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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums  Pāvilostas

   Novada Ziņas
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Lai ar skanīgām Līgo dziesmām tiek pavadīta 
gada visgarākā diena un, spoži degot Jāņugunij, 

tiek sagaidīta visīsākā nakts!
 Pāvilostas novada pašvaldība

Zāles, kas sapītas aplī,
ir dabas svētības, skaistuma,
spēka un mūžības simbols!

Nupat aizvadīto 
Grāmatu svētku 
dēļ aizdomājos…

Mana pirmā prātā palikusī grāmata ir lielā, dzel
tenā ābece „Sāksim mācīties”. Tās burti man šķita 
viena piņķerīga padarīšana un tos tekstus es iekalu 
no galvas. Mani ātri pieķēra un saņēmu kārtīgu pē
rienu ar bērza žagariem. Lasīt tomēr iemācījos. Ar 
mīlestību atceros grāmatas „Bembijs”, „Buratīno 
piedzīvojumus”, pasakas „Burvju ota”. Tālāk sekoja 
„Kapteiņa Granta bērni” un „Grāfs Monte Kristo”. 
Viss kā visiem maniem vienaudžiem.

Vēl agrākos laikos grāmatu mājās tikpat kā ne
bija. Bērniem nācās burtot kalendārus. Uz mūsu 
bibliotēku ir atceļojušas vairākas senas bībeles un 
dziesmu grāmatas. Senākajai ir 177 gadi, izdota 
1839. gadā. 

Tagad esam bagāti. Latviešu valodā izdotas li
teratūras mums netrūkst. Bērni gan lasa pavisam 
citas grāmatas. Visi pazīst Gregu, Nikiju, Hariju 
Poteru. Arī lasīšanas iemesli dažādi. Reiz lasīju 
kārtējo sieviešu romānu. Pienāk mazdēls un jautā, 
ko es tur lasot, par ko tajā grāmatā? Mana atbil

de, ka lasu par dzīvi un mīlestību, viņu pavisam 
izbrīnīja. Nez ko es savā vecumā vēl nezinot par 
dzīvi un mīlestību?! Viņaprāt, vērtīgas ir tikai tās 
grāmatas, kurās var uzzināt ko jaunu un derīgu. 

Šajos svētkos grāmatu piedāvājums bija fantas
tisks. Domāju, ka tik daudz jaunu grāmatu Vēr
galē nez vai ir bijis un nez vai kādreiz atkal būs. 
Latvijā esot 1416 dažādas izdevniecības, nedēļā 
tiek izdotas apmēram 60 grāmatas. No kurām kā
das 10 mēs atzītu par normālām, lasāmām grāma
tām (tā pavisam nesen mums stāstīja seminārā). 
Daudz ir arī grāmatu tirgotāji. Ja agrāk Liepājā 
bija tikai viena grāmatnīca un labās grāmatas 
bija jāpērk kopā  sasaiņotas ar galīgi nelasāmām, 
tad tagad situācija ir mainījusies. Grāmatu ir ļoti 
daudz, tās ir krāšņas, labas kvalitātes un visām 
gaumēm, vien bēda – ļoti dārgas. Tagad grāmatas 
varam pasūtīt arī internetā, neizejot no mājām, un 
tās tiks piegādātas dažu dienu laikā.  

Mūsu novadā par jaunām grāmatām gādā sep
tiņas bibliotēkas. 2015. gadā  jaunu grāmatu iegā
dei tika atvēlēti 7126 eiro. Bet par 4385 eiro tika 
pasūtīti žurnāli un laikraksti. Ja ir kāda grāmata, 
kuru vēlaties izlasīt, vai nevarat atļauties nopirkt, 
jautājiet par to savā bibliotēkā. Ja ne tieši jūsējā, 
tad kādā no citām novada bibliotēkām to iespē
jams sameklēt. 

Tiekamies novada bibliotēkās!

Ziemupes bibliotēkas vadītāja – 
Daina Vītola

           ŠAJĀ 
NUMURĀ LASIET:

 Pāvilostā svētkos viesojas 

Ukrainas draugi 
                               – 5. lpp.

 Pašvaldība saka paldies 

skolēniem un skolotājiem     

                                 –  6. lpp.

 PĀVILOSTAI – 137! 

                        – 12., 13. lpp.

 ZVEJNIEKU SVĒTKU 

PROGRAMMA 2016 

                             – 13. lpp.

Svin svētkus Grāmatai!
20. maijā ar plašu un daudzveidīgu programmu norisinājās Novadu 

15. Grāmatu svētki Vērgalē. Rūpes par svētku dalībnieku sagaidīšanu šajā 
dienā uzņēmās Baronese (Velga Freimane) un Barons (Jānis Vitrups), 
bet pašā Vērgales centrā par šeit notiekošajiem svētkiem vēstīja lielā Pūce 
ar savu gudrības grāmatu, tintnīcu un spalvas kātiem. Ikviens šajā die
nā Pūces grāmatā varēja ierakstīt savu sveicienu, vēlējumu vai kādu citu 
vēstījumu. Paši pirmie, jau agrā rīta stundā, Vērgalē ieradās izdevniecību 
pārstāvji, lai Vērgales pamatskolas zālē iekārtotos un sagatavotos grāma
tu komercizstādei. Pavisam Grāmatu svētkos piedalījās septiņas izdev
niecības – „Lauku Avīze”, „Zvaigzne ABC”, „Jumava”, „Nordik”, „Avots”, 
„Divpadsmit” un „Latvijas Grāmata”. Visas dienas garumā nenorima 
svētku dalībnieku interese par izdevniecību piedāvātajām grāmatām un 
ikviens sev varēja iegādāties ko īpašu un tīkamu. Bet pēc grāmatu iegā
des, izdevniecības dāvāja iespēju ikvienam grāmatu pircējam piedalīties 
jaunāko grāmatu izlozē pasākuma noslēgumā. 

Grāmatu svētku atklāšana notika Vērgales kultūras namā, kur visus 
klātesošos gaidīja Barons un Baronese, iepazīstinot Grāmatu svētku 
viesus ar Vērgales  un Vērgales muižas kompleksa vēsturi, kā arī sveica 
visus 15. Grāmatu svētkos. Kopā tika aicināts nodziedāt Vērgales him
nu „Vērgalei”, mūzikas autores Noras Kurmes pavadījumā un sumināts 
gan vārdu autors Aivars Grava, gan mūzikas autore. Klātesošajiem 
priekšnesumus sniedza Vērgales pamatskolas folkloras kopa „Čabra
ki”, priecējot skatītājus ar skanīgām dziesmām. Grāmatu svētku dalīb
niekus uzrunāja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kris
tapsons, Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore Ilga Erba 
un Lauku bibliotēku atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Biruta 
Eglīte. Svētku programmā radās nelielas izmaiņas, taču tās tika aizstā
tas ar citām, ne mazāk svarīgām aktivitātēm. Pirmā tikšanās Vērgales 
kultūras namā bija ar populāro latviešu rakstnieci Moniku Zīli – „Sa
runas par dzīves garšu”. Vienkāršā un nepiespiestā gaisotnē nemanot 

aizritēja laiks sarunās par sadzīviskām lietām un vienkārši par dzīvi.
Pasākuma programma tika veidota tā, lai būtu saistoša visām vecu

mu grupām, ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem un jauniešiem. Liela 
rosība bija vērojama Vērgales mākslas skolā, kur Mika Valdberga vadībā 
notika radošā darbnīca „Katram sava pasaka”’, kuru apmeklēja apmēram 
26 bērni. Uz vietas tapa astoņu lappušu bieza grāmata „Eži, kuri atvēruši 
bibliotēku mežā”. Savukārt pats rakstnieks katram bērnam dāvāja savu 
grāmatu ar autogrāfu „Peļu dejas”. Bez tam Pāvilostas bibliotēka saņēma 
no M. Valdberga dāvinājumu – grāmatas. 

(Turpinājums 11. lpp.) 
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Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Ul
dis KRISTAPSONS, Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis 
BARSUKOVS, Arta BUNKA, Gints JURIKS, Vita CIELAVA, 
Dace BĒRZNIECE, Andris ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, pie
aicinātās personas – Ronalds GRIŠKĒVIČS, Evija KOPŠTĀLE, 
Armands BANKOVS, Juris SEŅŅIKOVS, Jānis RĀZNA. Pamat
darba dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Gatis BRĒDIĶIS. Sēdi pro
tokolēja Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita 
MŪRNIECE.

Domes sēdes darba kārtībā tika izziņots 1 darba kārtības punkts. 

  Nolēma iekļaut ikgadējā budžeta izdevumos, sākot ar 
2017.  gadu, dotāciju Pāvilostas ostas pārvaldei, aizņēmuma, kas 
ņemts projekta „Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagari
nāšana” līdzfinansēšanai, atmaksai Valsts Kasei. 

Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis 
KRISTAPSONS, Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BAR
SUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Gints JURIKS, Vita CIELAVA, Dace 
BĒRZNIECE, Andris ZAĻKALNS, pašvaldības darbinieki – Pā
vilostas novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere, 
Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone. Sēdē 
nepiedalījās deputāte Arta BUNKA un deputāts Ēriks ERLECKIS. 
Sēdi protokolēja Pāvilostas novada pašvaldības lietvede Liene VAŠ
KUS. 

Domes sēdes darba kārtībā tika izziņots 1 darba kārtības 
punkts. 

  Nolēma piešķirt līdzfinansējumu sekojošiem Pāvilostas no
vada pašvaldības iesniegtajiem projektiem:

•	 Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Doktorāts” izvei
de Vērgalē”, projekta līdzfinansējums EUR 186  722.40, no Lauku 
atbalsta dienesta prasītā summa EUR 45  000.00 (kopējā projekta 
summa EUR 231 722.40);

•	 „Publiski pieejamas skaņu ierakstu studijas izveide Pāvi
lostā”, projekta līdzfinansējums EUR 9885.13, no Lauku atbalsta 
dienesta prasītā summa EUR 28 698.78 (kopējā projekta summa 
EUR 38 583.91).

Nolēma piešķirt līdzfinansējumu sekojošiem iesniegtajiem bied
rību projektiem: 

•	 Piešķirt līdzfinansējumu Fonda „Cilvēks cilvēkam” izstrā
dātam projektam „Pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpa
šām vajadzībām sociālās aprūpes centrā „Pāvilosta”” 4 830.48 EUR 
apmērā;

•	 Piešķirt līdzfinansējumu biedrības „VPDK Mārsils” izstrā
dātam projektam „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Pāvilostas 
novadā, izgatavojot tautastērpus vidējās paaudzes deju kolektīvam 
„Mārsils”” 1 495.08 EUR apmērā.

•	 Nolēma atbalstīt projektu „Sporta inventāra un aprīkojuma 
iegāde Pāvilostas vidusskolas sporta aktivitātēm” un piešķirt līdzfi
nansējumu EUR 2088.52 apmērā, kas sastāda 50% no projekta ko
pējā finansējuma.

Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis 
KRISTAPSONS, Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BAR
SUKOVS, Arta BUNKA, Gatis BRĒDIĶIS, Gints JURIKS, Vita CIE
LAVA, Dace BĒRZNIECE, Andris ZAĻKALNS, Ēriks ERLECKIS, 
pašvaldības darbinieki – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
VITRUPS, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību spe
ciāliste Marita KURČANOVA, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede 
Anita SPRUDZĀNE. Sēdi protokolēja Pāvilostas novada pašvaldī
bas kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Domes sēdes darba kār
tībā tika izziņoti 30 darba kārtības punkti. 

  Nolēma  piešķirt līdzfinansējumu sekojošiem Pāvilostas no
vada pašvaldības iesniegtajiem projektiem:

•	 „Robežsargu skatu torņa, kā padomju laika kultūrvēsturiskā 
mantojuma atjaunošana un izmantošana tūrismam”, projekta līdzfi
nansējums EUR 14 275.48, no LAD prasītā summa EUR 41 444.94 
(kopējā projekta summa EUR 55 720.42);

•	 „Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvil
ostas novadpētniecības muzejam”, projekta līdzfinansējums 
EUR  26  450.43, no LAD prasītā summa EUR 76  791,56, (kopējā 
projekta summa EUR 103 241.99);

•	 „Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas 
pludmales”, projekta līdzfinansējums EUR 29 400.40, no LAD prasī
tā summa EUR 85 356.00 (kopējā projekta summa EUR 114 756.00);

•	 „Ar zivsaimniecību saistītas infrastruktūras izveide Pāvil
ostā”, projekta līdzfinansējums EUR 113 089.89, no LAD prasītā 
summa EUR 80 000.00 (kopējā projekta summa EUR 193 089.89);

  Nolēma veikt pašvaldībai piekritīgās zemes „Ķenča Lī
kums”, Sakas pag., Pāvilostas nov., „Deltas”, Sakas pag., Pāvilostas 
nov., „Laukmales”, Sakas pag., Pāvilostas nov., „Flokši”, Sakas pag., 
Pāvilostas nov., un Dzintaru iela 125, Pāvilosta, Pāvilostas novads, 
Dzintaru iela 127, Pāvilosta, Pāvilostas novads, Dzintaru iela 109A, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrā
matā. Nolēma izdevumus segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Nolēma uzdot Pāvilostas novada pašvaldības iepirkuma speciālistei 
D. Zaļkalnei veikt visas nepieciešamās formalitātes iepirkuma rīko
šanai par pašvaldības piekritīgās zemes uzmērīšanu.

  Apstiprināt jahtu ostas piestātņu un ostas servisa mājas pa
kalpojumu cenrādi.

Nosaukums

Cena 
EUR  
bez 

PVN

Cena 
EUR  

ar 
PVN

Piestātņu nomas maksa (visa sezona, maijs–septembris) 

Pāvilostas novadā deklarētajiem 
iedzīvotājiem (mēnesī) par 1 metru 3.56 4.31

Pāvilostas novadā nedeklarētajiem 
iedzīvotājiem (mēnesī) par 1 metru 5.00 6.05

Viesjahtām (diennaktī),
 garums <10 m* 12.40 15.00

Viesjahtām (diennaktī),
 garums >10 m* 16.53 20.00

*Elektrības, ūdens, WC, dušas, WiFi, veļas mašīnas un žāvētāja izman
tošana iekļauta cenā

  Nolēma kompensēt Valdemāram Vilnim 2466.62 EUR ap
mērā no privātajiem līdzekļiem veiktā jumta remonta izdevumus, 
Sēņu ielā 1, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, samazinot nomas maksu 
par nākamajiem periodiem šim nekustamajam īpašumam, pamato
joties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem. V. Vilnim uzde
va iesniegt izdevumus apliecinošos dokumentus Pāvil ostas novada 
pašvaldības grāmatvedībā.

  Nolēma slēgt vienošanos ar Janeku Kantu par nekustamā 
īpašuma Cīruļu iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads  nomas maksas 
termiņa pagarināšanu.

  Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, Uldis Kristapsons lēmuma 
pieņemšanā nepiedalījās. Nolēma piešķirt Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam daļu no ikgadējā apmaksā
tā atvaļinājuma no 2016. gada 7. jūnija līdz 2016. gada 10. jūnijam 
(4 kalendārās dienas) par 2015. gadu.

