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Sākoties jaunajam mācību 
gadam, Pāvilostas novada 
pašvaldība vēl,
lai katrs rīts ir aizraujošu ideju 
un darba spara pilns, 
lai mācību stundās skolēnu acīs 
mirdz zinātkāre un prieks, 
lai visu dzīves jomu panākumu atslēgas 
vienmēr ir jūsu rokās! 

Pāvilostas vidusskolā – Ēriku EZĪTI, Lauru PŪPOLIŅU, Gabrielu Martinu RAČI, Miķeli RAĢELI, Montu TUMPELI, 
Gabrielu Tomasu TUZI, Annu VANAGU un Rihardu VAŠKUS! Audzinātāju Agritu VALKAŠU!

Vērgales pamatskolā – Martu Amēliju AKERFELDI, Renāti APLOKU, Gustavu DRĪLIŅU, Kristeru FRANCI, Annu 
GULBI, Ralfu GŪTMANI, Annu Amandu KALĒJU, Kelliju KRAUKLI, Edgaru LAUMANI, Rēziju ŠĒNU, Matīsu Rinal-
du TOMAŠEVSKI un Lauru VANAGU! Audzinātāju Ivetu VANAGU!
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Šoferis Egons STANKEVIČS,
tel. 26017707

Šoferis Dainis VINKLERS,
tel. 29334016

Šoferis Egons STANKEVIČS,
tel. 26017707

Šoferis Dainis VINKLERS,
tel. 29334016

Šoferis Ilmārs BALTAISKALNS,
tel. 29213172

Uz Lažas speciālo skolu: pirmdienās no Pāvilostas – 8.30; piektdienās no skolas – 17.10. Šoferis Egons STANKĒVIČS, tel. 26017707.

Skolēnu tranSPorta grafikS 2017./2018. mācību gadā

Un pasaule mana brīžiem ir kā koša sala,
Tā ir zināšanu un zinību mala.
Tā ir gaiša un laba,
Tā ir cerību daļa,
Bet tās piepildījums –
Tā ir mana vara. 

Pavilostas 
Novada Zinas

SVEICAM, JAUNO 
MĀCĪBU GADU 
UZSĀKOT! 

Sveicam šī mācību gada PirmklaSniekuS!
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2017. gada 31. auguStā PāviloStā notika 
kārtējā domeS Sēde.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalījās Pā-
vilostas novada domes deputāti – Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš DĒVICS, Ralfs JENERTS, 
Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA un Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki – izpilddirektors 
Alfrēds MAGONE, galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE un sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita KURČANOVA. Pamatdarba dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Aldis BARSUKOVS. Sēdi protoko-
lēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 32 darba kārtības punkti. 

â Nolēma paredzēt līdzfinansējumu 23 388,90 EUR apmērā projekta “Est–Lat55”: “Improve-
ment of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia / ESTLAT 
harbours” realizēšanai 2018. gada budžetā. Nolēma pieprasīt aprēķinu par papildu finansējumu 
bankas aizdevuma procentu segšanai no Pāvilostas ostas pārvaldes. Jautājumu par papildu finan-
sējumu bankas aizdevuma procentu segšanai atlika uz septembra sēdi. Līdzfinansējumu nolēma 
paredzēt Pāvilostas novada pašvaldības budžeta pozīcijā “Vairāku mērķu attīstības projekti”, veido-
jot 2018. gada pašvaldības budžetu.

â Nolēma piešķirt finansējumu SIA “Ziņas TV” 100,00 EUR apmērā un pieprasīt SIA “Ziņas 
TV” detalizētu atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu. Finansējumu nolēma rast Pāvilostas 
novada pašvaldības budžeta izdevumu pozīcijā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

â Nolēma papildu finansējumu 340,00 EUR apmērā līdz 2017. gada beigām Pāvilostas Mūzi-
kas skolas koncertmeistaram rast Pāvilostas mākslas skolas budžetā, pamatojoties uz līdzekļu ie-
taupījumu sakarā ar Pāvilostas Mūzikas skolas un Pāvilostas mākslas skolas apvienošanu. Papildu 
finansējumu Pāvilostas Mūzikas skolas koncertmeistara finansēšanai 2018. gadā nolēma paredzēt, 
veidojot 2018. gada pašvaldības budžetu.

â Bezstrīdus kārtībā nolēma piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu no 18 personām. No-
lēma iesniegt lēmumu tiesu izpildītājam ar lūgumu veikt piespiedu izpildi, vēršot nokavēto nodokļu 
maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā uz nodokļu maksātāju mantu. 

â Nolēma dzēst mirušas personas nekustamā īpašuma nodokļa parādu par summu 15,73 
EUR, īres maksas parādu par summu 1,77 EUR un nomas maksas parādu par summu 3,68 EUR par 
nekustamo īpašumu Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

â Nolēma pārslēgt nomas līgumus ar 7 nomniekiem Vērgalē. Zemes nomas maksu gadā no-
teica 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, plus PVN. Uzdeva nomniekiem papildus nomas 
maksai nomaksāt nomu par kūtiņu 0,10 eiro par m2 mēnesī, plus PVN. Līdz 2020. gada 1. janvārim 
noteica nomas maksu par kūtiņām 50% apmērā no aprēķinātās summas. Nolēma, ka nekustamā 
īpašuma nodokli maksā nomnieki. 

â Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Silavas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kas sastāv no zemes vienības 1,5588 ha platībā. Nolēma veikt nekustamā īpašuma “Sila-
vas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, novērtējumu. Uzdeva Pāvilostas novada Privatizācijas 
komisijai “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 
1. punktā minētā īpašuma atsavināšanu.

â Nolēma apstiprināt dzīvokļa “Atvari”-3, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, ar 
kopējo platību 77,1 m2, dzīvojamās mājas un zemesgabala 771/12261 domājamās daļas nosacīto 
cenu 5900 EUR. Gatim Šlankam rakstveidā piedāvāt iegādāties dzīvokli “Atvari”-3, Vērgalē, Vērga-
les pagastā, Pāvilostas novadā.

â Nolēma jautājumu par stāvvietas atrašanās vietu atlikt uz septembra sēdi. Pēc nekustamā 
īpašuma Dzintaru iela 7A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, ierakstīšanas zemesgrāmatā, bet ne ātrāk kā 
līdz Pāvilostas novada pašvaldības noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.PNP/2.9.4./15/1 
beigu termiņam, nolēma nodot to atsavināšanai. Nolēma veikt nekustamā īpašuma Dzintaru iela 
7A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, novērtējumu. Uzdeva Pāvilostas novada Privatizācijas komisijai 
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt 3.5. punktā minētā 
īpašuma atsavināšanu. 

â Nolēma slēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu par zemesgabala Sakas iela 12A, Pāvilos-
tā, Pāvilostas novadā, 1719 m2 platībā izmantošanu piemājas dārza ierīkošanai uz laiku no 30.08.2017. 
līdz laikam, kamēr LR likumdošanas normatīvie akti noteiks šī zemesgabala izmantošanu citiem mēr-
ķiem vai nodošanu citas personas lietošanā, bet ne ilgāk kā līdz 29.08.2022., nosakot nomas maksu 
1,5% gadā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 EUR, plus PVN. Uzdeva nomniekam 
papildus nomas maksai iznomātājam samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

â Nolēma slēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu par zemesgabala “Stembrīte”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienību 1,0 ha platībā un otru personu par zemesgabala “Stemb-
rīte”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienību 0,7 ha platībā izmantošanu lauksaimniecības 
vajadzībām uz laiku no 30.08.2017. līdz laikam, kamēr LR likumdošanas normatīvie akti noteiks šī 
zemesgabala izmantošanu citiem mērķiem vai nodošanu citas personas lietošanā, bet ne ilgāk kā 
līdz 29.08.2022., nosakot nomas maksu 2,0% gadā no zemes kadastrālās vērtības, plus PVN. Uzdeva 
nomniekam papildus nomas maksai iznomātājam samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. 

â Nolēma piekrist nekustamā īpašuma “Muižarāji”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sadalī-
šanai un nolēma atdalīt no tā zemes vienības 7,9 ha un 4,9 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu 
“Mežarāji”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Zemes vienībām 7,9 ha un 4,9 ha platībā noteica ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecī-
ba (NĪLM kods 0201). Nekustamā īpašuma “Muižarāji”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā 
paliekošajai zemes vienībai 6,3 ha platībā saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

â Piekrita nekustamā īpašuma “Liepsalas”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sa-
dalīšanai un nolēma atdalīt no tā zemes vienību 1,8 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Dīķ-
malas”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Zemes vienībai 1,8 ha platībā noteica nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(NĪLM kods 0101). Nekustamā īpašuma “Liepsalas”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
sastāvā paliekošajai zemes vienībai 0,7 ha platībā saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

â Priekšlikums projektēto zemes vienību Nr.1 (“Kalnarāji”) un Nr.2 (“Uzkalniņi”) īpašniekiem Sa-
kas pag. pēc zemes ierīcības projekta īstenošanas noslēgt vienošanos par ceļa servitūta tiesības 
nodibināšanu uz apvidū esošo ceļa teritoriju, lai projektētajai zemes vienībai Nr.1 (“Kalnarāji”) nodro-
šinātu piekļuvi no valsts reģionālā autoceļa P111 “Ventspils (Leči) – Grobiņa” esošās nobrauktuves. 

â Nolēma zemes lietojumam piešķirt nosaukumu “Gundegas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, LV–3436.

â Nolēma nepiešķirt adresi zemes vienībai līdz būvatļaujas izsniegšanai.
â Nolēma ar 15.09.2017. pārtraukt īres līgumu ar vienu personu par dzīvokļa Vērgales pa-

gastā, Pāvilostas novadā, izīrēšanu. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes vadītājam veikt dzīvokļa 
apsekošanu un noformēt pieņemšanas nodošanas aktu.

â Ar 1.09.2017. nolēma izbeigt dzīvokļa īres tiesības ar vienu personu uz diviem dzīvokļiem 
Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt 
dzīvokļa apsekošanu un noformēt pieņemšanas nodošanas aktu.

â Uzdeva vienai personai līdz 25.09.2017. pieprasīt no SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” 
un dzīvojamās mājas apsaimniekotāja rēķinu gala norēķina veikšanai un veikt gala norēķinu par ne-
kustamā īpašuma nodokli uz 30.09.2017. 4,79 EUR apmērā. Uzdeva veikt gala norēķinu par dzīvok-
ļa īres maksu uz 30.09.2017. 2,11 EUR apmērā. Ar 1.10.2017. nolēma izbeigt dzīvokļa īres tiesības 
ar vienu personu par dzīvokli Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības 
izpilddirektoram veikt dzīvokļa apsekošanu un noformēt pieņemšanas nodošanas aktu.

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Kalnarāji”, Sakā, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Piešķīra nosaukumus/adreses un noteica nekusta-
mo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadas-
tra apzīmējums

Platība
(ha) Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

64860090387
3,7
(ne mazāk 
par 3,0 ha)

Saglabāt nosaukumu/adresi 
“Kalnarāji”, Sakā, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā.

0101
Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

64860090386
5,1
(vairāk vai 
mazāk)

Piešķirt nosaukumu “Uzkal-
niņi”, Sakā, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā.

0101
Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

â Nolēma piešķirt vienai personai dzīvokli Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, uz 3 gadiem. 
Personai uzdeva slēgt apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” un īres 
līgumu pie pašvaldības kancelejas vadītājas. Nolēma regulāri veikt kontroli par apsaimniekošanas 
maksājumu veikšanu. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt dzīvokļa apse-
košanu un noformēt pieņemšanas nodošanas aktu.

â Nolēma izbeigt dzīvokļa īres tiesības vienai personai par dzīvokli Plocē, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā, ar lēmuma pieņemšanas brīdi. Nolēma piešķirt citai personai dzīvokļa īres tie-
sības uz dzīvokli Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, uz 3 gadiem. Personai uzdeva slēgt 
apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Vērgales komunālā saimniecība” un īres līgumu pie Vērgales 
pagasta pārvaldes lietvedes. Uzdeva regulāri veikt kontroli par apsaimniekošanas maksājumu veik-
šanu, kā arī Pāvilostas Sociālajam dienestam veikt apsekošanu vismaz vienu reizi mēnesī. Uzdeva 
Vērgales pagasta pārvaldes vadītājam veikt dzīvokļa apsekošanu un noformēt pieņemšanas nodo-
šanas aktu.

â Nolēma uzņemt vienu personu dzīvokļu rindā. Uzdeva kancelejas vadītājai Aritai Mūrniecei 
reģistrēt personu dzīvokļu rindā kā personu, kas nodrošināma ar dzīvojamo platību vispārējā kār-
tībā.

â Ar 2017. gada 11. septembri nolēma pagarināt Ivara Lapiņa pilnvaru termiņu SIA “Vērgales 
komunālā saimniecība” valdes locekļa amatā. SIA “Vērgales komunālā saimniecība” valdes locekļa 
Ivara Lapiņa mēnešalgu saglabāt esošajā apmērā.

â Nolēma atļaut savienot Alfrēdam Magonem Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektora 
amatu ar Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas vadītāja un Vērgales Mednieku biedrības 
valdes locekļa amatu. Atļāva Oskaram Vērniekam savienot SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” 
valdes locekļa amatu ar darbu Pāvilostas novada Vēlēšanu komisijas locekļa amatā.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. 
pantu, deputāts Ralfs Jenerts lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Par Pāvilostas novada domes pārstā-
vi Pāvilostas ostas valdē nolēma iekļaut domes deputātu Ralfu Jenertu.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. 
pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Nolēma piešķirt Pā-
vilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam atlikušo daļu no ikgadējā apmaksātā 
atvaļinājuma no 2017. gada 7. līdz 9. septembrim (3 kalendārās dienas) par 2016. gadu un daļu no 
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma no 2017. gada 10. līdz 23. septembrim (14 kalendārās dienas) 
par 2017. gadu.

