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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums  Pāvilostas

   Novada Ziņas
SKOLOTĀJS!

ŠAJĀ NUMURĀ LASIET:

 ¾ Noslēdzas „SmallSmartSchool” projekts 

                                             
                              –  7. lpp.

 ¾ Olimpiskā diena Pāvilostas novada 

          skolās                                             
          –  8. lpp.

 ¾ Atklāj piemiņas plāksni Latvijas 

          otrajam Valsts prezidentam                 –  9. lpp.

 ¾ Pāvilostas koristes un dejotāji 

          koncertē Ukrainā                                   –  9. lpp.Sveicam novada 
pedagogus

Skolotāju  dienā!

Pārvietojoties pa dzīvi, mēs savā ceļā ne
pārtraukti sastopam skolotājus. Kāds mums 
ir ielicis izglītības pamatus bērnudārzā, kāds 
turpinājis izglītot pamatskolā, tad vidusskolā, 
augstskolā, dzīves skolā… 

Lai kāds bijis mūsu skolotājs, viņš noteikti 
ir devis mācību. Skolotāji ir iedvesmotāji, un, 
pateicoties viņiem, dzīve vienmēr liekas piepil
dīta, skaista un dzīvojama! Mums katram dzīvē 
bija, ir un būs skolotāji!

 ¾ Pedagogs ir radoša profesija – reizē ak-
tieris un režisors. Atraisīt bērnā dusošo radošu-
mu spēj tikai radošs skolotājs ar elastīgu domā-
šanu, pedagoģisko azartu un bērnu mīlestību. 
(R. Bebre)

 ¾ Skolotājs ir iedvesmotājs! Jaunrades sti-
mulētājs. Skolotāja loma netiek reducēta uz 
zināšanu nodošanu „safasētā” veidā, tik un tik 
dienā. Radošs skolotājs ir pieaudzis cilvēks, kurš 
atrodas kopā ar bērniem, lai nodotu viņiem la-
bāko, kas pašā ir! (Dž. Rodari) 

 ¾ Skolotāja sūtība ir iedvesmot, radīt si-
tuācijas, kurās skolēns ne vien apgūst zinības, 
mācās pilnveidot dažādas prasmes, bet mācās 
arī attiecības – ar sevi, pasauli, līdzcilvēkiem. 
(E. Strazdiņa)

 ¾ Talantīgs skolotājs nekad nelietos šablo-
niskas, trafaretas prasību formas, vienmēr atra-
dīs radošu, atjautīgu pieeju, izvairīsies no jebkā-
das moralizēšanas. (A. Špona)

 ¾ Audzinātājs visu savu darbu ziedo tam, 
lai palīdzētu izcelt un atvērt to, kas no dabas 
bērnā ieguldīts un kam jākļūst realizētam. Sva-
rīgi – uzmodināt un ierosināt apslēptas enerģi-
jas! (A. Dauge)

 ¾ Tikai tie skolotāji, kuri nav „burta kalpi” 
un neliek burts burtā iekalt mācību grāmatas, 
bet prot strādāt radoši un brīvi, spēj dot bērnam 
pašu galveno – iemācīties mācīties, iemācīties 
meklēt informāciju, ar ko strādāt… Svarīgi ne-
nopelt, bet iedvesmot!  (A. Plaude)

 ¾ Kad skolotājs sevi mīl, viņš ap sevi rada 
mīlestības lauku, kas sāk mainīt visu apkārt no-
tiekošo. (K. Bikše)

 ¾ Labam skolotājam patīk tas, ko viņš 
dara, viņš tic, ka viņa darbam ir jēga un katrs 
viņa skolēns var būt veiksmīgs! (Dž. Hetijs)

Lai skolotāji ir tieši tādi, kādi mums un 
mūsu bērniem nepieciešami!

PAR PIETEIKŠANOS 
UZ ZVEJAS RĪKU 

PIEŠĶIRŠANU ZVEJAI 
2017. GADAM

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 918 
„Noteikumi par ūdenstilpju rūpnieciskās zve
jas tiesību nomu un zvejas tiesību izmanto
šanas kārtību” 13., 29., 30. un 31. punktiem 
noteikt iesniegumu un ar tiem saistīto doku
mentu iesniegšanas termiņu zvejas rīku limi
tu piešķiršanai 2017. gadam līdz 2016. gada 
25.  novembrim. 

Aicina izvirzīt 
šī gada labākos 

novadniekus!
Tuvojoties Latvijas valsts svētkiem un ierastajiem svinī-

gajiem svētku pasākumiem Pāvilostā un Vērgalē novembra 
mēnesī, arī šogad Pāvilostas novada iedzīvotāji aicināti 
pieteikt novadniekus un institūcijas pašvaldības apbalvoju-
miem, lai valsts svētku pasākumos godinātu labākos preten-
dentus.

Līdz 25. oktobrim aicinām teikt labus vārdus par saviem 
līdzcilvēkiem un pieteikt tos šādās nominācijās:

 ¾ titulam GODA NOVADNIEKS – augstākais Pāvilostas 
novada apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem no
vada labā;

 ¾ titulam GADA NOVADNIEKS – Pāvilostas novada ap
balvojums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu kādā valsts, 
pašvaldības, sabiedriskajā, saimnieciskajā un privātuzņēmuma 
darbā par konkrētu periodu;

 ¾ nominācijai „LABAIS DARBS NOVADAM”, kurā tiek 
izvirzīti nominanti un godināti ar Pāvilostas novada apbalvo
jumu par novada iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskās aktivitā
tēs, dodot pienesumu novadam, nesaņemot par to materiālu 
atlīdzību;

 ¾ PATEICĪBAS piešķiršanai, atzīmējot jubilejas vai sa
sniegumus, par kuriem netiek piešķirti augstākie Pāvilostas 
novada pateicības apliecinājumi; 

 ¾ nominācijai „CILVĒKS CILVĒKAM”, kurā nominan
ti tiek sveikti ar pateicības rakstu par sabiedrisku darbu otra 
līdzcilvēka labā.

Balsošanas urnas un anketas ir izvietotas novada pašvaldī
bas ēkā, Vērgales pagasta pārvaldē, Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centrā un visās novada bibliotēkās. Anketa pie
ejama arī pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas No
vada Ziņas” oktobra numurā (skat. pa labi).

Arī šogad piedāvājam anketu aizpildīt elektroniski Pāvil
ostas novada mājas lapā www.pavilosta.lv (labajā, augšējā 
stūrī meklējiet zilu lodziņu ar uzrakstu „Aptaujas anketas 
2016. gada nominācijām”). 

Ar Pāvilostas novada apbalvojumu noteikumu plašāku 
redakciju varat iepazīties mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā 
„Mēs lepojamies!/ pašvaldības apbalvojumi”.

ESIET ATSAUCĪGI!

 ANKETA
Titulam „Gada novadnieks 2016” izvirzu

(pretendenta vārds, uzvārds)

Pamatojums

Nominācijai „Labais darbs novadam 2016” izvirzu

(pretendenta vārds, uzvārds)

Pamatojums

Nominācijai „Cilvēks cilvēkam” izvirzu

(pretendenta vārds, uzvārds)

Pamatojums

ANKETAS IESNIEDZĒJS

(paraksts)                                                           (vārds, uzvārds)
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2016. gada 29. septembrī Pāvilostā, Pāvilostas novada pašvaldībā notika kārtējā domes sēde
Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS, Pāvilostas nova

da domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Arta BUNKA, Ēriks ERLECKIS, Gints JURIKS, Andris 
ZAĻKALNS, pašvaldības darbinieki – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales 
pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita KURČANOVA, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, 
„Kursas laiks” žurnālists Jānis GOLDBERGS, „Kursas laiks” fotogrāfs Dainis ĢELZIS, Pāvilostas no
vada pašvaldības zemes lietu speciāliste Anna BRŪKLE, Pāvilostas novada sociālā dienesta vadītā
ja Ildze Agita BALODE. Pamatdarba dēļ sēdē nepiedalījās deputāte Vita CIELAVA, deputāte Dace 
BĒRZNIECE un deputāts Gatis BRĒDIĶIS. Sēdi protokolēja Pāvilostas novada pašvaldības kance
lejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Domes sēdes darba kārtībā tika izziņoti 32 darba kārtības punkti. 

 ¾Apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta piešķirto mērķ
dotāciju izglītības iestādēm Pāvilostas novadā”. Noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada 1. septembri. 
Atzina par spēku zaudējušiem noteikumus „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķ
dotāciju pašvaldību pirmsskolas izglītības pedagogu samaksai (bērnu izglītošanā no piecu gadu 
vecuma), vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu samaksai, in
terešu izglītības programmu finansēšanai Pāvilostas novadā sākot ar 01.09.2009.”, kas apstiprināti 
2009. gada 27. augusta sēdē protokola Nr. 5., 17.§.

 ¾Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pan-
tu, Gints Juriks lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Piešķīra papildus finansējumu EUR 1568,75 apmē
rā (t. sk. darba devēja VSAOI) pagarinātās dienas grupas skolotāju darba samaksai no 2016. gada 1. 
septembra līdz 2016. gada 31. decembrim. Uzdeva finansējumu sociālā piedagoga darba samaksas 
nodrošināšanai rast Pāvilostas vidusskolas budžetā. Uzdeva finansējumu Pāvilostas vidusskolas 
12. klases mācību programmas nodrošinājumam no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. de
cembrim rast Pāvilostas vidusskolas budžetā. Izmaiņas Pāvilostas vidusskolas štatu sarakstā uzdeva 
veikt atbilstoši faktiskajai situācijai un pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros. Veiktās izmaiņas uzdeva 
iesniegt domei apstiprināšanai. Grozīja Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu 
saraksta un tarifikācijas Pāvilostas vidusskolas sadaļu. Piešķīra papildus finansējumu Vērgales pa
matskolai EUR 1903,29 apmērā (t. sk. darba devēja VSAOI) pagarinātās dienas grupas skolotāju 
darba samaksai no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim. Grozīja Pāvilostas no
vada domes iestāžu un struktūrvienību štatu saraksta un tarifikācijas Vērgales pamatskolas sadaļu. 
Saskaņā ar Pāvilostas PII „Dzintariņš” vadītājas Montas Pētermanes iesniegto pašvaldības finansēto 
pedagogu tarifikācijas, grozīja Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu sarakstu 
un tarifikāciju Pāvilostas PII „Dzintariņš” sadaļu. Saskaņā ar Vērgales PII „Kastanītis” vadītājas 
Gaidas Akerfeldes iesniegto pašvaldības finansēto pedagogu tarifikāciju, grozīja Pāvilostas novada 
domes iestāžu un struktūrvienību štatu sarakstu un tarifikācijas Vērgales PII „Kastanītis” sadaļu.

 ¾Grozīja Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību saraksta tarifikācijas Pāvilostas 
Mūzikas skolas sadaļu.

 ¾Veica grozījumus Pāvilostas novada domes 2016. gada 31. marta sēdē (protokols Nr. 4., 5.§) 
apstiprinātajiem degvielas limitos.

 ¾Atlika jautājuma par finansējumu vingrošanas rīku iegādei izskatīšanu. Atkārtoti jautājumu 
nolēma skatīt pie 2017. gada budžeta sastādīšanas.

 ¾Atcēla Pāvilostas novada domes 29.10.2015. lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa un 
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no Valda Zvaigznes par summu 80,88 EUR. Nolē
ma piedzīt no Valda Zvaigznes parādu par nekustamo īpašumu „Ceļmalas”, Ulmale, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads par kopējo summu EUR 128,56 apmērā, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz 
parādnieku naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Piedzenama arī 
soda nauda 0,05% dienā no parāda summas rēķinot no dienas, kad ir izdots lēmums.

 ¾Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu. 
Nolikums stājas spēkā ar 2017. gada 1. janvāri. Apstiprināja Pāvilostas novada amata saimju un mē
nešalgu klasificēšanas apkopojumu. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības struktūras shēmu.

 ¾Nolēma neslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar atklāta konkursa „Sadzīves atkritu
mu apsaimniekošana Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā” (id. Nr. LPP 2016/8) kārtībā 
izraudzīto pakalpojumu sniedzēju SIA „EKO KURZEME”, kamēr ir spēkā esošais līgums ar pašrei
zējo atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju, vai kamēr ilgst tiesvedības process par 
atklātā konkursa rezultātu apstrīdēšanu. Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 1. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju, kas nosaka pašvaldības obligāto pienāku
mu organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, t. sk. arī sadzīves atkritumu apsaimniekoša
nu, nolēma atkritumu apsaimniekošanas līgumu noslēgt pēc tiesvedības procesa izbeigšanas. Uzde
va sagatavot pašvaldības juristēm informatīvu vēstuli par Pāvilostas novada pašvaldības pieņemto 
lēmumu sakarā ar atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu, personu apvienībai, ko veido 
SIA „ECO BALTIA VIDE” un SIA „EKO KURZEME”.

 ¾Piekrita nekustamā īpašuma „Dižpauķi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanai divos 
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību. Atdalītajai  zemes vienībai mainīt nosaukumu no 
„Dižpauķi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads uz „Meža Dižpauķi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. 
Atdalītajai zemes vienībai platībā 14,5 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201. Dzīvojamajai mājai 
mainīja adresi no „Dižpauķi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads uz „Meža Dižpauķi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads. Adrešu klasifikatora kods 10343123. Zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Diž
pauķi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Zemes vienībai platībā 15,0 ha noteikt nekustamā īpa
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM 
kods 0101.

 ¾Nolēma atdalīt pietrūkstošo platību 915 m2 no pašvaldības piekritīgās zemes Ķīvīšu iela 12, 
Pāvil osta, Pāvilostas novads un pievienot mantojamajai zemei Parka iela 36, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads. Pēc pievienošanas nolēma saglabāt adresi Parka iela 36, Pāvilosta, Pāvilostas novads.

 ¾Atcēla Pāvilostas pilsētas domes zemes komisijas 1997. gada 16. septembra lēmumu Nr. 225. 
Nolēma izbeigt īpašuma tiesības uz zemes gabalu Dzintaru iela 109C, Pāvilosta, Pāvilostas novads. 
Nolēma atdalīt pietrūkstošo platību 3471 m2 no Dzintaru ielas 109C, Pāvilosta, Pāvilostas novads 
un pievienot mantojamajai zemei Dzintaru iela 109, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Pēc pievienošanas 
nolēma saglabāt adresi Dzintaru iela 109, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Atlikušo platību nolēma 
ieskaitīt rezerves zemes fondā un saglabāt adresi Dzintaru iela 109C, Pāvilosta, Pāvilostas novads.

 ¾Mainīja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi E. Šneidera laukums 6, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads zemes vienībai platībā 0,0268 ha no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk
saimniecība, NĪLM kods 0101, uz individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601. Noteica, 
ka nekustamajam īpašumam E. Šneidera laukums 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads zemes vienībai 
platībā 0,067 ha zemes lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601.

 ¾Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz nekustamiem īpašumiem „Grantiņi”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads uz zemes vienību platībā 0,3 ha un „Kupši”, Sakas pagasts, Pāvilostas no
vads uz zemes vienību platībā 0,08 ha, piemērojot nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības plus 
PVN. Zemes nomas līgumu uzdeva noslēgt pie zemes lietu speciālistes.

 ¾Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz pašvaldības piekritīgo zemi Upes iela 3A, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads, kas sastāv no zemes gabala platībā 0,0332 ha, piemērojot nomas mak
su 1,5% no kadastrālās vērtības plus PVN. Atlika jautājumu par pašvaldības piekritīgās zemes Sakas 
iela 3B, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kas sastāv no zemes gabala platībā 0,0018 ha iznomāšanu. Uz
deva lūgt iesnieguma iesniedzējam uzrādīt ēku dokumentus. Zemes nomas līgumu uzdeva noslēgt 
pie zemes lietu speciālistes.

 ¾Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem uz nekustamo īpašumu „Rozītes”, Saraiķi, 

Vērgales pagasts, Pāvilostas novads uz zemes vienību platībā 1,6462 ha, piemērojot nomas maksu 
0,5% no kadastrālās vērtības plus PVN. Zemes nomas līgumu uzdeva slēgt pie zemes lietu speciālis
tes. Uzdeva sagatavot dokumentus par dzīvojamās mājas un pārējo ēku atzīšanu kā bezmantinieku 
mantu un iesniegt  zvērinātam notāram ar lūgumu ierosināt mantojuma atklāšanos attiecībā uz 
Kadastra informācijas sistēmā minēto mirušo personu.

 ¾Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem uz nekustamo īpašumu „Granti”, Sakas pa
gasts, Pāvilostas novads uz zemes vienību platībā 2,0 ha, piemērojot nomas maksu 0,5% no kadas
trālās vērtības plus PVN. Zemes nomas līgumu uzdeva slēgt pie zemes lietu speciālistes. Uzdeva ze
mes lietu speciālistei sakārtot ēku deklarāciju Kadastra informācijas sistēmā. Pēc ēku sakārtošanas 
Kadastra informācijas sistēmā, ēkai, kas atrodas uz zemesgabala „Granti”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads uzdeva mainīt adresi no „Grantiņi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads uz „Granti”, Sakas pa
gasts, Pāvilostas novads.

 ¾Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz nekustamo īpašumu „Graudāres”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads uz zemes vienību platībā 2,0 ha, piemērojot nomas maksu 2% no kadas
trālās vērtības plus PVN. Zemes nomas līgumu uzdeva slēgt pie zemes lietu speciālistes.

 ¾Pagarināja 09.04.2010. Zemes nomas līgumā Nr. 23 noteikto līguma termiņu un noteica to 
līdz 2021. gada 25. augustam. 

 ¾Pagarināja 09.04.2010. Zemes nomas līgumā Nr. 20 noteikto līguma termiņu un noteica to 
līdz 2021. gada 25. augustam. 

 ¾Nolēma slēgt nomas līgumu uz 12 gadiem uz zemesgabalu „Laiviņas”, Ziemupe, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads. Noteica nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības plus PVN, bet ne 
mazāku, kā 28,00 EUR plus PVN gadā. Nolēma uzmērīt un ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldības 
piekritīgo zemi „Laiviņas”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.

 ¾Atteica pārveidot zemes vienības konfigurāciju nekustamā īpašuma Kāpu iela 1, Pāvilosta, 
Pāvil ostas novads.

 ¾Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Dzintaru iela 70, Pāvilosta, 
Pāvil ostas novads. Piešķīra adreses un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Plānotais 
zemes vienības 
kadastra apz.

Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

64130050050 4,4145
Saglabāt adresi Dzintaru 

iela 70, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība 

64130050051 0,0128
Piešķirt adresi Dzintaru iela 

70A, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1101

zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā

Plānoto zemes vienību platības var tikt precizētas pēc zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas 
veikšanas.

 ¾Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Dzintaru iela 131, Pāvilosta, 
Pāvil ostas novads. Piešķīra adreses un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Plānotais 
zemes vienības 
kadastra apz.

Platība
ha. Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

64130050052 0,6745 Saglabāt adresi Dzintaru iela 
131, Pāvilosta, Pāvilostas novads 0801 komercdarbības objektu 

apbūve 

64130050053 0,0290
Piešķirt adresi Dzintaru iela 
131A, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads
1101

zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā

Plānoto zemes vienību platības var tikt precizētas pēc zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas 
veikšanas.

 ¾Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Reķi”, Sakas pagasts, Pāvil
ostas novads un „Silmači”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Nolēma projektēto zemes vienību Nr. 1 
(3,0 ha) saglabāt īpašuma „Silmači”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads sastāvā un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 
0101. Nolēma projektēto zemes vienību Nr. 2 (28,20 ha) saglabāt īpašuma „Reķi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads sastāvā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

 ¾Anulēja personas deklarēto dzīvesvietu. Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei Anitai SPRU
DZĀNEI uzdeva aktualizēt faktu Iedzīvotāju reģistrā, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas.

 ¾Piešķīra personai dzīvokli „ Ploce 23” – 16, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads uz 6 ga
diem. Uzdeva līgumu slēgt ar SIA „Vērgales komunālā saimniecība”. Uzdeva veikt dzīvokļa kosmē
tisko remontu saskaņā ar SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks” sastādīto tāmi. Daļu finansējuma 
nolēma rast Pāvilostas novada sociālā dienesta budžetā, par atlikušo nepieciešamo daļu, atkārtoti 
atgriezties pie jautājuma oktobra sēdē.

 ¾Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības iekšējos noteikumus „Par ielu uzturēšanas un lie
tošanas kārtību Pāvilostas pilsētā” projektu. Noteikumi stājās spēkā ar 2016. gada 1. oktobri.

 ¾Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pan-
tu, Arta Bunka lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Atjaunoja samaksu par deputāta, komiteju un ko
misijas locekles pienākumu pildīšanu. Uzdeva galvenajai grāmatvedei I. Blaubārdei sniegt ziņas LR 
Valsts ieņēmumu dienestam, par darba samaksas atjaunošanu amatpersonai ar 2016. gada 1. ok
tobri.

 ¾Piekrita nekustamā īpašuma „Dimanti”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanai divos 
atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu 
„Kristāli”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 9,5 ha noteica ne
kustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī
ba. NĪLM kods 0101.

 ¾Piešķīra papildus finansējumu SIA „Vērgales komunālā saimniecība” 315,67 EUR apmērā dzī
vojamās mājas „Ploces stacija” skursteņu remontam.

 ¾Domes sēdē izvērsās diskusija par jaunas štata vietas izveidi būvniecības, mērniecības un te
ritorijas plānošanas jomā. Domes deputāti uzklausīja zemes lietu speciālistes A. Brūkles ierosinā
jumus par amata pienākumiem štata vietai. Nolēma uz nākamo sēdi sagatavot amata pienākumu 
aprakstu un prasības pretendentam, to apstiprināšanai.

 ¾Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par admi
nistrācijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2016. gada 20. oktobrī. 
Nākamā domes sēde plānota 2016. gada 27. oktobrī 

Pāvilostas novada pašvaldībā.
Informāciju apkopoja Marita Kurčanova, 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
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Pašvaldība septembra mēnesī atteicās no pirm
pirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:

1. Šķēdes iela 2, Saraiķos, Vērgales pagastā 0,17 ha 
platībā.

2. „Rūgumi”, Vērgales pagastā 2,1 ha platībā.
3. „Santiņas”, Sakas pagastā 3,24 ha platībā.

PIRMPIRKUMA 
TIESĪBAS

    NOTIKUMI

Septembrī pašvaldības policija veica šādus darbus:
1. Sastādīti divi protokoli par automašīnas novietošanu Baltijas 

jūras krasta kāpu aizsargjoslā. Pārkāpumi konstatēti Strantē un Pā
vilostā. Izrakstīti sodi par kopējo summu 140,00 EUR.

2. Pāvilostā sastādīti trīs administratīvā pārkāpuma protokoli 
par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī.

3. Veiktas četras patrulēšanas pa novada teritoriju. Pārkāpumi 
nav konstatēti.

Vēlos vēlreiz atgādināt novada iedzīvotājiem par nepieciešamī-
bu pirms ziemas iestāšanās sakopt savus īpašumus un nopļaut zāli 
tajos, lai pavasarī izvairītos no apzinātas kūlas dedzināšanas un  
administratīvo sodu uzlikšanas!

Pāvilostas novada  pašvaldības policijas priekšnieks  
Aleksandrs Urtāns

2016. gada septembrī

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Septembra mēnesī piešķirts 17 ģimenēm trūcīgās ģimenes sta

tuss, 8 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 1 per
sonai piešķirts vienreizējs pabalsts veselības aprūpei, 7 ģimenēm 
piešķirts dzīvokļa pabalsts, 14 daudzbērnu ģimeņu 14 bērniem pie
šķirti atvieglojumi bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, 1 personai 
piešķirts pamatpabalsts, 1 personai piešķirts pabalsts patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai, 2 personām piešķirti asistenta pakalpojumi.

Iedzīvotāju zināšanai
Sociālais dienests šogad saņēma finansiālu atbalstu no domes 

projektam – semināram „Par mājsaimniecības budžeta plānoša-
nu”. Seminārs tiek plānots š. g. 10. un 11. novembrī.

Lūdzu pieteikties interesentus pie sociālā dienesta darbiniekiem. 
Esiet atsaucīgi un izmantojiet bezmaksas semināru!

Sociālā dienesta vadītāja 
Ildze Balode

ĪSZIŅAS
 ¾ Novembrī Pāvilostas novada Vērgales pagastā un Sakas 

pagastā sāksies darbi pie grants ceļu pārbūves Eiropas Savie
nības ELFLA un LAP projekta „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Darbus veic uzņēmums 
SIA „ALand”. Ceļu pārbūvē paredzēta grāvju tīrīšana, grants se
guma uzbēršana, caurteku labošana vai izveide u.c.

 ¾ Pāvilostas novada pašvaldība augustā veikusi šķeldas 
iepirkumu Pāvilostas komunālā uzņēmuma un Vērgales ko-
munālās saimniecības vajadzībām. Iepirkuma rezultātā firma 
SIA „Manfreds pluss” abiem novada komunālajiem uzņēmu
miem piedāvājusi ļoti draudzīgu cenu par 1 m3, kas ir ieprieci
noša ziņa iedzīvotājiem, jo netiks paaugstinātas apkures cenas.

 ¾ 6. oktobrī uz pirmo peldētapmācības nodarbību Liepā-
jas Olimpiskajā centrā devusies Vērgales pamatskolas 1. kla-
se. Savukārt Pāvilostas vidusskolas sākumskolas skolēni uz pir
mo peldētapmācību dosies 3. novembrī.

 ¾ Pāvilostas novada Vērgales bibliotēkā un Pāvilostas 
bibliotēkā no 14. – 18. novembrim notiks pasākums „Ziemeļ-
valstu bibliotēkas nedēļa”.

 ¾ Vērgales bibliotēka šogad decembrī svinēs savu 70. pa-
stāvēšanas gadadienu! Sīkāka informācija par jubilejas pasāku
mu būs novembra avīzē.

 ¾ Šogad 12. oktobrī Pāvilostas novadā viesosies bijušā 
Liepājas rajona muzeju un senlietu krātuvju darbinieki. Šo 
jauko satikšanās tradīciju 2014. gadā iesāka Durbes muzejs, bet 
2015. gadā satikšanās notika Aizputē. Šogad kārta uzņemt cie
miņus ir Pāvilostas novadam. Šajā dienā paredzēts apskatīt gan 
Vērgales pagasta muzeju un Pāvilostas novadpētniecības muze
ju, gan arī aplūkot novada tūrisma apskates objektus.

 ¾ Pāvilostas novada TIC 24. oktobrī novada tūrisma uzņē
mējiem rīko pieredzes apmaiņas braucienu uz Tukumu.

Stājas spēkā jaunas ugunsdrošības prasības
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 2012. gadā 

sāka darbu pie jaunu ugunsdrošības noteikumu izstrādes, jo astoņu 
gadu laikā kopš pēdējo grozījumu apstiprināšanas ugunsdrošības 
jomā bija notikušas ievērojamas izmaiņas. 

Informatīvais materiāls par uguns slodzes noteikšanu
Ugunsdrošības noteikumu pārskatīšanu arī veicināja Ministru 

kabineta (MK) 2011. gadā apstiprinātais pasākumu plāns adminis
tratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršoša
nai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un 
iedzīvotājiem. Līdz ar to, gatavojot jauno Ugunsdrošības noteikumu 
projektu, tika atvieglotas atsevišķas prasības, samazināts noformē
jamo dokumentu skaits, mazināts ugunsdzēsības aparātu apkopes 
finansiālais slogs. Papildus samazināts ugunsdrošībai lietojamo 
zīmju skaits un informācija par nepieciešamajām zīmēm ir ietverta 
noteikumos, savukārt ugunsdrošības zīmju kopums ir iekļauts no
teikumu 1. pielikumā. Līdz ar to vairs nav jāiegādājas Latvijas stan
darts LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās 
drošības zīmes un signālkrāsojums”, lai zinātu, kādas ugunsdrošības 
zīmes nepieciešamas objektā.

Noteikumu izstrādi ietekmēja 2013. gadā veiktie grozījumi 
„Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”, kurā tika precizēta 
atbildīgā persona par ugunsdrošību objektā. Likuma 9. pants pa
redz, ka: „(1) Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to 
daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas 
paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lieto-
šanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību 
ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts 
līgumā. (2) Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā 
ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par koplietošanas ugunsdro-
šības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju at-
bilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu 
normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai ze-
mesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts 
pārvaldīšanas līgumā”.

No noteikumiem ir izņemtas arī novecojušas, tehniskiem stan
dartiem neatbilstošas prasības. Izveidots jauns veidlapas paraugs 
elektroinstalācijas pārbaudei, precizēti ugunsdzēsības hidrantu, 
apkures un ventilācijas, ugunsdzēsības krānu pārbaudes dokumenti 
un veidlapa ugunsbīstamo darbu veikšanai.

Atbilstoši labas pārvaldības principiem noteikumu projekta iz
strādes laikā tika pieaicināti attiecīgo jomu speciālisti (t. sk. skur
steņslaucītāji, elektriķi, gāzes apgādes speciālisti u.c.), kā arī izvēr
tēta citu valstu pieredze un iespēju robežās pārņemti labās prakses 
piemēri.

Lai gan atsevišķas jauno ugunsdrošības noteikumu prasības fizis
kām un juridiskām personām uzliek papildu pienākumus un prasīs 
laiku pielāgoties izmaiņām, tomēr tiem ir vairāki būtiski ieguvumi 
un atvieglojumi, kas samazinās ugunsgrēka izcelšanās iespējamību, 
sekmēs ātrāku ugunsgrēku atklāšanu un ilgtermiņā uzlabos uguns
drošības stāvokli katrā objektā un valstī kopumā.

Jaunie MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 „Ugunsdro
šības noteikumi” stājās spēkā 2016. gada 1. septembrī. Līdz ar to 
spēku ir zaudējuši MK 2004. gada 17. februāra noteikumi Nr.  82 
„Ugunsdrošības noteikumi”.

Turpinājumā par būtiskākajām izmaiņām ugunsdrošības no
teikumos, kuras svarīgi zināt ne tikai juridiskām personām, bet arī 
fiziskām personām.

Evakuācija
Līdz šim Ugunsdrošības noteikumos bija noteikts tikai juridiskās 

personas vadītāja pienākums ugunsgrēka gadījumā organizēt cilvē
ku evakuāciju, taču nebija paredzēts pašu fizisko personu pienā
kums evakuēties, ja atskanējis trauksmes signāls vai izcēlies uguns
grēks. Lai paātrinātu evakuācijas norisi un izvairītos no situācijas, 
kad personas atsakās evakuēties, jauno Ugunsdrošības noteikumu 
6. punkts paredz, ka: „Personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka 
izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī, atrodoties 
būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signā-
lam vai pamanot ugunsgrēku”.

Jaunie Ugunsdrošības noteikumi nosaka maksimālo cilvēku 
skaitu, kas vienlaicīgi var atrasties būvē vai tās daļā, atkarībā no eva
kuācijas izeju skaita. 239. punkts paredz, ka: „Publiskā vai saimnie-
ciskās darbības objektā, tā ugunsdrošības nodalījumā, objekta stāvā 
un telpā aizliegts atrasties:

239.1. vairāk par 50 cilvēkiem, ja ir viena evakuācijas izeja;
239.2. vairāk par 500 cilvēkiem, ja ir divas evakuācijas izejas;
239.3. vairāk par 1000 cilvēkiem, ja ir trīs evakuācijas izejas”.
Savukārt 241. punktā noteikts minimālais evakuācijas ceļa pla

tums: piemēram: „Ja evakuācijas ceļa brīvais platums ir 1 m, pa to 
atļauts evakuēt līdz 50 cilvēkiem. … līdz 250 cilvēku evakuācijai ne-
pieciešamais evakuācijas ceļa platums ir vismaz 1,2 m. Ja evakuēja-
mo skaits no telpas vai no vienā stāvā izvietotajām telpām pārsniedz 
250  lietotājus, evakuācijas ceļa summārais platums katriem nāka-
majiem 100 lietotājiem ir par 50 cm lielāks. Ārstniecības un aprūpes 
iestādēs, ja evakuējamo cilvēku skaits pārsniedz 50, evakuācijas ceļa 
brīvais platums nedrīkst būt mazāks par 1,80 m”.

Noteikumi paredz arī izņēmumus un nosaka, ka 239. un 
241. punkta prasības neattiecas uz tiem objektiem, kuru būvprojek
tos paredzēti citi evakuācijas risinājumi, kas ir jānorāda ugunsdro
šības instrukcijā.

Līdzās tam, lai izvairītos no iespējām atšķirīgi piemērot notei
kumu prasību, 243. punkts skaidro evakuācijas durvju atvēršanas 
bez aizkavējuma un šķēršļiem būtību, nosakot, ka „Par aizkavējumu 
tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim 
sekundēm”.

Ugunsdrošības instrukcija un instruktāža
Jaunajos Ugunsdrošības noteikumos precizēts un papildināts 

ugunsdrošības instrukcijas saturs. Instrukcijas, kas izstrādātas līdz 
šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un atbilst MK 2004. gada 17. feb
ruāra noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, atbil
stoši jaunajām prasībām jāpārstrādā līdz 2017. gada 1. septembrim. 
Pārstrādājot instrukcijas, tās būs jāpapildina, piemēram, ar objekta 
vispārīgu un ugunsdrošību raksturojošu informāciju.

Jauno noteikumu prasības arī maina ugunsdrošības instruktāžas 
veikšanas kārtību un tās biežumu. Noteikumu 185. punkts nosaka, 
ka „Ugunsdrošības instruktāžu veic par ugunsdrošības instrukcijā 
norādīto informāciju, kas tieši attiecas uz nodarbināto.” Savukārt 
190. punktā noteikts ugunsdrošības instruktāžu veikšanas biežums:

„Ugunsdrošības instruktāžu veic:
190.1. izglītības iestādēs – ne retāk kā divas reizes gadā;
190.2. ārstniecības un aprūpes iestādēs – ne retāk kā četras reizes 

gadā;
190.3. citos objektos – ne retāk kā reizi gadā.”
Jaunajos Ugunsdrošības noteikumos arī noteikta prasība per

sonām, kuras izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veic instruktāžu 
un praktiskās nodarbības, – tām ir jābūt profesionālajai izglītībai 
ugunsdrošībā vai attiecīgai apmācībai ugunsdrošības jomā.

178. punkts nosaka, ka: „Tiesības izstrādāt ugunsdrošības ins-
trukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, 
ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbau-
di ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai 
saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:

178.1. saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, 
kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbī-
bas objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk 
par 20 stundām);

178.2. saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, 
kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīs-
tamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zi-
nātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne 
mazāk par 160 stundām).”

Ugunsdzēsības līdzekļi
No 2020. gada 1. janvāra viendzīvokļa objektu, kas atbilstoši 

Ugunsdrošības noteikumu 2.15. punktam ir: „brīvi stāvoša savrup-
māja (piemēram, individuāla ģimenes māja, villa, mežsarga māja, 
lauku māja, vasarnīca, dārza māja), arī dvīņu un rindu mājas, kurās 
katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja”, ir jānodro
šina ar ugunsdzēsības aparātu, jo saskaņā ar jauno Ugunsdrošības 
noteikumu 256. punktu: „Viendzīvokļa objektu nodrošina ar uguns-
dzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B”.

Izstrādājot jaunos noteikumus, pārskatītas ugunsdzēsības apa
rātu uzturēšanas prasības, un no noteikumiem svītrots Latvijas 

 (Turpinājums no 4. lpp.)
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standarts LVS 332 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatāci
jai gatavā stāvoklī”, vienlaikus Ugunsdrošības noteikumos iekļaujot 
pamatprasības par ugunsdzēsības aparātu apskates un tehniskās ap
kopes biežumu un personu atbildību.

Līdzšinējā kārtība paredzēja ugunsdzēsības aparātu tehnisko 
apkopi veikt reizi divos gados. 2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā 
atvieglotas prasības ugunsdzēsības aparātu tehniskai apkopei, jo sa
skaņā ar noteikumu 273. punktu: „ja ugunsdzēsības aparātam nav 
konstatēti bojājumi, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic pēc 
ugunsdzēsības aparāta ražotāja noteiktā garantijas termiņa beigām”, 
savukārt 274. punktā nosaka, ka „ja ražotājs nav noteicis ugunsdzē-
sības aparāta tehniskās apkopes biežumu, ugunsdzēsības aparāta teh-
nisko apkopi veic ne retāk kā reizi piecos gados”. Starp ugunsdzēsības 
aparāta tehniskajām  apkopēm veicama vizuāla pārbaude vismaz 
reizi gadā vai reizi sešos mēnešos, ja pastāv vandālisma risks vai at
mosfēras apstākļu iedarbība.

Atbilstoši jauno noteikumu 520. punktam: „Līdz 2017. gada 
31. decembrim ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi veic atbilstoši 
Latvijas standartam LVS 332:2003 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēša-
na ekspluatācijai gatavā stāvoklī”.