  Apstiprināja grozīto Pāvilostas novada tūrisma informācijas 
centra nolikumu. Nolikums stājas spēkā ar lēmuma parakstīšanas 
brīdi. Iepriekšējais nolikums zaudē spēku ar lēmuma parakstīšanas 
brīdi.

  Nolēma pagarināt 05.08.2011. zemes nomas līgumā Nr. 55, 
kas noslēgts starp Pāvilostas novada pašvaldību un Broņislavu Vin
teri, noteikto līguma termiņu un noteica to līdz 2021. gada 26. jū
lijam. 

  Nolēma pagarināt 09.04.2010. zemes nomas līgumā Nr. 33, 
kas noslēgts starp Pāvilostas novada pašvaldību un Agri Gruntmani, 
noteikto līguma termiņu un noteica to līdz 2021. gada 25. maijam. 

  Nolēma pagarināt 09.04.2010. zemes nomas līgumā Nr. 35, 
kas noslēgts starp Pāvilostas novada pašvaldību un Ilmāru Bal
taiskalnu, noteikto līguma termiņu un noteica to līdz 2021. gada 
25. maijam. 

  Nolēma slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem  uz zemesgaba
lu „Kadeģi”, Sakas pag., Pāvilostas novads. Noteica nomas maksu 
1,5% no kadastrālās vērtības plus PVN gadā, bet ne mazāku kā 
28,00 EUR plus PVN, dzīvojamai mājai 0,06 eiro par m2 plus PVN 
mēnesī. Nolēma veikt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Ka
deģi” 0,7 ha un dzīvojamās ēkas, kūts un šķūņa, Sakas pag., Pāvil
ostas nov., uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Pāvilostas 
novada pašvaldības vārda.

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 1 gadu uz pašvaldības 
piekritīgo zemi „Palīgsaimniecības”, Ploce, Vērgales pag., Pāvilostas 
novads uz zemes vienību platībā 1,0 ha. Noteica nomas maksu 2% 
no kadastrālās vērtības plus PVN gadā.

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz pašval
dības piekritīgās zemes „Deltas”, Sakas pag., Pāvilostas nov., zemes 
vienību platībā 2,9 ha. Uzdeva Iznomātājam maksāt nekustamā īpa
šuma nodokli un zemes nomas maksu 2% no kadastrālās vērtības 
plus PVN.

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem  uz paš
valdības piekritīgo zemi Dzelzceļa iela 20, Pāvilosta, Pāvilostas 

novads uz zemes vienību platībā 500 m2  un plēves siltumnīcu uz 
tās. Noteica nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības plus PVN 
gadā.

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem  uz pašval
dības piekritīgo zemi „Zaķēni”, Saraiķi, Vērgales pag.,, Pāvilostas 
novads uz zemes platībā 2,4 ha.  Noteica nomas maksu 2% no ka
dastrālās vērtības plus PVN gadā.

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz pašval
dības piekritīgām zemēm Dzintaru iela 125, Pāvilosta, Pāvilostas 
nov., platībā 5,0 ha un Dzintaru iela 127, Pāvilosta, Pāvilostas nov., 
platībā 3,3055 ha. Uzdeva Iznomātājam maksāt nekustamā īpašuma 
nodokli un zemes nomas maksu gadā 3% no kadastrālās vērtības 
plus PVN. Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz paš
valdības piekritīgām zemēm Malduguns iela 15, Pāvilosta, Pāvil
ostas nov., platībā 1,2512 ha un Sila iela 5, Pāvilosta, Pāvilostas nov., 
platībā 0,9261 ha. Uzdeva Iznomātājam maksāt nekustamā īpašuma 
nodokli un zemes nomas maksu gadā 2% no kadastrālās vērtības 
plus PVN.

  Nolēma atļaut SIA „MONARO” slēgt apakšnomas līgu
mu ar SIA „WESTERN EXPRESS” par nomā nodoto nekustamo 
īpašumuDzelzceļa iela 50, Pāvilosta, Pāvilostas novads, platībā 
1300 m2.

  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašu
mā „Ploce”, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 

  Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Tirgus 
iela 10A, Pāvilosta, Pāvilostas nov., zemes vienībai platībā 0,048 ha, 
no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
NĪLM kods 0101, uz individuālo dzīvojamo māju  apbūve, NĪLM 
kods 060. Noteica, ka nekustamajam īpašumam Tirgus iela 10A, 
Pāvilosta, Pāvilostas nov., zemes vienībai platībā 0,12 ha zemes lie
tošanas mērķis ir  individuālo dzīvojamo māju  apbūve, NĪLM kods 
0601.

  Nolēma papildināt nomas līgumu ar punktu 6.7. Līdz 
2016.  gada 31. decembrim izstrādāt un saskaņot tehnisko projektu 
Pāvilostas novada pašvaldībā un Pāvilostas novada būvvaldē. Ap
stiprināja zemes nomas līgumu īpašumam „Ērģeles”, Ziemupe, Vēr
gales pagasts, Pāvilostas novads.

  Nolēma nodot nomas tiesību izsolē nekustamo īpašumu 
„Žagatas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no ze
mes 0,6466 ha platībā. Apstiprināja nomas maksas sākumcenu 
14,62 EUR. Noteica maksāšanas līdzekli – 100% eiro. Apstiprināja 
zemesgabala „Žagatas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā nomas 
tiesību izsoles noteikumus. Uzdeva Pāvilostas novada privatizācijas 
komisijai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteik
tajā kārtībā organizēt lēmuma 4.1. punktā minētā nekustamā īpašu
ma nomas tiesību izsoli.

  Nolēma atļaut novietot pārvietojamo pirti pludmales zonā 
pretī īpašumam „Sunkuri”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Uz
deva pirti novest pa teritorijas plānojumā noteikto nobrauktuvi 
pie Akmeņraga bākas. Atļauju izsniedza uz 2016. gada tūrisma 
sezonas laiku. Pāvilostas novada teritorijas plānojumā noteica, ka 
pludmales zonā ir atļauts novietot pārvietojamās pirtis ar pašval
dības atļauju.

  Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „Jaunās Ābelītes” Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanai  divos  atsevišķos īpašumos, 
atdalot no tā zemes, atdalītajai  zemes vienībai  piešķīra nosaukumu 
„Jaunās Ābelītes”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai ze
mes vienībai platībā 8,8 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaim
niecība. NĪLM kods 0201.

  Nolēma atļaut savienot Uldim Reimanim Pāvilostas ostas 
valdes locekļa amatu ar VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes 
priekšsēdētāja amatu.

  Nolēma veikt Pāvilostas novada pašvaldībai piederošo ze
mes gabalu „Grantiņi” un „Kupši”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā 
reģistrāciju zemesgrāmatā. Nolēma nodot atsavināšanai:

•	 nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, kas sastāv no zemes vienības un dzīvojamās mājas 0,3585 
ha platībā;

•	 nekustamo īpašumu „Kupši”, Sakas pagastā, Pāvilostas nova
dā, kas sastāv no zemes vienības un dzīvojamās mājas 0.1 ha platībā.
Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā īpašuma 
tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva Pāvilostas novada privati
zācijas komisijai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 
noteiktajā kārtībā organizēt minēto īpašumu atsavināšanu.

  Nolēma apstiprināt Pāvilostas novada tūrisma informācijas 
centra velo nomas pakalpojumu cenrādi un nomas līguma veid
lapu.

Velo nomas tarifi (t. sk. PVN):
1h – 1,50 EUR;
3 h – 4,50 EUR;
5 h – 5,00 EUR;
24 h – 10,00 EUR;
Velo ķivere – 1,00 EUR;
Bērnu sēdeklis – 2,00 EUR.

2016. gada 10. maijā 
Pāvilostas novadā, Pāvilostā notika 

ārkārtas domes sēde

2016. gada 17. maijā 
Pāvilostas novadā, Pāvilostā notika 

ārkārtas domes sēde

2016. gada 26. maijā 
Pāvilostas novadā, Vērgalē notika 

kārtējā domes sēde
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PĀVILOSTAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS
DARBA LAIKS 

LĪGO SVĒTKOS!
22. jūnijā,  no plkst. 8:00–15:00

23. un 24. jūnijā pašvaldība slēgta.

Priecīgus svētkus!

Pašvaldība maija mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekus
tamo īpašumu:

1. „Mācītājmāja”, Sakas pagastā 
2. „Purvāji”, Vērgales pagastā 7.65 ha platībā

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

Nākamās komiteju sēdes notiks 
2016. gada 22. jūnijā. 

Nākamā domes sēde plānota 2016. gada 
30. jūnijā Pāvilostas novada pašvaldībā.

Soda naudas apmērs inventāra nozaudēšanas, bo
jāšanas gadījumā:

1) Drošības atslēga – EUR 14,00
2) Ķivere – EUR 22,00 
3) Bērnu sēdeklītis – EUR 36,00  
4) Velosipēds – EUR 220,00
5) Bērnu kulba – EUR 140,00
6) Atstarotājs – EUR 3,00
7) Zvaniņš – EUR 2,50
8) Grozs – EUR 20,00
9) Ātruma pārslēgs – EUR 15,00
10) Kamera – EUR 7,00
11) Aploce – EUR 25.00
12) Skrāpējumi – EUR 5,00–30,00
Kavējuma nauda (par katru nokavēto dienu) – EUR 10,00

  Nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 28.04.2016. lēmumu 
„Par grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada saisto
šajos noteikumos Nr. 12 „Pāvilostas novada administratīvās atbildī
bas noteikumi”” (Protokols Nr. 5,26.§).

  Nolēma apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 
2016.  gada saistošo noteikumu Nr. 3 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemēro
šanu Pāvilostas novadā” precizēto projektu. Saistošos noteikumus 
3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektronis
kā veidā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņem
šanas uzdeva publicēt informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada 
Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, izlikt redzamā vietā 
pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. Uzdeva rakstveidā informēt 
nodokļu maksātājus, kuriem tiks piemērota paaugstinātā nodokļa 
likme līdz 2016. gada 1. septembrim. Saistošie noteikumi stājās spē
kā 2017. gada 1. janvārī.

  Nolēma pagarināt 28.03.2011. zemes nomas līgumu, kas no

slēgts starp Pāvilostas novada pašvaldību un Mārīti Arāju, noteikto 
līguma termiņu un noteikt to līdz 2021. gada 25. maijam. 

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

 Informāciju apkopoja 
Vita Braže un Marita Kurčanova 

Pāvilostas novada domes deputāti, priekšsēdētājs un pašvaldības darbinieki 26. maijā 
pēc domes sēdes devās uz Liepājas Neredzīgo biedrības īpašumu „Dvēseles veldzes dārzs” 
Ziemupē, lai ar pašvaldības sarūpētajiem materiāliem un domes deputātu darbu turpinātu 
2015. gada oktobrī iesāktos darbus pie vēl vienas laipas tapšanas pastaigu parkā. 

Pirms darbu veikšanas, deputāti pārliecinājās, ka pērnā gada rudenī tapusī pirmā koka 

laipa ir labā stāvoklī un ļoti labi kalpo rehabilitācijas centra klientiem. Bet, lai pilnībā nodro
šinātu pastaigu parka un sajūtu dārza savienošanu vienā veselā elementā, bija nepieciešams 
uzbūvēt arī otru koka laipu, kas līdz darba dienas beigām bija arī gatava.

Pāvilostas novada domes vārdā sakām lielu paldies pārvaldniecei Vēsmai un rehabilitāci
jas centra pavārītei ar virtuves palīdzēm par gardajām pusdienām!

„Dvēseles veldzes dārzs” ir izveidots, lai sniegtu rehabilitāciju cilvēkiem ar visa veida in
validitāti.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Domnieki darina laipu Ziemupes „Laiveniekos”
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Paziņojums
Pāvilostas novada bāriņtiesa informē, ka jūnijā, jūlijā un augustā 

tiks mainīti iedzīvotāju pieņemšanas laiki.

Iedzīvotājus pieņems
PĀVILOSTĀ: 

pirmdienās un ceturtdienās 8:00–13:00, 14:00–17:00;

VĒRGALĒ: 
trešdienās 9:30–15:30 (no 14:00–15:30, iepriekš piesakoties pa tālr. 

26019461) piektdienās 9:30–14:00;
SAKĀ:

ceturtdienās 8:00–12:30, iepriekš piesakoties pa tālr. 26019461.

Pāvilostas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Santa Ansone, 
 tālrunis 26019461

,,Baltic 
Zenith2016”
Informējam, ka Nacionālo Bru

ņoto spēku Gaisa spēku Pretgai
sa aizsardzības divizions no š. g. 
13. jūnija līdz 19. jūnijam organizē 
mācības ,,Baltic Zenith 2016” Lie
pājas novada poligonā ,,Šķēde„. 
Kaujas šaušana pa gaisa mērķiem 
ar Pretgaisa aizsardzības iero
čiem notiks no 14.06.–18.06.2016. 
(19.06.2016. rezerves datums) 
plkst.  9:00–20:00, 15.06. un 16.06. 
no plkst. 00:00–04:00.

Minētās mācības neietekmēs 
gaisa un jūras satiksmi, jo kartību 
regulēs izstrādātā un apstiprinātā 
instrukcija starp NBS Gaisa spēku 
Aviācijas bāzes un Latvijas Gaisa 
satiksmi par procedūrām un atbil
dības sfērām šaušanas laikā poligo
nā ,,Šķēde”. Latvijas Jūras adminis
trācija jau ir informēta un neiebilst 
par kaujas šaušanu poligonā. Minē
tā institūcija izdos šo informāciju 
,,Paziņojumā jūrniekiem”.

Pulkvežleitnants 
J. Skudra
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    NOTIKUMI

Maijā pašvaldības policija veica šādus darbus: 
 ª Pāvilostā atrisināts konflikts starp īpašuma saimnieku un īrnie

ku.
 ª Trim Pāvilostas jauniešiem izteikts mutisks brīdinājums par 

braukšanu ar mopēdiem bez aizsargķiverēm.
 ª Vienam suņa saimniekam aizrādīts par pastaigu ar suni Pāvil

ostas pludmalē.
 ª Pāvilostā pēc kopējās alkohola lietošanas viens dzērājs piekāvis 

otru. Informācija nodota Valsts Policijai.
 ª Vienam autovadītājam izteiks brīdinājums par iebrauk šanu Bal

tijas krasta kāpu aizsargjoslā.
 ª „Kursas stacijā” viens iedzīvotājs aizturēts par nezināmas izcel

smes alkoholisko dzērienu glabāšanu un lietošanu. Iedzīvotājs nodots 
Valsts Policijā. 

 ª Pie autobusa pieturas „Darbnīcas” aizturēts viens velosipēdists 
alkohola reibumā. Vainīgais nodots Valsts Policijai.

 ª Pāvilostas parkā piekauts viens jaunietis. Vainīgā persona no
skaidrota, informācija nodota Valsts Policijas darbiniekiem.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Aleksandrs Urtāns

2016. gada maijā

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Maija mēnesī piešķirts 13 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 4 ģi

menēm piešķirts pamatpabalsts, 3 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās 
ģimenes statuss, 2 personām piešķirts vienreizējs pabalsts veselības ap
rūpei, 3 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 ģimenei pabalsts jaun
dzimušo aprūpei, 2 personām piešķirts asistenta pakalpojums, 1 per
sonai piešķirts vienreizējs pabalsts pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma, 
1 personai atteikts dzīvokļa pabalsts.