â Nolēma negrozīt Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 29. jūnija saistošo noteikumu 
Nr.5 “Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” 15.6. apakšpunktu un 18.2. apakšpunktu, jo minē-
tie apakšpunkti nosaka kārtību, kā pieņemami darbā un atbrīvojami no darba Pāvilostas novada 
pašvaldības administrācijas darbinieki. Nolēma neveikt grozījumus Pāvilostas novada pašvaldības 
administrācijas nolikumā. Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas darbības tiesiskuma un 
lietderības kontrole noteikta Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas nolikuma 15. punktā. 
Nolēma informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ka Pāvilostas novada paš-
valdības izpilddirektors ir saņēmis domes atļauju izpilddirektora amata savienošanai ar Pāvilostas 
novada pašvaldības administrācijas vadītāja amatu. Nolēma apstiprināt Pāvilostas novada pašval-
dības 2017. gada 31. augusta saistošos noteikumus “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2017. 
gada 29. jūnija saistošajos noteikumos “Pāvilostas novada pašvaldības nolikums””. Uzdeva sais-
tošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

â Nolēma aicināt AS “Grobiņa” pārstāvi uz septembra Attīstības, lauksaimniecības, mežsaim-
niecības, zivsaimniecības un saimniecisko lietu komitejas sēdi jautājumā par AS “Grobiņa” novadī-
to notekūdeņu īpašumā “Ceļmalnieki”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, neatbilstību normatī-
vajos aktos noteiktai limitējošai koncentrācijai.

â Nolēma jautājumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu atlikt uz septembra sēdi.
â Nolēma ar 2017. gada 1. oktobri piešķirt vienai personai dzīvokli Pāvilostā, Pāvilostas 

novadā, uz 3 gadiem ar tiesībām līgumu pagarināt uz turpmāko normatīvajos aktos noteikto 
periodu, kamēr persona ir darba attiecībās ar Pāvilostas novada pašvaldību. Uzdeva personai 
noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” un īres līgumu pie 
pašvaldības kancelejas vadītājas. Uzdeva regulāri veikt kontroli par apsaimniekošanas maksāju-
mu veikšanu.

â Nolēma ar 1.10.2017. izbeigt dzīvokļa īres tiesības vienai personai adresē Sakas pa-
gastā, Pāvilostas novadā. Nolēma ar 1.09.2017. piešķirt personai dzīvokļa īres tiesības ad-
resē Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, uz  3 gadiem, bet nepiešķirt dzīvokļa īres tiesības 
adresē Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Personai uzdeva noslēgt apsaimniekošanas līgu-
mu ar SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” un īres līgumu pie Pāvilostas novada pašval-
dības kancelejas vadītājas. Uzdeva regulāri veikt kontroli par apsaimniekošanas maksājumu 
veikšanu.

â Dome pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda MAGONES ziņojumu par administrācijas 
un iestāžu darbu.

nākamās komiteju sēdes notiks 2017. gada 21. septembrī Pāvilostas novada pašvaldībā.
nākamā domes sēde plānota 2017. gada 28. septembrī vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova
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NoTIkUMI 
2017. gada augustā

adminiStratīvā komiSija
Pāvilostas novada pašvaldības Administratīvā komisija 2017. gada  17. augusta sēdē 

izskatīja divas administratīvā pārkāpuma lietas. Vienai personai tika izteikts brīdinā-
jums, bet otru, vainīgo personu, sodīja ar naudas sodu 7 eiro apmērā.

Nākamā administratīvās komisijas sēde plānota 2017. gada 21. septembrī pulksten 14.
 

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede Liene Volenberga

augustā pašvaldības policija veica šādus darbus:
â Pāvilostā konstatēta apstādījumu izpostīšana. Īpašniekam nodarīti materiālie zau-

dējumi. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem turpmākai izmeklēšanai.
â Saņemta informācija par telšu izvietošanu Akmeņragā, Baltijas jūras krasta kāpu 

aizsargjoslā. Pārbaudē konstatēts, ka uzcelta viena telts privātteritorijā.
â Sastādīti septiņi protokoli–paziņojumi par automašīnas novietošnu Baltijas jūras 

krasta kāpu aizsargjoslā Strantē, Saraiķos un Pāvilostā. Autovadītāji sodīti ar naudas so-
diem par kopējo summu 420 eiro.

â No Valsts policijas tika saņemta informācija par to, ka  Sakas pagastā uz Liepājas 
– Ventspils šosejas pagriezienā uz Akmeņraga pusi uz brauktuves guļ vīrietis. Persona 
tika identificēta un nogādāta dzīvesvietā.

â Pēc informācijas pārbaudes par nakts miera traucēšanu Pāvilostā, Brīvības ielā, 
tika brīdināta jauniešu kompānija par iespējamo administratīvo sodu.

â Sakas pagasta Rīvā bija izcēlies ģimenes konflikts. Laulātie samierināti un kon-
flikts izbeigts.

â Saņemts iesniegums par nakts miera traucēšanu Saraiķos, Vērgales pagastā. Ie-
sākta administratīvā lietvedība.

â Sadarbībā ar Valsts policiju veikti seši patrulēšanas reidi. Pārkāpumi nav konsta-
tēti.

â Kādam kaitotājam mutiski aizrādīts par kaitošanas zonas neievērošanu Pāvilostas 
pilsētas pludmalē.

â Pāvilostā kādam vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atraša-
nos sabiedriskā vietā alkohola reibumā. 

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

SociālaiS dieneStS ZiŅo
Augustā 12 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 3 ģimenēm – maznodrošinā-

tās ģimenes statuss, 1 personai piešķirts pamatpabalsts, 4 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 
1 personai piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 3 ģimenēm – pabalsts jaundzimušo bēr-
nu aprūpei, 1 personai piešķirts asistenta pakalpojums, 1 persona ievietota pansionātā, 1 
persona atgriezusies no pansionāta un uzsākusi patstāvīgu dzīvi, 1 daudzbērnu ģimenei 
piešķirti atvieglojumi ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē.

Sociālā dienesta vadītāja būs atvaļinājumā no 11. septembra līdz 24. septem-
brim.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

PirmPirkuma tieSībaS
Pašvaldība augustā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
“āres”, vērgales pagastā, 5,1 ha platībā;
“ausmas”, Sakas pagastā, 21,9 ha platībā;
“jēkulēni”, vērgales pagastā, 4,07 ha platībā;
“līguti”, Sakas pagastā, 12,8 ha platībā;
“mežvidi i-1”, Sakas pagastā, 0,06 ha platībā.

atvaĻinājumi
l Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs uldis kriStaPSonS būs atvaļinājumā no 7. 

līdz 23. septembrim. 
l Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja un Pāvilostas novada dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja arita mŪrniece būs atvaļinājumā no 7. līdz 20. septembrim. Kancele-
jas un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju aizvietos Pāvilostas novada pašvaldības lietvede Liene 
Volenberga.

l Pāvilostas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece ilze janvare plāno doties 
atvaļinājumā no šā gada 23. septembra līdz 8. oktobrim.

l Vērgales pagasta pārvaldes kasiere mārīte ŠvītiŅa būs atvaļinājumā no 11. līdz 17. 
septembrim.

l Pāvilostas novada būvvaldes lietvede un teritorijas plānotāja dace baumane būs ik-
gadējā atvaļinājumā no 4. līdz 29. septembrim.

PaZiŅojumS 
Kā katru gadu, Pāvilostas novada TIC veidos Pāvilostas novada kalendāru 2018. gadam, 

kurā tiks ievietota informācija par lielākajiem pasākumiem Pāvilostas novadā. Ja vēlaties, lai jūsu 
organizētais pasākums tiktu ievietots kalendārā, tad informāciju par tā norises datumu, nosau-
kumu un vietu sūtīt uz e-pastu tic@pavilosta.lv vai zvanīt pa tālruni 63498229. 

24. augustā Pāvilostā, bijušā padom-
ju laika kroga “Enkurs” ēkā, investējot 
170 tūkstošus eiro, atvērts “top!” veikals 
ar 172 m2 lielu tirdzniecības zāli. Daļu 
šobrīd neizmantotās ēkas plānots izno-
māt kafejnīcas ierīkošanai. Sakopjot ap-
kārtni, veikti arī piegulošās teritorijas 
labiekārtošanas darbi 1370 m2 platībā, 
tostarp ieklāts bruģis un izveidota auto-
stāvvieta.

“Lēmums par investēšanu ēkas atjau-
nošanā un teritorijas labiekārtošanā pašā 
Pāvilostas sirdī tika pieņemts šā gada sā-
kumā. Padomju laikos šeit bijis lepnākais 
pilsētas krogs. Līdz šim vairākus gadus 
ēka netika izmantota, jo nebija izdevies 
piesaistīt investorus. Tādējādi tā bija gan 
tehniski, gan vizuāli sliktā stāvoklī. Esam 
gandarīti par paveikto – pabeigta ne tikai 
ēkas atjaunošana, bet arī labiekārtota un 
sakopta apkārtējā teritorija, kas priecēs 
vietējos iedzīvotājus,” par jaunatvērto vei-
kalu stāsta AS “LPB” Administratīvās da-
ļas vadītāja Daiga Feldmane.

Jaunais veikals atrodas Dzintaru ielā 
69, un tajā šobrīd tiek nodrošinātas sep-

tiņas darba vietas. Kopumā šis jau ir tre-
šais “top!” veikals Pāvilostā. D. Feldmane 
uzsver, ka pēdējo gadu laikā šī Kurzemes 
pilsēta attīstījusies un kļuvusi par tūristu 
iecienītu galamērķi, kurā īpaši vasaras 
sezonā vērojams liels viesu pieplūdums. 
“Atverot jauno veikalu, vēlamies, lai vie-
tējiem iedzīvotājiem un tūristiem būtu vēl 
viena ērta un patīkama iepirkšanās vieta,” 
uzsver uzņēmuma pārstāve.

AS “LPB” ir viena no vietējā veikalu 
tīkla “top!” radītājām, tā dibināta 1992. 
gadā un ir 100% vietējais uzņēmums ar 
Latvijas kapitālu. Zīmīgi pieminēt, ka tieši 
AS “LPB” 2000. gada jūnijā Liepājā atvēra 
pirmo veikalu “top!”. Savā pastāvēšanas 
laikā uzņēmums atvēris 12 veikalus “top!” 
un 28 “mini top!” visā Latvijā – Aizputē, 
Brocēnos, Bunkā, Cīravā, Dubeņos, Gro-
biņā, Jelgavā, Kalvenē, Kazdangā, Krotē, 
Liepājā, Medzē, Nīcā, Nīgrandē, Pāvilostā, 
Priekulē, Saldū, Vaiņodē un Vērgalē.

Papildu informācija: “Nords Porter No-
velli” vecākā projektu vadītāja Ieva Balo-
de, telef. 26158480, e-pasts ieva.balode@
porternovelli.lv, http://toppartika.lv

Pāvilostā atver 
“top!” veikalu “enkurS”

Foto: M. Kurčanova

Pāvilostas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000059438,
aiciNa Pieteikties vakaNcei – 

Pāvilostas novada Sociālā dienesta automobiļa vadītājs

Darba pienākumu apraksts

amata PieNākumi:
 – vada pēc norīkojuma pašvaldībai piederošo vieglo automašīnu;
 – atbild par drošu automašīnas ekspluatāciju un drošības noteikumu izpildi;
 – veic nepieciešamo dokumentācijas uzskaiti automašīnas izmantojuma kon-
trolei (maršruta lapa);
 – veic automašīnas mehānisko mezglu, dzinēju, bremžu, stūres un citu sastāv-
daļu apkopi, remontu un regulēšanu, ja to iespējams izdarīt bez speciālistu 
piedalīšanās;
 – atbild par savlaicīgu tehniskās apskates iziešanu;
 – ievēro profesionālās ētikas noteikumus un konfidencialitāti;
 – izrāda pozitīvu un atbildīgu attieksmi pret darbu.

Darba laiks: nepilna laika  darba nedēļa, summētā darba laika uzskaite.
Darba alga: 2,85 eiro/h. 
Pieteikuma dokumentus (cv, motivācijas vēstuli) pretendentiem nosūtīt uz 
e-pasta adresi ildze.balode@pavilosta.lv vai pa pastu uz adresi: Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, Lv–3466, vai iesniegt personīgi Pāvilostas novada 
sociālā dienesta vadītājai.
Pieteikšanās termiņš – līdz 2017. gada 27. septembrim pulksten 16. 
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Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrs aicina ikvienu interesentu piedalī-
ties foto – video konkursā “Pāvilostas novads 2017”, no šā gada 1. jūlija līdz 30. 
septembrim iesūtot fotogrāfijas un/vai video, kas uzņemti no 2016. gada 1. oktobra 
līdz 2017. gada 30. septembrim. Konkursa mērķis ir veidot un popularizēt Pāvilostas 
novada pozitīvo tēlu. Fotogrāfijās un/vai video iemūžināmi notikumi, svētki, tradīcijas, 
cilvēki, objekti, ainavas un dabas skati.

Foto – video konkursa labāko darbu galerija būs apskatāma mājaslapā www.pavilosta.lv.
Rezultātu paziņošana un konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2017. gada 18. 

novembrim veltītajos svinīgajos pasākumos.
Fotogrāfijas un/vai video sūtīt uz e-pastu tic@pavilosta.lv vai iesniegt Pāvilostas 

novada Tūrisma informācijas centrā USB zibatmiņas vai CD datu nesējā nesamazinātā 
formātā.

Sīkāk ar konkursa norises kārtību var iepazīties www.pavilosta.lv vai Pāvilostas no-
vada Tūrisma informācijas centrā Dzintaru ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV–
3466, tālr. 63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv.

 
Pāvilostas novada TIC vadītāja mairita tumpele

FOTO – VIDEO KONKURSS 

“PāviloStaS novadS 2017”

Satiksmes ministrs Uldis 
Augulis 12. augustā apmeklē-
ja Pāvilostas ostu, lai iepazītos 
ar šobrīd notiekošajiem ostas 

mola rekonstrukcijas un paga-
rināšanas darbiem. Šis ir vē-
rienīgākais projekts Pāvilostas 
ostā kopš 1878. gada.