Jaunie noteikumi paredz būtiski mainīt kārtību, kādā nosaka ob
jektā nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu daudzumu. Turpmāk šis  
skaits ir jānosaka atkarībā no to dzēstspējas, nevis  tilpuma. Uguns
drošības noteikumos noteikta šī jaunā aprēķina kārtība. 

Piemēri:
1. Tirdzniecības objektā ar platību 830 m2, kurā vienlaicīgi var 

atrasties vairāk par 100 cilvēkiem – liels ugunsbīstamības līmenis 
(skatīt noteikumu 5. pielikuma 1. tabulu), ugunsdzēsības aparātu 
kopējai minimālai dzēstspējai jābūt 294A 1520B (skatīt noteikumu 
5. pielikuma 2. tabulu).

Lai iegūtu nepieciešamo aparātu skaitu, ir jādala platībai noteik
tā dzēstspēja ar ugunsdzēsības aparāta dzēstspēju:

A klases ugunsgrēkam: 249/34=7,32 (noteikti apaļojam uz aug
šu), rezultātā sanāk 8 aparāti;

B klases ugunsgrēkam: 1520/183=8,31 (noteikti apaļojam uz 
augšu), rezultātā sanāk 9 aparāti.

Šādā objektā nepieciešami 9 ugunsdzēsības aparāti, ja viena 
ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja ir 34A 183B (dzētspējas var at-
šķirties atkarībā no aparāta „kvalitātes”).

2. Objektā ir serveru telpa 40 m2, kurai ir ierobežota vai kontro
lēta cilvēku piekļuve. Ugunsgrēku klase serveru telpā ir „B”. Uguns
bīstamības līmenis ir mazs (skatīt noteikumu 5. pielikuma 1. tabulu) 
un ugunsdzēsības aparātu kopējai minimālai dzēstspējai jābūt 113B 
(skatīt noteikumu 5. pielikuma 2. tabulu). Izvēlētais ugunsdzēsības 
aparāta (ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts – OA5KG 70B/C) 
dzēstspēja ir 70B. Lai iegūtu nepieciešamo aparātu skaitu, ir jāda
la platībai noteiktā dzēstspēja ar ugunsdzēsības aparāta dzēstspēju: 
113/70 = 1,61 (noteikti apaļojam uz augšu), rezultātā sanāk 2 aparā
ti. Līdz ar to, serveru telpa 40 m2, kurai ir ierobežota vai kontrolēta 
cilvēku piekļuve, ir nepieciešami ne mazāk kā 2 ogļskābās gāzes 
ugunsdzēsības aparāti – OA-5KG 70B/C.

Ugunsaizsardzības ierīce un sistēma
No 2020. gada 1. janvāra visās mājās un dzīvokļos, kā arī pub

liskajos objektos, kuros paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvē
kiem, ir jāuzstāda dūmu detektori. Autonomais dūmu detektors ir 
ierīce, kas reaģē uz dūmiem un tā darbību nodrošina baterija.

119. punkts paredz, ka: „Viendzīvokļa objektu, daudzdzīvokļu ob-
jekta dzīvokli, un publisku objektu, kurā paredzēts izmitināt gulēšanai 
līdz 10 cilvēkiem, nodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas 
reaģē uz dūmiem. Autonomu ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar au-
tomātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.”

Ja mājai vai dzīvoklim ir vairāki stāvi, tad dūmu detektors nepie
ciešams katrā stāvā, jo noteikumu 120. pants nosaka, ka: „Viendzī-
vokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa katrā stāvā izvieto 
vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru. Autonomo ugunsgrēka 
detektoru uzstāda un uztur darba kārtībā, ievērojot ražotāja prasības”.

Apkures un ventilācijas sistēma, iekārta un ierīce
Jaunajos noteikumos atvieglotas apkures ierīces, iekārtas, dūm

vadu un ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa novērtēšanas un tīrī
šanas prasības.

Līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās brīdim dūmvadu un dabī

gās ventilācijas kanālu tīrīšanu varēja veikt tikai sertificēts skursteņ
slaucītājs, taču turpmāk viendzīvokļa objektā šos darbus varēs veikt 
arī ēkas atbildīgā persona, kas ir, piemēram, ēkas īpašnieks. 

Turpmāk dūmvadu un ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pār
baudi būs jāveic reizi 5 gados, nevis kā līdz šim reizi 3 gados. To no
saka jauno noteikumu 74. punkts, kas paredz, ka: „Cietā un šķidrā 
kurināmā apkures iekārtas, ierīces, dūmvada un dabīgās ventilācijas 
kanāla tehniskā stāvokļa pārbaudi veic reizi piecos gados”.

Lai dažāda veida apkures ierīcēm noteiktu atbilstošu un tāpēc at
šķirīgu tīrīšanas periodiskumu, jaunajos Ugunsdrošības noteikumos 
ir iekļauts termins „ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīce”. Saskaņā 
ar noteikumu 68. punktu: „Ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīce un 
iekārta ir apkures ierīce un iekārta, kura neakumulē (sevī neuzkrāj) 
siltumu ilgāk par trim stundām”. Sodrējus no šādas apkures ierīces 
un iekārtas dūmvada tīra: „… pirms apkures sezonas sākuma (līdz 
1. novembrim), kā arī vienu reizi apkures sezonā (no 1. novembra līdz 
nākamā gada 1. martam)”. Savukārt noteikumu 69. punkts paredz, 
ka: „Dūmvadu un cietā un šķidrā kurināmā apkures ierīci un iekārtu, 
kas nav minēta šo noteikumu 68. punktā, tīra pirms apkures sezonas 
sākuma (līdz 1. novembrim)”, bet 70. punkts, ka: „Apkures iekārtu un 
ierīci, kurā par kurināmo izmanto gāzi, tīra un tā tehnisko apkopi un 
tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav 
noteicis citādi. Ja apkures ierīce atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, veic 
ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaudi un 
sastāda tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu”.

Jauno Ugunsdrošības noteikumu 89.10. apakšpunktā ietverts 
aizliegums: „daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam 
aizliegts pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots 
gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa ap-
maiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves”, kas stā
sies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Telpās, kurās atrodas dabas gāzes iekārtas (piem., gāzes plītis 
dzīvojamo māju virtuvēs), ir ierīkota dabīgā ventilācijas sistēma, 
lai dabasgāzes noplūdes gadījumā tā izplūstu caur dabīgās ventilā
cijas kanālu un telpā neveidotos bīstama gāzes koncentrācija. Šāds 
aizliegums paredzēts, jo situācijā, kad dabīgās ventilācijas kanālam 
pievieno mehānisko ventilācijas sistēmu un nav nodrošināta dabīgā 
ventilācija, gāzes noplūdes gadījumā izveidosies sprādzienbīstama 
gāzes koncentrācija un rodoties aizdedzināšanas avotam notiks 
sprādziens  ar iespējamu tālāku degšanu, ugunsgrēku.

2017. gada 1. septembrī stāsies spēkā prasība, kas iekļauta no
teikumu 354. punktā un paredz, ka: „Objektā, kurā atrodas gā-
zes aparāts, kura kopējā nominālā siltuma jauda ir lielāka par 50 
kW, kā arī, ja gāzes aparāts (neatkarīgi no gāzes aparāta jaudas) 
atrodas pagrabā vai cokolstāvā, uzstāda gāzes noplūdi signalizē-
jošu detektoru. Gāzes noplūdi signalizējošu detektoru uztur darba 
kārtībā”.

Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce
Jaunajos noteikumos iekļauta termina „elektroinstalācija” definī

cija, kas nosaka, ka elektroinstalācija ir „elektrosistēmas zemspriegu-
ma daļa, kas pārvada un sadala elektroenerģiju lietotāja elektroietai-
sēs no elektroietaišu piederības robežas līdz elektroierīcei”.

Līdzās tam mainīts elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma 
un zibens aizsardzības ierīces) pārbaudes biežums. Noteikumu 
56. punkts nosaka, ka: „Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un 
zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objek-
tā vai teritorijā ir:

56.1. sprādzienbīstama vide, – reizi divos gados;
56.2. ķīmiski agresīva vide, – reizi gadā”.
No 2017. gada 1.  septembra stāsies spēkā prasība vienlaicīgi ar 

elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalāci
jas kontaktu savienojumu, piemēram, elektrosadales skapī pārbaudi 
ar termokameru.

Ja jums ir neskaidrības par jauno noteikumu prasību piemēro
šanu:

1. Vērsieties pie jums tuvākās ugunsdzēsības daļas ugunsdrošī
bas uzraudzības inspektora http://vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talru
nu_saraksts?staff_id=262 vai Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldē 
http://vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talrunu_saraksts?staff_id=246

2. Nelielu konsultāciju saņemšanai, rakstiet elektronisko vēstuli 
uz epasta adresi uup@vugd.gov.lv

3. Problēmjautājumu risināšanai, rakstiet oficiālu VUGD adre
sētu vēstuli, to nosūtot uz adresi Maskavas iela 5, Rīga, LV1050.

Bezdarbnieku skaits Pāvilostas novadā uz 31.08.2016.
Bezdarbnieka 

deklarētā dzīves 
vieta (novads, pilsēta, 

pagasts)

Bezdarb
nieku 
skaits

No tiem

sievietes invalīdi

jaunieši 
vecumā 

no 15 līdz 
17 gadiem

jaunieši 
vecumā no 
18 līdz 24 
gadiem

ilgstošie 
bezdarb 

nieki

personas 
pēc ieslo 
dzījuma

personas 
pēc bērna 
kopšanas 

atvaļinājuma

pirms
pensijas 
vecuma 
sievietes

pirms
pensijas 
vecuma 
vīrieši

Pāvilosta, 
Pāvilostas nov. 16 5 1 2 1

Sakas pag., 
Pāvilostas nov. 28 15 2 4 10 3 1

Vērgales pag., 
Pāvilostas nov. 42 27 1 6 6 3 3 2

Kopā 86 47 3 0 11 18 0 3 7 3

Stājas spēkā jaunas ugunsdrošības prasības
 (Turpinājums no 3. lpp.)

Ļoti cienījamie 
SIA „Latvijas Propāna 

Gāze” abonenti!
Lūgums nodot gāzes skaitītāja rādījumus par 

2016.  gadu. Skaitītāju rādījumi tiks pieņemti laika 
posmā no 01.10.2016–15.12.2016.

Paziņot skaitītāja rādītājus var vairākos veidos:
1. Paziņot skaitītāja rādījumus mājas lapā –
www.lpg.lv (epakalpojumi):
2. Atsūtīt SMS (īsziņu): 
Uz numuru 144 jāsūta šāds teksts: 
LPG xxxxxxxx 0001.001
kur:
xxxxxxxx  –  Jūsu 8zīmju abonenta numurs, kas ir 

norādīts Jūsu līgumā vai uz maksājuma kvīts.
0001.001 – Jūsu skaitītāja rādījumi īsziņas nosūtīšanas 

dienā, gāzes daļskaitlis no veselā ir jāatdala ar punktu, kā 
tas ir norādīts skaitītājā.

Nosūtītās īsziņas cena saskaņā ar Jūsu mobilā opera
tora tarifu cenrādi.

Sastādot un nosūtot īsziņas, lūdzam pievērst 
uzmanību un lietot atstarpes, kā tas norādīts īsziņu 
piemēros.

3. Paziņot skaitītāja rādījumus elektroniski (bez
maksas) uz epasta adresi: abonenti@lpg.lv nosūtiet 
tekstu, kurā jānorāda savs abonenta numurs, skaitītāja 
rādījums, kā arī datums, kurā fiksēts skaitītāja rādījums. 
abonenti@lpg.lv.

Vēstules paraugs:  
Abonenta numurs: хххххххх; 
Skaitītāja rādījumi: 125,046 m3

Datums, kurā fiksēti skaitītāja rādījumi: 15.10.2016
4. Telefoniski – zvanot uz numuru 67815000 (līnija 

bieži ir pārslogota).

AICINĀJUMS 
IEDZĪVOTĀJIEM!

Katrs cilvēks saprot, kā uzvesties sabiedrībā, kādas ētikas 
normas ir jāievēro. Cik aizsargātas ir ticīgo reliģiskās jūtas pret 
kādas sabiedrības grupas vai indivīda apdraudējumu? Vai ētis
ki un tiesiski pieļaujams septembra sākumā notikušais huligā
nisms Pāvilostas katoļu baznīcas apkārtnē?

Svētdien, 4. septembrī nākot uz dievkalpojumu, draudze 
konstatēja, ka kāds ir metis ar akmeni pa logu, kā rezultātā logs 
ir iesprādzis un to vajadzēs nomainīt. Tika izsaukta pašvaldības 
policija, bet rezultātu nav.

Tādēļ griežamies pie lasītājiem, vecākiem un bērniem ar lū
gumu – vai kāds redzēja aizdomīgu rīcību Pāvilostas katoļu baz
nīcas apkārtnē 2., 3. septembrī? Būsim pateicīgi, ja vecāki ieteiks 
bērniem neizvēlēties savu rotaļu un satikšanās vietu baznīcas 
teritorijā, kura ir ierobežota ar stādījumiem.

Mums visiem vajadzētu vairāk iestāties par pozitīvām, cilvē
kus audzinošām un sabiedrību stiprinošām lietām un vērtībām. 

Pāvilostas katoļu draudze 

FOTOKONKURSA
„PĀVILOSTAS NOVADS 2016”
fotogrāfiju iesūtīšanas termiņš 

beidzies
No šā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim ikvienam 

bija iespēja iesūtīt fotogrāfijas, kas uzņemtas Pāvilostas 
novadā  no 2015. gada 16. septembra līdz 2016. gada 
30. septembrim. Fotokonkursa mērķis bija veidot un 
popularizēt Pāvilostas novada pozitīvo tēlu. Fotogrāfijās 
iemūžināti notikumi, svētki, tradīcijas, cilvēki, objekti, 
ainavas un dabas skati.

Konkursā piedalījās 32 dalībnieki, kopskaitā iesūtot 
474 fotogrāfijas.

Fotokonkursa labāko fotogrāfiju galerija būs 
apskatāma mājas lapā www.pavilosta.lv

Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks novembrī 
Latvijas valsts dzimšanas dienai veltītajos svinīgajos 

pasākumos. 
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IESĀCIES JAUNAIS MĀCĪBU GADS!
Tālumā aiz košiem siliem, 
Noskan sapņains skolas zvans. 
Ir nu atkal klāt tas brīdis, 
Kad uz skolu doties laiks.
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4 un 6-gadīgo bērnu grupa „Taurenīši”.

Kaut kur tālumā uz lauka, 
Dzestrs rīts tiek miglā tīts. 
Kaut kur pļavā, rīta rasā 
Kājas mazgā septembris. 

Ir aizvadīta skaista vasara, kas ļāvusi piedzīvot daudz interesantu mirkļu. Un atkal ieejam rudenī, 
un ir klāt 1. septembris – Zinību diena, kas svinīgi ievada rosīgu skolas gadu bērniem, skolotājiem, 
vecākiem. Laikam šis ir viens īpašs gada datums un mēnesis, kas daudziem no mums sākas ar apņem
šanos – šis mācību gads būs daudz veiksmīgāks, jo ieguldījums ikdienas mācību darbā būs nopietns, 
atbildīgs, tiks meklēts radošums.

Zinību dienā,  1. septembrī, darbu sākušas visas novada izglītības iestādes – Pāvilostas vidussko
la, Vērgales pamatskola, Pāvilostas pirmsskola „Dzintariņš” un Vērgales pirmsskolas izglītības iestāde 
„Kastanītis”, kurās šogad kopā mācīsies 331 skolēns. Ar 5. septembri pie sevis mācīties gribētājus aici
nāja Pāvilostas Mūzikas skola un Pāvilostas Mākslas skola, kuras šogad apmeklēs kopā 90 audzēkņu. 

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ
Pēc krāsainiem piedzīvojumiem pavadītas vasaras, ar krāsainām gladiolām un asterēm, ar smaidī

gām bērnu acīm un saviļņojumu vecāku un skolotāju sejās iesākās 1. septembris Pāvilostas vidusskolā, 
kad pirmais zvans Zinību dienā sauca uz pirmo stundu – ir sācies jaunais mācību gads!

Šajā mācību gadā Pāvilostas vidusskolu apmeklēs 125 skolēni, no tiem 1. klasē – 13 bērnu, bet 
12. klasē – 3 audzēknes.

Svinīgais Zinību dienas pasākums Pāvilostas vidusskolas aktu zālē iesākās ar Latvijas himnu un, 
zvanot pirmo skolas zvanu, zālē ienāca skolas paši mazākie – pirmklasnieki, kuriem iesācies jauns un 
nezināms dzīves posms. 

Pasākumu kuplināja Rainera Zamarīša un Roberta Vaškus izteiksmīgā dzejoļu deklamācija un 
10. klases skolnieču Vendijas un Kristas dziedājums. Savukārt vidusskolas direktore Ingūna Griškēviča 
savā runā klātesošajiem pastāstīja par skolas mācību procesu šajā mācību gadā un citām iespējām, kas 
iegūstamas skolā, bet direktores vietniece Aina Jakovļeva iepazīstināja ar vidusskolas skolotājiem un 
tehniskajiem darbiniekiem.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons uzrunā zālē esošajiem aicināja vēlreiz 
atcerēties un neaizmirst zēnu dzejolī izskanējušos vārdus „...daudz ko var atņemt, bet nevar atņemt 
prātu!”, liekot uzsvaru uz zināšanām, prasmēm un gudrību, kas iegūtas skolā, bet lietā liktas visas dzīves 
laikā. Domes priekšsēdētājs aicināja skolēnus turēt vecākiem dotos solījumus par labām sekmēm skolā, 
lai atkal pavasarī jau arvien kuplākā pulkā tiktos labāko skolēnu apbalvošanas pasākumā. Bet šī mācība 
gada pirmklasniekiem domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons aicināja pārvarēt pirmo satraukumu un 
droši smelties zināšanas, ko sniedz skola.Tāpat priekšsēdētājs pieminēja pašvaldības ieguldīto darbu 
vasarā, lai skaisti tiktu izremontētas klases un citas skolas telpas. 

Turpinājumā pēc svinīgā pasākuma notika tradicionālā fotografēšanās pie skolas, bet pēc tam sko
lēni ar klases audzinātājām pulcējās klasē, lai kopīgi izrunātu visus procesus, kuri paredzēti jaunajā 
mācību gadā!

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”.