INFORMĀCIJA
9. jūnijā sociālā dienesta darbinieki devās pieredzes apmaiņas 

braucienā uz Rojas sociālo dienestu.
Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu, tādēļ 

iedzīvotāju ērtībai lūgums ievērot sociālā dienesta darbinieku darba 
laikus atvaļinājuma periodā. 

ATVAĻINĀJUMA LAIKI 
JŪNIJĀ, JŪLIJĀ!

Pāvilostā, telefona Nr. 63484560
Dienesta vadītājai I. A. BALODEI 
– no 4. jūlija līdz 17. jūlijam;
Bērnu centra „Krams” darbiniecēm 
– no 25. jūlija līdz 21. augustam;
Šoferim I. BALTAISKALNAM 
– no 20. jūnija līdz 28. jūnijam, 
no 1. jūlija līdz 14. jūlijam, 
no 1. augusta līdz 7. augustam.

Sakā, telefona Nr. 63453073
Sociālai darbiniecei S. EIZENGRAUDIŅAI 
– no 4. jūlija līdz 7. jūlijam;
Veļas mazgātājai I. JAUNSKUNGAI 
– no 4. jūlija līdz 17. jūlijam;
Pakalpojumu punktā Rīvās I. JAUNSKUNGAI 
– no 4. jūlija līdz 17. jūlijam.

Vērgalē, telefona Nr. 63490836, 26818992
Sociālai darbiniecei darbā ar ģimeni un bērniem
D. FRIDRIHSONEI 
– no 5. jūlija līdz 8. jūlijam;
Sociālā darba organizatorei V. ALSEIKAI 
– no 18. jūlija līdz 22. jūlijam;
Pakalpojumu punktā Plocē N. FJODOROVAI 
– 9. jūnija līdz 22. jūnijam.

Sociālā dienesta vadītāja 
 Ildze Balode

Pašvaldība viesojas Nidā

Latvijas Dabas muzejā skatāma 
Grīņu dabas rezervāta 80. jubilejai veltīta fotoizstāde

3. maijā Pāvilostas novada pašvaldī
bas delegācija viesojās Neringas pašval
dībā Nidā (Lietuva). Viesošanās mērķis 
bija diskusija par kopīgu projektu izvir
zīšanu LIT/LAT pārrobežu sadarbības 
programmā, kas atvērta no 29. aprīļa 
līdz 4. augustam. Latvijas–Lietuvas pār
robežu sadarbības programma ir viena 
no Eiropas Savienības struktūrfondu 
3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 
programmām. Programmas mērķis  ir 
veicināt ilgtspējīgu  un vienlīdzīgu pie
robežas reģiona sociālekonomisko at
tīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu 
ekonomiskajai  un uzņēmējdarbības at
tīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai.

Pāvilostas novada pašvaldība un Neringas pašvaldība 
nolēmusi šajā pārrobežas programmā startēt kopā ar vie
notiem projektiem – parku labiekārtojums un sporta lau
kumu izveide un sakārtošana. Pāvilostas novada pašvaldība 
projekta ietvaros plāno labiekārtot Upesmuižas parku un 

izveidot Vērgales futbola laukumu pie sporta halles, šiem 
abiem projektiem jau iepriekš tālredzīgi tikusi izstrādāta 
tehniskā dokumentācija. Šādus līdzīgus projektus arī Ne
ringas pašvaldība nolēmusi īstenot savā teritorijā.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

No 2016. gada 18. maija Latvijas Dabas muzejā (Rīgā, 
Kr. Barona ielā 4) ir apskatāma Dabas aizsardzības pārval
des sagatavotā fotoizstāde „Caur uguni un ūdeni”, kas veltī
ta Grīņu dabas rezervāta 80. dibināšanas gadam.

Tajā būs aplūkojami vēsturisku dokumentu attēli, perso
nīgo arhīvu bildes, fotogrāfa Pētera Jaunzema 20. gadsim
ta 80tajos gados Grīņos radītās fotogrāfijas, kā arī dabas 
pētnieku mūsdienās uzņemtās reto augu un dzīvotņu bil
des un apraksti, kas ļaus ielūkoties unikālajā Grīņu dabas 
rezervāta dabā, palīdzēs atcerēties Grīņu dabas rezervātam 
nozīmīgas personības un kultūrvēstures aspektus. 

Izstādei dotais nosaukums „Caur uguni un ūdeni” norā
da uz savdabīgajiem Grīņu rezervāta dabas veidošanās aps
tākļiem, jo Grīņu simbols, ēriku dzimtas sīkkrūms – grīņa 
sārtene – aug vietās, kas pavasaros un rudeņos pārplūst, bet 
vasarās izkalst un nereti mežā izceļas uguns. 

Izstāde Latvijas Dabas muzejā būs aplūkojama līdz 
19. jū nijam.

Papildus informācija:
Grīņu dabas rezervāts* dibināts 1936. gadā Pāvilostas 

novadā starp Saku un Ziemupi. Tas ir viens no četriem 

mūsu valsts rezervātiem un otrais vecākais Latvijā aiz Mo
ricsalas rezervāta, kas izveidots pirms 104 gadiem. 

Dabas aizsardzības pārvalde plānojusi vairākus pasāku
mus, lai atzīmētu Grīņu dabas rezervāta jubileju. Pāvilostas 
novada skolām piedāvājam mācību ekskursijas pa rezervā
tu vēl šajā mācību gadā. Savukārt jūlija sākumā notiks ju
bilejas svinēšanas pasākums ar došanos dabā pieredzējuša 
dabas eksperta, muzicēšanu, spēlēm un citām aktivitātēm 
dabas mīļotājiem. 

Andra Ratkeviča, Dabas aizsardzības pārvaldes 
Kurzemes reģionālās administrācijas

Dabas izglītības centra „Slītere” vadītāja
Mob. tel.: 2835025

Pāvilostā notiek 
„Kafija ar politiķiem”

MAIJS – Strukturētā dialoga un „Kafija ar politiķiem” 
mēnesis – Kurzemē ir sācies!

11. maijā „Jauniešu istabā” Pāvilostā norisinājās ilgi 
gaidīts un lolots pasākums „Kafija ar politiķiem”.

„Kafija ar politiķiem” tiek rīkota organizēti visā Latvijas 
teritorijā ik pēc 1,5 gada kā neformālas vietējo jauniešu un 
lēmumu pieņēmēju tikšanās Eiropas Savienības jaunatnes 
politikas veidošanas jeb Strukturētā dialoga ietvaros. Šo 
tikšanos mērķis ir apzināt un izdiskutēt jauniešiem aktuālas 
tēmas gan vietējā, gan valsts, gan Eiropas līmenī.

Šopavasar katrā Latvijas reģionā notiks 3 „Kafija ar 
politiķiem” tikšanās, pēc kurām katrā reģionā notiks arī 
reģionālā jauniešu un lēmumu pieņēmēju konference.

Kurzemē „Kafija ar politiķiem” notiek Pāvilostā, Saldū 
un Kuldīgā, bet reģionālā noslēguma konference notiks 

Ventspils jauniešu mājā 26. maijā.
Strukturētā dialoga tikšanās reizē tika 

izvirzīti sekojoši priekšlikumi:

•	 Veidot pašvaldības atbalstītu „Jauniešu 
iniciatīvu projektu konkursu”, kurā tiktu atbal
stītas tikai jauniešu izvirzītas projektu idejas;

•	 Ierīkot apskaņošanas sistēmu Pāvilostas 
sporta hallē;

•	 Paplašināt un popularizēt informāciju 
un iespēju jauniešiem piedalīties starptautis
kos projektos;

•	 Izveidot Jaunatnes darbinieka štata vietu 
Vērgales pagastā.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem, 
īpašs paldies Pāvilostas vidusskolas vadībai 
par atsaucību, Pāvilostas novada sociālā die
nesta vadītājai, Pāvil ostas novada priekšsēdē
tājam Uldim Kristapsonam, izpilddirektoram 

Alfrēdam Magonem un Pāvilostas novada deputātēm Vitai 
Cielavai un Artai Bunkai, kā arī, visiem aktīvajiem jaunie
šiem, kuri iesaistījās! Paldies Kurzemes NVO centram, īpa
ši Santai Birzniecei un Rudītei Muraševai.

„Kafiju ar politiķiem” Latvijā koordinē Latvijas jaunat
nes padome sadarbībā ar reģionālajiem koordinatoriem 
Eiropas Savienības Strukturētā dialoga ietvaros. Vairāk par 
Strukturēto dialogu, plānotajām diskusijām un semināriem 
atradīsiet Latvijas Jaunatnes padomes mājas lapā www.ljp.lv

Sintija Spriņģe, 
 Jauniešu lietu speciāliste

INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTAJĀM 
AKTIVITĀTĒM „JAUNIEŠU ISTABĀ”
Jūnijā plānotās aktivitātes:
•	 Kino diskusija 15. jūnijā 
•	 16. un 17. jūnijā Jāņu tradīciju un svētku svinēša

nas apzināšana
•	 21. jūnijs – organizēts brauciens uz Ziemupes jūrmalu, 

Vasaras Saulgriežu svinēšana 
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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 
apstiprina izmaiņas sadales sistēmas pakalpojumu tarifos

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas ko
misija (SPRK) 5. maijā apstiprinājusi AS „Sa
dales tīkls” iesniegto elektroenerģijas sadales 
sistēmas pakalpojumu tarifu (sadales tarifu) 
līdzsvarošanas projektu. Plānots, ka līdzsva
rotie tarifi varētu stāties spēkā ar 2016. gada 
1. augustu, tādējādi pirmos rēķinus atbilstoši 
SPRK pieņemtajam tarifu projektam klienti 
no elektrības tirgotājiem saņems septembra 
sākumā. 

Līdzsvarotie sadales tarifi lielākajai daļai māj
saimniecību par 22% samazinās elektroenerģi
jas piegādes maksu, vienlaikus ieviešot fiksētu 
maksu par pieslēguma nodrošināšanu neatkarīgi 
no elektroenerģijas patēriņa apjoma. Aptuveni 
700  tūkstošiem mājsaimniecību šādas izmaiņas 
elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs vai tas 
pat samazināsies. Savukārt juridiskajiem klien
tiem sadales tarifu struktūra tiks līdzsvarota, 
samazinot elektroenerģijas piegādes maksu un 
palielinot no pieslēguma jaudas atkarīgo fiksētās 
maksas īpatsvaru. Rezultātā juridiskajām perso
nām, kas efektīvi izmanto pieslēguma jaudu, ko
pējais rēķins par elektroenerģiju nemainīsies vai 
samazināsies.

„Regulatora lēmums apliecina, ka AS „Sadales 
tīkls” sadales tarifos iekļautās elektrotīklu uzturē
šanas un atjaunošanas izmaksas ir ekonomiski iz
svērtas un tarifu līdzsvarošana ir nepieciešama un 
pamatota. Līdztekus bojājumu skaita un elektro
enerģijas piegādes pārtraukumu samazināšanai 
un pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitātes 
veicināšanai, sadales tarifu struktūras līdzsvaro
šana palīdzēs mazināt nevienlīdzību ikmēneša iz
maksu ziņā starp klientiem. Tas nozīmē, ka turp
māk tiem, kas tērē elektrību,  vairs nebūs jāmaksā 
arī par tiem, kas to netērē, bet kuriem tik un tā 

mums ir jānodrošina elektroenerģijas pieslēgums, 
nepārtraukta elektrības piegāde un skaitītāju 
apkalpošana,” uzsver AS „Sadales tīkls” valdes 
priekšsēdētājs Andis Pinkulis.

Šobrīd aptuveni 120 000 klientu objektu ir tā 
dēvētie „nulles” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, 
turklāt pretēji mītiem un pieņēmumiem tie 
neatrodas tikai lauku reģionos – puse no 
šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās. Gaisvadu 
elektrolīniju kopgarums līdz šiem objektiem ir ap 
3 000 km. Lai nodrošinātu efektīvu elektrotīklu 
un iekārtu darbību, arī šīs elektrolīnijas līdz 
„tukšajiem” pieslēgumiem ir savlaicīgi jāatjauno 
un pastāvīgi jāuztur darba kārtībā. Tās ir būtiskas 
izmaksas AS „Sadales tīkls”, kuras pašlaik sedz 
tikai tie, kas patērē elektroenerģiju.

Esošajos sadales tarifos ir ietvertas elektro
enerģijas piegādes izmaksas, un turpmāk visiem 
iedzīvotājiem līdzšinējā pakalpojuma cena par 
elektroenerģijas sadali veidosies no 2 daļām: ne
lielas fiksētas ikmēneša maksas par pieslēguma 
nodrošināšanu un samazinātas cenas par elektro
enerģijas piegādi atbilstoši patērētajām kilovat
stundām. Lielākai daļai mājsaimniecību kopējais 
rēķins par elektroenerģiju būtiski nemainīsies, 
lietotājiem, kas elektroenerģiju patērē efektīvi, 
gala elektrības rēķins pat samazināsies, savukārt 
tā sauktajiem „0” pieslēgumiem, kas elektroener
ģiju nepatērē, vai neefektīvajiem patērētājiem būs 
rēķina pieaugums.

Piemēram, mājsaimniecībām vienfāzes pie
slēgumos, kurās elektroenerģija netiek patērēta, 
turpmāk rēķins pieaugs par fiksēto mēneša maksu 
1,50 eiro (ietverot PVN). Savukārt pie salīdzinoši 
maza elektroenerģijas patēriņa – 85 kilovatstun
das (kWh) mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 
0,13 eiro. Pie 115 kWh patēriņa mēnesī, gala rē
ķins samazināsies par 0,21 eiro, bet ar patēriņu 

300 kWh mēnesī kopējais rēķins samazināsies par 
2,97 eiro mēnesī. 

Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslēgumos fik
sētās ikmēneša maksas apjoms būs atkarīgs no 
pieslēguma jaudas. Piemēram, 20A trīsfāžu pie
slēgumos, kuros elektroenerģija netiek patērēta, 
turpmāk rēķins pieaugs par fiksēto mēneša maksu 
4,84 eiro (ietverot PVN). Savukārt ar salīdzinoši 
mazu elektroenerģijas patēriņu – 100 kWh mēne
sī – kopējais rēķins pieaugs par 3,35 eiro. Ar pa
tēriņu 400 kWh mēnesī gala rēķins samazināsies 
par 1,13 eiro, bet pie elektrības patēriņa 600 kWh 
kopējais rēķins samazināsies par 4,10 eiro mēnesī. 