Molu pagarināšanas projekts 
tiek realizēts ar LAD līdzfinansē-
jumu, un tā finansiālais apmērs 
ir apmēram 2,9 miljoni eiro. Pa-

Satiksmes ministrs apmeklē Pāvilostas ostu
ralēli mola rekonstrukcijai Pāvil-
ostas ostā šobrīd tiek realizēti 
vairāki ostas infrastruktūras 
attīstības projekti, piemēram, 
“Interreg SmartPorts”, kurā pie-
dalās 14 ostas no 4 valstīm, “Est-
Lat 55” sadarbībā ar Igaunijas 
mazo ostu tīklu un citi.

Augulis uzsvēra, ka katrai 
Latvijas ostai ir sava būtiska 
nozīme valsts tautsaimniecī-
bas attīstībā. Tāpēc ministrs ir 
gandarīts par Pāvilostas ostas 
attīstību, un ir prieks, ka Latvi-
jā arī mazajām ostām ir tik lieli 
plāni un stratēģisks nākotnes 
redzējums. Tieši Pāvilostas osta 
ir vienīgā Latvijas mazā osta 
atklātās Baltijas jūras piekras-
tē un nozīmīgs jahtu ostu tīkla 
loceklis starp Liepāju, Ventspili 
un Gotlandi. Ostā ir izveidota Ei-
ropas līmeņa viesjahtu servisa 
infrastruktūra, un tā ir ieman-
tojusi ārvalstu burātāju pelnītu 
atzinību, gadā uzņemot ap 300 
viesjahtu no visas Eiropas. Tā arī 
veic aktīvu ieguldījumu zvejnie-
cības attīstībā, nodrošinot darba 
vietas novadā.

Ostā nenotiek kravu pār-
kraušana, bet tajā aktīvi dar-

bojas vietējā piekrastes zvej-
niecības flote ar mūsdienīgu 
krasta infrastruktūru – ir zivju 
pārstrāde, jaunas piestātnes, 
zivju atvēsinātava. Tāpat ir iz-
būvēts moderns jahtu remonta, 
apkopes un ziemas glabāšanas 
parks, šovasar darbību uzsācis 
unikāls peldošo apartamentu 
komplekss, pieejama laivu un 
SUP dēļu noma, darbojas burā-
šanas skola utt.

Ostas pārvaldnieks R. Griške-
vičs informēja, ka “Smartporta” 
projekta ekspertu vērtējumā Pā-
vilostas osta ir atzīta par Latvijas 
labāko jahtu ostu, bet “tas ir tikai 
sākums – mēs gribam kļūt par 
vienu no labākajām mazajām os-
tām visā Baltijā”. Ministrs augstu 
novērtēja arī Valsts robežsardzes 
posteņa darbību Pāvilostas ostā, 
kur papildus tiešajiem pienāku-
miem robežsargi sadarbībā ar 
ostas pārvaldi nodrošina arī cil-
vēku operatīvās glābšanas funk-
cijas jūrā.

Ministra padomniece komu-
nikācijas jautājumos Liene Užu-
le, tālr. 67028290, e-pasts komu-
nikacijas@sam.gov.lv

Laikā posmā no 2017. gada 19. oktob-
ra līdz 2018. gada 30. novembrim Kur-
zemes plānošanas reģions sadarbībā ar 
Vides gidu asociāciju organizē Kurze-
mes vides gidu apmācības. 

Apmācību programma paredz sešas 
trīs dienu apmācību sesijas Kurzemē (vi-
dēji katru otro mēnesi), kā arī praktisko 
divu dienu vizīti Lietuvā. 

Apmācību mērķis ir paaugstināt gidu 
izpratni, prasmes un zināšanas par vides 
interpretāciju un tās darba metodēm un 
vides gidu pakalpojumu sniegšanu cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām. Apmācību 
sesiju galvenās tēmas ir šādas: vides inter-
pretācija un tās pamatprincipi, vides pasā-
kumu plānošana, organizēšana un vadīša-
na, dažādās mērķa grupas, to vajadzības 
un psiholoģija, vides interpretācija cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām un problēm-
situāciju risināšana, vides interpretācija 
bērniem un jauniešiem, vides interpretā-
cijas pasākumu reklamēšana, tai skaitā 
žurnālistu ieinteresētības panākšana, un 
vides interpretācijas izstrādes veidošana. 

Praktiskās mācību vizītes laikā Lietuvā 
paredzēts piedalīties konferencē par tūris-
ma infrastruktūras un produktu pielāgoša-
nu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ap-
meklēt Lietuvas dabas tūrisma objektus. 

Apmācību organizēšanas izdevumus, 
tai skaitā dalībnieku nakšņošanas un 
ēdināšanas izdevumus, kā arī ārvalstu 
ceļa un nakšņošanas izdevumus mācību 
braucienam uz Lietuvu sedz Kurzemes 
plānošanas reģions no INTERREG Latvi-
jas–Lietuvas programmas projekta Nr. LLI-
010 “Dabas tūrisms visiem” (“UniGreen”) 
līdzekļiem. 

Interesenti aicināti sūtīt pieteikuma 
vēstuli un CV uz e-pastu: alise.luse@kur-
zemesregions.lv. Plašāka informācija par 
apmācību programmu un pieteikšanās kār-
tību Kurzemes plānošanas reģiona mājasla-
pā http://www.kurzemesregions.lv/projekti/
Latvijas_–_Lietuvas_programma/Unigreen.

Kurzemes plānošanas reģiona
“UniGreen” projekta vadītāja Alise 

Lūse, tālr. 26567874

Šā gada 1. septembrī stājās spēka 
trīs “Ugunsdrošības noteikumu” pra-
sības, kurām bija noteikts gadu ilgs 
pārejas laiks, lai iedzīvotāji, uzņēmu-
mu, iestāžu atbildīgās personas, kā arī 
ugunsdrošības pakalpojumu sniedzēji 
varētu tām sagatavoties un nodrošināt 
to īstenošanu.

Sākot ar šā gada 1. septembri, papil-
dus līdzšinējai elektroinstalācijas izolā-
cijas pretestības pārbaudei ir jāveic arī 
elektroinstalācijas kontaktu savienoju-
mu kvalitātes pārbaude ar termokameru. 
Otra prasība ir saistīta ar gāzes aparātu 
ekspluatēšanas drošību. Objektā, kurā at-
rodas gāzes aparāts, kura siltuma jauda 
ir lielāka par 50 kW, kā arī tad, ja gāzes 
aparāts atrodas pagrabā vai cokolstāvā, 
ir jāuzstāda gāzes noplūdi signalizējošs 
detektors. Savukārt trešā prasība ir par 
ugunsdrošības instrukcijām, kuras atbil-
da iepriekšējo noteikumu prasībām. Gada 
laikā tās bija jāpārstrādā atbilstoši jauna-
jiem noteikumiem, piemēram, papildinot 
ar informāciju par maksimāli pieļaujamo 
cilvēku skaitu objektā, un jānorāda mak-
simāli pieļaujamā ugunsslodze. Plašāks 

skaidrojums par minētajām prasībām pie-
ejams Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta tīmekļa vietnes sadaļā “Uguns-
drošība”.

Ministru kabineta 2016. gada 19. ap-
rīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības 
noteikumi” stājās spēkā 2016. gada 1. sep-
tembrī. Tie nosaka jaunas ugunsdrošības 
prasības fiziskajām un juridiskajām perso-
nām, mazina administratīvo un finansiālo 
slogu, kā arī aktualizē ugunsdrošības pra-
sības atbilstoši šobrīd spēkā esošiem tiesī-
bu aktiem un tehnoloģiju attīstībai.

Jāpiebilst, ka “Ugunsdrošības notei-
kumu” prasībām par dūmu detektoru 
uzstādīšanu katrā mājoklī un par uguns-
dzēsības aparāta nepieciešamību katrā 
privātmājā arī ir noteikts pārejas laiks, 
un šīs prasības stāsies spēkā 2020. gada 
1. janvārī. VUGD aicina neatlikt rūpes par 
savu drošību un laikus uzstādīt mājokļos 
dūmu detektorus!

Plašākai informācijai: Inta Šaboha, 
VUGD Prevencijas un sabiedrības informē-
šanas nodaļa, tālr. 67075871, 27098250, 
prese@vugd.gov.lv 

Stāsies spēkā “Ugunsdrošības 
noteikumu” prasības, kurām 
bija paredzēts pārejas laiks

Ja lasām šos Imanta Kalniņa “Lilioma” dziesmas vārdus, tad noteikti domājam par 
teātri. Un tā arī ir! Pēc ilgāka klusuma brīža uz Vērgales kultūras nama skatuves dar-
bību atsākt gatavojas amatierteātris durbenieces Ineses Ceriņas vadībā. Ideja par ama-
tierteātra atjaunošanu Vērgales pagastā pieder mūsu Normundam Dunkeram, un tā 
varētu būt dzīvotspējīga un arī noturīga dāvana Latvijas simtgadei. Teātris ir mākslas 
veids, kurā neviens nav par jaunu vai vecu, un varbūt šī ir iespēja kādam piepildīt savu 
sapni – spēlēt un būt uz skatuves. Pirmā kopā sanākšanas reize, lai iepazītos un pa-
runātos, lai nospraustu darbošanās mērķi, Vērgales kultūras namā būs ceturtdien, 
21. septembrī, plkst. 18.00. Mīļi aicinām visus, kam ir vēlēšanās spēlēt teātri sev par 
prieku un iepriecināt citus. Sīkāka informācija pa tālruni 29189223.

aicina PieteiktieS videS gidu aPmācībām

Aicina spēlēt teātri Atkal, atkal ir debesis pušu,
Atkal ielāpi jāuzliek tām...
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Līdz 31. augustam Pāvilostas 
bibliotēkā bija apskatāma rok-
darbnieces, pērļotājas Evijas Ūd-
riņas darināto rotu izstāde, bet 
17. augustā ikvienam interesen-
tam bija iespēja tikties ar rotu 
meistari, lai uzzinātu vairāk par 
rotām, pērlēm un smalkajiem 
darbiņiem.

Tikšanās reizē Evija pastāstī-
ja, ka viņas pamatprofesija it ne-
maz nav saistīta ar tik smalkiem 
darbiem un mākslu, viņa ikdienā 
Ventspilī strādā kravu pārvadāju-
mu jomā AS “Baltijas ekspresis”. 
Ar pērļošanu Evija aizrāvusies 
pirms astoņiem gadiem, kad gaidī-
jusi meitiņu, laika bijis daudz, un 
arī agrāk jaunības dienās viņai pa-
tikuši rokdarbi.

Evijas pērļu un akmeņu ko-
lekcija ir ļoti iespaidīga – līdzi pa-
ņemta tikai viena kaste, bet mājās 

palikušas vēl trīs. Rotu meistare 
stāsta, ka viņas hobijam mājās at-
vēlēta viena dzīvojamā telpa, kur 
plauktos un skapjos sagūluši gan 
materiāli, gan paši darbiņi.

Evija zina pastāstīt par katru 
pērlīti un katru akmentiņu, arī to, 
kā noteikt, kas ir īsts un kas tikai 
stikla gabaliņš. Ar lielu interesi 
klātesošie klausījās rotu darinātā-
jas ieteikumos, ik pa laikam uzdo-
dot sev interesējošus jautājumus 
un taujājot pēc padoma.

Bet pats galvenais, ko Evija 
sanākušajiem vēlējās pateikt, bija 
tas, ka katra rota, katrs darbiņš 
vispirms ir galvā jāiztēlojas un jā-
redz, kāds tas izskatīsies, un pēc 
tam, darinot smalko rotu, jāiegulda 
daudz pacietības un vēl vairāk mī-
lestības.

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova

Tiekas ar pērļotāju

Foto: M. Kurčanova

Seši mūsu novada bibliote-
kāri izmantoja iespēju 28. un 
29. augustā piedalīties Liepājas 
CZB organizētajā pieredzes ap-
maiņas braucienā uz Latgali. Jau 
tuvojoties galamērķim, skatam 
pavērās applūdušās pļavas, lau-
ki, no krastiem izgājušās upes. 

Pirmajā dienā apmeklējām 
Rēzeknes Centrālo bibliotēku, 
iepazināmies ar tās darbību. Iz-
taujājām rēzekniešus par centrā-
lās bibliotēkas un reģiona lauku 
bibliotēku sadarbības modeli. Ie-
pazināmies ar Rēzeknes kultūras 
centra “Gors” (Gars) darbību un 
telpām. Projekts vērienīgs, telpas 
milzīgas, bet mūsu “Lielais dzin-
tars” ir daudz mīlīgāks. Uzkā-
pām Rēzeknes pilskalnā un ska-
tījām pilsētu no augšas. Varam 
vien just līdzi applūdušo māju 
saimniekiem. Ūdens līmenis vēl 
augsts.

Otrās dienas rīts sākās ar 
ciemošanos pie podnieka  Aiva-
ra Ušpeļa un viņa sievas Vēsmas 
Maltā. Iepazinām kolorīto lauku 
sētu ar podnieka darbnīcu un 

saimnieces gleznām, senlietu 
kolekciju. Atraktīvais amatnieks 
ir viens no “Pūdnīku skūlas” čet-
riem podniekiem un savā darbā 
izmanto senču uzkrātās zināša-
nas. Pabijām zemnieku saimnie-
cībā “Kalni”, kuras saimniece, 
savdabīga dārza īpašniece, dari-
na vīnu, vāra marmelādi un cako 
piparkūkas. Tālāk devāmies uz 
Preiļiem. Un Preiļi mums sagā-
dāja patiesu pārsteigumu. Preiļu 
bibliotēka ir izcila, tās platība 
turpat vai 2000 kvadrātmetru, 
un tas arī paver bibliotēkai pavi-
sam citas darbības iespējas. Bib-
liotēka atrodas bijušā sadzīves 
pakalpojumu kombināta telpās, 
tajā pašā ēkā darbojas frizētava, 
apavu darbnīca un Preiļu TIC. 
Mums tika iespēja Preiļus izstai-
gāt un izbaudīt vietējās gides, 
TIC vadītājas Irēnas Kjarkužas 
vadībā. Mūs visus apbūra viņas 
pasakainais dziedājums. Ja do-
daties uz Preiļiem, tad noteikti 
nepalaidiet garām šādu iespēju. 
Šajās dienās mums bija iespēja 
runāt latgaliski, garšot latgaļu 

novada bibliotekāri latgalē

Vērgales pamatskolas bibliotekāre Iveta Vanaga, Ziemupes bibliotēkas vadītāja Daina Vītola, 
Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola, Ulmales bibliotēkas vadītāja Lita Šildere, Vērgales 
bibliotēkas bibliotekāre Ligita Gintere un vadītāja Benita Baltrune. Foto: D. Vītola

29. augustā Vērgales pa-
gasta cilvēki devās ekskursijā. 
Godīgi sakot, ekskursijas emo-
cijas un sajūtas nevar tā īsti ap-
rakstīt, jo tās ir jāpiedzīvo. Kur 
tad mēs bijām un ko redzējām? 