VĒRGALES PAMATSKOLĀ
1. septembrī ar svinīgu tikšanos skolas pagalmā, Vērgales pamatskolā tika atzīmēta Zinību diena, kas 

iezīmē arī jauna mācību gada sākumu.
Skanot skolas zva

na skaņām, 9. klases 
skolēni svinīgi ieveda 
skolā pirmklasniekus. 
Interesanti, ka šogad 
skolas gaitas Vērgal
es pamatskolā uzsāka 
9 skolēni, bet visā skolā 
deviņās klasēs mācīsies 
99 skolēni. Katrs pirm
klasnieks no skolas di
rektora Ginta Jurika sa
ņēma grāmatu un laba 
vēlējumus skolas gaitas 
uzsākot. Tradicionāli 
tika sveikti tie vecāki, 
kuru bērni pirmo reizi 
sāk mācīties Vērgales 
pamatskolā. Pēc tam 
visu klašu skolēni ap

gleznoja akmeņus, attēlojot vasaru un tajā notikušo. Noslēgumā katrs skolēns uz krāsainas lapiņas uz
rakstīja savu vēlējumu skolai un pārējiem skolēniem. 

Vita Braže 

 Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”.

PĀVILOSTAS PILSĒTAS PII „DZINTARIŅŠ”
Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē  „Dzintariņš” darba un mācību process bija nepār

traukts visu vasaru. Bet tas nemazināja 1. septembra nozīmīgumu arī Pāvilostas bērnudārzā. Arī šogad 
pirmsskolas vadība Zinību dienu atzīmēja, organizējot „Iepazīšanās dienu”, kuras laikā bērni un vecāki 
varēja iepazīties ar savu grupiņu, audzinātājām un auklīti, kā arī vecākiem bija iespēja saņemt sev inte
resējošu informāciju. Šajā mācību gadā pirmsskolā savas ik dienas gaitas vadīs 53 audzēkņi: 1,5–3 gadī
go bērnu grupā „Saulītes” – 14 bērni, 3 un 5 gadīgo bērnu grupa „Vāverēni” – 19 bērni (11 piecgadnie
ki), 4 un 6 gadīgo bērnu grupa „Taurenīši” – 20 bērni, 12 no tiem sešgadnieki.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

VĒRGALES PAGASTA PII „KASTANĪTIS”
1. septembris lutināja ar ļoti siltu un saulainu laiku un pirmsskolā „Kastanītis” iesākās ar pulcēšanos 

pie bērnudārza baseiniņa, kur iestādes vadītāja Gaida Akerfelde sveica visus klātesošos un iepazīsti
nāja ar pirmsskolas personālu un grupiņām, kā arī informēja par vasarā veiktajiem remontdarbiem – 
pirmsskolas jaunākajā grupiņā izremontēta tualetes telpa un atjaunota bērnudārza žoga otra daļa. Sveikt 
Vērgales pagasta pašus mazākos ar nozīmīgo dienu bija ieradies arī Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Vitrups. Turpinājumā bērni un viņu vecāki tika aicināti apmeklēt savas grupiņas, kurās notika 
dažnedažādi pārsteigumi un iepazīšanās rotaļas.

Šajā mācību gadā Vērgales pagasta pirmsskolu apmeklēs 54 bērni, viņu vidū 24 piecgadnieki un 
sešgadnieki.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

PĀVILOSTAS MĀKSLAS SKOLĀ 
Šogad Zinību diena Mākslas skolā iesākās 5. septembrī un mācības šajā novada izglītības iestādē uz

sākuši 42 audzēkņi no Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas. Audzēkņi skolā apgūst zīmēša
nu, gleznošanu, veidošanu, kompozīciju un, sākot ar otro kursu, arī izvēles priekšmetus – kokapstrādi, 
rokdarbus, vides dizainu, keramiku vai digitālās fotogrāfijas pamatus. Mākslas skolā keramiku pasniegs 
Antra Mazika, kokapstrādi – Ainars Zingniks, digitālās fotogrāfijas pamatus – Alberts Brūklis un rok
darbus – Inita Zingnika.

Inita Zingnika, Pāvilostas Mākslas skolas direktores pienākumu izpildītāja

(Turpinājums 6. lpp.)
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IESĀCIES 
JAUNAIS MĀCĪBU GADS

(Turpinājums no 5. lpp.)

„Kastanītī” noris Drošības nedēļa
No 19. līdz 23. septembrim Vērgales bērnudārzā „Kastanītis” runājām par 

drošības jautājumiem. Skatījāmies filmiņas, pārrunājām jautājumus par dro
šību uz ielas, par ugunsdrošību, par personīgo drošību. Nedēļas noslēgumā 
pie mums viesojās policijas inspektore Inese Šteinberga. Arī saruna ar  viņu 
bērniem izvērtās aizraujoša un pamācoša. Bija iespēja iepazīties ar  policijas 
automašīnu un saprast, ka no policista nav jābaidās – tas ir cilvēks, pie kura 
var vērsties pēc palīdzības.

Iestādes vadītāja

Mūzikas skolas audzēkņi 
apmeklē koncertu 

Liepājā
Pāvilostas Mūzikas skolas 15 audzēkņi no Pāvilostas, Vērgales un Jūrkal

nes un trīs Mūzikas skolas skolotājas 14. septembrī mēroja ceļu uz Liepāju, 
lai koncertzālē „Lielais dzintars” apmeklētu koncertu „Sezonas prelūdija ar 
Uzbekistānas jauniešu simfonisko orķestri”. 

Koncertā piedalījās Uzbekistānas Jauniešu simfoniskais orķestris diriģenta 
Kamolidīna Urinbajeva vadībā un soliste, pianiste Madina Faizijeva.

Koncerta programmā izskanēja Mirsadika Tadžijeva Svētku uvertīra, 
Nikolaja RimskaKorsakova – simfoniskā svīta Šeherezade, Jāzepa Vītola – 
„Ametists” un „Rubīni” no simfoniskās svītas „Dārgakmeņi” un Sergeja Rah
maņinova Klavierkoncerts nr. 2 op.18.

Tā kā Pāvilostas Mūzikas skolas mācību programmās ir paredzēti arī kon
certu apmeklējumi, lai bērniem rastos priekšstats par kolektīvu spēlēšanu, 
uzstāšanos publikas priekšā un profesionālu muzicēšanu, tad šis pirmais kon
certa apmeklējums bija vienlaikus gan mācību programmas izpilde, gan arī 
jauks mācību gada iesākums. Paši Mūzikas skolas audzēkņi atzinīgi novērtēja 
šādu iespēju, ko viņiem bezmaksas dāvāja koncertzāles „Lielais dzintars” va
dība. Arī šajā mācību gadā Mūzikas skolas direktore cer uz jauko sadarbību 
ar Liepājas koncertzāli un iespēju ar skolēniem apmeklēt vēl kādus koncertus 
„Lielajā dzintarā”.

Pāvilostas Mūzikas skolas direktore saka lielu paldies audzēkņu vecākiem, 
skolotājām – Antrai Ķikutei, Jeļenai Doroņinai un Dacei Bērzniecei, bet pats 
lielākais paldies šoferītim Ilmāram Baltaiskalnam, kurš katru skolas audzēkni 
vēlajā vakarpusē droši nogādāja mājās. 

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

No Pāvilostas novada 
nāk patiesi gudri un apņēmīgi cilvēki!

 Tam pierādījums ir 15. septembrī notikusī Rīgas Teh
niskās universitātes 2015./2016. mācību gada 89 labāko, 
aktīvāko absolventu apbalvošana un viņu iekļaušana RTU 
Zelta fondā, no kuriem tika sumināti arī 3 Pāvilostas novada 
iedzīvotāji, kuri savulaik mācījušies Pāvilostas vidusskolā:

•	 SANDRA BIKOVA (attēlā pirmā no kreisās puses), 
Sakas pagasts, absolvējusi maģistra profesionālo studiju 
programmu Medicīnas fizika;

•	 LAURIS PAULOVSKIS, Sakas pagasts, absolvējis ma
ģistra profesionālo studiju programmu Automobiļu trans
ports;

•	 LAINE ŠILDERE (attēlā pirmā no labās puses), Sakas 
pagasts, absolvējusi bakalaura profesionālo studiju prog
rammu Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženie
rija.

Sandra un Laine Pāvilostas vidusskolā mācījās visus div
padsmit gadus, kamēr Lauris tikai četrus, tomēr esam pateicīgi par dotajām zināšanām un prasmēm, kas ir ļāvušas izcelties 
starp tūkstošiem citu studentu. Leposimies ar to, kas mums ir, un nebaidīsimies iekarot lielākas virsotnes!

Absolventu vārdā, Laine Šildere

Pāvilostas vidusskolas ziņas
 ¾ 2016./2017. mācību gadā Pāvil-

ostas vidusskolā mācās 126 skolēni, 
strādā  22 pedagogi, no kuriem vairāki 
strādā ar mazu slodzi dažas dienas ne
dēļā. Septembris ir saspringts mēnesis 
gan skolēniem, īpaši pirmklasniekiem, 
gan arī pedagogu kolektīvam. Mēne
sis ir nostrādāts, bet skolotājiem vēl 
joprojām nav īstas skaidrības par atal
gojumu, par papildus  veicamo pienā
kumu apjomu, taču mācību process ir 
uzsākts veiksmīgi,  pedagogu kolektīvs 
ir nokomplektēts.

 ¾ Izmaiņas skar arī sociālās jomas 
funkcijas, jo IZM vairs nefinansē 1. līdz 
4. kla ses pagarinātās dienas grupu un 
sociālo pedagogu, tāpēc pēc vienošanās 
ar pašvaldību pagarinātās dienas grupa 
darbu uzsāka tikai ar 19. septembri. 
Liels atbalsts skolēniem un skolotājiem 
ir dienas centrs „Krams”, kur ir iespēja 
saturīgi skolēniem pavadīt laiku līdz 
autobusiem uz mājām. Paldies Gunitai 
Citskovskai par sapratni un pozitīvu 
sadarbību ar skolu.

 ¾ Pēc mācību stundām skolēniem 

ir iespēja apmeklēt arī interešu 
pulciņus  – debates, dziedāt koros, 
ansambļos, sportot, spēlēt spēles. Šogad 
sāk darboties jauns pulciņš – dizains un 
kokapstrāde, ko vada skolotājs A. Paipa.  
Daudzi skolēni pēc mācību stundām  
dodas uz mūzikas un mākslas skolu, kā 
arī apmeklē kultūras nama pulciņus.

 ¾ Skola piedāvā apgūt datoriku 
1. un 2. klasē, jo kopš pagājušā mācību 
gada esam iesaistījušies datorikas 
priekšmeta mācīšanas pilotprojektā. 
Šis priekšmets mācību plānā kā obligāts 
būs jau 2018.  gadā.  Tā kā visā valstī 
prioritāte ir uz kompetencēm balstīts 
mācību process, arī Pāvilostas vidusskola 
cenšas neatpalikt un apgūt jaunas 
iemaņas un prasmes darbā ar dažādiem 
IT rīkiem, tos izmantot mācību stundās, 
lai skolēniem bū tu  interesantāk un 
paši prastu samek lēt informāciju,  
pielietot to dažādās situācijās. Mācās 
gan skolēni, gan skolotāji. Atbalstu 
sniedz arī informātikas skolotāja Alla 
Lācīte, pie kuras var vērsties pedagogi, 
ja ir nepieciešama palīdzība darbā ar 

tehnoloģijām. Visvairāk zināšanu alk
stoši ir sākumskolas skolēni, tāpēc 
datorikas priekšmeta aprobācija, kā 
atzīst lielākā daļa Latvijas informātikas 
pedagogu, norit veiksmīgi, tas palīdz 
skolēniem sekmīgāk apgūt arī citus 
priekšmetus. Viena fakultatīvā nodar
bība tiek veltīta arī otrās svešvalodas – 
krievu valodas apguves uzsākšanai 
6. klasē.

 ¾ No mācību plāna viena sporta 
stunda 1. klasē tiks atvēlēta peldēt-
apmācībai Liepājas olimpiskajā centrā, 
ko finansiāli atbalsta Pāvilostas novada 
pašvaldība. Pagaidām jautājums par 
peldētapmācības turpināšanu 2. klasē 
vēl ir atklāts, jo vietu skaits skolas 
autobusā  ir ierobežots.

Ieceru un plānu ir daudz, bet skolas 
prioritāte ir mūsdienīga un uz kompe
tencēm balstīta mācību procesa orga
nizēšana, ko iespējams realizēt kopā  
mācoties un sadarbojoties skolēniem, 
skolotājiem, vecākiem un pārējai sa
biedrībai. Mums kopā izdosies! 

Direktores vietniece Aina Jakovļeva

Vides diena Vērgales pamatskolā
2. septembrī notika Vides diena Ziemupes viesu mājā „Laikas” ar tējas 

dzeršanu un desiņu cepšanu. Diena, kad ir iespēja pabūt brīvā dabā ar saviem 
klasesbiedriem, kad var spēlēt bumbu un par mācībām vēl nedomāt.

Spraigas izvērsās tautas bumbas sacensības. Deviņu komandu kapteiņi bija 
pirmās klases skolēni, kuri arī veidoja savu komandu. Mazo klašu skolēniem 
uz laukuma lieli palīgi bija vecāko klašu audzēkņi, īpaši devītie. Vides diena – 
labs sākums jaunam darba cēlienam. 

Lai mums visiem izdodas darīt labus darbus visa mācību gada garumā!

Anda Blūmane, direktora vietniece mācību darbā

Sarunas par dzeju 
un dzīvi ar 

Maiju Kalniņu
Dzejas dienu noskaņās 27. septembrī Vērgales pa

matskolā viesojās Maija Kalniņa. Maija tikās ar 4.–9. 
klašu skolēniem un ne vien lasīja dzeju un dziedāja, 
bet arī dalījās pārdomās par dzīvi, par katra iespējām 
to dzīvot interesanti.

Pēc pasākuma 
varēja dzirdēt tikai 
labas atsauksmes. 
Kādam vislabāk 
bija paticis klau
sīties dziedāša
nā, cits visvairāk 
ieklau sījies vārdos. 
Maija dziedāja 
gan savas, gan citu 
autoru dziesmas, 
taču, veicot nelielu 
aptauju, izrādījās, 
ka visvairāk aiz
ķērusi viņas pašas 

dziesma par dzēlīgajiem smiekliem. Daži skolēni 
atzina, ka ļoti paticis, kā Maija ar viņiem runājusi, 
tas esot bijis kā līdzīgam ar līdzīgiem. „Viņa neiz
taisījās ne labāka, ne gudrāka par mums, viņa vien
kārši runāja citādāk kā ierasts. Un viņas teiktais lika 
aizdomāties”, savās pārdomās dalījās astotās klases 
skolēni.

Kādā no savām dziesmām Maija dziedāja „Ejam 
divreiz upē kāpt? Kas kāpj, tiem nevar nesanākt...” 
Tieši šie vārdi lai paliek katram no mums kā iespēja, 
kā vēlējums  tālākam ceļam.

Skolotāja Iveta Vanaga

Tēvu diena Vērgales 
bērnudārzā

Kaut tev es mazs, pret tevi sīks, 
Bet jūtu, esmu vajadzīgs.
Kad mani tu sev līdzās ved
Es raugos droši pasaulē.

Man līdzās ir tavs stiprais plecs.
Pat tad, kad kļūšu liels, tu vecs,
Pie tevis, tētuk, steigšos es,
Jo tik tavs padoms līdzēt spēs.

Kad ēdienreizēs apsēžos,
Uz tavām plaukstām lūkojos,
Tās, kaut ar’ lielas, raupjas ir,
Bet maigumu un rūpes zin.

9. septembrī Vērgales bērnudārzā „Kastanītis” atzīmējām Tēvu 
dienu. Šī bija tā reize, kad tēvi kopā ar bērniem varēja sportot, 
fotografēties un piedalīties dažādās interesantās atrakcijās. Gan 
tēvus, gan bērnus bija pārņēmis sportiskais azarts. Patīkami bija 
vērot tēvus, kuri ir lepni būt kopā ar saviem bērniem. Paldies 
visiem Tēviem, kuri atrada laiku un piedalījās mūsu organizētajā 
pasākumā!

Uz tikšanos 2017. gada Tēvu dienā daudz kuplākā skaitā!

Pirmsskolas skolotāja Sanita Dunkere

PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLĀ

Arī Pāvilostas Mūzikas skolā pirmā skolas diena tika atzīmēta 5. septembrī un 
šogad vēlmi apgūt mūzikas burvību izteikuši 48 audzēkņi. Skolā akordeona spēli 
un mūzikas teorijas priekšmetus kā mūzikas mācību, solfedžo un mūzikas litera
tūru mācīs skolotāja Antra Ķikute, savukārt vijoļspēli aicina apgūt skolotāja Dace 
Bērzniece, taču klavierspēli Pāvilostā mācīs skolotājas Jeļena Doroņina un Inga 
Šnore, bet Vērgalē – skolotāja Anita Cera, skolotājs Helmuts Audars arī šogad 
mācīs audzēkņiem ģitāras spēli.

Inga Šnore, Pāvilostas Mūzikas skolas direktore
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NOSLĒDZAS  „SmallSmartSchool”  PROJEKTS!
NORDPLUS Junior 2015 „SmallSmartSchool”
Project nr: NPJR-2015/10207

Līdz ar septembra iestāšanos Pāvilostas vidusskolā iestājas lielāka 
rosība – pirmā skolas diena, adaptācijas nedēļa un mācību darba iesā
kums, bet septembra beigās veselu nedēļu vidusskolā viesojās ES pro
jekta „Nordplus Junior – „Small Smart School” dalībnieki no Dānijas, 
Lietuvas un Igaunijas, kas reizē bija arī projekta noslēdzošais pasākums.

Projekta sadarbības partnervalstu dalībnieki Pāvilostā ieradās 
pirmdienā. Otrdien pēc nelielas Pāvilostas apskates, visi pulcējās 
vidusskolā un notika savstarpējā dalībnieku iepazīšanās. Interesan
ta izvērtās skolas un klašu apskate, sarunas ar skolēniem un sko
lotājiem. Vēlāk dalībnieki devās uz Ventspili, lai iepazītos ar mūsu 
skolas mācību procesa sadarbības partneriem: Ventspils jaunrades 
namu un senāko skolas māju Kurzemē amatu mājā. 

Darba nedēļas vidū, trešdienas pēcpusdienā Pāvilostas aktu zālē 
notika noslēguma konference, kur uz tikšanos ar projekta dalībnie
kiem tika aicināti Pāvilostas vidusskolas skolotāji, Pāvilostas novada 
pašvaldības darbinieki, Vērgales pamatskolas pedagogi, pārstāvji no 
Pāvilostas vidusskolas Skolas padomes, Vecāku padomes un Pāvil
ostas izglītības iestāžu pārstāvji. 