Sadales tarifiem, saskaņā ar kuriem iedzīvotāji 
un uzņēmumi norēķināsies atbilstoši elektrotīkla 
pieslēguma jaudai un patēriņam, ir jāsedz elek
trotīkla uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas. 
Ilgtspējīga tīkla attīstības minimālā prasība ir  to 
modernizēt atbilstoši klientu vajadzībām un kat
ru gadu pilnībā atjaunot vismaz 2% no kopējā 
elektrotīkla apjoma. Tādējādi tiek uzlabota valsts 
elektroapgādes kvalitāte un nodrošināta elektrī
bas piegādes nepārtrauktība.  Ik gadu nepiecie
šams rekonstruēt un atjaunot elektrolīnijas vidēji 
1600 km garumā. Tas ir minimālais apjoms, kuru 
AS „Sadales tīkls” ir izstrādājis kā kompromisa 
variantu starp iedzīvotāju un uzņēmumu mak
sātspēju un objektīvu nepieciešamību tīkla atjau
nošanā, lai līdz 2024. gadam sasniegtu ES vidējo 
elektroapgādes drošuma un kvalitātes līmeni.  

„Tas, cik daudz un efektīvi investējam elek
trotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elek
troapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 
30–50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elek
trotīkla elementi. Iegūtie līdzekļi no jaunajiem, 
līdzsvarotajiem tarifiem ļaus efektīvāk un mērķ
tiecīgāk modernizēt „padomju laika mantojuma 
tīklu”, kas vēl veido 50% no valsts kopējā elektro

tīkla. Tas vairs neatbilst ne klientu vajadzībām un 
prasībām pēc kvalitatīvas elektroenerģijas piegā
des, ne arī iedzīvotāju apdzīvotības blīvumam un 
elektroenerģijas patēriņa apjomam – tur, kur bija 
padomju saimniecības un lielas rūpnīcas, šobrīd 
bieži vien vairs ir tikai pamestas ēkas, bet kād
reizējo pļavu vietā piepilsētās tagad ir plaši jauno 
projektu ciemati vai arī attīstījusies uzņēmējdar
bība,” norāda A. Pinkulis.

Informatīvie pasākumi par gaidāmajām tarifu 
struktūras izmaiņām veikti jau kopš tarifu projek
ta iesniegšanas Sabiedrisko pakalpojumu regu
lēšanas komisijā gada sākumā, un tiks turpināti 
līdz pat līdzsvaroto tarifu spēkā stāšanās brīdim, 
lai mājsaimniecības un juridiskās personas, īpa
ši reģionos, informētu par tarifu līdzsvarošanas 
ietekmi uz elektrības gala rēķinu. Paredzams, ka 
klientus par rēķina izmaiņām informēs arī elek
troenerģijas tirgotāji.

Lai sniegtu informāciju par plānotajām izmai
ņām sadales tarifos, šā gada februārī un martā 
AS „Sadales tīkls” vadība tikās ar lielāko elektro
enerģijas patērētāju pārstāvjiem: Latvijas tirdznie
cības un rūpniecības kameru, Latvijas Pensionāru 
federāciju, Lauksaimnieku organizāciju sadarbī
bas padomi, Latvijas Pašvaldību savienību, Lat
vijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju un 
Būvmateriālu ražotāju asociāciju.

AS „Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un 
attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas 
piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu ob-
jektu visā Latvijas teritorijā, un elektroenerģijas sa-
dales tīklu kopgarums ir gandrīz 95 000 kilometru.

Tatjana Smirnova, AS „Sadales tīkls”  
komunikācijas speciāliste 

Tālr. 67728823 
tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

Pāvilostā svētkos viesojas Ukrainas draugi!
Maija mēnesī Pāvilostas novadā Pāvilostas pilsē

tas svētku nedēļā viesojās Ukrainas pilsētas Gorodok 
(Ļvovas apgabals) delegācija. Šoreiz Gorodok delegā
ciju pārstāvēja 5 deputāti, vicemērs un trīs adminis
trācijas pārstāves. Diemžēl jaunajam Gorodok mēram 
noslogojuma dēļ nebija iespēja šajā reizē ierasties Pāvil
ostā, bet Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons izteica vēlmi satikt mēru un uzaicināja Go
rodok mēru Romanu Kušaku  apmeklēt Pāvilostas no
vadu nākamajā Gorodok delegācijas viesošanās reizē.

Gorodok delegācija Pāvilostā ieradās vēlu vakarā 
un pirmos iespaidus par pilsētu guva vien saulrieta 
staros jūrmalā. Sestdienas rītā Gorodok delegācija tika 
aicināta apmeklēt Pāvilostas pilsētas svētkus. Ukrainas 
ciemiņi apskatīja svētku tirdziņu, bērnu ansambļa un 
dejotāju koncertu un citas sportiskās aktivitātes pilsē
tas stadionā, kā arī izmantoja iespēju apmeklēt Pāvil
ostas vidusskolu, kuru viņiem laipni izrādīja un par 
skolas darbu pastāstīja vidusskolas direktores vietniece 

Aina Jakovļeva. Dienas gaitā Gorodok delegā
cija apmeklēja arī ostu, kuru izrādīja ostas pār
valdnieks Ronalds Griškēvičs. Bet pusdienlaikā 
domes semināru zālē Gorodok delegācija tika 
aicināta uz tikšanos ar Ukrainas vēstnieku Lat
vijā Jevgēniju Perebjinu un Pāvilostas novada 
pārstāvjiem. Tikšanās reizē Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons viesus 
un Ukrainas vēstnieku nelielā prezentācijā iepa
zīstināja ar Pāvilostas novadu, tā ekonomiskām, 
kultūras un vēsturiskajām vērtībām. Savukārt 
Gorodok vicemērs Ivans Pročs, kurš Pāvilostā 
viesojās nu jau otro reizi, vēstniekam un Pāvilos
tas novada pārstāvjiem pastāstīja par šobrīd no
tiekošo Gorodok pilsētā. Bet Ukrainas vēstnieks 
Latvijā klātesošos informēja par šī brīža situāciju 
Ukrainā. Tikšanās reizē turpat divu stundu gara
jās sarunās tika pārrunāta arī iespēja
mā sadarbība starp Pāvilostas novadu Fo
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un Gorodok pilsētu, šoreiz 
uzsvaru liekot netik daudz uz 
kultūras un sporta saišu stip

rināšanu, bet gan uz uzņēmējdarbību, 
jo Gorodok pilsētā darbojas daudzi lieli 
un spēcīgi uzņēmēji, kuriem, iespējams, 
būtu interesanti attīstīt uzņēmējdarbību 
arī Pāvilostas novadā.

Pēc tikšanās ar Ukrainas vēstnieku 
Gorodok delegācija tika aicināta ap
meklēt arī Pāvilostas novadpētniecības 
muzeju, kuru laipni izrādīja muzeja 
vadītāja Irina Kurčanova. Turpinājumā 
Ukrainas viesi apmeklēja svinīgo Pāvil
ostas pilsētas svētku koncertu Pāvil
ostas pilsētas kultūras namā. Bet sest
dienas vakarpusē Gorodok delegācija apmeklēja Vērgales pagastu 
un nedaudz iepazina tā vēsturi.

Svētdienā Gorodok viesiem piedāvājām apmeklēt Liepāju, kas 
ir tuvākā, lielākā pilsēta Pāvilostai un arī reģiona centrs. Gida Jura 
Raķa vadībā delegācija uzzināja gan par Liepājas sirdi – Rožu lauku
mu, „Slavas aleju”, kur delegācijas pārstāvji ar aizrautību pielaikoja 
savas plaukstas Laimas Vaikules un Raimonda Paula plaukstu atlē
jumos, Liepājas baznīcas, Annas tirgu un Liepājas jūrmalas parkā 
esošo grupas „Līvi” Spoku koku. Gidam Jurim Raķim deklamējot 
Liepājas himnas vārdus, delegācijai, caurbraucot Kūrmājas prospek
tu, bija iespēja pārliecināties, ka šie vārdi no himnas kā vides skulp

tūras dzīvo arī pašā pilsētā. Vēl ekskursijas noslēgumā piedāvājām 
Ukrainas draugiem apmeklēt tobrīd Liepājā notiekošo tradicionālo 
„Līvas ciema tirgu” un apmeklēt šobrīd populārāko celtni pilsētā – 
„Lielo Dzintaru”. Mājupceļā jau vēlā pēcpusdienā vēl apmeklējām 
Zirgus salas putnu vērošanas skatu torni, kas labi parādīja to, ka pati 
Liepājas pilsēta atrodas starp Liepājas ezeru un Baltijas jūru.

Pēc Liepājas devāmies atpakaļ uz Pāvilostu, kur atvadījāmies no 
Gorodok delegācijas, jo viņiem priekšā stāvēja ilgs mājupceļš. Īsi 
pirms mājupceļa Gorodok delegācijai Pāvilostā piedāvājām vēl iz
baudīt Baltijas jūras skaistumu, izbraucot jūrā ar zvejas kuģīti „Klin
ta” kapteiņa Edgara Kristapsona vadībā.

Gorodok delegācijas pārstāvji par redzēto un dzirdēto Pāvilostas 
novadā bija patīkami pārsteigti un iepriecināti. Gorodok vicemērs 
izteica lielu pateicību par atbalstu Ukrainas tautai, par augsto vies
mīlību un jaukajām dienām Pāvilostā. Ukrainas draugi gaida Pāvil
ostas novada delegāciju atbildes vizītē Ukrainā Gorodok pilsētā šā 
gada septembrī, kad Pāvilostas dejotāji un sieviešu koris apmeklēs 
Ukraiņu svētkus „Gucuļu brinza 2016”.

 Pāvilostas novada pašvaldības vārdā sakām lielu paldies visiem, 
kuri palīdzēja uzņemt mūsu Ukrainas draugus un veicināja pozitī
vas atmiņas un emocijas, viesojoties Pāvilostas novadā!

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste
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PAŠVALDĪBA SAKA PALDIES SKOLĒNIEM UN SKOLOTĀJIEM
Katrā no mums dzīvo Sprīdītis mazs
Iznācis no senas pasakas
Katram gribas lielu laimi gūt
Gribas drošam, lielam, gudram, stipram būt!

Pāvilostas novadā nu jau par tradīciju kļuvis pavasarī, tuvojoties 
vasaras brīvlaikam, izvērtēt mācību gada labos darbus, noskaidrot 
gudrākos, drošākos, stiprākos. Tos, kuri skandinājuši Pāvilostas 
novada vārdu. Ikviens skolēns ir centies novada godu aizstāvēt tajā 
jomā, kurā bijis spējīgs konkurēt ar citu novadu skolēniem mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.

Pāvilostas novadā šāds atskaites punkts ir labāko skolēnu un 
viņu skolotāju pieņemšana pie domes priekšsēdētāja, kas notika 
23. maijā Pāvilostas pilsētas kultūras namā. Un šogad uz svinīgo 
pasākumu aicinājām šādus Pāvilostas novada izglītības iestāžu 
skolēnus:

Madara Brēdiķe (Vērgales pamatsk. 2. kl.) – 1. vieta matemātikas 
olimpiādē

Valts Entonijs Drišļjuks (Pāvilostas vsk. 1. kl.) – Atzinība 
matemātikas olimpiādē, 2. vieta mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 
audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā

Reinis Vītoliņš (Vērgales pamatsk. 3. kl.) – Atzinība dabaszinību 
olimpiādē

Madars Bērznieks (Pāvilostas vsk. 3. kl.) – Atzinība matemātikas 
olimpiādē

Liene Pāvila (Vērgales pamatsk. 3. kl.) – Atzinība dabaszinību 
olimpiādē

Gusts Brūklis (Pāvilostas vsk. 4. kl.) – 3. vieta matemātikas 
olimpiādē

Sindija Rusiņa (Vērgales pamatsk. 4. kl.) – Atzinība vizuālās 
mākslas olimpiādē

Gundega Matisone (Vērgales pamatsk. 3. kl.) – 3. vieta vizuālās 
mākslas olimpiādē

Petra Perella Griškēviča (Pāvilostas Mūzikas sk. 2. kl.) – 2. vieta 
mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un 
mazo kameransambļu konkursā

Roberts Vaškus (Pāvilostas vsk. 3. kl.) – 2. pakāpe Kurzemes 
reģiona skatuves runas konkursā

Rihards Ķepsnis (Pāvilostas vsk. 4. kl.) – 3. vieta galda tenisā
Miks Kalējs (Vērgales pamatsk. 5. kl.) – 2. vieta matemātikas 

olimpiādē, 2. vieta 100 m skrējienā, 1. vieta 400 m skrējienā, 2. vieta 
tāllēkšanā, 2. vieta četrcīņā

Kristiāna Šeiko (Pāvilostas vsk. 9. kl.) – Atzinība vēsture olim
piādē

Laura Pirktiņa (Vērgales pamatsk. 9. kl.) – Atzinība latviešu va
lodas olimpiādē, Atzinība vizuālās mākslas olimpiādē

Markuss Lazukins (Pāvilostas vsk. 5. kl., Mūzikas skola) – 
1. vieta matemātikas olimpiādē, Atzinība  akordeona spēles  valsts 
konkursā

Jolanta Kučinskaite (Vērgales pamatsk. 9. kl.) – 3. vieta latviešu 
valodas olimpiādē

Marta Zamarīte (Pāvilostas vsk. 6. kl.) – 1. vieta matemātikas 
olimpiādē

Dace Dunaiska (Vērgales pamatsk., 9. kl.) Atzinība bioloģijas 
olimpiādē

Kristers Aploks (Vērgales pamatsk. 7. kl.) – Atzinība angļu va
lodas olimpiādē

Sanija Monta Brēdiķe (Mūzikas skola) – 3. vieta mazpilsētu un 
lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameran
sambļu konkursā

Inga Šlangena (Mākslas skola) – 3.  vieta keramikas starpnovadu 
konkursā

Elīna Miltiņa (Mūzikas skola) – 3. vieta mazpilsētu un lauku mūzi

kas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā
Mihaēls Doroņins (Pāvilostas vsk. 8. kl.) – 2. vieta matemātikas 

olimpiādē, 1. vieta krievu valodas olimpiādē.
Kristers Cābelis (Pāvilostas vsk. 9. kl.) – 2. vieta basketbolā, 

2. vieta volejbolā
Jānis Štokmanis (Pāvilostas vsk. 9. kl.) – 2. vieta basketbolā
Leo Kiričenko (Pāvilostas vsk. 8. kl.) – 2. vieta basketbolā, 2. vie

ta volejbolā
Gints Šulcs (Pāvilostas vsk. 8. kl.) – 2. vieta basketbolā, 2. vieta 

volejbolā, 2. vieta 1500 m skrējienā, 1. vieta šķēpa mešanā
Krišs Valters Rudzājs (Pāvilostas vsk. 8. kl.) – 2. vieta basketbo

lā, 2. vieta volejbolā
Kristers Mārtiņš Girgensons (Pāvilostas vsk. 8. kl.) – 2. vieta 

volejbolā
Jānis Ūdriņš (Pāvilostas vsk. 5. kl.) – 2. vieta galda tenisā
Lauma Lapiņa (Vērgales pamatsk. 9. kl.) – 2. vieta tāllēkšanā
Markuss Gedmins (Vērgales pamatsk. 8. kl.) – 1. vieta 800 m 

skrējienā, 1. vieta 2 km krosā, 1. vieta basketbolā, 2. vieta volejbolā
Haralds Mucenieks (Vērgales pamatsk. 7. kl.) – 3. vieta 1500 m 

skrējienā
Jānis Dunkers (Vērgales pamatsk. 8. kl.) – 1. vieta basketbolā
Agnis Vītoliņš (Vērgales pamatsk. 9. kl.) – 1. vieta basketbolā, 