Saldus novada Jaunlutriņu 
pagasta “Kalnjaunsētās” uzzinā-
jām par lavandu vēsturi, audzē-
šanu, novākšanu un praktisko 
pielietojumu. Apmeklējām sajūtu 
istabu. Daudzi iegādājās ar lavan-
dām saistītus ražojumus. 

AS “Druva FOOD” saldējuma 
ražotnē vērojām, kā top saldē-
jums, un mūs iepazīstināja ar 
aukstā kāruma ražošanu. Tērpu-
šies baltos ķiteļos un zilu cepu-
rīti galvā, daudz neatšķīrāmies 
no darbiniekiem, kas strādāja ra-
žotnē.  Mēs nogaršojām pavisam 
svaigu saldējumu un ēdām tādu, 
kas stāvējis saldētavā. Mums bija 
iespēja pastaigāt arī pa Saldus 
tirgu. 

Bet tad ceļš veda pie Rasmas 
Balodes, saimnieces, kura pieda-
lījās šovā “Īstās latvju saimnie-
ces”. Pie Saldus novada Zvārdes 
pagasta “Puteņu” mājām mūs sa-
gaidīja mājas saimnieks, tērpies 
tautas tērpā, viņš mūs veda eks-
kursijā pa Zvārdes pagastu. No-
saukumu – Zvārdes poligons – ir 
dzirdējis ikviens, bet vai esat tur 
bijuši? Mēs tur bijām! Bijām arī 
Striķu pagasta centrā, pie Striķu 
skolas, kas darbojas, izmantojot 
jaunas mācīšanas metodes, vie-
sojāmies 2016. gada sakoptākajā 
lauku sētā Latvijā, bijām vietā, 
par kuru rūpējas šīs lauku sētas 
saimnieki. Šī vieta darbojas kā 
baznīca, bet tur ir tikai baznīcas 
mūri, soli, altāris un debesis virs 

galvas.  Pati saimniece, skaistā 
linu tērpā, mūs pusdienās cie-
nāja ar divu veidu zupu. Klausī-
jāmies burvīgus stāstījumus par 
saimniecību, vēsturi un filmēša-
nos šovā. Laiks paskrēja nema-
not, jo bija ļoti interesanti, un no 
plānotā grafika jau atpalikām par 
dažām stundām. 

Redzēto un dzirdēto Jaunau-
ces muižā grūti aprakstīt, tas ir 
jāredz un jādzird katram pašam, 
jo muižas pārvaldniece pārņem 
savā varā ar ļoti dzīvo stāstījumu 
jau pirmajā satikšanās brīdī. Se-
nos laikos muiža, tad arī skola, 
un tagad ekskursantu apbrīnas 
vērta muižas pils ar iespaidīgu 
interjeru – septiņu unikālu podi-
ņu krāšņu kolekciju, iespaidīgu 
stikla kupola gleznojumu, ķīmi-
jas un fizikas kabineta iekārto-
jumu no padomju laikiem, klasi 
ar visu skolas solu kolekciju no 
dažādiem periodiem, vēl ainavu 
parks ar interesantiem stādīju-
miem. 

Pie biškopja Jāņa Vainovska  
Blīdenes “Kārēs” ieradāmies jau 
ar stipru kavēšanos. Saģērbā-
mies kā pienākas, lai ietu pie bi-
tēm, un biškopis mums novadīja 
kārtīgu mācību stundu par bitēm 
pie atvērta stropa. Mēs varējām 
bites paglāstīt, varējām nofoto-
grafēties ar biti uz vaiga un turot 
pilnu bišu rāmīti. Bija daudz, jo 
daudz bišu, un viņas nekoda! 
Un tad sekoja degustācija – no-
garšojām dažādu augu un ziedu 
medu, dažādu veidu ziedputekš-
ņus, bišu maizi, medu ar ogām. 
Es pirmo reizi mūžā vienā reizē 
baudīju tik lielu medus dažādību. 
Noslēgumā varējām iegādāties 

arī produkciju, ko pārvest mājās.  
Ekskursijas pēdējā pietur-

vieta bija strausu audzētava 
“Nornieki” Snēpeles pagastā, 
Kuldīgas novadā. Ja mums bija 
tur jābūt ap pusseptiņiem, tad 
mēs šeit ieradāmies tikai ap pus-
desmitiem, jau krietnā krēslā. 
Mūs sagaidīja smaidīgs un jauks 
saimnieks, kurš tā arī teica, ka 
mēs esam pirmie, kas tik vēlu 
apciemo strausus. Taču neviens 
neaizmirsīs nakts gājienu pie 
lielajiem putniem laukā, kur bija 
redzami strausu silueti, jo mēs 
jau nebijām tik klusiņi, lai viņi 
pienāktu klāt. Ļoti tuvu redzējām 
tos 24 putnus, kuri bija novietnē, 
un mazos strausēnus, vienu pat 
paglāstījām. Vēl mums bija uni-
kāla iespēja redzēt, kā kustas olā 
mazais strausēns, kas tuvākajās 
stundās inkubatorā izšķilsies. 
Mājās pārvedām spalviņas un 
dažādus gardus konservus, kas 
pagatavoti no strausu gaļas. Jau 
sākumā rakstīju, ka tas viss ir 
jāredz katram pašam, jo es varu 
tikai pateikt, ka man ļoti patika 
visa šī saulainā diena, redzētais, 
dzirdētais un iegūtais. 

Paldies Vizmai Ģēģerei par 
interesanti sagatavoto ekskur-
sijas maršrutu un tās vadīšanu. 
Paldies šoferim Edgaram Kup-
lam un visiem līdzbraucējiem. 
Paldies skolotājai Poriņai par 
mīļajiem vārdiem ekskursijas 
noslēgumā: “Bija jauks braucēju 
kolektīvs, un mums bija iespē-
ja izgaršot Latviju un iepazīt ko 
jaunu!” 

Atbildīgā par “finansēm” eks-
kursijas laikā – Velga Freimane

Atkal viena jauka 
diena mūsu dzīvē

ēdienus, nopirkt Preiļu sieru 
un pirms mājup braukšanas ēst 
īpašo Čedaras siera saldējumu. 

Viņi lepojas ar to, ka ir īpaši, un 
to novēl arī mums. Lepoties ar to, 
ka esam īpaši, tieši te – Kurzemē, 

tieši te – Pāvilostas novadā.
Ziemupes bibliotēkas 
vadītāja Daina Vītola



2017. gada septembris6  www.pavilosta.lv

Pāvilostas pilsētā augustā 
viens no centrālajiem pasāku-
miem un arī visnotaļ viens no 
gaidītākajiem pasākumiem ir 
biedrības “Pāvilostas kultūrvēs-
turiskais vides centrs” rīkotie 
Ielu svētki. 2012. gadā svētkus 
svinēja Pāvilostas pašai pirma-
jai ieliņai – Vītolu ielai –, bet 
pērn varena ballīte un svētki 
bija Viļņu ielā. Šogad kārta atzī-
mēt svētkus bija Tirgus ielai un 
Ernesta Šneidera laukumam, 
līdz ar to varējām uzzināt par 
to vēsturi daudz jaunu un inte-
resantu faktu. Biedrības “Pāvil
ostas kultūrvēsturiskais vides 
centrs” vadītāja Marita Horna 
svētku svinētajiem jau pačuk
stēja, ka nākamgad svinības 
būs Brīvības ielai.

Kā jau ierasts, biedrība ielu 
svētkus rīko svētdienā, arī šogad 
20. augusta pēcpusdienā viena no 
rosīgākajām pilsētas ielām – Tir-
gus iela – bija ļaužu pilna. Atzīmēt 
svētkus un uzzināt dažnedažādus 
vēstures faktus gan par Tirgus 
ielu, gan par E. Šneidera laukumu 
bija ieradušies gan vietējie, gan 
vasarnieki, gan citi interesenti.

Svētki iesākās ar biedrības va-
dītājas Maritas Hornas aicināju-
mu doties ekskursijā “Ko stāsta E. 
Šneidera laukuma un Tirgus ielas 
mājas”. Stundu garajā pastaigā pa 
Tirgus ielu līdz pat jūrai un apkārt 
E. Šneidera laukumam ikvienam 
klausītājam viņa atklāja daudz 
nezināmu faktu – kurā namā reiz 
bijusi ēdnīca, kurā veikals vai 
pulksteņu remontdarbnīca, bet 
vēl kāda māja celta kā skola, taču 
pārtapusi par aptieku vai biblio-
tēku. Ekskursijas vadītāja Marita 
sacīja, ka nekas vairs nav tā, kā 

PAŠĀ PILSĒTAS SIRDĪ SVIN IELAS SVĒTKUS

reiz bijis. Viss plūst un mainās. 
Mājas iegūst jaunus saimniekus, 
jaunu izskatu un jaunu pielieto-
jumu. Tikai vēstures faktos un 
līdzcilvēku liecībās var uzzināt 
patiesību par katru no mājām. Šī 
bija arī tā reize, kad vecāka gada-
gājuma pāvilostnieki, kuri vēl at-
ceras Pāvilostas vecā ciema pirm-
sākumus, dalījās ar stāstiem un 
notikumiem, kas katrā no Tirgus 
ielas un E. Šneidera laukuma na-
miņiem noticis. Nu, īsta un dzīva 
vēstures stunda!

Savukārt iedzīvotāji, kas šo-
brīd dzīvo vai agrāk dzīvojuši Tir-
gus ielā un E. Šneidera laukumā, 
atsaucās biedrības “PKVVC” ai-
cinājumam dalīties ar seno laiku 
fotogrāfijām un vēstures liecībām, 
tādējādi uz mirkli Tirgus ielas un 
E. Šneidera māju logi pārtapa par 
info stendiem un foto rāmjiem.

Bet iela jau nebūtu dzīva, ja 
tajā nedzīvotu dzīvi cilvēki! Turpi-
not jau iepriekš iesākto tradīciju, 
ikviens Tirgus ielas un E. Šnei-
dera laukuma nama iemītnieks 

prezentēja sevi, savus hobijus vai 
savu namu, cienājot svētku svinē-
tājus vai citādi izklaidējot viesus.

Tā, staigājot no mājas uz māju, 
no pagalma uz pagalmu, nemanot 
pienāca svētku koncerta laiks. 
Tas notika turpat E. Šneidera 
laukumā – pašā pilsētas sirdī. 
Koncertā piedalījās Alsungas no-
vada folkloras kopa “Suitu vīri”, 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Mārsils” un laikmetīgās dejas 
kompānijas “Ārā” dejotājs un ho-
reogrāfs Modris Opelts. Savukārt 
ikviens interesents varēja asināt 
prātu konkursā “Karstā karte”, ko 
organizēja Latvijas erudītu līga. 
Dalībnieku uzdevums bija pēc 
iespējas ātrāk izdomāt pareizo at-
bildi uz tiesneša uzdoto jautājumu 
par Latviju un parādīt to kartē! Bet 
jau pievakarē paši mazākie svēt-
ku svinētaji un viņu vecāki varēja 
klausīties pasakas un dzīvot līdzi 
to varoņiem, tiekoties ar pasaku 
stāstītāju Dādu no Kurzemes Ra-
dio.

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

Biedrība “Pāvilostas kultūr-
vēsturiskais vides centrs” saka 
sirsnīgu paldies visiem Tirgus 
ielas un E. Šneidera laukuma 
iedzīvotājiem, Mākslas skolas 
kolektīvam, biedrībai “Dažādas 
paaudzes par dzīvi” un visiem, 
kuri atsaucās biedrības uzaici-
nājumam atklāt savas prasmes, 
hobijus un atraktīvā veidā ie-
priecināt svētku dalībniekus. 
Paldies Silvijai Bražei, Mirdzai 
Jansonei par atsaucību, piedalo-
ties izklaidē pie veikala “top!”, 
skolotājām Veltai Citskovskai un 
Ritai Lukšēvicai, kuras pārbaudī-
ja klātesošo zināšanas pie “ma-
zās skoliņas”, Švedu ģimenei par 
elektrības pieslēgumu, E. Šnei-
dera laukuma pieciem saimnie-
kiem par mājīgās sētas izmanto-
šanu pasaku vakaram, Anetei un 
Krišjānim Tūtāniem par sātīgo 
skābeņu zupu! Paldies par gar-

šīgajiem kliņģeriem sponsoriem 
– vietējam veikalu tīklam “top!”, 
personīgi Vinetai Priedniecei! 
Paldies visiem fotogrāfiem, kuri 
fiksēja svētku norisi! Paldies 
par atsaucību pilsētas kultūras 
nama vadītājai Silvai Vārsbergai 
un Pāvilostas novadpētniecības 
muzejam, paldies visiem koncer-
ta dalībniekiem, personīgi Jurim 
Lipsnim, Daigai Cābelei un Mod-
rim Opeltam! Paldies Latvijas 
erudītu līgai un personīgi Elitai 
Viliamai par līdzdalību svētkos! 
Paldies Pāvilostas novada pašval-
dībai par finansiālo atbalstu!

Uz tikšanos pēc gada Brīvības 
ielas svētkos!