Aktu zālē pie sienām tika izkārtas vizuālas planšetes, kurās ar 
fotogrāfiju palīdzību tika atainots viss projekta darbības laiks un 
Pāvil ostas vidusskolas projektā iesaistīto pedagogu vizītes citās pro
jekta partnervalstīs.

Kā sveiciens no Pāvilostas vidusskolas konferences dalībniekiem, 
skolas popgrupas meitenes ar skaistām dziesmām mūzikas skolotā
jas Daces Bunkas vadībā un skolas tautisko deju dejotāji ar jestrām 
dejām pasniedzējas Daigas Cābeles vadībā sniedza nelielu koncertu. 

Konferenci iesāka Pāvilostas vidusskolas direktore Ingūna Griš
kēviča, kura klātesošajiem nedaudz pastāstīja par pašu projektu, tā 
izvirzītajiem mērķiem un veicamajiem uzdevumiem, kā arī nelielā 
prezentācijā pastāstīja par Pāvilostas vidusskolu, veiktajām aktivitā
tēm projekta „SmartSmallSchool”, tulkojumā „Maza Gudra Skola”, 
ietvaros un pieredzes apmaiņas braucieniem pie projekta sadar
bības partneriem Dānijā, Lietuvā, Igaunijā un Latvijā – Liepājas 
6. vsk. un Ezeres pamatskolā, kā arī par  skolas pedagogu veiktajām 
mācību mobilitātēm  Erasmus+ KA1 projekta „Wind of change”, 
tulkojumā „Pārmaiņu vēji”, ietvaros un to galvenajiem mērķiem – 
veicināt starpkultūru, projektu vadības, neformālo mācību metožu 
un radošuma kompetences. Abi projekti organiski papildina viens 
otru  un ir vērsti uz skolas attīstību, skolēnu mācīšanās motivācijas 
celšanu. Konferencē direktore pateicās projekta dalībniekiem par 
atsaucību un izteica cerību par turpmāku sadarbību starptautiskā 
līmenī, projektos iesaistot ne tikai pedagogus, bet arī pašus skolēnus.

Turpinājumā konferencē ar savu skolas prezentāciju uzstājās 
dalībnieki no Igaunijas – Pērnavas brīvās skolas kolektīvs skolas 
direktores Ilonas un skolas pedagogu Margas un Raivo sastāvā. 
Pērnavas brīvās skolas direktore klātesošos iepazīstināja ar skolas 
būtību, izvirzītajiem mērķiem un mācību procesiem skolā. Šī skola 
ir ļoti neparasta Igaunijas skola, jo tās moto skan „Skola pieder 
bērniem!” un tās darbību ar savu finansējumu pilnībā nodrošina 
vecāki, savukārt pedagogi mācību procesā cenšas skolēnus virzīt 
uz radošu, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, skolēniem nodrošinot 
aktīvas un interesantas ārpusstundu pasākumus mūzikā, teātra 
mākslā, sportā u.c. Skolā regulāri notiek dažnedažādas nometnes, 
radošas nodarbības un izpētes pasākumi. Lielāko daļu mācību 
process skolā notiek angļu valodā, kas veicina bērniem valodas 
apguvi, bet līdz ar audzēkņiem valodu apgūst vai pastiprina savas 
zināšanas angļu valodā arī pedagogi. Skolā liels uzsvars tiek likts 
uz sadarbību, savstarpēju cieņpilnu komunikāciju un draudzību. 

Savukārt mācību process un mācību vielas novērtējums bieži 
vien netiek vērtēts ar atzīmi, bet gan klasē ar pedagogu izrunāts, 
kas patika, kas neizdevās un kas bija ļoti labi. Katram skolēnam ir 
izveidota mape, kur tiek aprakstīti sasniegumi, personīgā izaugsme.

Konferenci turpināja Lietuvas Kriuku skolas pārstāvji Elena, 
Margarita un Tomas, savu skolu prezentējot ar vizuālu planšeti un 
nelielu izklāstu par skolas darbību. Skola skaitliskajā ziņā ir ļoti 
līdzīga Pāvilostas vidusskolai, tajā mācās 143 skolēni un strādā 
25 pedagogi. Arī šī Lietuvas skola saviem audzēkņiem cenšas 
nodrošināt veselīgus dzīvesveida paradumus, daudz uzturoties 
un mācoties ārpus telpām skolas laukumā, sportojot un vasarās 
piedaloties skolēnu nometnēs. Kriukai skolai ir ļoti laba sadarbības 
ar Latvijas Vecsaules skolu, ar kuru tiek rīkotas kopīgas nometnes 
gan Lietuvā, gan Latvijā. Skola interesanta ar to, ka tajā ir arī „0” 
klase, kurā mācās 6gadīgie bērni, un skolas audzēkņi ārpus paša 
mācību darba ir klasēs paši izdomā un vada dažādas sportiskas 
aktivitātes, kas palīdz skolēniem izkustēties un būt veselīgākiem.

Savukārt konferences noslēgumā ar savu pieredzi par skolas 
mācību procesa dažādošanu un izmaiņu ieviešanu skolā dalījās 
Dānijas Sonderskov vidusskolas projektu vadītājs Soren Qist 
Levring, Helle, Bianka un Marie. Soren konferences dalībniekus 
iepazīstināja ar savu skolu, kurā no 0.–10. klasei mācās 800 audzēkņu, 
bet uzsvaru viņš vēlējās likt stāstījumam par savu pieredzi, skolā 
ieviešot pirms četriem gadiem Kanādā iepazīto Vivianas Robinsones 
radīto mācīšanās modeli „Uz skolēnu centrēta mācīšanās” un 
Dānijā praktizēto Džona Hetija „uzskatāmās mācīšanas” teoriju. 
Šī apmācības modeļa primārais uzdevums ir izvērtējums, kādas 
prasmes un zināšanas nepieciešamas skolotājiem, lai veicinātu 
skolēnu zināšanu paaugstinājumu, kāds sadarbības modelis starp 
skolēnu un skolotāju nepieciešams, lai vieglāk apgūtu vielu. Svarīga 
loma modeļa īstenošanā ir arī vecākiem, kuri tiek iesaistīti mācību 
procesā. Tā galvenā doma bija, ka svarīgāk par to, kā skolotājs māca, 
ir jautājums par to, kā skolēns mācās. 

Konferences noslēgumā Pāvilostas vidusskolas direktore Ingūna 
Griškēviča pateicās visiem par interesanto konferenci, kurā ikviens 
varēja gūt sev kādas idejas, ko paņemt līdzi uz mājām un īstenot 
savā skolā, kā arī izdalīja projekta dalībniekiem sertifikātus par 
dalību projekta tikšanās reizē Pāvilostā. 

Nākamā dienā projekta dalībnieki viesojās Liepājas Raiņa 6. vi dus
skolā, kas pasludināta par „Citādu skolu”, jo mācību process te notiek 
atšķirīgi no tradicionālā mācību procesa. Šī skola Liepājā ir populāra ar 
savu interesanto pieeju mācību procesā iekļaujot jaunākās tehnoloģijas, 
tādā veidā ar skolēniem komunicējot un pasniedzot mācību vielu 
viņiem tik ļoti saprotamā veidā – planšetes, telefoni, aplikācijas, 
internetvietnes u.c. Pāvilostas vidusskolā strādā šīs skolas latviešu 
valodas skolotāja, kas iepazīstina  mūsu skolēnus ar modernākajām 
mācīšanās iespējām, izmantojot modernās tehnoloģijas, piemēram, 
daļa latviešu valodas apguves vidusskolā notiek tālmācībā. 

Projekta rezultātā tika izveidotas vairākas interesantas starptau
tiskās sadarbības iespējas. Pāvilostas skolēni tiek aicināti piedalīties 
Igaunijas Pērnavas brīvskolas starptautiskajā vasaras nometnē. Dā
nijas skola apsolīja veikt Pāvilostas vidusskolas skolotāju apmācības 
tālmācībā izmantojot Skype uzskatāmās mācīšanas metodēs. Tika 
izveidots projekts par nākotnē iespējamo Dānijas skolas skolēnu 
viesošanos pie Pāvilostas skolas skolēniem, kas varētu realizēties jau 
pavisam drīz – aprīlī.

Rakstu veidoja:
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova,

Pāvilostas vidusskolas direktore Ingūna Griškēviča un 
vidusskolas skolotāja, projekta koordinatore Inta Vīgante

Foto: M. Kurčanova

Lietuvas Kriuku skolas pārstāvji Elena, Margarita un Tomas savu 
skolu prezentē ar vizuālu plakātu.

Ar savu pieredzi dalījās Dānijas Sonderskov vidusskolas projek-
tu vadītājs Soren Qist Levring.

Konferences dalībnieku kopbilde.

Konferencē ar savu skolas prezentāciju uzstājas Pērnavas brīvās 
skolas direktore Ilona.

NOVADĀ ATZĪMĒ MIĶEĻDIENU
PĀVILOSTAS PII „DZINTARIŅŠ”

Rudens nāk, rudens nāk,
Birst lapiņas dzeltēdamas…

Lai kā mums gribētos siltās un saulainās die
nas, tomēr rudentiņš pie mums atnāca un Mi
ķeļdienā ar bērniem sasveicinājās, atnesdams sev 
līdzi vēju un rudens lapu virpuli.

Gatavojoties Miķeļdienai, bērni kopā ar vecā
kiem visu nedēļu uz bērnudārzu nesa, ko nu katrs 
savā vai omītes dārzā izaudzējuši – ķirbjus, kaba
čus, tomātus, patisonus, bietes, burkānus, ābolus 
u.c. rudens veltes, lai rotaļlaukumā  no bagātīgās 
ražas kopīgi izveidotu „Miķelīša kamolīti”. Bet 
Miķeļdienas pasākumā bērni kopā ar Rudentiņu 
dziedāja dziesmas, minēja mīklas, gāja rotaļās un, 
pats galvenais, piedalījās konkursā, kurš izaudzē
jis lielāko, smagāko kartupeli. Miķeļdienas saim

niece – Aiga cītīgi svēra katru atnesto kartupeli un 
rezultātā:
•	 3. vietu ieguva – Gabriels Martins Račis (kar

tupeļa svars – 545 g)
•	 2. vietu ieguva – Ērika Ezīte (kartupeļa svars – 

618 g)
•	 1. vietu ieguva – Brajens Biksāns (kartupeļa 

svars – 648 g)
•	 „Kartupeļu karalis” – Airita Barsukova (kartu

peļa svars – 711 g)
Noslēgumā visi smaidīgi un laimīgi mielojās ar 

kartupeļu pankūkām, lai pēc tam rotaļlaukumā va
rētu enerģiski piedalīties dažādās sporta aktivitātēs.

Lai jauks un darbīgs šis mācību gads!

Muzikālā audzinātāja Aija Gertsone

VĒRGALES PAMATSKOLĀ 
29. septembrī Vērgales pamatskolā tradicionā

li atzīmēja Miķeļdienu un svinēja Miķeļa Ozola 
dzimšanas dienu. 

Jau iepriekšējā dienā katra klase sāka iekārtot 
ražas skati zālienā pie skolas. Krāšņas un daudz
veidīgas kompozīcijas un rudens veltes tika izkār
totas apļos. Tās veltītas gan Ozolam, gan gaidāma
jai Skolotāju dienai. Bet pašā Miķeļdienā skolēni 
un skolotāji sastājās aplī ap Ozolu un vēlēja tam 
šādas rindas: 

Mans mīļais, mans labais Ozol', 
Atnākšu pie tevis pirmdien, 

Gaidi mani pirmdien. 
Mans mīļais, mans labais Ozol', 
Atnākšu pie tevis otrdien, 
Gaidi mani pirmdien, otrdien… 
Un tā līdz pat svētdienai. Jāpiebilst, ka ejot ap

kārt Ozolam un skandējot šīs rindas bija jāpietu
pas pie vārdiem „Ozols” un katras nedēļas dienas! 

Šogad svētkus kuplināja jauka trušu izstāde no 
saimniecības „Kalvenes Trusis”. Izstādi apskatīja 
gan pamatskolas kolektīvs, gan bērnudārza „Kas
tanītis” audzēkņi, arī vietējie iedzīvotāji un ciemi
ņi no kaimiņu pagasta. Trušu apskatei un iegādei 

tika piedāvāti dažnedažādu krāsu un šķirņu gar
auši. Daži truši šajā dienā ieguva sev jaunas mājas. 
Bet bērni ar neviltotu prieku vēroja izstādi, klau
sījās saimnieku stāstījumā un izmantoja izdevību 
paglāstīt pūkainos draugus. Viens šķirnes trusis 
pat priecēja visus, demonstrējot pastaigu pavadā. 

Vita Braže 

VĒRGALES PII „KASTANĪTIS”

Atkal klāt rudens ar  savu krāsainību un bagāto 
ražu. Vērgales bērnudārzā „Kastanītis” Miķeļdie
nai veltīta ražas izstāde. Paldies vecākiem, kuri   
palīdzēja saviem mazuļiem no dārzeņiem un aug
ļiem izveidot interesantas lietas – dzīvnieciņus, 
laivas, mašīnas un vēl daudz ko citu!

Un tavu prieku! Pie bērniem ciemos atnācis 
Miķelis, līdzi nesot jautrību, dziesmas, rotaļas un, 
protams, veselīgu cienastu. Cik lieliski garšo ve
selīgā kāpostu lapa! Cik skaisti sarkanas un skā
bas ir dzērvenes! Paldies rudenim par bagātajām 
veltēm!

Iestādes vadītāja
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OLIMPISKĀ DIENA 
PĀVILOSTAS NOVADA SKOLĀS

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ
Eiropas Sporta nedēļas ietvaros Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) arī šogad organizēja Vislatvijas spor

tisko pasākumu „Olimpiskā diena 2016”. „Olimpiskā diena 2016” norisinājās 531 vietās Latvijā, to vidū bija 
arī Pāvilostas vidusskola un Vērgales pamatskola. Šogad sportiskās aktivitātes tika veltītas Olimpiskā sporta 
veida – volejbola popularizēšanai. Šī gada pasākuma devīze bija „Padod bumbu!”.

No 19. līdz 22. septembrim Pāvilostas vidusskolas aktu zālē katru dienu pēc otrās mācību stundas notika 
„Olimpiskās dienas 2016” rīta rosme, kur katram skolēnam bija iespēja izkustēties mūzikas pavadījumā un 
iepazīties ar vingrinājumu kārtību. Rīta rosmi vadīja 11. klases skolniece Made Jete Jance.

23. septembrī Olimpiskās dienas rītu visi vidusskolas skolēni iesāka ar rīta  rosmi skolnieces Mades Jetes 
vadībā Pāvilostas sporta zālē. Turpinājumā skolas mācību telpās katrs 1.–4. klašu skolēns zīmēja zīmējumus 
„Mana sapņu bumba”, kas tika izvietoti apskatei skolas trešā stāva gaitenī. Tad jau arī bija pienācis laiks sportis
kām aktivitātēm – stafetēm ar bumbu un  volejbola elementiem skolas aktu zālē.

Tikmēr 5. un 6. klašu komandas Pāvilostas sporta zālē aizrautīgi savā starpā izspēlēja spēli „Gaisa bumba”. 
Savukārt 7.–12. klašu komandas ar lielu apņēmību rādīja meistarību volejbola spēlē.

Bet plkst.11:00 bija pienācis ilgi gaidītais brīdis – tikšanās ar šī gada Olimpisko vēstnesi, U19 meiteņu 
volejbola valsts vienības līderi, Latvijas pludmales volejbolisti, Murjāņu sporta  ģimnāzijas audzēkni, kuldīdz
nieci Paulu Nikolu Ņečiporuku, kura atbildēja uz klātesošo jautājumiem un dalījās pieredzē ar saviem sa
sniegumiem, pieminot, ka, profesionāli spēlējot volejbolu, izklaides pasākumiem atliek vien ļoti niecīgs laiks. 
Katra diena rit pēc stingra grafika, vasaras periodā jāpiedalās sporta nometnēs un brīvā laika praktiski nav. 
Pēc iepazīšanās pusstundas visi vienojās kopīgā fotogrāfijā, pēc kuras sekoja autogrāfu saņemšana no jaunās 
volejbolistes Paulas.

Pāvilostas vidusskolas administrācija saka lielu paldies Pāvilostas novada pašvaldības metodiķei izglītības 
un kultūras jomā Silvijai Lejai, kura sadarbībā ar Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu 
palīdzēja noorganizēt tikšanos ar Olimpisko vēstnesi, kā arī Pāvilostas vidusskolas sporta skolotājam Zintim 
Vīgulim, 1.–4. klašu audzinātājām Ivetai Arājai, Gaidai Benetei, Intai Priedoliņai un Agritai Valkašai par sporta 
sacensību organizēšanu un vadīšanu mazajām klasēm.

Marita Rolmane

VĒRGALES PAMATSKOLĀ 
23. septembra rītā Vērgales pamatskolas skolē

ni un skolotāji pulcējās Vērgales sporta namā, lai 
ar nelielu iesildīšanos sagatavotos Olimpiskajai 
dienai, kuras devīze bija „Padod bumbu!”. 

Tā kā šī gada tēma bija volejbols, tad viss šīs 
dienas ietvaros bija saistīts ar šo sporta veidu. 
Vispirms jaunāko klašu skolēni sporta skolotāja 
Eināra Vārsberga vadībā izpildīja dažādas stafetes, 
kurās ne vien jāparāda veiklība, bet papildus jārī

kojas arī ar volejbola bumbu. 
Pēc šīm aktivitātēm sekoja 
tikšanās ar Murjāņu sporta 
ģimnāzijas audzēkni no Kul
dīgas, Paulu Nikolu ŅEČI
PORUKU. Vispirms skolēni, 
skolotāji un Paula kopīgi 
mūzikas pavadījumā izpildīja 
tradicionālo rīta rosmi, bet 
pēc tam ikviens varēja uzdot 
jautājumus jaunajai sportis
tei. Vērgales pamatskolai par 
piemiņu volejboliste atstāja 
autogrāfu uz volejbola bum
bas, bet skolēniem uz sporta 
krekliem, papīra hantelēm un 
rokām. 

Olimpiskā die
na Vērgales sporta 
namā noslēdzās ar 
volejbola turnīru 
starp vecāko klašu 
skolēniem. Klasēs 
ar mazāku skolēnu 
skaitu spēlē pie
dalījās arī sporta 
skolotāji  – Gints 
Juriks un Einārs  
Vārsbergs. 