2. vieta volejbolā
Dans Sils (Vērgales pamatsk. 8. kl.) – 1. vieta basketbolā, 2. vieta 

volejbolā
Henrijs Gēgersons (Vērgales pamatsk. 7. kl.) – 1. vieta basket

bolā, 2. vieta volejbolā
Ralfs Emīls Klasēns (Vērgales pamatsk. 8. kl.) – 1. vieta basketbolā
Renārs Miltiņš (Vērgales pamatsk. 9. kl.) – 1. vieta basketbolā, 

2. vieta volejbolā
Raivis Lieģis (Vērgales pamatsk. 9. kl.) – 2. vieta volejbolā
Andris Jēcis (Vērgales pamatsk. 7. kl.) – 2. vieta volejbolā
Diāna Šlangena (Mākslas skola) – 1. vieta starpnovadu kerami

kas konkursā
Kristaps Klaks (Pāvilostas vsk. 12. kl.) – Atzinība ekonomikā, 

2. vieta basketbolā, 2. vieta volejbolā

Elvis Vīgants (Pāvilostas vsk. 12. kl.) – Atzinība   Kurzemes 
reģionā un darbs izvirzīts uz valsts konkursu, 2. vieta basketbolā, 
2. vieta volejbolā, 1. vieta dambretē

Andra Lanka (Pāvilostas vsk. 12. kl.) – konkursā „Prezidenta   
runa Valsts svētkos” 2. pakāpes diploms

Arvis Barsukovs (Pāvilostas vsk. 12. kl.) – 2. vieta basketbolā, 
2. vieta volejbolā, 2. vieta dambretē, 2. vieta diska mešanā, 1. vieta 
lodes grūšanā

Niks Indriksons (Pāvilostas vsk. 12. kl.) – 2. vieta basketbolā, 
2.  vieta volejbolā, 2. vieta lodes grūšanā, 1. vieta diska mešanā, 
1. vieta augstlēkšanā

Made Jete Jance (Pāvilostas vsk. 10. kl.) – 2. vieta dambretē, 
2. vieta šķēpa mešanā

Kārlis Rudzājs (Pāvilostas vsk. 10. kl.) – 2. vieta šķēpa mešanā, 
3. vieta lodes grūšanā

Ieva Māliņa (Pāvilostas vsk. 11. kl.) – 1. vieta novusā
Elvita Freidenfelde (Pāvilostas vsk. 12. kl.) – 2. vieta novusā
Mārcis Arājs (Pāvilostas vsk. 12. kl.) – 2. vieta volejbolā
Uz svinīgo pieņemšanu par godu audzēkņu sasniegumiem mācī

bu olimpiādēs, konkursos un sportā aicinājām arī skolēnu pedago
gus un izglītības iestāžu   administrācijas darbiniekus. Paldies Sigi
tai Freimanei, Rutai Ozolai, Antrai Ķikutei, Ārijai Paipai, Gunai 
Laumanei, Anitai Cerai, Ludmilai Vasiļčikai, Inesei Renķei, Ivetai 
Arājai, Vijai Jegoruškinai, Agritai Valkašai, Dainai Magonei, Gai
dai Benetei, Ivetai Vanagai, Dacei Bunkai, Ivitai Meļķei, Zintim 
Vīgulim, Maritai Kalējai, Eināram Vārsbergam, Maritai Rolma
nei, Ainai Jakovļevai, Ingai Šnorei, Andai Blūmanei, Ingūnai Griš
kēvičai, Initai Zingnikai, Gintam Jurikam! 

Ar muzikālajām pauzēm klātesošos iepriecināja Kapsēdes pa
matskolas dejotāji vadītājas Vinetas Gulbes vadībā.

Lai izdevusies, saulaina un piedzīvojumiem bagāta vasara!
Silvija Leja,  

metodiķe kultūras un izglītības jomā

Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties 
www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”
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Atvērto durvju diena Pāvilostas vidusskolā 
6. maijā Mātes dienas pasākumu ietvaros Pāvilostas 

vidusskolas 1.–8. klašu meitenes pirmās mācību stundas 
laikā saņēma dāvanas, ko organizēja Bērnu un ģimenes 
centra „Kurzemes Talanti” pārstāvji, no kristiešiem citās 
valstīs. Pavisam tika izsniegtas  43 dāvanas. Katrai mei
tenei atverot dāvanu bija cits pārsteigums, jo to saturs 
bija atšķirīgs un starpbrīžos draudzenes ar lielu interesi 
salīdzināja savu kastīšu saturu.

Trešās un ceturtās stundas laikā vecākiem bija iespē
ja vērot un piedalīties mācību stundās. Nākamā mācību 
stundā mūzikas kabinetā notika tikšanās ar skolas va
dību. Direktore Ingūna Griškēviča iepazīstināja ar jau
ninājumiem, kas ienāk mācību procesā un iespējamo 
tālākizglītības piedāvājumu pieaugušajiem skolā. Ār
pusklases darba vadītāja Marita Rolmane pastāstīja par 
notikušajiem pasākumiem mācību gada laikā. Mācību 
darba vadītāja Aina Jakovļeva informēja par mācību 
darbu.

Plkst. 13:00 skolas aktu zālē norisinājās pavasara 
koncerts, kurā tika gaidīti visi vecāki, agrāk strādājošie 
pedagogi un tehniskie darbinieki, kas šobrīd jau pelnītā 
atpūtā. Koncertu atklāja mūzikas skolas Jeļenas Doroņi
nas audzēknes Antra un Paula Niedoliņas, ar skaņdarba 
izpildījumu klavierspēlē četrrocīgi. Visus priecēja ska
tuves runas pulciņa vadītājas Agritas Valkašas izlolotie 
priekšnesumi, tai skaitā uzvedums „Nekrietnā meitene 
un viņas suns”, mūzikas skolotājas Daces Bunkas ma
zais ansamblis un koris pasākumu izdaiļoja ar skanīgām 
dziesmām.

Pēc koncerta katrs varēja iepazīties ar tiešām bagā
tīgo skolēnu   darbu izstādi. Izstādes tapšanā piedalījās 
gan sākumskolas skolotāji Iveta Arāja, Inta Priedoliņa, 
Agrita Valkaša, Gaida Benete, meiteņu mājturības sko
lotāja Inta Vīgante un zēnu mājturības skolotājs Andris 
Paipa ar koka izstrādājumiem un elektrības stenda pre
zentēšanu.

Bijušie skolas darbinieki turpinājumā tika aicināti uz 
svētku torti, lai sarunās ar šā brīža skolotājiem dalītos 
pieredzē un uzzinātu aktualitātes par mūsdienu mācību 
procesu, tā virzību.

Marita Rolmane 

Džimbas skoliņa 
„Dzintariņā”

Pāvilostas PII „Dzintariņš” grupas „Vāverēni” 6 gadīgie bērni ap
gūst zināšanas par personīgo drošību. 

Drošības tēls – Džimba  ar lomu spēļu, stāstu, diskusiju, video, 
mūzikas un ritmisku frāžu palīdzību bērniem mācīja:

•	 atpazīt bīstamas un vardarbīgas situācijas,
•	 atpazīt labu un sliktu, slepenu pieskārienu, 
•	 teikt „nē” nevēlamai uzvedībai un rīcībai,
•	 labāk sevi aizstāvēt un izvairīties no bīstamām situācijām,
•	 pārliecību, ka pieaugušā (vai lielāka bērna) pāridarījums ne

kad nav paša bērna vaina.
Mazie pāvilostnieki droši var teikt – „Mani nevar piemuļķot, jo 

es esmu gudrs!”
Džimbas drošības programmas skolotāja 

Aija Gertsone

„Dzintariņa” sešgadniekiem izlaidums! 
2016. gada 27. maijā 14 Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādes „Dzintariņš” 6 gadīgo bērnu grupas audzēkņi svinēja savu 
pirmo izlaidumu. Izskan pēdējās kopā dziedātās dziesmas, tiek iz
dejoti pēdējie deju soļi, pirmo un pēdējo reizi bērnudārzā bērni 
saņem tik daudz ziedu, ka mazajām rokām grūti noturēt. Skan sir
snīgi, mīļi vēlējumi, pateicības vārdi un tiek dāvāti ziedi. Saviļņo
jošs mirklis pirms atvadīšanās.

Paldies jāsaka visiem – gan vecākiem, gan skolotājiem, gan vi
siem „Dzintariņa” darbiniekiem par sadarbību, par uzticēšanos, 

par rūpēm, par uzmanību, par pacietību un sapratni. Pateicoties 
mūsu visu labām un gādīgām domām un darbiem bērni ieguvuši 
pirmās zināšanas par savstarpējām attiecībām, par dzīvi, ieguvuši 
pirmsskolas izglītību. Un mums ir prieks un lepnums par to, ka 
mēs atkal varam svinēt izlaidumu un mums atkal ir bērni, kuri ga
tavi doties uz skolu. 

Uz atvadām pirmsskolas iestāde par piemiņu no sevis katram 
bērnam dāvina albumu, bet bērni 
iestādei dāvina dzintara gabaliņu 
piepildītu ar savas mazās, sirsnīgās 
sirds siltumu.

Ai, kā dzintara kriksītim patīk,
Ja to noglāsta maigi…
Dzintara graudiņš tieši kā cilvēks
Prot no glāstiem smaidīt.
Dzintarā spēlējas saule,
Dzintarā silti pukst sirds.
Dzintarā saulītes stari
No rīta līdz vakaram mirdz.
Ai, kā bērniņam patīk,
Ja to apmīļo cieši!
Bērniņš arī kā dzintara graudiņš 
Izstaro gaismiņu vieglu.
                                  /M. Laukmane/

„Sveika skola!” 1. septembrī 
teiks  – Adelīna Brūkle, Didzis 
Grasmanis, Laila Anna Horna, 
Arians Jaunzems, Estere Krēsliņa,  
Paula Gerda Māliņa, Paula Pēter
mane, Sofija Anna Rudzāja, Alise 
Spriņģe, Daniels Strautiņš, Ger
hards VagotiņšVagulis, Roberts 

Vērnieks, Reinis Zaļkalns un Līva Zamarīte.
Monta Pētermane

Izlaidums bērnudārzā 
„Kastanītis”

27. maija pēcpusdienā bērnudārza „Kastanītis” izlaidumā sveikas savai pirmajai izglītī
bas iestādei teica deviņi sešgadīgās grupiņas audzēkņi. Kopā ar audzinātāju Sanitu, auklīti 
Dagniju un muzikālo audzinātāju Simonu tika dziedātas dziesmas, dejots un skaitīti dzejolīši. 
Svētkos negaidīti ieradās arī jautrā Pepija Garzeķe, kuru bērni atpazina kā auklīti Skaidrīti. 
Kopā ar viņu arī Nilsona kungs. Viņa gribēja uzzināt, kas ir skola, ko tur dara un septembrī 
doties bērniem līdzi uz skolu. Pepijai tika uzdoti āķīgi jautājumi, tika pārbaudītas zināšanas 
matemātikā un mūzikā, taču beigu beigās viņa atzina, ka labāk tomēr braukt uz Ameriku! 

Izlaiduma dienā bērni un vecāki, atvadoties no bērnudārza sveica audzinātāju, auklīti un 
pārējos iestādes darbiniekus, bet bērni samīļoja savus vecākus un dāvāja viņiem maijpuķītes. 
Savukārt vecāki no audzinātājas saņēma diplomus par atbildību, godprātību, izpalīdzību un 
citām lietām. Atvadoties bērnudārza kolektīvs dāvāja bērniem ceļamaizi – kliņģeri un vēlēja 
veiksmi turpmākajās gaitās, kas nu jau pavisam drīz turpināsies skolā.

No bērnudārza „Kastanītis” šogad atvadās – Ance LIBĶENA, Miks KRAUKLIS, Dana 
DONE, Daniels ŠTRAUHS, Kārlis NOVADS, Gustavs ŠLANKA, Evita NARUŠEVICA, 
Augusts   AKERFELDS un Ralfs ŠĪMANIS.

Vita Braže
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Ekskursija uz Latvijas 
Etnogrāfisko brīvdabas muzeju

20. maija rīts nebija no vieglākajiem. Celšanās 
plkst. 6.00 neizklausās kārdinoši, vai ne?! Aizli
pušām acīm, vēl sapņodama un zvalstīdamās kā 
zombijs, ap plkst. 6.45 devos ieņemt labākās vietas 
autobusā. Man par brīnumu izrādījās, ka lielākajai 
daļai manu skolasbiedru (5., 6., 7. klasei) pilnmē
ness bija jau norietējis un visi bija svaigi un žirgti 
kā gurķīši. Par laimi, arī es drīz „pielāgojos”. Bez 
īpašas aizķeršanās, nedaudz apmulsuši, bet visā 
visumā spēka pilni, pēc 4 stundu  ilga brauciena 
sasniedzām ilggaidīto mērķi – Latvijas Etnogrāfis
ko brīvdabas muzeju.

Izkāpjot no autobusa mūs sveica žirgts vējiņš 
un vasaras siltā dvesma. Mūs sagaidīja solītā gide, 
kas turpmākajā notikumu gaitā pacietīgi, saprota
mi un plūstoši stāstīja par seno latviešu harmonis
ko, bet nebūt ne vieglo dzīvi. Ieejot muzejā, mūs 
mieloja burvīgs skats ar ēkām, kas uz mūsu fona 
rādījās vēl vecākas un noslēpumainākas, nekā 
varētu šķist no malas. Mūs ieskāva smaržojošs 

parks, seni stāsti, un gaisā bija jūtams kas tāds, 
ko... ko īsti nevar aprakstīt. Tas bija kas sens, no
slēpumu plīvurā tīts, kas tāds ko mēs itin nekad 
neesam jutuši. Salkanā valodā runājot, to varētu 
nosaukt par „latviešu visspēcīgo garu, kas virmo 
tepat, nepametot savas mājas”. Sākumā aplūkojām 
seno latviešu krogu, kurā, aizverot acis, es, gluži kā 
īstenībā, varēju redzēt vīrus, kas noguruma māk
ti, bet apņēmības pilni, iebrauc savos ratos kroga 
„garāžā” un ļaujas kausam alus. Pēc tam devāmies 
aplūkot Usmas baznīcu. Apgleznoti griesti, grezns 
altāris, romantika, kas klusi un maigi pārklāj šo 
seno ēku... neko vairāk nav vērts bilst. Un pēc tam 
devāmies uz latviešu melno pirti.

Priecīgi un vēl aizvien enerģijas pilni atklājām, 
ka stunda jau ir aizritējusi. Šī ekskursija bija ļoti 
izzinoša, jautra un skaista, tādēļ katram vēlu tur 
aizbraukt!

Ekskursijas dalībniece 
Alise Aleksandra Griškēviča

„Kastanītī” atzīmē Ģimenes dienu
12. maija pēcpusdienā Vērgales bēr

nudārzā „Kastanītis” tika atzīmēta Ģi
menes diena un uz svētku koncertu tika 
aicināti bērnu vecāki un vecvecāki.