 
Rakstu veidoja sabiedrisko 

attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova un 

biedrības “PKVVC” vadītāja 
Marita Horna

Foto: M. Kurčanova
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Augusta pēdējā sestdienā 
Pāvilostā un daudzviet citur Lat-
vijā ar simbolisku ugunskuru 
aizdegšanu Baltijas jūras kras-
tā tika atzīmēta “Senās uguns 
nakts”. Pāvilostā šāds pasākums 
notika jau 19. reizi.

Reizē ar ugunskuru aizdegša-
nu par Baltijas jūras ekoloģiskās 
vides saglabāšanu un aizsardzību 
Pāvilostā Tūrisma informācijas 
centrs rīkoja arī tūrisma sezonas 
noslēguma pasākumu.

Šogad jau trešo reizi aktīvākie 
pulcējās priekšpusdienā, lai dotos 
Pāvilostas novada TIC organizētajā 
Sakas upes regatē “Pāvilostas asa-
ka”. Šogad īpaši izlūdzāmies labus 
laika apstākļus, un upē devās devi-
ņas komandas 45 cilvēku sastāvā. 
Viņu vidū arī viesi no Lietuvas, 
kuri šajā laikā bija apmetušies 
Pāvilostā. Specbalvā viesi saņēma 
iespēju līdz gada beigām izmantot 
brīvdienu mājas “Oāze ģimenei” 
dāvināto dāvanu karti, lai par vēl 
vienu dienu pagarinātu savu atpū-
tu Pāvilostā.

Laivotājiem bija jāveic aptu-
veni 8 km garš posms uz Pāvilos-
tas pusi, pirms tam iesildoties un 
veicot dažādas sportiskas aktivi-
tātes Tebras un Durbes satekas 
vietā. Par visgrūtāko uzdevumu 
komandas atzina riepu čības, kur 
pat brašajiem vīriem bija jāpieliek 
spēks, lai veiktu noteikto distanci. 
Laivošana Sakas upē dalībniekiem 
pagāja visnotaļ jautri, jo noorgani-
zētajos pieturas punktos koman-
dām bija jāveic dažnedažādi uz-
devumi – jāpārbauda veiklība un 
uzticēšanās komandas biedriem, 
jāveic uzjautrinoša veselības pār-
baude, jāatceras papīra locīšanas 
māksla, gatavojot papīra lidmašī-
nu, jāatmin dzīvnieku pēdas un 
jāizdancina riņķi. Sakas upes rega-
tes “Pāvilostas asaka” galapunkts 
bija Pāvilostas centrā pie Tūrisma 
informācijas centra. Izkāpjot kras-
tā, mazliet nogurušie, tomēr jaut-
rie regates dalībnieki tika aicināti 
uz spēcinošu laša zupu un pāvil-
ostnieka Valērija Kurčanova gardi 
nokūpinātajām butēm. Pēc tam ik-
viens varēja radošajā darbnīcā sev 
pagatavot gaismas laterniņu. Viesi 
no Rīgas “Burbuļi būs” piedāvāja 
radoši darboties bērniem – izgata-
vot sev masku, apzīmēt sejiņu un 
mācīties balonu locīšanas skolā.

Nedaudz vēlāk tika apbalvoti 

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

“Senās uguns nakti” 
atzīmē jau 19. reizi

regates dalībnieki un, pateicoties 
pašvaldības īstenotajam projektam 
“Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimī-
bu profilaksei Pāvilostas novadā”, 
laivotājiem tika daļēji apmaksāta 
laivu noma, tāpat tika apbalvotas 
pirmās trīs vietas izcīnījušās ko-
mandas. Laivotājiem tika dāvāta 
arī iespēja tikt pie glābšanas ves-
tēm un piepūšamās laivas! Lielo 
balvu – laivu – savā īpašumā iegu-
va Jānis Akerfelds!

Pēc apbalvošanas šovu klāt-
esošajiem sniedza “Burbuļi būs” 
feja, kura gan lielos, gan mazos 
iepriecināja ar maziem un lieliem 
burbuļiem, piepildot Pāvilostu ar 
saulē vizošiem burbulīšiem. Šova 
noslēgumā interesenti varēja iz-
baudīt sajūtu, kāda ir, atrodoties 
burbulī. Šeit visiem bija jādomā 
labas domas un jāsmaida, lai taptu 
šis maģiskais moments.  Spiedzo-
šie bērni, kas ķer burbuļus, bija 
lielisks paraugs lielajiem, kā bez-
rūpīgi priecāties par vienkāršām 
lietām, un vēlāk arī pa kādam jau-
nietim un pieaugušajam tika pie-
ķerts paceļam rokas, lai noķertu 
savu burbuli.

Pasākuma “Senās uguns 
nakts” ietvaros Pāvilostas novad-
pētniecības muzejā pēcpusdienā 
tika atklāta pāvilostnieces Elīnas 
Hornas rokdarbu izstāde “Par prie-
ku sev un citiem”. Izstādes autore 
pastāstīja par saviem rokdarbiem 
un to darināšanas tehniku, cik 
daudz laika, darba un pacietības 
nepieciešams, lai izveidotu skais-
tus un akurātus darbus, kas priecē 
pašu un arī tos, kuri kā dāvanu vai 
pateicību saņēmuši kādu no Elī-
nas darbiņiem. Rokdarbu izstāde 
muzejā būs aplūkojama visu sep-
tembri.

Jau tradicionāli Pāvilostas teni-
sa kortā ik gadu notiek arī Pāvilos-
tas tenisa čempionāta noslēdzošais 
ceturtais posms. Vecuma grupā 
“Bērni līdz 16 gadiem” piedalījās 
deviņi dalībnieki – divas meitenes 
un septiņi zēni. Dalībnieki lozējot 
tika sadalīti trīs grupās, pēc grupu 
izspēles notika spēles par godal-
gotajām vietām. Spraigā cīņā par 
posma uzvarētāju kļuva Stefans 
Birznieks (Rīga), 2. vietā – Miķelis 
Birznieks (Rīga), 3. vietā – Jēkabs 
Skolnieks (Babīte). Kopvērtējumā, 
saskaitot četru aizvadīto posmu 
iegūtos punktus, diviem dalībnie-

kiem bija vienāds  punktu skaits, 
proti, 29 punkti. Saskaitot posmu 
papildu rādītājus, par Pāvilostas 
tenisa čempionu 2017. gadā bērnu 
grupā kļuva Klāvs Pauls Vējkājs no 
Pāvilostas, 2. vietā – Jānis Ūdriņš 
(Pāvilosta), 3. vietā – Klāvs Kaņepe 
(Rīga) ar 20 punktiem. Kopskaitā 
vecuma grupā “Bērni līdz 16 ga-
diem” piedalījās trīspadsmit dalīb-
nieki. Pieaugušo grupā uz pēdējo 
posmu Pāvilostas tenisa kortā bija 
ieradušies divpadsmit dalībnieki – 
viena meitene un vienpadsmit vīri. 
Ar izlozes palīdzību dalībnieki tika 
salikti pāros, bet pēc tam izspēlētas 
spēles par vietām. Pāvilostas tenisa 
čempionāts beidzās vēlu vakarpu-
sē, un par posma uzvarētāju kļuva 
Vera Aļeņičeva no Maskavas, 2. vie-
tā – Vjačeslavs Aļeņičevs (Maska-
va), bet 3. vietā – Andris Bērziņš 
(Pāvilosta). Kopvērtējumā, saskaitot 
četros aizvadītajos posmos iegū-
tos punktus, par Pāvilostas tenisa 
čempionu 2017. gadā pieaugušo 
grupā kļuva Andris Bērziņš ar 28 
punktiem, 2. vietā – Sandis Bieriņš 
(Priekule) ar 24 punktiem, bet 3. 
vietā – Jānis Štokmanis (Pāvilosta) 
ar 23 punktiem. Kopskaitā pieau-
gušo grupā piedalījās divdesmit 
divi dalībnieki. Pāvilostas sporta 
organizators Aldis Barsukovs saka 
lielu paldies visiem sportistiem par 
piedalīšanos čempionātā un cer tik-
ties nākamajā, 2018. gada, sezonā.

Savukārt īsu brīdi pirms saul-
rieta pāvilostnieki un viesi tika 
aicināti doties uz pludmali, kur 
šogad visus sagaidīja īpašs pārstei-
gums – Zigmunda Viļņa veidotā 

ugunsskulptūra “Laiva” un “Suitu 
dūdenieki”. Cilvēki pulcējās kuplā 
skaitā, lai, uguns liesmām apņe-
mot “Laivu” un skanot dūdām, pa-
vadītu saulīti jūrā.

Bet tūrisma sezonas noslēgu-
ma pasākums turpinājās Upes-
muižas parka estrādē, kur tika 
aizdegts lielais ugunskurs par tīru 
un aizsargātu Baltijas jūru. Ugunij 
silti sildot dzestrajā naktī, ikviens 
turpat estrādē no sirds varēja iz-
ballēties zaļumballē jeb muzikan-
tu saietā, kurā spēlēja grupa “Kas” 
no Aizputes, grupa “Stāvkrasts” 
no Jūrkalnes, grupa “Vērgales 

muzikanti” no Vērgales, grupa 
“Muzikanti no Ķikuriem”, grupa 
“Kurland” no Ventspils un pašmā-
ju grupa “Piemare”.

Pāvilostas novada Tūrisma in-
formācijas centrs saka īpaši lielu 
paldies palīgiem par gardo zupu, 
tāpat brīvprātīgajiem jauniešiem 
un visiem, kuri pielika savu spēku, 
enerģiju, izdomu un līdzekļus, lai 
pasākums izdotos! Paldies visiem 
dalībniekiem un apmeklētājiem, 
kuri kuplināja pasākumu! Uz tik-
šanos nākamajā gadā!

 Pāvilostas novada TIC 
tūrisma konsultante

Foto: M. Kurčanova
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23. augustā, skaistā dienā, 
nodibinājuma “Fonds “Cilvēks 
cilvēkam”” jeb Pāvilostas pan-
sionāta 19 iemītniekiem un sep-
tiņiem pavadoņiem bija lieliska 
iespēja apmeklēt Ziemupes re-
habilitācijas centru “Dvēseles 
veldzes dārzs”. Par šo lielisko 
iespēju savu klientu vārdā fonda 
valde saka lielu paldies Pāvil-
ostas novada pašvaldībai, kas 
nodrošināja ar transportu, lai 
Pāvilostas pansionāta kustību un 
redzes invalīdi varētu apmeklēt 
rehabilitācijas centru.

Viesojoties “Dvēseles veldzes 
dārzā” Ziemupē, Pāvilostas pan-
sionāta iemītniekiem, kuri visi 
nāk no pilsētvides, bija iespēja 
izjust un izbaudīt lauku apvidu, 
priecāties un sasmaržot pipar-
mētru, ķimeņu un citu garšaugu 
smaržu, sajust plaukstās skuju, 
salvijas un rudzu vārpu struktū-
ru, izstaigāt ziedu un augu labi-
rintu un tuvējā meža takas, kas 
īpaši pielāgotas redzes un kustī-

bu invalīdiem.
Pēc jaukās pastaigas pa “Dvē-

seles veldzes dārzu” turpat reha-
bilitācijas centra lapenē notika 
Pāvilostas pansionāta iemītnieku 
un Liepājas Neredzīgo biedrības 
biedru kopīgas pusdienas un sa-
runas par dzīvi, Dievu un ikdie-
nas raizēm.

Nodibinājuma “Fonds “Cil-
vēks cilvēkam”” valde un pan-
sionāta iemītnieki priecājas, ka 
mūsu novadā ir tik jauka vieta tie-
ši redzes un kustību invalīdiem, 
kur viss ir pielāgots viņu vajadzī-
bām, ka šajā lauku apvidū viņi var 
justies brīvi, priecīgi un arī node-
rīgi, jo daudzas lietas rehabilitā-
cijas centrā Ziemupē ir paveikuši 
paši Liepājas Neredzīgo biedrības 
biedri. Prieks arī par to, ka centrs 
gadu pēc gada attīstās un saviem 
klientiem un centra viesiem pie-
dāvā jaunas iespējas un sajūtas.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova

Dodas ekskursijā uz Ziemupes “Dvēseles veldzes dārzu”
Foto no nodibinājuma “Fonds “Cilvēks cilvēkam”” arhīva

Lai atdzīvinātu un saglabā-
tu aušanas tradīcijas Pāvilostas 
novadā, apmācītu un piesaistītu 
jaunus biedrus un interesentus 
apgūt aušanas prasmes, 2007. 
gada rudenī vidusskolas ēdnīcā 
uz pirmo sapulci interesentus ai-
cināja Tautas lietišķās mākslas 
meistare Anna ŠĒLE, kura tagad 
mūs vēro no mākoņa maliņas.

Pirmā pastāvīgā nodarbību vieta 
bija toreizējās Pāvilostas katlumājas 
otrā stāva istabiņa. Mazajās stellēs 
auda galda salvetītes, bet lielajās – 
lupatu kājceliņus. Audēju darbnīca 
ir vieta darbīgiem un radošiem cil-
vēkiem. Un tā deviņas dalībnieces – 
Anna Šēle, Vilma Reinharde, Astrī-
da Krivcova, Tamāra Kurzemniece, 
Inta Vīgante, Ilze Purklāva, Inita 
Zingnika, Inese Ermsone un Sandra 
Grundmane – nodibināja “Pāvilos-
tas aušanas pulciņu”. 2015. gadā 
tam deva vārdu “Lumstiņš”.

Tā kā šīs telpas pēc gada bija 
nepieciešamas Komunālajam uz-
ņēmumam, aušanas pulciņam 
2009. gadā iedeva jaunas telpas 

Pāvilostas bērnudārzā. No 2011. 
gada mūsu aušanas pulciņu vada 
Vilma Reinharde, kurai aušana 
ir sirdslieta. Viņa ir aušanas aroda 
lietpratēja un viena no Pāvilostas 
iedzīvotājām, kas patiešām pieprot 
aušanu labā līmenī. Viņa ar lielu 
prieku dalās savās prasmēs un 
pieredzē. Vilmas Reinhardes lupa-
tu deķi rotā gan viesu namus, gan 
muzejus Vērgalē un Pāvilostā.   