Vita Braže

Bildes no 
pasākuma skatīt 

www.pavilosta.lv 
sadaļā „Notikušie 

pasākumi”.

PULCIŅU GRAFIKS VĒRGALES PAMATSKOLĀ 
2016./2017. m. g.

Pulciņa 
nosaukums

Mēģinājuma laiks
(diena, laiks, vieta) Vadītājs

Tautisko deju pulciņš 
1. klasei

Ceturtdienās,
no plkst. 13:00–13:40,
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Tautisko deju pulciņš 
2.–3. klasei

Pirmdienās un trešdienās
no plkst. 13:00–13:40,
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Tautisko deju pulciņš 
4. klasei

Trešdienās 
no plkst. 13:50–14:30,
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Tautisko deju pulciņš 
5.–9. klasei

Pirmdienās,
no plkst. 14:40–15:20,
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Pulciņš „Dabas pētnieks” 
  3. klasei

Piektdienās,
no plkst. 13:00–13:40,
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Vērgales pamatskolas sporta 
pulciņš 1.–9. klasei

Otrdienās 
no plkst. 13:50–1 4:30 un 

no plkst.14:40–15:20,
ceturtdienās

no plkst. 14:40–15:20,
Vērgales sporta hallē

Einārs Vārsbergs

Folkloras kapela 
Otrdienās 

no plkst. 14:40–15:20
Vērgales pamatskolā

Marita Kalēja

Folkloras kopa 
4. un 8. klasei

Trešdienās,
no plkst. 14:40–15:20,
Vērgales pamatskolā

Marita Kalēja

Folkloras kopa 
4. klasei

Ceturtdienās,
no plkst. 13:50–14:30,
Vērgales pamatskolā

Marita Kalēja

Vokālais ansamblis 
2.–4. klasei

Otrdienās un ceturtdienās
no plkst. 13:00–13:40, 
Vērgales pamatskolā

Marita Kalēja

Vizuāli plastiskās mākslas 
pulciņš 

4., 5. un 8. klasei

4. klasei otrdienās
no plkst. 13:50–14:30,

5. un 8. klasei trešdienās
no plkst. 14:40–15:20,
Vērgales pamatskolā

Vija Jegoruškina

Šūšanas pulciņš 
5., 7. un 8. klasei

7. klasei otrdienās,
no plkst. 13.50–14.30,

5. un 8. klasei otrdienās,
no plkst. 14:40–15:20,
Vērgales pamatskolā

Vija Jegoruškina

Angļu valodas sarunas pulciņš 
1.–4. klasei

Pirmdienās,
no plkst. 14:40–15:20,
Vērgales pamatskolā

Ivita Meļķe

PULCIŅU GRAFIKS PĀVILOSTAS 
VIDUSSKOLĀ 2016./2017. m. g.

Pulciņa
nosaukums

Mēģinājuma laiks
(diena, laiks, vieta) Vadītājs

Kora pulciņš 
1.–4. klasei

Pirmdienās, trešdienās
 no plkst. 13:00–13:40, 
Pāvilostas vidusskolā

Dace Bunka

Kora pulciņš 
5.–12. klasei

Piektdienās
 no plkst. 13:45–15:25, 
Pāvilostas vidusskolā

Dace Bunka

Popgrupas pulciņš 
2.–4. klasei

Otrdienās 
no plkst. 13:00–13:40, 
Pāvilostas vidusskolā

Dace Bunka

Popgrupas pulciņš „K.R.A.M.S” 
6.–8. klasei

Pirmdienās 
no plkst. 14:25–15:10, 
Pāvilostas vidusskolā

Dace Bunka

Brīvā laika pavadīšanas pulciņš 
„Spēles ar draugiem” 

1.–2. klasei

Otrdienās
no plkst. 13:45–14:45, 

Pāvilostas vidusskolas aktu zālē
Ludmila Vasiļčika

Sporta pulciņš
„Sports visiem”

5.–12. klasei

Pirmdienās 
no plkst. 14:30–16:30;

trešdienās
no plkst. 14:30–18:30, 
Pāvilostas sporta hallē

Zintis Vīgulis

Debašu un novada izziņas 
pulciņš 6.–12. klasei

Ceturtdienās 
no plkst. 13:45–14:25 un

no plkst. 14:30–15:10
Pāvilostas vidusskolā

Ārija Paipa

Dizaina pamati un kokapstrāde 
5.–9. klasei

Trešdienās 
no plkst. 15:10–17:10; 

no plkst. 15:10–15:50 un
no plkst. 16:00–16:40
Pāvilostas vidusskolā

Andris Paipa
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Atklāj piemiņas plāksni Latvijas 
otrajam Valsts prezidentam!

                  Tavs laiks 
Vai saimnieko pļavā vai mežā, 
Vai jūra tavs darbības lauks,
Lai vienmēr tas būtu kā dziesma, 
Kas ikdienas gaitās iet līdz.

Ja pavadīs tevi liesma 
Kas mūžības ceļos mūs sauc 
Tad vairāk vēl tā kā dziesma, 
Kas tālajos apvāršņos trauc.  

Nelauzies rītdienas durvīs 
Pateicies mirklim kas dots. 
Mirklis no mūžības nācis, 
Mūžībai aizies tas līdz.  

Piedz.
Rīts taču nenāk no tevis, 
Kaut smiekli un sāpes to jūt. 
Pateicies Tam kas to devis, 
Lai laimīgs tu varētu būt. 

/Zigurds Pētersons,  
sarakstījis 2015. gada jūlijā/

Šī sacenieka Zigurda Pētersona pašrakstītā 
dziesma bija kā veltījums 
22.  septembra īpašajam pa
sākumam, kur par godu Lat
vijas otrajam prezidentam 
Gustavam Zemgalam, kuram 
šogad tiek atzīmēta 145. ga
dadiena, pie bijušās Sakas 
skolas tika atklāta piemiņas 
plāksne. 

Pasākums iesākās ar Lat
vijas valsts himnu, kam mu
zikālo pavadījumu nodro
šināja vidusskolas mūzikas 
skolotāja Dace Bunka, un 
vidusskolas skolnieču dzeju 
priekšlasījumiem. Turpinājumā Pāvilostas vidus
skolas vēstures skolotāja Ārija Paipa klātesošajiem 
pastāstīja par vēsturiskajiem faktiem saistītiem ar 
Gustavu Zemgalu. Būdams pavisam mazs, Gus
tavs ar ģimeni uz toreizējo Upesmuižas pagastu 
pārcēlies no Džūkstes pagasta Zemgalē. Viņa tēvs 
bijis galdnieks pie barona Lilienfelda. Latvijas 
otrais Valsts prezidents toreizējā Upesmuižas pa
gastā nodzīvojis divpadsmit gadus, skolas gaitas 
uzsācis un mācījies tieši Sakas skolā. Pēc tam mā
cības turpināja Rīgā. 1929. gadā Gustavs Zemgals 
nu jau kā Latvijas valsts prezidents ieradās Pāvil
ostā kā goda viesis uz Pāvilostas piecdesmitgades 
svinībām. Pāvilostā Piecdesmitgades parkā vēl 
šodien lepni aug prezidenta toreiz stādītais ozols.

Doma par piemiņas plāksnes izveidi un uzstā
dīšanu pie bijušās Sakas skolas pieder biedrības 
„Sapņu tilti” vadītājai Mairai Brūderei, kura sa
zinājusies ar Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
vadītāju Irinu Kurčanovu un ierosinājusi ideju par 
sava veida pieminekļa jeb piemiņas vietas izvei

di Sakā pie bijušās skolas Latvijas otrajam prezi
dentam Gustavam Zemgalam. Sadarbības rezul
tātā tapusi kuldīdznieka Māra Kārkliņa veidotā 
plāksne, kuras izgatavošanu finansiāli atbalstījusi 
gan Pāvilostas novada pašvaldība, gan Nacionālā 
apvienība un Rīgas amatniecības kamera. Liels 
paldies par organizatoriskiem un saimnieciskiem 
darbiem saistībā ar plāksnes izgatavošanu un 
uzstādīšanu pie bijušās Sakas skolas sakāma arī 
Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoram 
Alfrēdam Magonem.

Turpinājumā pēc svinīgās piemiņas plāksnes 
atklāšanas visi klātesošajie baudīja īstas lauku ru
dzu maizes riecienu, kas, pēc vēstures skolotājas 
Ārijas Paipas stāstītā, visvairāk no bērnības pali
kusi atmiņā Gustavam Zemgalam – īstena rudzu 
lauku maizes smarža.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Bildes no pasākuma skatīt www.pavilosta.lv sadaļā 
„Notikušie pasākumi”.

Pāvilostas koristes un 
dejotāji koncertē Ukrainā

Kamēr vieni 1. septembri atzīmēja kā pirmo 
skolas dienu jeb Zinību dienu, tikmēr Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama sieviešu koris „Sīga”, vidē
jās paaudzes deju kolektīvs „Mārsils” un pašval
dības delegācija lika ceļojuma somas un tērpus 
tūrisma biroja „Mārīte” autobusā, lai dotos garajā 
braucienā uz Ukrainu, kur Pāvilostas korim un 
dejotājiem 3. un 4. septembrī Rahivas pilsētā bija 
paredzēta uzstāšanās XXIII starptautiskajā gucuļu 
festivālā un XVI gucuļu kulinārajā festivālā –  tir
dziņā „Gucuļu brinza”.

Veicot garo pārbraucienu uz tālo Aizkarpatu 
pilsētu Rahivu, piektdienā, 2. septembrī, piestā
jām Ļvovā, kurā koristēm un dejotājiem bija no
organizēta ekskursija pa skaisto Ukrainas pilsētu, 
bet Pāvilostas novada pašvaldības delegācija do
mes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona, izpilddi
rektora Alfrēda Magones, projektu koordinatores 
Vizmas Ģēģeres un sabiedrisko attiecību speciā
listes Maritas Kurčanovas sastāvā devās uz tikša
nos ar Latvijas Republikas goda konsulu Ukrainā 
Vlodomiru Gortsulu. Pēc tikšanās ar goda kon
sulu, delegācija devās uz Ļvovas apgabala pilsētu 
Gorodok, ar kuru Pāvilostas novadam ir slēgts 
sadraudzības un sadarbības līgums, un ar kuru 
jau vairākkārt ir notikušas delegāciju apmaiņu 
vizītes. Arī šajā reizē viesojāmies Gorodokā, lai 
satiktu pērnā gadā jaunievēlēto Gorodok pilsētas 
mēru Romānu Košaku, kuram līdz šim nav bijusi 
izdevība viesoties Pāvilostā, kā arī lai stiprinātu 
sadraudzības un sadarbības saites.

Sestdienas, 3. septembra, agrā rītā ieradāmies 
Rahivā, kurā tik tikko bija iesācies festivāla „Gu
cuļu brinza” pirmā dienas svētku gājiens. Arī Pā
vilostas novada pārstāvji, vareni un plaši plīvojot 
Latvijas un Pāvilostas karogam, stājās gājiena 
rindās. Pāvilostas koristes un dejotājus ukraiņi 
uzņēma ar lielu sajūsmu, jaukiem sveicieniem un 
pastiprinātu uzmanību. Gandrīz ikviens gājiena 
skatītājs vēlējās sev par piemiņu nofotografēties 
ar skaistajām koristēm un dejotājām vai arī ar 
brašajiem dejotāju vīriem. Daudz jauku kompli
mentu saņēmām par mūsu tautastērpiem un garā 
auguma dejotāju vīriem. Svētku gājiens veda cauri 
kalnainām ieliņām, kur gar malām bija izvietoju
šies tirgotāji ar viņu nacionālām lietām – brinzas 
sieru, kokgriezumiem, keramiku, maizi, mājas 
vīnu, aitu vilnas izstrādājumiem, pinumiem u.c. 
Pašā augstākajā Rahivas pilsētas punktā iekārtota 
estrāde, kurā festivāla gājiena dalībniekus gaidīja 
aitu gani ar lielām taurēm. Sanākot visiem dalīb
niekiem estrādē, iesākās festivāla pirmās dienas 
koncerts un svētku uzrunas. 

Pāvilostas sieviešu korim un dejotājiem sest
dienas vakarpusē bija paredzēta uzstāšanās netālu 
no Rahivas esošajā ciematiņā Kostilivka. Ierodo
ties viesmīlīgajā ciematiņā, tās pārvaldniece laip
ni pastāstīja par ciematiņu un parādīja ciemata 
lepnumu – robežzīmi, kas apliecina, ka tieši šeit 

ir Eiropas centrs. Vēlāk tikām aicināti pie svētku 
galdiem, kur tikām cienāti ar ukraiņu nacionālo 
virtuvi. Kā pateicību par viesmīlību un silto uz
ņemšanu, Pāvilostas koristes veltīja namamātēm 
dziesmu. Turpinājumā devāmies uz vietējo kultū
ras namu, kur notika vakara koncerts. Koncerta 
apmeklētāji bija sajūsmā par latviešu dziesmām 
un dejām, un vēlējās, lai iemācam arī viņiem kādu 
savu deju. Jautrā dejošana un dziedāšana izvērsās 
par jauku pasākumu, kurā arī mēs tikām ierauti 
ašos ukraiņu deju ritmos un virpuļos. Pēc kon
certa bija sajūta, ka esam ieguvuši daudz jauku 
draugu.

Svētdienas rīts uzausa ar siltu sauli kalnaina
jā apvidū un festivāla otrās dienas sākumu. Arī šī 
diena iesākās ar svētku gājienu cauri visai pilsētai 
uz estrādi pašā augstākajā Rahivas vietā un dau
dziem tirgotājiem ielu malās, tik šoreiz cilvēku un 
svētku viesu bija divtik vairāk kā sestdienā. Un 
nav brīnums, jo Ukrainā daudzi strādā arī sestdie
nās, bet vienīgā brīvdiena ir tikai svētdiena. Visas 
dienas garumā Rahivas estrādē notika koncerts, 
izskanot daudzām ukraiņu tautas dziesmām un 
dejām, dzejai un populārajai ukraiņu estrādes 
mūzikai. Estrādes teritorijā bija izvietotas arī im
provizētas kalnaino ciematu sētas, kurā ukraiņi 
prezentēja savu dzīvesveidu, nacionālo virtuvi, 
rokdarbus un amatniecību. Tajās ikviens tika 
laipni uzņemts un cienāts, jūtoties kā ilgi gaidīts 
draugs.

Vēlā pēcpusdienā bija pienākusi kārtā uzstā
ties arī Pāvilostas sieviešu korim „Sīga” un vidējās 
paaudzes deju kolektīvam „Mārsils”. Pāvilostas 
sieviešu koris klausītājiem izpildīja trīs latviešu 
dziesmas, papildinot savu uzstāšanos ar Gunitas 
Riežnieces kokles spēli un Āra Burkina spēlētās 
obojas skaņām. Tieši šim koncertam par godu ko
ris bija iemācījies arī vienu ukraiņu dziesmu, kuru 
koncerta klausītāji uzņēma ar sajūsmu un aplau
dēja kājās stāvot. Bet Pāvilostas vidējās paaudzes 
deju kolektīva dejotās jestrās dejas lika ukraiņu 
publikas kājām un rokām kustēties līdzi dziesmas 
ritmos. Koristu un dejotāju uzstāšanās noslēdzās 
ar skaļiem aplausiem un sajūsmas saucieniem. 
Gaisā virmoja gandarījuma izjūtas. Pēc koncerta 
no festivāla organizatoriem saņēmām uzaicināju
mu piedalīties arī nākamā gada festivālā „Gucuļu 
brinza”.

Garajā mājupceļā no Pāvilostas kora dalībnie
cēm un dejotājiem bija dzirdamas tikai pozitīvas 
emocijas – gan par skaisto, kalnaino apvidu un 
Karpatu kalniem, gan par ļoti viesmīlīgo ukrai
ņu tautu. Ja pirms brauciena uz Ukrainu daudzus 
māca bažas par kara skarto zemi Ukrainu un viņu 
drošību tur, tad, dodoties mājās uz Latviju, dau
dziem bija pat žēl pamest šo valsti. Daudzi izteica 
vēlmi vēlreiz atgriezties Ukrainā! 

Pāvilostas novada pašvaldības un kolektīvu 
dalībnieku vārdā vēlreiz sakām paldies kora „Sīga” 
diriģentei un vadītājai Lienei Brečai un vidējās pa
audzes deju kolektīva „Mārsils” vadītājiem Daigai 
Cābelei un Eināram Vārsbergam par ieguldīto 
lielo darbu, laiku un emocijām, sagatavojot dalīb
niekus dalībai festivālā. Liels paldies sakāms arī 
Pāvilostas novada domei par finansiālo atbalstu, 
mājražotāja – zemnieku saimniecības „Kalniņkal
ni” veikalam „Ganību māja” par pīrāgiem, paldies 
arī Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājai Sil
vai Vārsbergai par atbalstu un liels paldies tūrisma 
biroja „Mārīte” autobusa šoferiem Aināram un 
Viktoram par skanīgo, jautro un drošo braucienu.

Jau trešo gadu ciešā sadarbībā sieviešu korim 

ar vidējās paaudzes deju kolektīva dejotājiem tiek 
kopīgi koncertēts – 2014. gada jūnijā piedaloties 
Burtnieku novada svētkos, 2015. gada augustā vie
sojoties un koncertējot Vācijā, bet šogad septembrī 
ar dziesmām un dejām kuplinot festivālu „Gucuļu 
brinza”. Tas noteikti nav viss, tas ir tikai sākums šā
dai jaukai sadarbībai un koncertēšanai! Ir jau iezī
mējušies savi plāni jau arī uz nākamo gadu. 

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties 
www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”

„Vērgalīte” piedalās 
Kurzemes dzejas dienā

24. septembrī Liepājā 
notika Kurzemes dzejas 
diena, kas pulcēja radošus 
kurzemniekus. Dzejas die
nas noslēguma pasākumā 
koncertzālē „Lielais dzin
tars” piedalījās arī vidējās 
paaudzes deju kolektīvs 
„Vērgalīte”.

Dzejas dienas moto šo
gad bija Olafa Gūtmaņa 
dzejas rindas – „Caur Kur
zemi kā caur sidraba bir
zi...”, un tā noslēdza šī gada 
Dzejas dienu pasākumu 
ciklu Liepājā un iezīmēja 
Olafa Gūtmaņa atceres gada aizsākumu. 

Dzejas dienas noslēgumā koncertzālē „Lielais dzintars” varēja klausīties Olafa Gūtmaņa dzejas lasī
jumus un skatīties tautastērpu parādi, kurā „Vērgalītes” dejotāji rādīja savā pūrā esošos Kurzemes tau
tastērpus – Asītes, Priekules, Lībiešu, Kuldīgas, Alsungas, Sakas un Nīcas. 