Koncertā par godu Ģimenes die
nai un par prieku māmiņām tika gan 
dziedāts, gan dejots, gan skaitīti dzejo
ļi. Tā kā Vērgales bērnudārza kolektīvs 
ir iesais tījies Erasmus+ programmas   
projektā   „ACT   TOGETHER – BE 
CREATIVE!”, tad vispirms piecgadnie
ki un sešgadnieki izpildīja citu, projektā 
iesaistīto, valstu tautu dejas. Pasākumā 
redzējām ungāru, bulgāru, rumāņu un 
turku dejas, kur deju soļi daudzkārt 
atšķiras no mums ierasta
jām, latviešu tautas dejām. 
Tomēr bērni lieliski ar visu 
tika galā, iepriecinot savus 
vecākus. Koncertā dzirdē
jām arī to bērnu sniegumu, 
kuri šogad piedalījās mazo 
vokālistu konkursā „Cīra
vas Cālis”. Par prieku visiem 
dziedāja Adriāna Lorete 
Bādere, Andželīna Kalnišķe 
un Gustavs  Šlanka. Pēc tam  
grupiņu audzēkņi izpildī
ja latviešu tautas dejas un, 
dziedot dziesmiņas māmi
ņām, visu grupiņu audzēk
ņi tās sveica ar ziediem un 
pašu gatavotiem apsveiku
miem. 

Paldies visiem  pulciņu  vadītājiem, mūzikas  skolotājai  un  grupu  skolotājām un  auklītēm  par  
ieguldīto  darbu. Noslēgumā iestādes vadītāja vēlēja bērniem un vecākiem skaistu un izdevušos vasaru! 

Vita Braže 

Mātes diena Vērgales pamatskolā 
6. maijā Vērgales pamat

skolas skolēni aicināja savas 
māmiņas un vecmāmiņas 
uz Mātes dienai veltītu kon
certu. 

Koncerta laikā bērni rā
dīja priekšnesumus, kurus 
iemācījušies visa mācību 
gada laikā. Dejotprasmi rā
dīja gan jaunāko, gan vecā
ko klašu deju kolektīvi, bet 
īpašu sveicienu ar deju „Es 
piedzimu māmiņai” sūtīja 
8. un 9. klases meitenes. 

Koncertā izskanēja arī 
dziesmas un dzeja, veltīta 
māmiņām. Pēc koncerta 
bērni ar ziediem un paš
darinātiem apsveikuma 
kartiņām sveica savas 
māmiņas un vecmāmi
ņas. 

Vita Braže 

30. maijā Vērgales pamatskolā pēdējā skolas 
diena, kad ne tikai tiek izdotas liecības, bet arī tiek 
sveikti labākie skolēni. 

Šogad jau astoto reizi tika pasniegts pašvaldī
bas apbalvojums „Cerību balva”. Šoreiz metodiķe 
kultūras un izglītības jomā Silvija Leja šo balvu 
pasniedza septiņām Vērgales pamatskolas skol
niecēm – Sanijai Montai BRĒDIĶEI, Elīnai MIL
TIŅAI, Evai VĪTOLIŅAI, Dacei DUNAISKAI, 
Jolantai KUČINSKAITEI, Laurai PIRKTIŅAI un 
Saivai ZAUEREI! 

Šajā dienā tika sveikti arī tie skolēni, kuri šajā 
mācību pusgadā piedalījušies mācību olimpiādēs, 
sporta sacensības un guvuši augstus sasniegumus. 
Bet tie skolēni, kuri mācību gadu noslēdza ar la
bām un teicamām atzīmēm, saņēma grāmatzīmes 
ar vēlējumu un iespēju doties ekskursijā uz Vents
pils akvaparku un Kaķu taku. 

Labi un teicami mācījās – 
1. klase – Matīss SPRUDZĀNS, Madara MI

ZĒNA, Ance MATISONE, Elīza Marija NADJA
KA, Ralfs HELMŠTEINS, Rinalds PRIEDOLS, 
Markus DMITRIJEVS, Intars VOITKEVIČS. 

2. klase – Madara BRĒDIĶE, Paula Loreta 
BRĒDIĶE. 

3. klase – Reinis VĪTOLIŅŠ, Gundega MATI
SONE, Arnita APLOKA, Mārtiņš LAGZDIŅŠ, 
Kristers Marats ĶUŅĶIS, Rihards NOVADS, Ro
bets INDRIEKUS, Rūta KLĀSĒNA, Raivis ZUĻ
ĢIS, Liene PĀVILA. 

4. klase – Amanda TROFIMOVA, Džeina 
ŠERVINCKA.

5. klase – Karīna BALODE, Emīls SĪPOLS, 
Miks KALĒJS, Aleksis PETRAUSKS. 

6. klase – Eva VĪTOLIŅA, Sanija Monta BRĒ
DIĶE, Elīna MILTIŅA. 

7. klase – Ieva JĒCE, Andris JĒCIS, Kristers 
APLOKS, Haralds MUCENIEKS, Paula PELNĒ
NA, Amanda ZUĻĢE. 

8. klase – Markuss GEDMINS, Marija 
PETRAUSKA, Elvita PETRAUSKA, Jānis DUN
KERS. 

9. klase – Jolanta KUČINSKAITE, Laura 
PIRKTIŅA, Viesturs KAŽIS, Samanta KALNI
ŠĶE, Toms RUMPIS, Saiva ZAUERE, Dace DU
NAISKA. 

Noslēgumā skolas direktors vēlēja visiem jau
ku, skaistu vasaru un kārtīgi atpūsties, lai sakrātu 
spēkus jaunajam mācību gadam! 

Vita Braže 

Radošā ballīte Jūrkalnē
Š. g. 29.  aprīlī Pāvilostas vidusskolas vecāko klašu audzēkņi, kas bija gatavi līdzdarboties mājas darba 

sagatavošanā, lai 
piedalītos konkur
sā „Popiela”, devās 
uz Jūrkalnes tautas 
nama organizēto 
pasākumu Rado-
šā ballīte, tādejādi 
veidojot sadarbī
bu un draudzību 
starp Pāvilostas un 
Jūrkalnes bērniem 
un jauniešiem. 

Katrs priekšne
sums bija īpašs. Iz
vēlētās žūrijas gal
venais uzdevums 
bija izteikt viedokli par redzēto. Uzvarētājs bija tikai viens – skatītāju simpātija. Šo nomināciju ieguva 
Jūrkalnes jauniešu grupa par komiskāko un atraktīvāko priekšnesumu dziesmai „Dzērvenīte”.

Pēc tam sekoja diskotēka un karaokes dziedāšana, kā arī Jūrkalnes tautas nama vadītājas Kristīnes 
Skrulles organizētās atrakcijas.

Marita Rolmane 

23. maijā iepazīt Pāvilostas vidusskolu devās 
Pāvilostas pirmsskolas vecākās grupas audzēkņi, 
kuri jau 1. septembrī uzsāks skolas gaitas vidus
skolas 1. klasē, – Adelīna Brūkle,  Didzis Grasma
nis, Laila Anna Horna, Arians Jaunzems,  Estere 
Krēsliņa, Paula Gerda Māliņa, Paula Pēterma
ne,  Sofija Anna Rudzāja,  Alise Spriņģe, Daniels 
Strautiņš, Gerhards VagotiņšVagulis, Roberts 
Vērnieks, Reinis Zaļkalns un Līva Zamarīte.

Visus sagaidīja direktore Ingūna Griškēviča un 

skolotāja Gaida Benete, kura būs arī viņu pirmā 
klases audzinātāja. Mazajiem ciemiņiem tika sa
gatavots neliels koncerts. Skolas aktu zālē skatu
ves runas pulciņa dalībnieki atraktīvi deklamēja 
dzejoļus, koristi un popgrupas dziedātāji uzturēja 
līksmu noskaņu ar dzīvespriecīgām dziesmām. 

Turpinājumā visi devās skolas iepazīšanas eks
kursijā, to noslēdzot klasē pie audzinātājas, kur 
topošos pirmklasniekus sagaidīja īpaši uzdevumi.

M. Rolmane

Topošie pirmklasnieki skolā

Nomināciju diena Vērgales 
pamatskolā

KĻŪDAS LABOJUMS
Pāvilostas vidusskolas 3. klases skolnieks Madars Bērznieks matemātikas olimpiādē ieguva 

atzinību, bet 4. klases skolnieks Gusts Brūklis 3. vietu (skolotāja Gaida Benete).
Atvainojamies par pieļauto kļūdu!
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Pēdējā skolas diena vidusskolā

Laiks, kad vasaras saulītes samīļoti un rudenīgiem ziediem rokā 
skolēni devās uz skolu, paskrējis vēja spārniem. Pagājuši mācību 
gada deviņi mēneši un pienākusi pēdējā mācību gada diena. Kā 
smejot teic vidusskolas direktore – skolēnu vidū šī diena esot visvai
rāk gaidītākā diena visā mācību gadā!

Un tā, Pāvilostas vidusskolas aktu zālē 30. maija rītā pulcē
jās skolēni, viņu vecāki, skolas pedagogi un tehniskie darbinieki, 
lai kopīgi atzīmētu mācību gada noslēgumu. Pasākums iesākās ar 
skolas skatuves runas pulciņa bērnu deklamētiem dzejoļiem, bet 
to turpināja vidusskolas direktore Ingūna Griškēviča, kura pateicās 
vecākiem, skolēniem un skolas kolektīvam par darbu šajā mācību 
gadā, un brīdī, kad vasara jau sauc aiz skolas durvīm, vēlēja visiem 
jaukus atpūtas brīžus un atrast laiku arī kādam vasaras pulciņam 
vai nometnei.

Savukārt direktores vietniece Aina Jakovļeva svinīgajā pasāku
ma pasniedza vēl pēdējos diplomus sportistiem, kā arī pie peldēt
prasmes apliecinošiem diplomiem tika 1. un 2. klases skolēni. No
beigumā direktores vietniece Aina Jakovļeva vēlēja visiem vasaras 
brīvlaikā uzkrāt spēkus jaunajam mācību gadam, bet īpaši skolē
niem – vasarā nepazaudēt mācīties gribu arī nākamajiem mācību 
gadiem.

Ar sveicienu mācību gada noslēguma pasākumā uzstājās arī 
sporta skolotājs Zintis Vīgulis, pasniedzot pateicības balvas skolas 
sportistiem, kā arī direktores vietniece ārpusstundu darbā Marita 
Rolmane pasniedza balviņas klasēm, kas 27. maijā piedalījās skolas 
rīkotajā sporta dienā.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons aici
nāja skolēnus rūpīgāk attiekties pret mācībām un atzīmēm, jo katra 
cilvēka lielākais dārgums, ko viņš spēj saņemt dzīves laikā, ir viņa 
zināšanas. Domes priekšsēdētājs izteica arī pateicību skolas izcil

niekiem Martai un 
Mihaēlam, ar kuriem 
lepojas viss novads, kā 
arī vecākiem un skolas 
kolektīvam par darbu 
šajā mācību gadā.

Par tradīciju kļuvis 
mācību gada pēdējā 
skolas dienā pasniegt 
pašvaldības apbalvo
jumu skolēniem „Cerī
bu balva”. 2015./2016. 
mācību gada noslē
gumā „Cerību balvu” 
saņēma 10 skolēni. 
Skola lepojas ar  šiem 
skolēniem, ar viņu 
mērķtiecību, mācīša
nās motivāciju. Visos 
mācību priekšmetos 
tikai 10 balles ieguvu
si  ir Marta Zamarīte, 
daži „9”, bet pārējie 
„10” ir Mihaēlam Do
roņinam.  Gada grie
zumā 4. līdz 9. klašu 
grupā vislabākos rezultātus mācībās ir uzrādījušas 5. un 6. klase, 
vidusskolā – 11.  klase. Vidusskola saka paldies skolēnu vecākiem 
un pedagogiem!

5. klasē:
Elīna Freidenfelde – vidējā atzīme gadā 9,27
Alise Aleksandra Griškēviča – vidējā atzīme gadā 9,55
Elizabete Kiričenko – vidējā atzīme gadā 9,09
Elvita Uzare – vidējā atzīme gadā 9,09
6. klasē:
Rasa Lācīte – vidējā atzīme gadā 8,71
Marta Zamarīte – vidējā atzīme gadā 10
8. klasē: 
Mihaēls Doroņins – vidējā atzīme gadā 9,75
Markuss Grīnhāgens – vidējā atzīme gadā 8,63
9. klasē:
Kristiāna Šeiko – vidējā atzīme gadā 8,73
12. klasē:
Kristaps Klaks –  vidējā atzīme gadā 8,69

Teicamnieki sākumskolā:
Valts Entonijs Drišļjuks – 1. klase
Petra Perella Griškēviča – 2. klase
Madars Bērznieks, Gabriela VagotiņaVagule, Rainers Zamarī

tis – 3. klase
Pasākuma noslēgumā skolas direktore īpaši pateicās skolas peda

gogiem, pasniedzot pateicības rakstus un ziedus. 
Muzikāli pasākumu kuplināja vidusskolas 1.–5. klašu koris sko

lotājas Daces Bunkas vadībā.

Direktores vietniece Aina Jakovļeva un 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Marita Kurčanova

Pirmsskolas iestādē „Dzintariņš” bērni 
savus vecākus Ģimenes dienā sveic ar 
koncertu

15. maijs kalendārā atzīmēts 
kā Starptautiskā Ģimenes diena.

Pāvilostas pirmsskolas izglītī
bas iestāde „Dzintariņš” pilna ar 
maziem bērniem un mēs esam 
nolēmuši, ka mums šī diena jāgo
dina ar vecākiem veltītu koncer
tu, jo kas gan bērnam var būt sva
rīgāks par ģimeni? Katru gadu šo 
koncertu mēs esam rīkojuši par 
godu Mātes dienai un mūsu mī
ļajām māmiņām, jo viņas mums 
ir vissvarīgākās visā pasaulē, bet 
tik pat liela vieta mūsu sirsniņās 
ir arī tētim, vecmāmiņām un vec
tētiņiem, tāpēc šis koncerts veltīts 
arī viņiem!

Tēti, tu iemācīji man visu 
svarīgāko, ko der zināt par šo 
pasauli un manu vietu tajā. Vē
rodams tevi un visu darīdams 
tieši tāpat kā tu, es daudz ko 
iemā cījos.

Māmiņa, tu ievedi mani mīlestības 
pilnā, brīnumjaukā pasaulē, un, ja es būtu zilonēns, 
es gribētu taurēt pa visu pasauli – „Mana mamma ir 
vislabākā!” Un tu tiešām tāda esi! Paldies, mamm. 
Par visu.

PALDIES mīļo tēti, ka esi kopā ar māmiņu un 
atbalsti viņu ne tikai grūtos brīžos, bet arī ikdienā.

PALDIES mūsu mūzikas skolotājai Aijai 
Gertsonei par milzīgo darbu, ko viņa ieguldījusi 
priekšnesumu tapšanā.

PALDIES deju skolotājai Ligitai Eihvaldei par 
atraktīvām un amizantajām dejām, kuras de
monstrēja pirmsskolas vecuma bērnu deju kolek
tīvs „Kamolītis”.