Pašlaik darbnīcā atrodas as-
toņas stelles, ar kuram auž 11 da-
lībnieces. Trīs patapinātas no pul-
ciņa vadītājas Vilmas Reinhardes, 
vienas dāvināja Zigurds un Valija 
Pētersoni no Sakas pagasta. Šādās 
stellēs linu audeklus audušas arī 
mūsu vecvecmāmiņas, kuras uz-
krājušas paaudžu lina gudrību un 
auduma mīlestību. Vēl četras stel-
les atsūtītas no Zviedrijas humānās 
palīdzības sūtījumā, un tās 2013. 
gada Ziemassvētkos un 2016. gada 
decembrī mums uzdāvināja Vērga-
les pamatskolas bijusī skolotāja un 
tagadējā Vērgales pagasta muzeja 
vadītāja Mirdza Sīpola.  

Pirmā izstāde notika kultūras 
namā 2009. gada maijā. Lielu darbu 
izstādes iekārtošanā ieguldīja mūsu 
kuratore Tamāra Kurzemniece. Ie-
spēja parādīt savus darinājumus 
bija kā svētki, kas sniedza gandarī-
jumu un pārliecību, ka arī šodien ir 
nepieciešamas šīs senās prasmes.

2014. gada jūlijā saņēmām dā-
vinājumu (vilnas dziju, linu u.c. 
materiālus) no Māra un Solveigas 
Pētermaņiem Sakas pagastā. Dzija 
tagad mums pietiks daudziem ga-
diem un skaistiem rokdarbiem!

2014. gadā uzrakstījām pietei-
kumu Pāvilostas novada domes 
projektu konkursam un guvām 
atbalstu projektā “Audējas Pāvil-
ostai”. Par piešķirto finansējumu 
iegādājāmies vilnas dziju Sakas 
tautastērpa brunču aušanai. 16. 
maijā pirmo reizi piedalījāmies 
Pāvilostas pilsētas svētkos. Apmek-
lētājiem bija iespēja pašiem aust 
stellēs kājceliņu. 

2015. gadā sākām realizēt sa-
biedriski aktīvu publisko mākslas 
darbu projektu “Ceļš kāpās”, kura 

mērķis bija Pāvilostas pilsētas svēt-
kos, kā arī visas vasaras garumā 
noaust garāko kājceliņu novadā, 
piesaistot pilsētas iedzīvotājus, 
atpūtniekus un viesus. Ideja veik-
smīgi realizējās ar 21,60 m garu 
un 0,68 m platu kājceliņu. Projekta 
ilgums – 4 mēneši. Kājceliņu sā-
kām aust pilsētas svētkos 16. maijā 
un pabeidzām 15. septembrī. Kopā 
piedalījās 190 cilvēku! To auda 
viesi no Vācijas, Dānijas, Zviedri-
jas, Anglijas, Ukrainas, Francijas, 
Lietuvas, ASV, Austrālijas, kopā 
no deviņām ārvalstīm. No Pāvilos-
tas novada Vērgales, Saraiķiem, 
Ziemupes, Ulmales, Pāvilostas, 
Sakas, Rīvām. No Latvijas pilsē-
tām – Ventspils, Piltenes, Jelgavas, 
Ogres, Rīgas, Ādažiem, Berģiem, 
Mārupes, Bēnes, Ulbrokas, Carni-
kavas, Skultes, Jūrmalas, Mellu-
žiem, Liepājas, Grobiņas, Aizputes, 
Dunalkas, Nīcas novada, Kuldīgas, 
Alsungas, Sabiles, Tukuma, Sal-
dus, Siguldas, Līgatnes, Rēzeknes, 
Smiltenes. Kopā no 32 pilsētām.

Mēs esam izveidojušas vietu, 

ko gribētos saukt ne tikai par auša-
nas pulciņu, bet par radošo telpu. 
Te izmantojam divus resursus – tie 
ir cilvēki gados, kuri pēc pensijas 
vecuma sasniegšanas grib un ir 
spējīgi kaut ko darīt, kā arī strādā-
jošie pēc darba var uzmeistarot ko 
skaistu savai dzīves telpai vai radīt 
brīnišķīgas dāvanas tuvākajiem, 
radiem un draugiem. 

 2017. gadā aušanas pulciņš 
projekta laikā sakārtoja darbam 
stelles Vērgales pamatskolas māj-
turības klasē, lai skolēni un peda-
gogi varētu iepazīties ar aušanu. 
Tagad skolēni mājturības stundās 
varēs apgūt aušanas iemaņas un 
attīstīt rokdarbu prasmes. 2016. 
gadā ar audējas Vilmas Reinhar-
des palīdzību stelles nonāca arī 
Pāvilostas mākslas skolā.

Galvenais atbalstītājs visus šos 
gadus ir Pāvilostas novada pašval-
dība. Paldies par atbalstu!

No aušanas pulciņa 
“Lumstiņš” materiāliem
rakstu veidoja I. Šnore

Šogad aprit 10 gadi, kopš dibināts aušanas pulciņš “Lumstiņš”

No kreisās: Anna ŠĒLE, Vilma REINHARDE, aizmugurē – Tamāra 
KURZEMNIECE.Pie stellēm Modra PETERLĒVICA.
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No maija līdz augustam Pā-
vilostas futbola komanda pieda-
lījās Liepājas atklātajā amatieru 
7x7 futbola čempionātā C gru-
pā. Turnīrā piedalījās astoņas 
komandas: “Pāvilosta”, “UPTK 
veterāni”, “SLV pluss”, “Pāvila 
draudze”, “RT metals.lv”, “Zvej-
nieks”, “ Liepājas tramvajs” un 
“A. E. Partner”. Rezultāti šādi: 
“Pāvilosta” – “UPTK veterāni” 
2:1; “Pāvilosta” – “SLV pluss” 0:2; 
“Pāvilosta” – “Pāvila draudze” 
0:3; “Pāvilosta” – “RT metals.lv” 

2:0; “Pāvilosta” – “Zvejnieks” 3:1; 
“Pāvilosta” – “Liepājas tramvajs” 
4:3; “Pāvilosta” – “A. E. Partner” 
2:0. Pēc grupas izspēles Pāvilos-
tas komanda ieņēma trešo vietu, 
kas garantēja pārspēles par 1.–4. 
vietu. Pārspēļu rezultāti: “Pāvil-
osta” – “SLV pluss” 0:0; “Pāvilos-
ta” – “Pāvila draudze” 1:9; “Pā-
vilosta” – “UPTK veterāni” 0:3. 
Par C grupas uzvarētājiem kļuva 
komanda “Pāvila draudze” ar 28 
punktiem, 2. vietā – komanda 
“SLV pluss” ar 17 punktiem, 3. 

vietā – komanda “UPTK veterāni” 
ar 16 punktiem, 4. vietā – komanda 
“Pāvilosta” ar 16 punktiem. Koman-
dā “Pāvilosta” spēlēja: Ivars Horns, 
Ivo Jaunzems, Matīss Eihvalds, 
Juris Bučoks, Sandžers Tarvids, 
Roberts Figoriņš, Andris Cābe-
lis, Gints Šulcs, Kaspars Kadegs, 
Kristers Cābelis, Jānis Gruntma-
nis, Alvis Deviņš, Artūrs Čače un 
Aldis Barsukovs.

Sporta organizators Pāvilostā
Aldis Barsukovs

Aizvadītas futbola spēles

Augusta beigās, 26. un 27. 
augustā, Ziemupes jūrmalā 
notika jau sestais atpūtas pasā-
kums “maDARA”, uz kuru no 
tuvienes un tālienes sabrauca 
gan tie, kuriem šī ir satikša-
nās vieta jau vairākus gadus 
pēc kārtas, gan tie, kas Ziemu-
pē bija pirmo reizi. Pasākums 
šogad norisa divas dienas, un, 
ja viena bija skaisti saulaina 
un atvasarīgi silta ar sekojošu 
bezvēja nakti, tad otrā dienā 
lietus lija aumaļām. Tomēr tas 
nevienu neaizbiedēja, prieks 
tāpēc nekļuva mazāks, bet sil-
tuma zieds uzplauka vēl ko-
šāks, kā viena liela ugunspuķe 
– “Uguns maDARA”. Uguns arī 
bija šā gada tēma.

Organizējot pasākumu gadu 
no gada, esam sapratušas, ka 
tas radošais spēks, idejas, iepa-
zīšanās emocijas, pēcpasākuma 
mijiedarbība, kas rezultējas jau-
nos, savdabīgos projektos, ir kā 
dzirksteļu spiets, kas virza tālāk 
radošumu, pašapziņu, tautas 
bagātību saglabāšanu caur tiem 
cilvēkiem, kuri šeit ir bijuši un 
pēc tam uzrunā apkārtējos savā 
vidē. Tā ir garīgā uguns. Ja se-
najam cilvēkam uguns bija viņa 
cilts izdzīvošanas jautājums, jo 
tas bija siltums, ēdiens, aizsar-
dzība, tad mūsdienu apstākļos, 
to pārsimbolizējot, radošā uguns 
arī ir izdzīvošanas jautājums – 
gan mūsu tautas, gan katra paša, 
situācijā, kad tiek kultivēts vie-
doklis, ka latviešu tauta iet bojā, 
ka visi aizbrauc, ka te ir slikti. 
Cilvēki, kas ierodas pie mums 
“ma-DARĀ”, domā un jūt citādi. 
Viņi ir tās dzirksteles, kas ie-
kur arvien jaunus ugunskurus, 
rada siltumu un māju sajūtu ci-
tos, veicina spēku un pašapziņu 
apkārtējos, aicina būt stipriem, 
varēt, mācīties, pastāvēt un būt 
– šeit un tagad, mūsu zemē.

Jau vairākus gadus “ma-DA-
RU” veidojam kopā ar Katlakalna 
fokloras kopu “Rāmupe” (ne vel-
ti pasākuma krustmāte ir Gunta 
Saule, kas ir rāmupiešu sirds un 
dvēsele), Ceraukstes folkloras 
kopu “Laukam pāri”, folkloras 
kopu “Kurtuove” (draugi no Lie-
tuvas), ģimenes ansambli “Lata 
Donga”, Bārtas etnogrāfisko an-
sambli, dziesminiekiem un dzej-
niekiem – Janu Egli, Jāni Rūci, 
Madaru Gruntmani, Maiju Lauk-
mani, Jāni Macku u.c., kā arī 

Uguns “ma-DARAS” dzirksteļu spēks

Pāvilostas 
bibliotēkai – 70!
Visi tiek mīļi aicināti pievienoties 

jubilejas svinībām 
6. oktobrī Pāvilostas bibliotēkā! 

Konkrēts laiks un sīkāka pasākuma programma būs gan 
mājaslapā www.pavilosta.lv, 

gan uz informācijas stendiem pilsētā.

amatu meistariem. Dzintara, vēja 
un mezglu stāstus no Liepājas 
atveda Ilze Vainovska (“Captured 
in Liepāja”), kā pieradināt un sa-
klausīt akmeni, stāstīja un rādīja 
“Akmens raksti”, ar bišu pro-
dukciju viesojās mācību drava 
“Strops”, ar recepšu krājumiem 
un gardu maltīšu ieteikumiem 
dalījās Ineta Jurķe no “Embūtes 
garšaugiem”, bērzu tāss noslē-
pumus un spēku atklāja meis-
tari Madara Putna un Kaspars 
Zvirbulis (“Birch Birds”). Kā jau 
ierasts, darbojās arī “Pūķspārna 
vasaras skola”, kura vienmēr in-
teresanta ne tikai bērniem, bet 
arī pieaugušajiem gan ar Valtera 
Artūra Vītola stāstiem, gan ra-
došo darbošanos. Un, protams, 
brīnišķīgā komanda no Rīgas – 
praktiskās latvietes Velga Vītola 
un Kristīne Jonīte Jurkēviča ar 
savējiem, kuru meistardarbnīcas 
katru reizi pārsteidz ar skaistu-
mu un inovatīvu pieeju visparas-
tākajām lietām. Pirmo gadu pie 
mums viesojās tekstilizstrādāju-
mu amata meistare Solvita Za-
rupska no Ventspils, Kurzemes 
tautastērpu informācijas centra 
vadītāja Lia Mona Ģibiete, krāsu 
burvībai ļauties aicināja māksli-
nieks un dzejnieks Imants Ozols, 
skaistus saulessargus varēja sa-
runāt pie Brocēnu “Madarām”, 
akmeņus apgleznot piedāvāja 
māksliniece Līga no Liepājas, 
kura bija atvedusi arī Liepājas 
neatkarīgo mākslinieku izstādi. 
Savukārt ar dziesmām klāteso-
šos priecēja arī folkloras kopa 
no Bebrenes “Ritam”, stiprākais 
balsts no “Laipaslīkuma muzi-

kantiem” Anete Simanovska, fol-
kloras kopa no Tukuma “Avots”, 
grupa “Transcendentālē” no 
Liepājas, vokālās studijas “Tev 
un man” dalībnieki pedagoģes 
Igetas Gaiķes vadībā.

Vēsturisko cīņu kluba “Exer-
citus Rigensis” pārstāvju gal-
venais uznāciens bija mirklī, 
kad tika aizdegta uguns, jo viņi 
atspoguļoja, kā tiek nosargāts 
dzimtas pavards, ļaujot ugunij 
iedegties un sildīt arvien plašā-
ku pulku, nesot gaismu tālāk. To 
apliecināja arī dalībnieku kopu 
sadziedāšanās pie ugunskura. 
Īpaši ugunīgu gaisotni uzkarsē-
ja uguns taku meistare Madara 
Lazdiņa (“Fire Walkig Latvija”), 

kuras vadībā ikviens varēja pār-
baudīt savu spēju staigāt pa 500 
grādu karstām oglēm.

Par pašaizsardzības pras-
mēm stāstīja MMA un graplinga 
sporta kluba “MPD” pārstāvji 
Pāvels Sereda, Iļja Kukļevs u.c.