VPDK „Vērgalīte” dalībniece Ieva Skābarde
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No šā gada 3. līdz 10. oktobrim Vērgales kul-
tūras namā bija skatāma ceļojošā izstāde „Bēr-
ni pielaiko karjeru”, kas līdz šim apmeklētājus 
priecēja koncertzālē „Liepājas dzintars”, un tagad 
turpina savu ceļu, dodoties uz dažādiem Kurze
mes novadiem. Turpmāk izstādi varēs vērot arī 
Priekulē un Nīcā. Viesojoties galvaspilsētā tā būs 
apskatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā „Gais
mas pils”. 

„Izstādes mērķis ir motivēt bērnus un jaunie
šus pilnveidot savus talantus un spējas, kā arī aici
nāt ikvienai ģimenei aizdomāties, kā viņi var palī
dzēt savām atvasēm jau no mazotnes daudzpusīgi 
attīstīties un izkopt talantus, darot to, kas vislabāk 
izdodas un patīk,” skaidro projekta „Bērni pie
laiko karjeru” producente un estētikas izglītības 
studijas „Liepājas Modes un Mākslas Studija” va
dītāja Tatjana Jaremčuka. Viņa izsaka prieku, ka 
izstāde izraisa lielu interesi arī no izglītības ies
tādēm, kuru dažāda vecuma klašu skolēni kuplā 
skaitā to apmeklēja un novērtēja pozitīvo iezīmi, 
ka noderīga informācija tiek pasniegta tik radošā 
un interaktīvā veidā”. 

Jāpiemin fakts, ka „Bērni pielaiko karjeru” 
saistoša liekas kā pirmsskolas vecuma bērniem, 
tā pamatskolas vecuma bērniem un arī viņu ve
cākiem, un vecvecākiem, dodot iespēju ģimenei 
kopīgi pavadīt laiku un pievērst bērnu uzmanību 
sevis izzināšanai un nākotnes karjeras izvēlei. 

Jau ziņots, ka projektā iesaistījās vairākas 
Latvijā zināmas personības, dziedātāja Agnese 

Rakovska, pavārs 
un pasaules garšu 
pētnieks Mārtiņš Sir
mais, basketbolists 
Kristaps Porziņģis, 
māksliniece Elita 
Patmalniece, aktrise 
Agnese Jēkabsone, 
raidījumu vadītāja 
Eva Ikstena, uzņē
mējs Artis Daugins, 
dzīvnieku patversmes 
„Lauvas sirds” vadītā
ja Nora Brūdere, kuri 
iepazīstināja bērnus 
ar savu ceļu uz pa
nākumiem, tādējādi 
motivējot viņus sap
ņot par savu nākotni, 
kā arī apzināties un 
izkopt talantus, kuri 
noderēs karjeras ceļa 
veidošanā. 

Izstāde guvusi atzinību un pozitīvas atsauk
smes gan no kultūras cienītājiem Liepājā, gan 
no tuvāko pilsētu viesiem – Grobiņas, Talsiem, 
Ventspils un Kuldīgas.

Izstādes „Bērni pielaiko karjeru” ietvaros no 
3. septembra līdz 3. decembrim norisinās rado-
šais mākslas un dizaina darbu konkurss „Mana 
sapņu profesija”. Konkursā tika aicināti piedalī-
ties arī Pāvilostas novada izglītības iestādes.

Vērgales kultūras namā bija apskatāma izstāde 
„Bērni pielaiko karjeru”

Konkursā aicināti piedalīties 
bērni no trīs līdz 16 gadu vecu
mam. Radošie darbi tiks vērtēti 
trīs vecuma grupās – pirmssko
las vecuma bērni no 3 gadiem, 
sākumskolas skolēni no 1. līdz 
4. klasei un pamatskolas skolēni 
no 5. līdz 9. klasei.

Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jaunie
šu radošumu, aicināt domāt par savu nākotni jau 
izglītības iestādē, iztēlojoties sevi savā sapņu pro
fesijā, izzināt un attīstīt savas radošās spējas un 
talantus.

Zīmējumus varēs iesniegt ceļojošās izstādes 
norises vietās, kā arī „Liepājas Modes un Māks
las Studijā”. Pēc profesionālas žūrijas vērtējuma 
labākie darbi nākamā gada martā būs apskatāmi 

izstādē un desmit radošāko darbu autori saņems 
vērtīgas balvas no projekta atbalstītājiem.

Izstāde „Bērni pielaiko karjeru” tiek rīkota ar 
Liepājas pašvaldības, Liepājas Kultūras pārvaldes 
un vairāku organizāciju un uzņēmumu materiālu 
atbalstu. Vairāk informācijas par projektu un vi
deo ar projekta dalībniekiem pieejami Facebook 
lapā: 
https://www.facebook.com/bernipielaikokarjeru .

Informāciju sagatavoja:
Tatjana Jaremčuka

Liepājas Modes un Mākslas Studija vadītāja

 E-pasts:  info@lmms.lv
Mob. (+371) 29860943

Septembris Latvijā atnāk ne vien ar košām lapām un rudens 
ziediem, bet arī ar Dzejas dienām, tādēļ 9. septembrī arī  Vērgales 
bibliotēkā ikviens tika aicināts uz tikšanos ar dzeju un tās autoriem. 

Šoreiz bibliotēkā uz tikšanos ar klausītājiem bija ieradusies vēr

galniece Rasma Vērniece un Mirdza Grauduže ar Tāšu metodistu 
draudzes ansambli „Baltās rozes”. R. Vērnieces vārds ir pazīstams 
ne tikai Vērgalē, bet arī ārpus tās. Pasākuma laikā dzejniece klāteso
šajiem lasīja dzeju no nesen izdotām divām dzejoļu grāmatām „No 
sirds”, kurā ir lasāma arī Eleonoras Pirktiņas dzeja. Savukārt Tāšu 
metodistu draudzes ansamblis izpildīja dziesmas, kur gan vārdu, 
gan mūzikas autore ir M. Grauduže, kā arī dziesmas ar R. Vērnie
ces vārdiem. Pasākuma gaitā M. Grauduže nolasīja vairākus savus 
dzejoļus, bet noslēgumā dzejas autores un ansambļa dalībnieces 
saņēma svecīti ar Vērgales skatu un krāšņus rudens ziedus no klau
sītājiem. 

Vita Braže 

Rudenīgs dzejolis
Vij’ rudens zilu miķelīšu vilni,
Kā košu akcentu klāt pīlādžogas sien,
Klāj zelta lapu paklāju uz takas,
Un smagiem soļiem ziemai pretī brien.

Es priecājos par rudenīgo dienu,
Par bērzu birzēm, kuras zeltā mirdz,
Par rudzu zelmeni, kas zaļo man pie kājām,
Un pateicībā Dievam gavilē man sirds.

Lai arī saule biežāk paslēpj vaigu,
Lai tumšus mākoņus un miglu trenkā vējš,
Es neskumstu, jo tāds ir dabas likums,
Un viss šai pasaulē ir pārejošs.

Drīz vien jau sniegi saulē dzirkstīs,
Aizmigušos kokus sarma izgreznos,
Uz dievnamu pa baltu ceļu iešu,
Par skaistumu šo Dievam pateikšos.

Pēc baltās ziemas atkal pavasaris,
Zemi pāri ies,
Liks dzidri zvanīt sniegpulksteņu zvaniem,
Un priecīgs bērzu zaros šūposies.

Nav vārdos izsakāms, cik skaista ir šī zeme,
Vai saule spīd, snieg sniegs, vai lietus līst,
Par katru gadalaiku Dieva roka stiepta,
Par katru dienu varu pateikties. 

                                                 
                                                                       /R. Vērniece/

Pāvilostas bibliotēkā notiek Dzejas dienu pasākums bērniem
Septembra mēnesis ir ne tikai zinību mēnesis, kas sauc uz 

skolu, bet arī dzejas mēnesis. Tradicionāli Dzejas dienām par 
godu Pāvilostas bibliotēkā notiek arī dažnedažādi pasākumi gan 
lieliem, gan maziem. 

29. septembrī Pāvilostas bibliotēkas darbinieces Mairita Vī
tola un Elīna Horna aicināja pie sevis ciemos Pāvilostas vidus
skolas jaunākās klasītes, lai kopā ar bērnu grāmatu rakstnieci un 
dzejnieci Ievu Samausku uzburtu kādu jauku dzejoli. 

Dzejas dienas pasākums iesākās ar jauku skolas meiteņu Ger
das un Petras dziesmiņu mūzikas skolotājas Daces Bunkas va
dībā, bet bibliotēkas vadītāja Mairita iepazīstināja klātesošos ar 
jaunāko Ievas Samauskas grāmatiņu bērniem „Muša, kura gri
bēja būt lidmašīna”. Nolasot bērniem priekšā nelielu fragmentu 
no grāmatas, bibliotēkas vadītāja raisīja bērnos iztēli un iedves
moja grāmatiņu izlasīt, rodot atbildi, vai mušai izdevās piepildīt 
savu vēlešanos. Pirms tam skolēniem bija pašiem arī jāuzraksta, 
uz kādu vietu pasaulē tad viņi ar savu klasīti vēlētos aizlidot. 
Bērnu atbildes bija visdažādākās – Portugāle, Legolande, Pasaku 
mežs u.c. Dzejniece Ieva katram arī novēlēja savu sapni piepildīt. 

Pasākumu turpināja bērnu dzejniece Ieva, nolasot viņas sa
cerētus dzejoļus no vēl tikai topošās bērnu dzejoļu grāmatas par 
citu bērnu sapņiem – vēlēšanās par mazu sunīti, par burvju nū
jiņu, saldām konfekšu bumbiņām, kas padara neredzamu, un vēl 

daudzas citas bērnu vēlēšanās. 
Arī zālē sēdošie skolēni izteica 
savu viskvēlāko vēlēšanos. 

Pasākuma ietvaros Ieva Sa
mauska, lasot savus dzejolīšus, 
bērniem lika minēt arī mīklas 
un veikt dazādus uzdevumus  – 
bija jāizdomā dzejolim nosau
kums vai dzejoļa beigas, bija 
dzejolī jāieliek vārds ar atskaņu, 
bet pats interesantākais uzde
vums bija atminēt Rīgas ielu 
nosaukumus, kur dzejniece bija 
kādai Rīgas ielai veltījusi mazu 
dzejolīti. Bērni balvās par atjau
tību saņēma pateicības kartiņu 
ar dzejnieces Ievas Samauskas 
dzejolīti un parakstu.

Dzejas dienas pasākuma iz
skaņā skolnieces Gerda un Petra 
nodziedāja vēl vienu dziesmu ar aicinājumu „Bērni, lasīsim 
grāmatas!”, kas bija lielisks atvadu sveiciens gan dzejniecei, gan 
biblitēkas darbiniecēm. Bet bibliotēkas darbinieces Mairita un 

Elīna teica paldies, katram dāvājot raibu rudens lapu ar saldu 
konfekti un ticējumu par Miķeļa dienu.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vērgalē atzīmē Dzejas dienas
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 Vērgales „Vakarvējam” – 15!
17. septembrī Vērgales kultūras namā senioru ansamblis „Vakarvējš” atzīmēja 15 gadu ju

bileju! Uz jubilejas koncertu ieradās senie dziesmu draugi no tuvienes un tālienes. 
Jubilejas pasākumu atklāja Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane, un, skanot 

Noras Kurmes izpildītajai dziesmai „Mīlu rudens vējus”, zālē svinīgi ienāca ansambļa „Va
karvējš” dalībnieces – Ausma OZOLA, Irēna OZOLA, Brigita PETROVICA, Sarmīte KUP
LĀ, Raisa KRAUZE un ansambļa vadītāja Līvija JANSONE. Uz pasākumu ieradušies bija arī 
ansambļa bijušie dalībnieki – Valija Vilsone, Renāte Poriņa, Māra Namniece, Valdis Vītoliņš 
un Edvīns Gausmanis. Sevišķi aizkustinoša bija ansambļa pirmā sastāva dalībnieces Lidijas 
Gaitnieces ierašanās pasākumā, jo 96 dzīves gadi ir nozīmīgs vecums. No debesu maliņas 
noraudzījās bijušie dziedātāji Miķelis Poriņš, Māra Aniņa, Biruta Mača un Velta Bēta.

Vērgales ansamblis „Vakarvējš” saņēma apsveikumus no Vērgales pagasta pārvaldes vadī
tāja Jāņa Vitrupa, kurš pasniedza pateicības rakstu par ilggadēju ansambļa vadīšanu tā vadītā
jai un dibinātājai Līvijai Jansonei, bet visus15 gadus ar ansambli ir kopā un pateicības rakstus 
saņēma Irēna Ozola un Brigita Petrovica, un, protams, neizpalika ziedi pārējām dalībniecēm. 
Ansamblis saņēma sveicienu  arī   no Pāvilostas novada pašvaldības metodiķes kultūras un 
izglītības jomā Silvijas Lejas. Un tad sākās koncerts. 

Ar dziesmām visus priecēja dziesmu draugi no – Durbes „Mežābele”, Liepājas „Kurze
mīte”, Grobiņas jauktais ansamblis „Tev”, vīru ansamblis „Tev” un Grobiņas līnijdeju grupa 
„Tev”, Aizputes „Uzmet garu!” un divi „Vakarvēju” kolektīvi no Jelgavas novada – dziedošais 
vokālais ansamblis no Vilces un Eiropas deju grupas dalībnieces no Vircavas. Dziesmas mijās 
ar dejām, apsveikuma vārdiem un dāvanām, visa laba vēlējumiem, aplausi un līdzi dziedāša
na, smaidi un asariņas acīs – īpaši, kad Lidija Gaitniece no galvas skaitīja Poruka dzejoli…

Koncerta nobeigumā ansambļa ,,Vakarvējš’’ dalībnieces un vadītāja pateicās visiem dzies
mu un deju draugu kolektīviem un viņu vadītājiem, visiem, kas atnāca uz pasākumu. Par 
sirsnīgo atbalstu liels paldies skolas saimniecei Sarmītei, SIA „Muižkalniņi” kolektīvam, ko
operatīvai sabiedrībai „Vērgale1”, Vērgales kultūras nama vadītājai Velgai Freimanei. Pēc 
koncerta bija lielā bildēšanās un pasākums turpinājās ar saviesīgo daļu – balli. 

Vita Braže 

Bildes no jubilejas pasākuma skatīt www.pavilosta.lv sadaļā  
„Notikušie pasākumi”.

Pāvilostas novads startē 
Latvijas čempionu kausā

18. septembrī Saldus sporta namā Pāvil
ostas novada basketbola komanda aizvadīja 
Latvijas čempionu kausa spēles basketbo
lā. E apakšgrupā bija jāsacenšas ar BK „Tu
kums” un Liepājas pašvaldības policiju. 
Pirmajā spēlē pret BK „Tukums”  Pāvilostas 
novada basketbolisti spēles sākumā izvir
zījās vadībā un pēc pirmā puslaika atradās 
drošā vadībā ar +11. Otro spēles puslaiku 
apņēmīgāk uzsāka Tukuma basketbolisti un, 
tuvojoties spēles izskaņai, tablo vēstīja neiz
šķirtu 66:66. Pēdējais uzbrukums piederēja 
mūsu basketbolistiem, kurš bija nesekmīgs 
un sekoja piecu minūšu pagarinājums. Paga
rinājumā izteikts pārsvars bija Pāvilostas no
vadam un spēle noslēdzās ar rezultātu 83:68. 
Pāvil ostas novada komandā rezultatīvākais 
spēlētājs bija Edgars Sviklis (22 p.) Pāvilos-
tas novads  – BK „Tukums” 83:68 (22:25; 
35:24; 50:47; 66:66)

Otrajā un izšķirošajā apakšgrupas spēlē 

pret Liepājas pašvaldības policiju spēles sā
kums nepadevās tāds kādam vajadzētu būt. 
Daudz pieļautās kļūdas un neprecizitāte uz
brukumā lika nokļūt iedzinējos pēc pirmā 
puslaika ar – 12. Trešajā ceturtdaļā spēle sa
kārtojās un mūsu basketbolisti izvirzījās vadī
bā. Ceturtā ceturtdaļā spēle ritēja punkts pun
ktā un pēdējās divās minūtēs policisti iemeta 
divus „tālus” trijniekus, kuri arī noteica spēles 
gala rezultātu. Spēlē tika piedzīvots zaudējums 
ar rezultātu 61:65. Līdz ar to tiesības spēlēt lie
lajā finālā ieguva Liepājas pašvaldības policija. 
Pāvilostas novada komandā rezultatīvākais 
spēlētājs bija Niks Lagzdiņš (13 p.) Pāvilostas 
novads – Liepājas pašvaldības policija 61:65 
(8:19; 26:38; 50:46; 61:65).

Šīs spēles bija labs pārbaudījums pirms 
gaidāmās Rietumu līgas sezonas, kuras sā
kums paredzēts oktobra otrajā pusē.

Dzintars Semenkovs

Eiropas Komisijas piedāvātais atbalsts 
ES piena ražotājiem par brīvprātīgu 

īslaicīgu piena ražošanas samazināšanu
Zemkopības ministrija jau informēja, ka Eiropas Komisija (EK) ir piešķīrusi 150 miljonus eiro 

atbalstu visu ES dalībvalstu piena ražotājiem, kuri, tirgus problēmu un finansiālo grūtību spiesti, 
apsver iespēju brīvprātīgi samazināt piena ražošanas apjomus 3 mēnešu periodā savā saimnie
cībā. Šā atbalsta mērķis ir kompensēt ražotājiem īslaicīgu piena piegādes samazināšanu. Atbalsta 
shēmas izmantošana ir brīvprātīga, un katram piena ražotājam pašam ļoti atbildīgi jāizvērtē 
nepieciešamība un iespējas ražošanu samazināt vismaz 3 mēnešu periodā.

Ja piena ražotājam ir interese par šo EK piedāvājumu, kas būs spēkā no šā gada 11. septembra, 
ražotājs varēs tam pieteikties saskaņā ar Zemkopības ministrijas izstrādāto kārtību.