PALDIES bērniem par priekšnesumiem bagā
to, ļoti skaisto koncertu!

PALDIES mūsu mīļajiem vecākiem un vecve
cākiem, ka esat ar mums.

PALDIES Bērnu un ģimenes lietu atbalsta 
centra „Kurzemes talanti” struktūrvienībai „VD 
PARTNERI.LV”, kura sadarbībā ar starptautisko 
labdarības organizāciju „Samaritan’s Purse” lab
darības projekta „Vislielākā dāvana” ietvaros, šajā 
dienā dāvināja pirmsskolas iestādes meitenēm 
Amerikas un Anglijas kristiešu ģimeņu sarūpētas 
dāvaniņas ar noderīgām lietām.
LAI MĪLESTĪBA UN SATICĪBA KATRĀ ĢIME-
NĒ UN BRĪNIŠĶĪGS KOPĀ BŪŠANAS LAIKS!

Vadītāja Monta Pētermane
Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties 

www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”

Vērgales pamatskolā 
izskan pēdējais zvans 

13. maijā jau no paša rīta Vērgales pamatskolā valdīja svinīga noskaņa, jo skolā izskanēja pēdējais 
zvans. 

Vispirms devītklasniekus pie sevis uz stundu aicināja skolotāja Gunta Limberga, kura bija viņu au
dzinātāja pamatskolā pirmos četrus gadus. Visi kopā kavējās atmiņās par aizvadīto laiku skolā, atcerējās 
interesantus atgadījumus no skolas dzīves un skatījās fotogrāfijas. Klasē  pie tāfeles bija izvietotas klases 
kopbildes no 1.–4. klasei, skolēni tās aplūkoja, mēģināja atpazīt katrs sevi un savus klases biedrus! Bi
jusī audzinātāja bija izvietojusi apskatei arī darbiņus, kuri tapuši sociālo zinību stundā. Tēma – mana 
nākotnes profesija. Stundas noslēgumā skolotāja katram devītklasniekam izdalīja mapīti, kurā glabājas 
zīmējumi un klases darbi no 1.–4. klasei. 

Dienas turpinājumā visi 
skolēni pulcējās skolas aktu 
zālē uz Pēdējā zvana svinīgo 
pasākumu. Katra klase de
vītajiem bija sagādājusi ne 
vienu vien pārsteigumu un 
pat pa āķīgam uzdevumam, 
lai noskaidrotu, cik viņi ir 
gatavi eksāmeniem. 9. kla
ses skolēni saņēma ziedus, 
apsveikumus un daudz laba 
vēlējumus eksāmenos, bet 
no 8. klases skaistu torti ar 
skolas attēlu. Pēc svinīgā 
pasākuma, nemainot tra
dīcijas, visi skolēni sadevās 
rokās, lai dotos gājienā un 
pēc tam pie skolas ozola iz
veidotu spēka apli. 

Pēc tam rūpes par devīto klasi uzņēmās 8. klase, organizējot viņiem dažnedažādus interesantus pa
sākumus, saistītus ar dzimtā pagasta iepazīšanu un izpēti. Diena noslēdzās ar tradicionālo pasākumu 
Vērgales muzejā. Arī šogad devītklasnieki un audzinātāja Ivita Meļķe parakstījās uz Goda dēļa, bet mu
zeja darbinieces katram dāvāja talismanu – no koka darinātas latvju spēka zīmes un tautas dziesmu kā 
vēlējumu, lai veiksme sekotu turpmākajās dzīves gaitās un sekmīgi tiktu nokārtoti eksāmeni. Pasākuma 
laikā fonā skanēja latviska mūzika, bet dzejoļus deklamēja Vērgales pamatskolas skolēni – Elīna Miltiņa, 
Eva Vītoliņa, Dace Dunaiska un Mārtiņš Lagzdiņš.

Veiksmi turpmākajās skolu gaitās vēlam – Annai DONEI, Dacei DUNAISKAI, Viesturam KA
ŽIM, Annai Ritai KURMEI, Jolantai KUČINSKAITEI, Laumai LAPIŅAI, Raivim LIEĢIM, Renā
ram MILTIŅAM, Baibai NIEDOLAI, Laurai PIRKTIŅAI, Alisei ŠĒNAI, Agnim VĪTOLIŅAM un 
Saivai ZAUEREI!

Vita Braže 

Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”
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 Projekta „Act together – be creative!” pēdējā 
tikšanās Bulgārijā

Erasmus+ programmas projekts „Act together 
– be creative!” tuvojas noslēgumam. Nemanot pa
skrējuši 2 gadi un notikuši 5 mītiņi. Nupat atgrie

zāmies no saulainās Bulgārijas smieklu pilsētas Gabrovas. Pēdējā 
dalībnieku tikšanās bija ļoti sirsnīga. Nu jau satikās pazīstami cilvē
ki, kuri kopīgi izpildījuši projekta uzdevumus.

Šajā reizē Vērgales bērnudārzu „Kastanītis” pārstāvēja pirmssko
las izglītības skolotāja Sanita Poriņa, tautisko deju pulciņu vadītāja 
Sigita Freimane un iestādes vadītāja Gaida Akerfelde. Grūtākie pro
jekta uzdevumi – tieši šoreiz:

Pirmais uzdevums – iepriekšējā gada laikā veidojām metodisko 
materiālu vizuālā mākslā, kur apkopoja visu dalībvalstu – Rumāni
jas, Bulgārijas, Turcijas, Ungārijas un mūsu pieredzi. Uz šo tikšanās 
reizi vajadzēja šo materiālu iztulkot latviešu valodā un iepazīstināt 
ar to kolēģus. 

Otrais uzdevums – 2016. gadu mums vajadzēja sagaidīt ar iz
veidotu kalendāru, kurā atspoguļoti bērnu darbi dažādās vizuālās 
mākslas tehnikās.

Trešais uzdevums – visgrūtākais no visiem uzdevumiem – jāie
māca bērnudārza bērniem rumāņu, bulgāru, turku un ungāru tau
tas dejas, un jāizveido video. Paldies Annai Dunkerei, kura mums 
palīdzēja ar videomateriāla izveidi.

Kad visi uzdevumi bija izpildīti, 15. maijā devāmies ceļā uz So
fiju. Vienu dienu mums bija iespēja iepazīties ar Bulgārijas galvas
pilsētu un tās vēsturisko centru. Tālāk devāmies uz Gabrovu, kur 
notika projekta pēdējais – 5. mītiņš. Bērnudārza „Javor” kolektīvs 
mūs uzņēma ļoti viesmīlīgi. Par visu bija padomāts, gan par mūsu 
ērtībām, gan labsajūtu Programma bija interesanta, izglītojoša un 
daudzveidīga. Nedēļas laikā mēs iepa zināmies ar bērnudārzu, ar tā 
materiālo bāzi, ar skolotājām un bērniem. Papriecājāmies par bērnu 
sagatavotajiem apsveikumiem – dziesmām, dejām un zīmējumiem. 
Pašas tikām iesaistītas radošās darbnīcās: dekupāžā, zīda apglezno
šanā, tautisko rakstu veidošanā un mācījāmies dejot bulgāru tautas 
dejas.

Skaists un neaizmirstams bija projekta noslēguma koncerts, kurš 
notika pilsētas kultūras namā un kurā bērni priecēja mūs gan ar 
savas tautas dejām, gan projekta dalībvalstu tautu dejām. Bērnu un 
pieaugušo izpildījumā skanēja bulgāru dziesmas. Aizkustinoši bija 

skatīties, kā bulgāru bērnudārza 6gadīgie bērni dejoja latviešu tau
tas deju svītu. Koncerta noslēgumā visi teicām paldies mūsu projek
ta koordinatorei rumānietei Titai Jozefinai.

Visiem zināms, ka Gabrova pasaulē pazīstama kā smieklu pil
sēta un gabrovieši kā skopākie cilvēki. Ne velti anekdote stāsta, ka 
gabrovietis kaķim asti apgriezis, lai ziemā to laižot pa durvīm ārā 
mazāk siltais gaiss izplūst. Bet tas jau tik tā smējienam... Īstenībā 
gabrovieši ir atsaucīgi, atraktīvi, humoru mīloši un saprotoši, ļoti, 
ļoti viesmīlīgi cilvēki.

Mūsu projekta dalībvalstu delegācijas pieņēma pilsētas mēra 
vietniece un mums bija iespēja piedalīties tradicionālajos Gabrovas 
pilsētas svētkos – karnevālā, kur gājienā gājām kopā ar gabrovie
šiem, bet nesām Latvijas karoga transparentu.

Tikšanās laikā mūs iepazīstināja ar tādām vietām kā Veļiko 
Tarnovo, kas ir iekļauts UNESCO mantojuma sarakstā un vēstu
riskiem, skaistiem ciemiem Trjavnu un Arbanasi. Noslēgumā par 
dalību 5. mītiņā saņēmām sertifikātus.

Pēdējā dienā atvadoties sapratām, cik daudz draugu esam iegu
vuši.Visi viens otru aicināja ciemos. Acīs pavīdēja pa asarai, jo, 
iespē jams, ka tomēr klātienē mēs vairs nesatiksimies. Taču patei
coties plašajam saziņas līdzekļu klāstam, es ceru, ka mūsu sakari 
nepārtrūks, ka arī turpmāk mēs viens otru bagātināsim ar jaunām 
idejām un, kas zina, tiksimies kādā citā projektā.

Pēc ciemošanās Bulgārijā esam atgriezušās darbā. Un droši va
ram teikt – nekur nav tik labi kā mājās, kā mūsu Vērgalē, mūsu Lat
vijā un mūsu bērnudārzā! 

Vairāk par aktivitātēm Erasmus+ programmas projektā „Act 
together – be creative!” varat atrast Pāvilostas novada mājaslapā 
sadaļā Izglītība – Vērgales PII  „Kastanītis” – Projekts Erasmus+ 
2014.–2016. un projekta mājaslapā:

                                            www.acttogether-becreative-1.mozello.lv

Iestādes vadītāja 
Gaida Akerfelde

ES Erasmus+ programmas projekts 
Nr. 20141RO01KA2010028722

Vērgalnieki piedalās ZZ čempionātā
Vērgales pamatskolas 8. klases skolēni Liepājā stadionā 

„Daugava” piedalījās ZZ čempionāta pusfinālā. 60 komandu 
konkurencē vērgalnieki izcīnīja 4. vietu, gūstot iespēju 28. maijā 
piedalīties ZZ čempionāta finālā Jūrmalā.

Un tā, 28. maijā Vērgales pamatskolas 8. klase devās uz Jūr
malu, kur piedalījās Zelta Zivtiņas čempionāta finālā – trakās 
sacensībās starp klasēm visā Latvijā, kurās iespējams pārbaudīt 
drosmi, cīņassparu, atjautību, radošumu un klases vienotību. 
Latvijas skolēnu sporta un prāta spēlēs no agra rīta līdz vēlam 
vakaram norisinājās Jūrmalas pludmalē un Mežaparkā, kur  val
dīja jautrība, skanēja mūzika, bija jūtams sacensību gars, notika 
dažādas darbnīcas.

Aktivitāšu posmā, kas ilga gandrīz 5 stundas, pēc noteikta 
grafika mūsu uzdevums bija apmeklēt 8 aktivitātes, erudīcijas 
un konstrukcijas uzdevumus.

Kaut arī neieguvām godalgotas vietas, 59 klašu konkurencē 
ierindojāmies 12. vietā! No pasākuma atgriezāmies noguruši, 
saulē sakarsuši, ūdenī izmirkuši, bet apmierināti ar paveikto. 
Piedalīties šādā pasākumā nozīmē pārbaudīt  savus spēkus un 
zināšanas, pierādīt savu varēšanu. Iesakām ikvienai klasei to iz
baudīt!

Zvans uz pēdējo mācību gada stundu
Pāvilostas vidusskolā 9. un 12. klašu beidzējiem š. g. 13. maijs bija  pēdējā mācību gada diena, lai 

jau nākamā nedēļā sāktu kārtot eksāmenus. Īpašu pārsteigumu sagatavoja astotie un vienpadsmitie, 
kuri ar  īpašu rūpību bija piedomājuši pie krāšņi izrotātām klašu telpām un sagatavotiem pārbaudī
jumiem.

Pēc ceturtās mācību stundas visi skolotāji, tehniskie darbinieki un citi interesenti tika aicināti 
pulcēties aktu zālē uz kopīgo audzināšanas stundu.

Pirmās klases skolēnu uzdevums bija ar zvana skaņām ievest zālē 9. un 12. klašu skolēnus, kur viņus 
uzrunāja skolas direktore  Ingūna Griškēviča. Tad jau arī paši skolēni bija gatavi teikt paldies tehnis

kajiem darbiniekiem par rūpēm visu mācību 
gadu garumā un skolotājiem, kuru izturība ar 
nepārspējamu jauniešu neatlaidību tika pār
baudīta katru mācību stundu. Par veiksmes vē
lējumiem padomājušas  bija  arī pirmās klases 
audzinātājas Gaida Benete un Iveta Arāja.

Nobeigumā mācību daļas vadītāja Aina 
Jakovļeva atgādināja, ka viss ir pašu spēkos, 
pasniedzot kopā ar skolas direktori katram 
skolēnam un klašu audzinātājām dāvanu – 
piezīmju blociņu.

M. Rolmane

Fināls Jūrmalā.

Paldies visiem, kas bija kopā ar mums palīdzēja un atbalstīja!
Vērgales pamatskolas 8. klase un audzinātāja 

Marita KalējaSkolēni Liepājā pusfinālā.
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Pateicoties Vītolu fonda atbalstam, 35 Vērga
les pamatskolas 5., 6., 8., 9. klašu skolēni 3. maijā 
devās ekskursijā ar mērķi izzināt Latvijas vēsturi, 
iepazīt Latvijas kultūrvēsturisko novadu – Kurze
mes, Zemgales, Vidzemes, Latgales – mantojumu 
no 17. gadsimta līdz 20. gadsimta vidum.

Šogad devāmies uz Latvijas Etnogrāfisko brīv
dabas muzeju un iepazinām Vecrīgas jūgendstila 
senās celtnes. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas 
muzejā daudzi skolēni bija pirmoreiz, tāpēc bija 
pārsteigti par plašo 87 hektāru teritoriju, par sena
jām mājām, priekšmetiem, kas atvesti un sakopoti 
vienuviet no daudzajām Latvijas sētām.  Īpaši abas 
gides stāstīja par Kurzemes sētu un piekrastē dzī
vojošo lībiešu zvejnieku dzīvi pat pirms vairākiem 
gadu simtiem. Tā bija vienreizēja iespēja tuvāk 
iepazīt savas saknes, redzot tā laika etnogrāfiskos 
priekšmetus – pagātnes lieciniekus. 