Sakām ļoti lielu paldies Pā-
vilostas novada pašvaldībai par 
transportu dalībniekiem un 
viesiem no Liepājas. Vislielākā 
pateicība par iesaistīšanos, iz-
pratni, palīdzīgo roku un domu 
Mārim Ališauskim, kurš katru 
gadu nenogurstoši apskaņo vi-

sus dziedošos, runājošos un spē-
lējošos, un Dainai Vītolai, kura 
katru gadu nodrošina mājvietu 
mūsu viesiem, bet šogad vēl pa-
pildus spēji noreaģēja brīdī, kad 
Ziemupes stāvlaukums pārvēr-
tās par lielu peļķi, un neliedza 
tautas nama telpas “ma-DARAS” 
dalībniekiem un klausītājiem, 
turklāt vēl visus sacienāja ar 
gardu tēju.

Uz tikšanos “ma-DARĀ” jau 
nākamgad – 18. augustā!

Daiga un Daina

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

Foto: V. Braže
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Jau vairāku gadu garumā 
augusta sākumā tiek svinēti Sa-
kas pagasta svētki. Šogad Sakas 
pagastam apritēja 787. gadskār-
ta, ko atzīmējām 4. augustā.

Kā ierasts jubilejas reizē, Sa-
kas pagasta mājas pagalmā vēlā 
vakarpusē izskanēja koncerts, 
kuru šogad sniedza Saldus se-
nioru akordeonistu ansamblis 
“Akords”. Bet īsu brīdi pirms kon-
certa sākuma svētku uzruna teica 
un Sakas pagastā jaundzimušos 
bērnus un viņu vecākus sveica 
Pāvilostas novada domes priekš-
sēdētājs Uldis Kristapsons. Šogad 
sveicām Dāvi Žurkovu, Rajenu 
Barsukovu un Undīni Rebuku.

Pēc jaukā un skanīgā akordeo-
nistu koncerta visi tika aicināti 
izdejoties ballē līdz rīta gaismai 
kopā ar grupu “Piemare”.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova

Svin Sakas pagasta nozīmīgo jubileju

Domes priekšsēdētājs svētkos sveic Sakas pagasta jaundzimušo 
Rajenu Barsukovu un viņa mammu. Foto: M. Kurčanova

12. augustā uz ziemupnieku 
14. saietu tika aicināti tuvi un 
tāli Ziemupes skartie ļaudis.

Rīta pusē mācītājs Andris 
Brikšķis Ziemupes kapos notu-
rēja kapusvētku dievkalpojumu. 
Ziemupes tautas namā svētku 
apmeklētājus priecēja māksli-
nieces Vijas Bernātes  skaistie 
akvareļi. Klātesošos uzrunāja 
Ziemupes tautas nama vadītāja 
Daina Vītola un Vērgales pagasta 
pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups. 
Daina pastāstīja par gada (mērīts 
no iepriekšējā saieta līdz šim) 
nozīmīgākajiem notikumiem un 
paveiktajiem darbiem Ziemupē. 
Nelielu vizuālo ieskatu par tiem 
var gūt gada notikumu fotoizstā-
dē datortelpas logā. Un to ir gana 
daudz – talkas, Latvijas valsts 
simtgades ozoliņa stādīšana, jau-

nā skatuves grīda, melnā stārķa 
epopeja, izstādes, sarīkojumi, 
dažādas tikšanās un savdabīgi 
spēcinošie pasākumi Ziemupes 
jūrmalas stāvlaukumā, kurus 
organizē Daina Vanaga un Daiga 
Kadeģe. Patiesi gandarīti Ziemu-
pes iedzīvotāji ir par Kaiju ielas 
apgaismojumu un jaunajām la-
ternām centrā.

Svētku koncertā ar skanī-
gām un mīļām melodijām visus 
priecēja Nora un Arvis Kurmji 
no Vērgales, bet noslēgumā lustī-
gus dančus spēlēja grupa “Stāv-
krasts” no Jūrkalnes.

Paldies svētku dalībniekiem 
par sirsnību un smaidiem. Uz 
tikšanos 2018. gada 11. augustā 
ziemupnieku 15. saietā!

Vita Braže, Daina Vītola

Ziemupnieku saiets

Foto: D. Vītola

29. jūlijā Saraiķu centrā, vie-
su mājas “Zariņi” pagalmā, nori-
sinājās 2. saraiķnieku saiets.

Dažādas aktivitātes notika vi-
sas dienas garumā. Svētki iesākās 
ar ekskursiju uz viesu namu “Len-
kas”, kur varēja iepazīties ar vienu 
no lielākajiem viesu namiem no-
vadā. Tā ir lieliska vieta pie jūras, 
kurp doties atpūsties brīvdienās, 
kā arī vieta radošam darbam ārpus 
pilsētas, taču daudzi vietējie iedzī-

votāji šo vietu klātienē nebija aplū-
kojuši. Tālāk ekskursijas maršruts 
saieta dalībniekus aizveda uz vie-
nu no sakoptākajām vietām Zie-
mupē – Liepājas Neredzīgo bied-
rības izveidoto “Dvēseles veldzes 
dārzu”. Tur varēja aplūkot lieliskos 
apstādījumus “Sajūtu parkā” un iz-
baudīt baso pēdu taku.

Pēc atgriešanās no ekskursijas 
visi kopīgi nobaudīja viesu nama 
saimnieces Ilmas vārīto skābeņu 

zupu un pēc tam devās aplūkot 
ekspozīciju “Kurzemes zvejnieku 
sēta”, kur apskatāma zvejnieku 
laiva, laivas lielā bura, zvejas tīkli 
un citi ar zvejniecību un ne tikai ar 
to saistīti seni priekšmeti.

Mazie saraiķnieki un Saraiķu 
viesi varēja darboties radošajās 
darbnīcās bibliotēkas telpās, taču 
vislielāko prieku viņiem sagādāja 
piepūšamā atrakcija, kurā varēja 
izlēkāties, kāpt, šļūkt, rāpties pēc 

sirds patikas visas dienas garumā.
Vakarpusē svētku dalībnieki 

ar līdzpaņemtajiem “groziņiem” 
pulcējās ballē, kurā par mūziku 
rūpējās Ēriks Briļjonoks.

Paldies saieta organizētājai Ai-
nai Šteinbergai, visiem čaklajiem 
palīgiem, Ilmai, Renātei, Normun-
dam, Aivim, Agnim, Kārlim, par 
ieguldīto darbu un laiku, novada 
domei un Vērgales pagasta pārval-
dei par materiālo atbalstu! Milzīgs 

paldies visiem, kuri deva savu ie-
guldījumu, lai svētki būtu krāšņi un 
neaizmirstami! Paldies visiem, kas 
atnāca, visiem, kas mājās juta līdzi 
un turēja īkšķus, lai viss izdotos! 
Paldies par jaukajiem ierakstiem 
viesu grāmatā, kuri apliecina, ka 
šādas kopā sanākšanas ir gaidītas 
un vajadzīgas! Uz tikšanos nākama-
jos svētkos!

Saraiķu bibliotēkas vadītāja 
Inguna Kopštāle

aiZvadītS otraiS SaraiĶnieku SaietS

Foto: Normunds Līcītis
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Ar moto “Uzziedi, mana Vēr-
gale!” un ar Vērgales pagasta 
centra, iestāžu un māju rotāša-
nu iesākās gadskārtējie Vērga les 
svētki. Svētku rīts gan uzausa 
pelēcīgs, ik pa brīdim uzlija lie-
tus, taču diena izvērtās jauka un 
patīkama, jo bijām to pelnījuši.

19. augusta agrā rītā pie Vērga-
les centra dīķa pulcējās makšķer-
nieku jaunā paaudze, lai piedalītos 
makšķerēšanas sacensībās “Vēr-
gales loms”. Par bagātīgu lomu 
un medaļām cīnījās astoņi jaunie 
makšķerēšanas entuziasti. Sacen-
sību organizators Aivars Spru-
dzāns, apkopojot rezultātus, apbal-
voja trīs pašus labākos. Medaļu un 
diplomu ieguva 1. vietas ieguvējs 
Valters DĒVICS (1,138 kg), 2. vietā 
esošais Toms ROMĀNOVS (0,861 
kg) un 3. vietas īpašnieks Edgars 
KRAVECS (0,270 kg).

Savukārt pārējie, kuru loms 
nebija tik liels, – Artūrs Akerfelds, 
Reinis Liepa, Jānis Blūms, Harijs 
Vītols un Miks Kalējs – no kultū-
ras nama vadītājas saņēma dāva-
nā magnētiņus ar Vērgales gulbja 
zīmi.

Turpmākās aktivitātes pārsva-
rā risinājās Vērgales centrā. Visu 
dienu centrā darbojās “Priekat-
rakciju” komanda, kura piedāvāja 

piepūšamās atrakcijas – zirdziņus 
un basketbolu, kā arī mazos un 
lielos velokartus un lielās bumbas. 
Padomāts bija arī par gardumiem 
– cukurvati, popkornu, čipsiem 
un citiem gardumiem. Bija iespēja 
arī apgleznot seju. Par senām un 
mīļām estrādes dziesmām gādā-
ja muzikantu grupa no Liepājas 
“Divi vien”, kuri Vērgales centru 
ar dziesmām pieskandināja teju 
vai visas dienas garumā. Savukārt 
pusdienlaikā ikvienam bija iespēja 
Vērgales kultūras namā noska-
tīties komēdiju “Mēs un mūsu 
sieva”, kuru piedāvāja pazīstamie 
aktieri Aīda Ozoliņa, Imants Vek-
manis un Jānis Kirmuška. Pirms 
izrādes svētku dalībnieki varēja 
aplūkot Rudītes Bērziņas un Evi-
jas Aritas Brikmanes fotogrāfijas 
no fotoizstādes “Grobiņas arheolo-
ģiskais ansamblis”. Bija padomāts 
arī par sporta aktivitātēm, kuras 
vadīja Vērgales sporta nama va-
dītājs Dzintars Semenkovs. Uzva-
rētāji vecuma grupā “No 8 līdz 16 
gadiem”: 1. vietā – Reinis LIEPA, 
2. vietā – Jānis BLŪMS, 3. vietā 
– Dans Sils. Vecuma grupā “No 
17 gadu vecuma līdz…” uzvarēja 
Dāvis PIRTNIEKS un Māris DI-
MANTS. Paralēli pie Vērgales pa-
matskolas bija iespēja sacensties 

“Uzziedi, mana Vērgale!”

“Labirintā”, ko vadīja Jānis Bet-
hers. Rezultāti šādi: vecuma grupā 
“Bērni no 7 līdz 12 gadiem” 1. vietā 
– Markuss ĶIEPE-KIPGE, 2. vietā – 
Renāte APLOKA, 3. vietā – Paula 
KRŪMIŅA. Vecuma grupā “Jau-
nieši no 13 līdz 17 gadiem” 1. vietā 

svētku kūka”. Konkursā startēja 
astoņi dalībnieki. Vispirms kūkas 
svinīgi tika atnestas un novietotas 
uz galdiem, tad konkursa vadītājs 
Normunds Dunkers izsauca katras 
kūkas autoru. Bet kultūras nama 
vadītāja dalībniekiem – Vēsmai 
Grindulei, Kristīnei Einasei, Vitai 
Cielavai, Inesei Pomerancei, Mada-
rai Pirtniecei, Edītei Petrutei, Ai-
varam Sprudzānam un “Kalniņkal-
nu” pārstāvei – pasniedza medaļas 
“Vērgales svētku kūka”. Kūku 
degustācijā piedalījās rekordliels 
interesentu skaits, un gardās kū-
kas ātri vien nozuda no paplātēm. 
Taču pēc tam visi tika aicināti bal-
sot par sev tīkamāko. Pārliecinošas 
skatītāju simpātijas ieguva Aivara 
Sprudzāna burkānu kūka, bet ti-
kai mazliet, mazliet atpalika Inese 
Pomerance ar gardo meduskūku, 
kuru rotāja prāva ežu ģimene!  

Vakarpusē Vērgales kultūras 
namā tika godināti čaklākie dar-
ba devēji un nodokļu maksātāji 
Vērgales pagastā. Šogad balvas 
saņēma kooperatīvā saimniecība 
“Vērgale 1” un zemnieku saim-
niecība “Aploki”. Tika godināti arī 
konkursa “Sakoptākās sētas Pāvi-
lostas novadā” uzvarētāji. Bet svēt-
ku koncertā izskanēja jaunā dzie-
dātāja Ainara Bumbiera dziedātās 
dziesmas. Ar sirsnīgu, mīļu un at-
raktīvu uzstāšanos viņš priecēja it 
visus klausītājus. Pēc koncerta pie 
Vērgales pamatskolas par prieku 
visiem norisinājās “Mārtiņa lielo 
burbuļu šovs”. Mazākie bērni no 
sirds izpriecājās, ķerot lielus, ma-
zus un krāsainus burbuļus. Bet lie-
lie varēja mēģināt paši tos izveidot.

Svētku noslēgumā Vērgales 
muižas laukumā bija balle – muzi-
kantu saiets. Balli iesāka grupa no 
Vērgales “Temperaments”, viņus 
nomainīja  Aizputes grupa “Kas”, 
Ventspils grupa “Kurland” un Pā-
vilostas grupa “Piemare”. Bet tad 
pārsteigumu sagādāja jaunizvei-
dotā grupa “Trīs akordi un divas 
minūtes”, kā to pieteica grupas 
ģitārists Aivars Laumanis, kurš ie-
pazīstināja ar mūziķiem – ģitāristu 
un dziedātāju Aivi Silu, bundzinie-
ku Ģirtu Laumani un ģitāristu no 
Aizputes Kristu Brenci. Balli uz 
pozitīvas nots noslēdza “Rucavas 
muzikanti”.

Vērgales kultūras nama vadī-
tāja saka paldies Ivaram Lapiņam, 
kurš visas dienas garumā rūpējās 
par elektrību, un Vērgales komu-
nālās saimniecības darbiniekiem 
– Aivaram Rumpim, Egilam Pori-
ņam, Ilgonim Kleinšmitam, Mod-
rim Zaueram. Paldies Diānai un 
Intai! Paldies Aivaram Sprudzā-
nam, Ingai Čipānei, Zaigai Kaz-
buķei, Selgai Gansonei, Ritai no 
“Sudrabiem”, Ārijai Poriņai, Ma-
tīsam Dunkeram un visām centra 
iestādēm un iedzīvotājiem, kas pie 
mājām izveidoja ziedu kompozīci-
jas! Paldies visiem, kas atnāca un 
piedalījās svētkos, jo tieši jūs jau 
arī esat Vērgales svētki!