Pieejamais atbalsts piena ražotājam paredzēts par piena piegādes samazināšanu 3 mēnešu 
periodā, salīdzinot ar tādu pašu references periodu iepriekšējā gadā, ja ražotājs 2016. gada jūlijā 
ir veicis piena piegādi pirmajam pircējam (neattiecas uz tiešo tirdzniecību). Patlaban atbalsta 
likme paredzēta 140 eiro par tonnu par references periodā samazināto piegādes apjomu, t.i., par 
„nepiegādāto” piena daudzumu:

– ja piena piegādi samazina vismaz par 1500 kg 3 mēnešu periodā;
– par apjomu, kas nepārsniedz 50% no references periodā piegādātā daudzuma (var samazināt 

vairāk, bet atbalsts pienāksies tikai par 50%).
Kopumā būs 4 samazināšanas periodi, taču ražotājs varēs pieteikties tikai uz vienu (izņemot, ja 

piesakās uz pirmo periodu, un ES budžets vēl nav izlietots, tad var pieteikties arī uz ceturto periodu).

Samazināšanas periods Iesniegums jāiesniedz 
līdz

Atbalsta pieprasījums 
jāiesniedz līdz

Atbalstu izmaksā 
līdz 

2016. g. okt., nov., dec. 2016. g. 21. sep.; 
13:00 2017. g. 14. feb. 2017. g. 31. marts

2016. g. nov., dec.,  
2017. g. janv. 2016. g. 12. okt.; 13:00 2017. g. 17. marts 2017. g. 1. maijs

2016. g. dec.,  
2017. g. jan., feb. 2016. g. 9. nov.;.13:00 2017. g. 14. apr. 2017. g. 29. maijs

2017. g. janv., feb., marts 2016. g. 7. dec.; 13:00 2017. g. 15. maijs 2017. g. 29. jūn.

Atbalsts var tikt koriģēts, ņemot vērā faktiskā samazinājuma atbilstību plānotajam (apstip-
rinātajam):

– izpildīts 80% – 100% apmērā – koeficients „1”;
– izpildīts 50% – 79% apmērā – koeficients „0,8”,
– izpildīts 20% – 49% apmērā – koeficients „0,5”;
–  izpildīts mazāk par 20% – atbalsts netiek aprēķināts.

Zemkopības ministrija vērš piena ražotāju uzmanību, ka – saskaņā ar EK vērtējumu – kopējais 
atbalstāmais piena piegādes samazinājuma apjoms ES 28 dalībvalstīs ir ap 1,07 miljoniem tonnu 
piena. Ja kopējais vienā reizē pieteiktais samazinājuma apjoms būs lielāks, EK piemēros 
„centralizētu” samazinājumu koeficientu visiem pieteikumiem un turpmākie samazināšanas 
periodi tiks slēgti.

Samazinājuma koeficienta gadījumā ražotājam apstiprinātais samazinājuma apjoms, par ko 
pienāksies atbalsts, var būt mazāks nekā viņa plānotais. Par atteikšanos īstenot brīvprātīgu piena 
ražošanas samazināšanu sankcijas, protams, netiks piemērotas.

Pieteikties atbalstam par brīvprātīgu piena ražošanas samazināšanu lauksaimnieki varēs 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Lai saņemtu atbalstu, 
ražotājam būs jāpiesakās 2 reizes:

– atbalsta iesniegums – pirms izvēlētā samazināšanas perioda (ja kādā no pieteikšanās kārtām 
tiek sasniegts vai pārsniegts kopējais budžets, tad turpmākie samazināšanas periodi nav spēkā un 
iesniegumus uz tiem iesniegt nevar);

– atbalsta izmaksas pieprasījums – pēc samazināšanas perioda 45 dienu laikā.
Lai atvieglotu pieteikšanās procesu, paredzēts, ka EPS sistēma automātiski ražotājam uzrādīs 

Lauksaimniecības datu centra uzkrātos datus par piena piegādēm un:
– ražotājs varēs apstiprināt šos datus kā pareizus vai arī tos labot, pievienojot iesniegumam doku

mentus, kas apliecina viņa iesniegto datu pareizību;
– ražotājam būs jāseko, lai plānotais ražošanas samazinājuma apmērs atbilstu minimālajam un/

vai maksimālajam līmenim (ne mazāk par 1500 kg 3 mēnešu periodā, ne vairāk kā puse no references 
perioda apjoma).

Ņemot vērā, ka pieteikšanās pirmajam samazināšanas periodam noslēdzās jau š. g. 
21. septembra plkst. 13:00, aicinām ieinteresētos ražotājus sekot līdzi informācijai par šo atbalstu 
un par elektroniskās pieteikšanās uzsākšanu.

Atbalsta izmaksa notiks 90 dienu laikā pēc samazināšanas perioda beigām. Vairāk informācijas 
par šo atbalstu tuvākajā laikā būs pieejama Zemkopības ministrijas un LAD mājaslapās www.zm.gov.lv  
un www.lad.gov.lv.

Zemkopības ministrija jau ziņoja, ka šā gada 18. jūlijā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības 
ministru padomē EK piešķīra 500 miljonus eiro ES piena ražotāju finansiālam atbalstam. No 
šīs summas 150 miljoni eiro piešķirti brīvprātīgajai piena ražošanas samazināšanai, savukārt 
350  miljonus paredzēts sadalīt starp ES dalībvalstīm, lai dotu ieguldījumu tirgus stabilizācijā un 
veicinātu saimniecību ekonomisko ilgtspēju.

Latvijai no 350 miljoniem eiro ir piešķirti 9,76 miljoni eiro, ko Latvijas piena ražotājiem 
saskaņā ar EK nosacījumiem varēs piešķirt pēc objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, 
lai rezultātā maksājumi neradītu konkurences izkropļojumus. Dalībvalstij ir jānosaka viena vai 
vairākas EK piedāvātās aktivitātes, kuru mērķis ir dot ieguldījumu tirgus stabilizācijā un veicināt 
saimniecību ekonomisko ilgtspēju un par kuru īstenošanu ražotāji var saņemt atbalstu (ražotājs 
atbalstu saņem tikai par vienu aktivitāti).

Pašlaik Zemkopības ministrija ir sagatavojusi sākotnējo priekšlikumu kritērijiem par 9,76 mil
jonu eiro lielā atbalsta piešķiršanu Latvijas piena ražotājiem, kas patlaban tiek apspriesti ar Latvijas 
lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām.

Informāciju sagatavoja:
Informāciju sagatavoja: Kaspars Funts,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks

Tālrunis: 6787  8705, mob.: 29467772;
e-pasts: Kaspars.Funts@zm.gov.lv 
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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 2016. gada novembra mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 
2016. gada 28. oktobrim.
Rakstus var iesūtīt pa epastu 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 „Talsu tipogrāfija” tipogrāfijā. Tirāža – 1200 eksemplāru.
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

MŪŽĪBĀ
VELTA ANSONE 

(21.07.1936.–14.09.2016.) 
ANDREJS KRISTAPSONS 
(13.10.1927.–27.09.2016.)
ALMA FRIDA REBUKA
(29.08.1929.–27.09.2016)

LĪDZJŪTĪBA

 ( Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru 
ielā 73, 2. stāvā, Pāvilostā) līdz 31. oktobrim skatāma Māra Grīvas 
veidotā fotoizstāde „KURZEMES TEIKSMAS. JŪRA.” 20. oktob-
rī plkst. 15:00 sarunas ar fotoizstādes autoru Māri Grīvu.

 ( Līdz novembra beigām Pāvilostas bibliotēkā skatāma Pāvil-
ostas Mākslas skolas audzēkņu dzintaru darbu izstāde.

 ( No 14.–18. novembrim Pāvilostas bibliotēka iesaistīsies 
„Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā”. Šī gada tēma „Nākotne Zie
meļvalstīs”, par pasākumiem sekot Pāvilostas mājas lapā, kā arī pie 
informācijas stendiem pilsētā. 

 ( Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 26. oktobrim 
skatāma Dabas aizsardzības pārvaldes sagatavotā fotoizstāde 
„Caur uguni un ūdeni” – veltīta Grīņu dabas rezervāta 80. dibi
nāšanas gadam.

 ( Pāvilostas novadpētniecības muzejā skatāma izstāde – pa
stāvīgā ekspozīcija „PADOMJU LAIKS PĀVILOSTĀ”.

 ( Jenny May akustiskais koncerts „Sajūtu Mistērija” 15. ok-
tobrī plkst. 19:00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā. Šarmantā 
dziedātāja Jenny May Latvijā uz lielās skatuves koncertē vairāk kā 
10 gadus. Viņas kontā ir daudz hiti, kā arī vairāki muzikālie apbal
vojumi. Lai gan līdz šim pierasts, ka Jenny May uz skatuves ir kā 
spridzeklis, uz rudeni dziedātāja sagatavojusi koncertprogrammu 
no mierīgas līdz ekspresīvai sajūtu gammai. No tautas dziesmas 
līdz pat rokmūzikai, izpildot Latvijas „Zelta Dziesmas”, kā arī 
labākās kompozīcijas no sava repertuāra. Biļetes var iegādāties 
www.bilesuparadize.lv un uz vietas kultūras namā, biļešu cenas 
no 6,00–7,00 EUR.

 ( Stand-Up komēdijas izrāde Pāvilostā! 5. novembrī 
plkst.  19:00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā notiks pašmāju 
komiķa un rakstnieka Maksima Trivaškeviča stand-up komēdijas 
šovs „Standup izrāde latviešu valodā”, kura ietvaros tiks iesmiets 
par valstu un valodu kopīgajiem un atšķirīgajiem aspektiem, kā 
arī par pašlaik un vienmēr aktuālo. Ieejas maksa uz pasākumu: 
1,00 EUR.

 ( Pāvilostas pilsētas kultūras namā 18. novembrī 
plkst. 17:00 LR PROKLAMĒŠANAS 98. GADADIENAI VEL-
TĪTS PASĀKUMS. Pasākuma ietvaros notiks arī Pāvilostas 
novada Goda un Gada nomināciju pasniegšana un Pāvilostas 
novada TIC organizētā fotokonkursa „Pāvilostas novads 2016” 
rezultātu paziņošana un konkursa uzvarētāju apbalvošana. Svētku 
koncertā uzstāsies Andris Daņiļenko ar dziesmu programmu „Kā 
rūgtenais raudeņu stāds” – Māra Lasmaņa mūzika, Normunda 
Beļska dzeja. Plkst. 21:00 svētku balle.

 ( Vērgales kultūras namā svētdien, 23. oktobrī plkst. 13.00 
viesosies Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātris ar 
uzvedumu ,,Latviešu sapnis” pēc A. Bules tāda paša darba no
saukuma motīviem. Amatierteātra režisore Marita Horna par 
iestu dējumu saka: „Literāri muzikālais uzvedums ,,Latviešu sap
nis” ir asprātīga, ironiska un tēlaina versija par latvieti, tātad stāsts 
par mums pašiem. Mūsu identitāte, saknes, tradīcijas, pasaules 
uztvere nāk no mūsu zemes, no mūsu senčiem. Latvietim paras
ti vairāk patīk par visu noklusēt, bēdu palikt zem akmeņa un tai 
pāri iet dziedot. Mums vairāk vajag par sevi pozitīvi ironizēt, uz 
sevi paskatīties no smieklīgās puses.” Folkloriste Janīna Kursīte, 
daloties iespaidos par A. Bules darbu ,,Latviešu sapnis”, ir teikusi: 
,,Šis ir laiks, kad latvietim jāpaskatās uz to koku, kurā viņš sēž, jā
pasmejas par to un pēc tam varbūt koks jāiestāda”.  Uzvedumā, kas 
papildināts ar dziesmām un dejām,  piedalās viss amatierteātra 
kolektīvs. Biļešu cena EUR 1,50, bērniem un skolēniem par brīvu. 
Kursēs autobuss plkst.12.00 – Ziemupe–Saraiķi–Ploce. Ja nepie
ciešams transports, lai nokļūtu centrā, Bebes iedzīvotājiem, lūdzu 
zvanīt Velgai – 29189223. 

 ( Līdz 31. decembrim Vērgales pagasta muzejā apskatāma 
pāvilostnieces Elīnas Hornas rokdarbu izstāde „PAR PRIEKU 
SEV UN CITIEM”.

 ( LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA VĒRGALĒ!
Tev sveces iedegsim
Mēs, Latvija,
Kad kopā domas 
Savijas un ceļi... 

Vērgales kultūras namā 17. novembrī plkst. 19.00 svētku 
priekšvakarā pulcēsimies visi, lai kopā atzīmētu Latvijas dzimša
nas dienu. Aicinājums ņemt līdzi svecīti (padomājot arī par to, kā 
pretoties vējam), lai  izgaismotu Vērgales centru. Kā vienmēr būs 
jauni ieraksti mūsu Goda grāmatā, skaistas bildes un labi vārdi 
Latvijai, bet Dzintars Čīča un pianists Anatolijs Livča Jūs sveiks 
svētkos ar savu solokoncertu „LIKTEŅLĪNIJAS”. Pēc svinīgās 
daļas  svētkiem piestāv arī balle – muzicēs grupa ,,Ceļojums” no 
Smiltenes. Ballei iespējams rezervēt galdiņu līdz 12. novembrim 
pie Velgas. Ieejas maksa uz balli – EUR 3,50. Sagaidīsim visi kopā 
mūsu valsts dzimšanas dienu ar gaišām domām un ticību nākot
nei! Uz tikšanos – Velga

 ( Ziemupes bibliotēkā skatāma Tautas lietišķās mākslas stu-
dijas „Nianse” (Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs „Mazā 
Ģilde”) ādas mākslas darbu izstāde „Rotas un sapņi”.

PĀVILOSTAS NOVADA 
PASĀKUMI KULTŪRAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

    

Pieskaries zilajam debesu jumam 
Ar domām, ar dvēseli 
Tā, lai to jūti. 
Lai katru dienu, nodzīvot nebūtu 
Ne viegli, ne grūti- 
Lai sirdī laimi gūsti. 
Lai katrs mirklis gaismas piepildīts, 
Mīlestībā ieskauts un sasildīts!

Sveicam 
nozīmīgās dzīves jubilejās 

oktobrī dzimušos 
Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Lidiju KREIDENU – 90
Osvaldu KUŠĶI – 90

Marzeldu PUĶEVICU – 88
Kārli EIZENGRAUDIŅU – 86

Ritu ERNŠTEINI – 86
Hesami HANANOVU – 86

Martu DINNI – 84
Amāliju Līnu GRUNTMANI – 83

Emīliju LOSĀNI – 83

Billi PLIENIŅU – 83
Irēnu DADZI – 81

Lidiju Annu KLEINŠMITI – 81
Veltu Tabitu MEŅĢI – 81

Jāzepu Hariju TETERI – 80
Rihardu ZENIŅU – 80

Ādolfu Edgaru PORIŅU – 75
Austru Emīliju ZABI – 75
Zaigu GAUSMANI – 70

Ritu TKAČENKO – 70
Alfonu BITENIEKU – 65
Laimdotu LIEPIŅU – 65
Ainu POMERANCI – 65

Agru PORIŅU – 65
Dmitriju VENZELU – 65
Agri ĀDAMSONU – 60

Aivaru ŠĒLI – 60

Daini EIHVALDU, Ivaru LAPIŅU, Vitautu TUBĪNU, Silvu VĀRSBERGU, 
Guntu TUZI, Gunitu TUZI, Baibu DĀRZNIECI, Sintiju KLEINU, 

Inesi PRAGULBICKU, Lindu PUKINSKU, Vinetu VILSONI, Alisi ZAHAROVU, 
Agiju BUNKU, Ģirtu JAKOVĻEVU, Alīnu ROGU!

Pilngadnieci – Kristinu KUČINSKAITI!

Sirsnīgi sveicam arī pārējos novadniekus, kuri dzimuši šajā mēnesī!

Sveicam

Juristes  novada iedzīvotājiem  
juridiskās konsultācijas sniegs 

12. oktobrī.
plkst. 11.00 Vērgales pagasta pārvaldē 

plkst. 12.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 

63498261 (Pāvilostā), 63490836 (Vērgalē).

Velti draugi Tevi gaida,
Draugu rokās ziedi vīst.
Kādēļ sirds Tev apklususi,
Vēl tik maz zem saules kopā iets.
Visdziļākā līdzjūtība vīram, 

meitai ar ģimeni, māsai Lidijai, 
krustdēlam Vasīlijam ar ģimeni,  
sakarā ar TAMĀRAS pāragro aiziešanu 
Mūžībā!

Skolas jaunības dienu draudzenes – 
Vija un Ausma

Aicinājums uz nūjošanu un 
vingrošanu Vērgalē

Kad Jūs lasīsiet šo informāciju, tad pirmās nodar
bības nūjošanā – 3. oktobrī un vingrošanā – 6. ok
tobrī, jau būs notikušas. Nevajag saskumt. Nūjošanas 
instruktore Ilona Kila ieradīsies Vērgalē vēl vairākas 
reizes, lai parādītu un nostiprinātu zināšanas un prak
tiskās iemaņas nūjošanā. Ja ir interese par nūjošanu, 
lūdzu zvanīt Velgai – 29189223, vai Ilonai – 26300834. 
Un nekas nav nokavēts arī vingrošanā kopā ar Sabīni, 
tikai šogad nodarbības notiks Vērgales kultūras nama 
zālē CETURTDIENĀS no plkst. 19.00–20.00. Sīkāka 
informācija pie Velgas. Tā kā nav brīnumnūjiņas labas 
veselības saglabāšanā, tad mums ir dota iespēja pašām 
vai pašiem par to rūpēties. Kāda būs jūsu izvēle? 

Kopā ar Jums – Velga

Pāvilostas  
Sv. Pētera un 
Pāvila evaņģēliski 
luteriskā draudze aicina!

Ikviens bērns līdz 13 gadu vecumam tiek laipni gaidīts uz Svētdie
nasskolas nodarbībām, kas notiek katra mēneša 1. un 3. svētdienā 
plkst. 15:30 Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila ev.  lut. baznīcā Brīvības ielā 
26, Pāvilostā.

Sīkāka informācija: droši zvaniet – 29354463 (Anta) 
vai rakstiet – anta.zamarite@inbox.lv

ZINĀŠANAI!
Ar. š. g. 1. novembri  

Ziemupē tiks slēgts veikals!

Pāvilostas novada pašvaldība izīrē telpas ko-
mercdarbībai 97,5 m2 platībā Ziemupē. Intere
sentiem zvanīt Vērgales pagasta pārvaldes vadītā
jam Jānim Vitrupam pa tel. 29183648.

Mudīti OZOLIŅU un 
Aleksandru LAIZĀNU 
      kāzu dienā!

Kristīni MAČI un  
Enrike Manuel ARMAS BARRIENTOS kāzu dienā!

Galinu PANOVU un Normundu ATTI kāzu dienā! 

Egitu ENGELMANI un Klāvu ĶIRSI kāzu dienā!


