicos "S.P.P." SIA
direktoram
Aldim STRAZDIĽAM un Pāvilostas novada domes
priekšsēdētājam Uldim KRISTAPSONAM par dāvinātiem kokmateriāliem
ţoga remontam.
INGA ŠNORE

Brilles brauc pie Tevis!
19. jūnijā Pāvilostas Veselības un aprūpes centrā, Lejas ielā 10
viesosies speciāli organizēta profesionāla optometristu komanda, kas
piedāvās iespēju pārbaudīt redzi un par īpašām cenām iegādāties
kvalitatīvas brilles. Mūsu izbraukumu komanda būs aprīkota ar jaunāko
redzes pārbaudes aparatūru, kas dod iespēju sertificētam optometristam
novērtēt redzes funkcijas un acs vispārējo stāvokli, un izrakstīt receptes
brillēm, ja tās būs nepieciešamas. Viesošanās laikā iegādājoties brilles,
optometrista vizīte Jums būs bez maksas! Savukārt redzes pārbaude,
nepasūtot brilles, 7 Ls. Uzľēmums “Optika Metropole” tika dibināts 2003.
gadā ar mērķi nodrošināt Latvijas reģionos dzīvojošos iedzīvotājus ar
kvalitatīvu un profesionālu redzes servisu, kas ietver sevī pilnu redzes
pārbaudi, visa veida briļļu izgatavošanu un kontaktlēcu piemeklēšanu.
Mūsu optikas saloni, kas darbojas jau 17 Latvijas novados, ir pazīstami
ar savu daudzveidīgo apkalpošanu un plašo briļļu klāstu. Esam atvēruši
arī e-veikalu kontaktlēcu lietotājiem www.manaslecas.lv Aicinām
pieteikties uz optometrista vizīti līdz 16. jūnijam zvanot 63428554!
P.S. Izsakām pateicību Pāvilostas Veselības un aprūpes centram par
doto iespēju veikt redzes pārbaudi arī Jūsu novada ļaudīm!

Pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziľas” maksā Ls 0.10, Iespiests Liepājas Universitātes izdevniecībā LiePa
Galvenā redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv , redaktore Vita Braţe, tālr.29393866, e-pasts vitab3@inbox.lv, noformētāja
Mairita Tumpele, tālr.63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv , korektore Vija Gabaliľa. Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori.