Vita Braže

– Paula TUMPELE, 2. vietā – Alise 
ŠĒNA, 3. vietā – Elvita PETRAUS-
KA, bet vecuma grupā “Pieaugušie 
18+” 1. vietā – Kristīne VITRUPA, 
2. vietā – Una BETHERE, 3. vietā – 
Inta KRŪMIŅA.

Savukārt iepretī Vērgales mu-
zejam ikviens varēja iemēģināt 
roku šaušanā ar loku. Dažādas 
izklaides un aktivitātes norisinā-
jās arī Vērgales centra dīķī. Parkā 
pie laipiņas bērni varēja baudīt 
priekus ūdensbumbās, bet pa dīķi 
varēja vizināties ar ūdens motocik-
liem un “banānu”.

Pēcpusdienā Vērgales svētku 
ietvaros Vērgales centrā pie strūk-
lakas ar skaļiem aplausiem tika 
sagaidīti un sveikti jaundzimušie 
vērgalnieki un viņu vecāki. Viņi no 
pašvaldības dāvanā saņēma “Lielo 
pasaku grāmatu” un ziedus. Tālāk 
svētki turpinājās uz saldas un gar-
das nots, jo visi varēja piedalīties 
konkursā – degustācijā “Vērgales 

Komēdiju “Mēs un mūsu sieva” rādīja aktieri Aīda Ozoliņa, 
Imants Vekmanis un Jānis Kirmuška.

Jaunie Vērgales makšķernieki: (no kreisās) Toms ROMĀNOVS, 
Valters DĒVICS un Edgars KRAVECS.

Konkursā – degustācijā “Vērgales svētku kūka” startēja astoņi 
dalībnieki ar dažnedažādām kūkām.

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

Foto: V. Braže
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Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) un korespondente 
Vita Braže (tālr. 29393866). Raksti 2017. gada oktobra izdevumam 
jāiesniedz līdz 2017. gada 29. septembrim.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv, 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

Mūžībā 
Vērgales pagastā

jāniS ZvirbuliS
 (dzim. 1937. g.) 

imantS SmirnovS
(dzim. 1953. g.) 

Pāvilostā

juriS celmiŅŠ 
(dzim. 1953. g.) 

anna karloviČa 
(dzim. 1927. g.)

www.pavilosta.lv

PāviloStā
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā visu septembri skatāma pā-

vilostnieces elīnaS HornaS rokdarbu izstāde “Par prieku sev un 
citiem”. 

l Pāvilostas bibliotēkā 22. septembrī plkst. 15.00 būs tikšanās ar 
grāmatas “mātes piens” autori, rakstnieci noru ikStenu.

l Mākslinieku mājā, dzintaru ielā 35, Pāvilostā, līdz 1. oktobrim 
skatāma lidijas reinholdes personālizstāde “lidijaS bildeS”.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā 4. oktobrī plkst. 17.00 notiks 
muzikāls pasākums, kas veltīts gleznas “SakaS dZirnavaS” svinīgai 
nodošanai muzeja krājumam. Pasākumā piedalīsies Latvijas Nacionālā 
teātra aktrises Ilze RŪDOLFA un Zane JANČEVSKA. Īpaši aicināti sacenie-
ki, kuri atceras Sakas dzirnavu īpašniekus – Krišu un Lūciju Lasmaņus!

l PāviloStaS bibliotēkai – 70! Visi tiek mīļi aicināti pievie-
noties jubilejas svinībās 6. oktobrī Pāvilostas bibliotēkā! Par konkrētu 
laiku un sīkāku pasākuma programmu, lūdzu, sekojiet līdzi afišām gan 
www.pavilosta.lv, gan uz informācijas stendiem pilsētā.

vērgalē
l Vērgales kultūras namā 26. oktobrī plkst. 12.00 senioru atpū-

tas pasākums “kad gadiem es pāri skatos…”. Dziedāsim un dejosim, 
baudīsim mielastu, priecāsimies par dzīvi un par to, kas mums ir.  Pie-
teikties pie Ingūnas, Dainas, Velgas vai Vizmas līdz 20. oktobrim, iemak-
sājot dalības maksu – 2.00 eiro. Uz tikšanos!  

ZiemuPē
l līdz 14. septembrim Ziemupes tautas namā skatāma mākslinie-

ces vijas bernātes akvareļu izstāde “miniatūras”.
l Pāvilostas novada Ziemupē 17. septembrī notiks fonda “1836” 

īstenotā projekta “aplido, apceļo, apmīļo latviju!” koncertS. Sest-
dien, 16. septembrī, būs pārgājiens no Jūrkalnes līdz Pāvilostai (~19 km). 
Pārgājiens sāksies plkst. 11.00 Jūrkalnē, bet reģistrēšanās notiks plkst. 
10.00 pie Jūrkalnes estrādes “Uguns pļavā”. Automašīnas paredzēts at-
stāt pulcēšanās vietā, vakarā pēc gājiena šoferus aizvedīs tām pakaļ. Pa 
ceļam pašu sarūpētas pusdienas. Plkst. 16.00 pie Pāvilostas mola gaidīs 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina un jahtu ostas pārzinis 
Ģirts, kurš pastāstīs par Pāvilostas ostu un piedāvās stundas braucienu 
ar atjaunotu zvejas motorlaivu (3,00 eiro/pers.). Irina piedāvās apmeklēt 
novadpētniecības muzeju (ieeja pieaugušajiem 0,50 eiro, skolēniem 0,25 
eiro). Varēs iegriezties arī rotu darbnīcā, veikalā “Jūras rotas”. Nakšņoša-
na – Pāvilostas vidusskolas sporta zālē, Dzintaru ielā 52, izmaksas – 3,00 
eiro/pers. Katram pašam jānodrošina viss, kas nepieciešams gulēšanai – 
guļammaiss, matracis utt. Plkst. 17.30 pie Pāvilostas vidusskolas šoferus 
sagaidīs autobuss, kas nogādās atpakaļ pie mašīnām. Plkst. 19.00 vakari-
ņas, izmaksas – 4,00 eiro/pers. Svētdien, 17. septembrī, plānots pārgā-
jiens no Pāvilostas uz Ziemupi (~22 km). Pirms brokastīm šoferi brauks 
novietot savas mašīnas galapunktā – Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā, un 
plkst. 9.30 viņi tiks atvesti atpakaļ uz brokastīm. Plkst.10.00 brokastis, iz-
maksas 4,00 eiro/pers. Ap plkst. 11.00 sāksies pārgājiens uz Ziemupi. Pa 
ceļam, aptuveni 8 km no sākuma punkta, būs iespēja iegriezties kempingā 
“Miera osta”, kur varēs apskatīt mājiņu kokos un uzkost pašu sarūpētas 
pusdienas. Tāpat varēs apmeklēt Akmeņraga bāku un apskatīt akmeņu un 
dzintara kolekciju (0,70 eiro pieaugušajiem, 0,30 eiro bērniem). Ap plkst. 
16.00 Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā sagaidīs Ziemupes tautas nama 
vadītāja Daina Vītola un piedāvās nelielu izzinošu pārgājienu pa Ziemupi, 
ieskaitot kadiķu audzi, baznīcu un centru, viņa iepazīstinās arī ar zoben-
zivs ekspozīciju, Gaišo skumju akmeni un citiem Ziemupes stāstiem. Bet 
plkst. 18.36 sāksies koncerts Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā, kur 
būs arī vietējo amatieru fotoizstādes “Mana karaliste ir TE” atklāšana. 
Organizatori nodrošina transportu smagākajām mantām, kas nepiecieša-
mas nakšņošanai. Projekts “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” uzsākts 2014. 
gadā ar mērķi izveidot vienojošu 1836 km garu tūrisma ceļu, pa kuru ap-
kārt Latvijai varēs apiet, apbraukt vai aplidot, kā arī izveidot ceļošanas 
infrastruktūru ar naktsmītnēm, izklaides un atpūtas vietām. Pārgājienos 
regulāri piedalās no 50 līdz pat 180 dalībniekiem. 1836 km garo ceļu plā-
nots atklāt Latvijas simtgadē 2018. gadā ar vērienīgu pasākumu saulgrie-
žos. Aktuālā informācija par projektu pieejama mājaslapā www.1836.lv.

l No 19. septembra Ziemupes tautas namā varēs aplūkot pro-
jekta “mana karaliste ir te” fotoizstādi.

PāviloStaS novada PaSākumi 
kultŪraS ieStādēS

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
septembrī dzimušos Pāvilostas novada 
iedzīvotājus!

PĀVILOSTAS PILSĒTĀ 
Alvīni ČERNOVU – 95
Raisu KOSTROVU – 94
Faniju SILKALNI – 90
Dzidru REKMANI – 89
Īdu Alisi VECVAGARI – 89
Jāni AUSMANI – 88
Jāni LOSĀNU – 84
Elitu MILZARĀJU – 84
Ilmāru RUDZĪTI – 84

Vilmu FREIMANI – 81
Vilhelmīni ŠVEDU – 80
Ainu ANSONI – 70
Modri ARĀJU – 65
Solvitu KEIDĀNI 

VĒRGALES PAGASTĀ
Ainu BETHERI – 84
Aldonu HELMŠTEINI – 82
Mariju PLOCIŅU – 81

Rutu Mudīti PORIŅU – 81
Mariju ŠTAKONU – 81
Ilmu RUDUŠU – 75
Mirdzu KOVAĻEVSKU – 70
Skaidrīti ĶEISELI – 65
Guntu JĒCI – 60
Viju VILSONI – 60
Gerdu AIZSTRAUTI, 
Aīdu ELVIŅU, Ketiju 
PUMINOVU, Sindiju 
DUNAISKU, Daigu KALĒJU

SAKAS PAGASTĀ
Gunaru Miervaldi OZOLU – 84
Māri NAINIŠU – 75
Sandru TETERI, 
Ketiju PUMINOVU, 
Mārtiņu PĒTERSONU

PILnGADnIEKUS – 
Tomu PODZIŅU 
Sakas pagastā un 
Rūdolfu PRIEDOLIŅU 
Pāvilostā!

SIRSNĪGI SVEICAM ARĪ PĀRĒJOS NOVADNIEKUS, KURI DZIMUŠI ŠAJĀ MĒNESĪ!

Annu VEZJUKU un Ēriku IPATOVU 
ar meitas GRĒTAS KATRĪNAS piedzimšanu!

Mariku un Dmitriju SLOSKĀNUS 
ar dēla NILA piedzimšanu!

Sveicam

Unu GAUSMANI un Kalvi ALSEIKU 

Vitu žIVUHINU un Edvardu bĒRZUPU 

Agati JANCI un Skotu Gordonu FERGUSONU 

Leldi HELMŠTEINU un Krišu LAPIŅU

Sandru bIKOVU un Raiti STEPIŅU 

Sveicam kāzu dienā!

Cilvēka mūžs dziesmai līdzīgs,
Te tas norimst un izskan, 
paliek atbalsis vien. 
Izsakām līdzjūtību Ligitai Eihvaldei, 

MAMMU 
Mūžībā pavadot!

Pāvilostas pirmsskolas izglītības 
iestādes “Dzintariņš” kolektīvs 

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds, –
Tas nezūd, tas paliek un mirdz. 

SIA “Upesmuiža” kolektīvs izsaka 
līdzjūtību Uldim Kurzemniekam, 

MĀMIŅU 
Mūžības ceļos pavadot!

LĪDZJŪTĪBAS

Juristes novada iedzīvotājiem bezmaksas 
juridiskās konsultācijas sniegs 2017. gada 15. septembrī:

n plkst. 11.00 Vērgales pagasta pārvaldē, 
n plkst. 12.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
63498261 (Pāvilostā) un 63490836 (vērgalē).

PATEIcĪBA
Paldies Aldim STRAZDIŅAM un Dainim 
VINKLERAM par atbalstu mākslas akciju 
īstenošanā. 

Z. Vilnis

ATVAINOŠANĀS
Atvainojamies Justīnei DALBIŅAI un Andrim MELVAGAM par kļūdaini ievietoto apsveikumu 
sakarā ar meitas KEITAS piedzimšanu! 

Avīzes redkolēģija

ZINĀŠANAI
l Arī šogad turpināsies aerobikaS vingroŠana kopā ar Sabīni. 

Sīkāka informācija būs Pāvilostas novada mājaslapā www.pavilosta.lv.  jau-
nums ir ārStnieciSkā vingroŠana – sākot ar oktobri, Vērgalē būs ie-
spēja vingrot fizioterapeites Sabīnes rozes vadībā. Nodarbības notiks 1 
reizi nedēļā. Dalības maksa 16,00 eiro mēnesī (4,00 eiro par nodarbību). Ne-
pieciešams paklājiņš, ūdens un vingrošanai piemērots apģērbs. Pieteikšanās 
un sīkāka informācija pa tālruni 26008854 (Sanita Dunkere).

l vērgaleS PagaSta muZejS remonta laikā, no 4. septembra līdz 
1. novembrim, apmeklētājiem SlēgtS!

l Iedzīvotājiem, kuru mājokļos ir nepieciešami SkurSteŅSlauĶa 
PakalPojumi, lūgums zvanīt un pieteikties pie pašvaldības kancelejas va-
dītājas Aritas MŪRNIECES pa tālruni 63498261.

l mežzinis arturs brikmaniS pieņems apmeklētājus Vērgales pagas-
ta pārvaldē 10. oktobrī.

Vēl jau septembris smaržīgas rozes 
Tavās rokās reibinot liek, 
Vēl jau svešas tev asteru skumjas,
Liesmo dvēselē mežvīna prieks. 
Vēl to dienu vesela jūra, 
kas kā pīlādži debesīs zied, 
Pie tā zeltainā mākoņa turies, 
Kurā vasara nenoriet!