Savukārt gides Kristīnes Lozovskas stāstījums 
mums ļāva piedalīties ceļojumā pa viduslaiku 
Rīgu. Gides pavadībā izstaigājām šaurās Vecrīgas 
ieliņas, iztēlojāmies, kā dzīvoja Rīgā pirms vairākiem gadu sim
tiem, ar ko pilsētnieki nodarbojās, kā dzīvoja, par ko priecājās vai 
bēdājās. Daži fakti bija pārsteidzoši, piemēram, ka bende darbojās 
līdz pat 19. gadsimta vidum un viņam turklāt bija ap 100 padoto. 
Stingri likumi valdīja viduslaiku Rīgā. Sevišķs ir Kaķu nams, ēka 
ir celta 1910. gadā, uz tās kūkumu uzmetis sēž kaķis. Savā laikā 
ēka ar kaķi uz jumta pat izraisījusi skandālu un tiesas prāvu, jo 
kaķa novietojums nav paticis pilsētas varai, likuši to pagriezt citā 
virzienā. 

Tā kā janvāra mēnesī skolā atzīmējām Barikāžu laiku, tad varē

jām skatīt barikāžu dalībnieku piemiņas vietas Vecrīgā. Esot Vec
rīgā, skolēniem bija iespēja iztēloties barikāžu notikumus savām 
acīm. Šī ekskursija būs kā pamats nākamajai interaktīvajai spēlei, 
kas notiks septembrī, kad atsauksim atmiņā redzēto. 

Saulainā diena radīja mūsos labu noskaņojumu un patiku par 
dzirdēto un redzēto. 

Paldies Monreālas Latviešu Sabiedriskajam centram par pie
šķirto finansējumu projekta īstenošanai!

Direktora vietniece mācību darbā
Anda Blūmane

5. maijā skolā notika Pāvilostas vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes 
forums. Tas bija ļoti interesants un visaptverošs pasākums, kā sko-
lēniem darboties skolēnu līdzpārvaldē. Ventspils augstskolas studen-
ti mūs iepazīstināja ar studentu padomes struktūru. Viņi ieteica, kā 
mums labāk veidot savu līdzpārvaldi un arī palīdzēja to izveidot. Tajā 
ir vairāki nodalījumi – prezidents, vietnieks, kultūras, sociālās, sporta 
un ārējo sakaru nodaļu vadītāji un dalībnieki. Katra amata kandidātu 
ievēlēja ar aizklātu balsojumu, bet pirms tam katram, kurš piekrita 
kandidēt, bija jāprezentē sevi, kāpēc tieši viņš derētu šim amatam. 
Katra amata pārstāvim ir ļoti atbildīgs darbs un vienmēr jālūko, vai 
viss skolā ir kārtībā viņa dotajā sfērā.  

Līdzpārvaldē darbojas apmēram 20 skolēnu. Lai darbs ritētu, vi-
siem jābūt kā vienai lielai komandai, jāuzklausa vienam otra idejas 
un jāsastrādājas. Lai veicinātu sadarbību starp mums, mēs spēlējām 
saliedēšanās spēli, kurā mēs visi kā komanda kļuvām spēcīgāki.  Mēs 
apspriedām, kādas problēmas ir skolā un kā tās mēs varētu risināt. 
Mēs izdomājām, kas ir tuvākie uzdevumi, kas mums jādara, un izvei-
dojām aktuālāko problēmu sarakstu.

Es domāju, ka tas ir ļoti noderīgi un ļoti jauki, ka skola nāk pretī 
skolēniem un ir ieinteresēta, kā padarīt skolas dzīvi labāku. Mēs ļoti 
novērtējam to, ka skolas vadība ir gatava atbalstīt padomes ierosi-
nājumus, ir gatava dot finansējumu pasākumu veidošanai un ideju 
īstenošanai. 

Mēs priecājamies, ka skolas direktore un citi pedagogi ir pretimnā-
koši un gatavi ieviest ko jaunu un iet ārpus ierastā standarta rāmjiem. 
Tikai šādi, ar kopēju darbu un sadarbību, viss skolā ies uz augšu!

Pāvilostas vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes priekšsēdētāja 
Annija Ansone

Vidusskolas 
līdzpārvaldes forums

Kopā ar ceriņu ziediem Pāvilostas Mākslas skolā atnācis nu jau 20. izlaidums. Skolu šogad 
absolvēja Maira Braže, Kate Pelnēna un Paula Pelnēna. Kā jau katru pavasari, absolventi gata
voja savus diplomdarbus, kuros parādīja iegūtās zināšanas un prasmes. Maira Braže diplom
darbā izvēlējās rokdarbus un izšuva  gleznu krustdūrienu tehnikā, diplomdarba vadītāja sko
lotāja Inita Zingnika. Kates Pelnēnas diplomdarbs – apsveikuma kartiņas, viņas diplomdarba 
vadītājs bija   skolotājs Alberts Brūklis. Paulas Pelnēnas diplomdarbs – dekoratīvas pudeles, 
diplomdarba vadītāja skolotāja Inita Zingnika. Paldies meitenēm par ieguldīto darbu, pacietī
bu un izturību!  Paldies arī vecākiem par sadarbību un atbalstu!

Pāvilostas Mākslas skolas direktora pienākumu izpildītāja 
Inita Zingnika

Vērgales skolas ekskursija uz Rīgu

 Pirmā rindā no kreisās: absolventes Kate Pelnēna, Maira Braže un Paula Pelnēna, otrā 
rindā no kreisās: skolotājas Daiga Lapiņa, Ruta Ozola un Inita Zingnika, trešā rindā no 
kreisās: Mākslas skolas direktore Zane Zauere, izlaiduma vadītāja Monta Pētermane, sko
lotājs Alberts Brūklis.

Izlaidums Pāvilostas Mākslas skolā

Bet Vērgales pamatskolā jaunākās paaudzes lasītājiem 
bija iespēja tikties ar dzejnieku Uldi Ausekli un klausīties 
dzeju – „Īsi un gari panti bērniem un pasakas par viscauru
mainākajām siermaizītēm”. Savukārt sarunā ar rakstnieku 
Mārtiņu Silu iepazinām viņa grāmatu „Vēstules no Āfri
kas”. 

Taču tiem, kurus vairāk interesēja praktiskas nodarbes 
bija iespēja izpausties radošajās darbnīcās – „Kā top skais
tas lietas” radošā darbnīca klūdziņu pīšanā, „Dekupāžas 
noslēpumi”, „Padarīsim dzīvi krāsaināku” – pīšanas, mez
glošanas radošā darbnīca un „Ādas meistars”. Visas nori
tēja sadarbībā ar „Zvaigzni ABC” un Liepājas Neredzīgo 
biedrību. Un tad, pēc sātīgas maltītes Muižas ēdamzālē, kur 
tika piedāvāts „Baroneses virums”, interesentus gaidīja jau 
atkal jauna nodarbe – par tēmu „Visu gadu ziedošs dārzs” 
Vērgales bibliotēkā konsultēja Ilma Nereta. Ikviens puķu 
mīlis un skaista dārza cienītājs atrada sev vērtīgu informā
ciju. Bez tam visas dienas garumā svētku dalībniekiem bija 
iespēja aplūkot dažādas izstādes. Vērgales pamatskolā – 
skolēnu zīmējumu izstādi „Mana mīļākā grāmata”, Vērga
les kultūras namā fotoizstādi „Pāvilostas novada populari
zēšana caur fotoobjektīvu” un Vērgales muzejā kāzu tērpu 
un aksesuāru izstādi „Mūsu diena baltā mīlestībā zied”. 

Grāmatu svētku izskaņā, Vērgales kultūras namā no
tika jaunāko grāmatu izloze, kurā veiksme uzsmaidīja ne 
vienam vien grāmatu pircējam, bet muzikāls sveiciens 
„Tava sirds ir tavas mājas” izskanēja no mūziķiem Antras 
Stafeckas un Ulda Marhilēviča. Diena bija izdevusies, 
laiks bija brīnišķīgs un apkārtne glīti un akurāti sakopta, 
to atzina ne viens vien svētku dalībnieks, bet kāds šo dau
dzu cilvēku domu bija pat ierakstījis lielajā Pūces grāma
tā. Paldies visiem, kuri atnāca un atbrauca, paldies visiem 

svētku organizatoriem un visiem, kuri palīdzēja tapt šiem skais
tajiem svētkiem. 

Paldies svētku atbalstītājiem – Latvijas Valsts prezidentam 
Raimondam Vējonim, Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvi
jā, Latvijas Bērnu fondam, Jelgavas tipogrāfijai, Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem, SIA Drukātava, SIA VESTALK, The 
White Book, Okupācijas muzejam, Vienotībai, Zaļo un Zemnie
ku savienībai, Valdim Zatleram, Inesei Vaiderei, Pāvilostas no
vada domei. Un informatīvajiem atbalstītājiem – „Latvijas Avī
zei”, „Kurzemes Vārdam”, „Kursas Laikam”, „Pāvilostas Novada 
Ziņām” un www.pavilosta.lv 

Vita Braže
 

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

Svin svētkus Grāmatai!
(Turpinājums no 1. lpp.)
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PĀVILOSTAI – 137!
Pāvilostas pilsēta daudziem asociējas ar spožiem saules stariem, 

jūras svaigo gaisu un vieglu vēja brīzi sejā. Tieši šāds laiks jau pašā 
21. maija rīta agrumā lutināja visus Pāvilostas pilsētas 137. jubilejas 
svinētājus.

Šogad pašiem pāvilostniekiem un pilsētas viesiem tika piedāvāta 
mazliet neierastāka svētku diena – dzimšanas dienas rīts iesākās ar 
grupas „Piemare” lustīgu rīta modināšanu, bet pati jubilejas ballīte 
notika pilsētas jaunajā ciemā.

Rīta agrumā ikviens interesents varēja iepirkties svētku tirdziņā 
pie vidusskolas, bet paši mazākie svētku svinētāji radoši izpaudās 
radošajās darbnīcās, ko piedāvāja Pāvilostas vidusskola un Pāvilos
tas Mākslas skola.

Pati lielākā aktivitāte notika pilsētas stadionā, kur pēc rīta vin
grošanas „Pāvilosta – mosties!” tika izspēlēti visdažādākie mači – 
mini futbola ceļojošais kauss, strītbola turnīrs un konkurss par 
Kristapa Porziņģa kreklu, kā arī Pāvilostas čempionāts tenisā 
1. posms. Pāvil ostas atklātajā čempionātā tenisā 1. posmā jauniešu 
grupā piedalījās četri sportisti – Jānis Štokmanis, Klāvs Pauls Vēj
kājs, Jānis Ūdriņš un Artūrs Bērziņš. Izspēlējot savstarpējos mačus, 
par 1. posma uzvarētāju kļuva Jānis Štokmanis, 2. vietā – Artūrs 
Bērziņš, 3. vietā – Klāvs Pauls Vējkājs, bet 4. vietā palika Jānis Ūd
riņš. Pieaugušo grupā turnīrā piedalījās trīs sportisti – Māris Bik
se, Zigmunds Smirnovs un Sandis Bieriņš. Izspēlējot savstarpējos 
mačus, par 1. posma uzvarētāju kļuva Sandis Bieriņš (Priekule), 
2. vietā palika Māris Bikse (Alsunga), bet 3. vietas godalgu ieguva 
Zigmunds Smirnovs (Liepāja). Pāvilostas atklātā čempionāta tenisā 
2. posms notiks 25. jūnijā.

Savukārt strītbola turnīrs pulcēja sešas komandas – „Jūrkalne”, 
komandā spēlēja Gatis Tomsons, Haralds Janvars, Valts Janvars, El
mārs Grinbergs; „Gribu maizi”, komandā spēlēja Endijs Klaks, Hen
rijs Tomilovs, Ģirts Jakovļevs; „Vērgale”, komandā spēlēja Aivis Sils, 
Kristaps Kabiņeckis, Raivis Kabiņeckis; „Pāvilosta”, komandā spē
lēja Mārtiņš Vērnieks, Arvis Pētermanis, Edgars Grīnbergs; „Gribu 
desu”, komandā spēlēja Kristaps Klaks, Elvis Vīgants, Miķelis Hor
na; „DPPD”, komandā spēlēja Kaspars Pīrāgs, Agris Pīrāgs, Didzis 
Zvinbergs, Krists Svārups. Izspēlējot katrai komandai ar katru, 
1. vietā komanda „Vērgale” ar 10 punktiem, 2. vietā komanda „Gri
bu desu” ar 8 punktiem, 3. vietā komanda „Gribu maizi” ar 8 punk
tiem, 4. vietā komanda „Jūrkalne” ar 7 punktiem, 5. vietā komanda 
„DPPD” ar 7 punktiem, 6. vietā komanda „Pāvilosta” ar 5 punktiem. 

Pilsētas svētku ietvaros notika arī tālmetienu, sodmetienu un 
pustālo metienu konkurss, kur galvenā balva bija Kristapa Porziņģa 
basketbola krekls ar atribūtiku. Kreklu sponsorēja biedrība „Dažā
das paaudzes par dzīvi”. Konkurss pulcēja 20 sportistus, kur seši la
bākie rezultāti iekļuva finālā. Finālā labāko rezultātu uzrādīja Mār
tiņš Vērnieks, iegūstot 28 punktus, un tādējādi iegūstot arī Porziņģa 
sporta kreklu savā īpašumā. 2. vietā – Gatis Tomsons ar 27 punk
tiem, 3. vietā – Kaspars Pīrāgs ar 24 punktiem, 4. vietā – Artūrs 
Lieģis ar 23 punktiem, 5. vietā – Elmārs Grinbergs ar 23 punktiem, 
6. vietā – Krists Svārups ar 21 punktu.

Pāvilostas pilsētas svētku ceļojošā kausa izcīņā minifutbolā pie
dalījās astoņas komandas. „Medzes” komandā spēlēja – Mārtiņš 
Šneiders, Artis Simsons, Emīls Jēkabsons, Andris Dergunovs, Jā
nis Pumpurs, Edgars Štubis, Māris Pūce, Kristers Cābelis, Artūrs 
Lieģis. „Cīravas” komandā spēlēja – Elvis Ašmanis, Sandris No
renbergs, Kaspars Gūtmanis, Juris Kļava, Helvijs Vīgriezis, Ingurs 
Ronis, Aigars Zvirbulis, Roberts Figoriņš, Reinis Upenieks, Gints 
Haritonovs. „Virsaitis” komandā spēlēja – Henrijs Zanda, In
gus Grigorjevs, Ingus Kalvāns, Roberts Strēlis, Sandris Priļepskis, 
Toms Sergejevs, Emīls Eihe. „Dunalka” komandā spēlēja – Ervīns 

Jurkovskis, Jānis Stonis, Matīss Grasmanis, Ēvalds Mačus, Mārtiņš 
Kanšāns, Sandžers Tarvids, Juris Vaiskovičs, Ainārs Eihvalds, Jānis 
Lagzdiņš, Gints Dreimanis. „Alsunga” komandā spēlēja – Jānis Ro
zentāls, Klāvs Osis, Gunārs Jēkabsons, Aleksandrs Stefaņuks, Artūrs 
Liepiņš, Ginters Liepiņš, Dainis ŽebeksŠerboks, Gatis Moldovāns, 
Aldis Valtenbergs, Māris Berševics. „Rajons” komandā spēlēja –
Mārtiņš Eihvalds, Toms Popovs, Oskars Mardrēvics, Gunārs Grin
bergs, Aleksandrs Odsasčijs, Gatis Bobriševs, Jānis Kosilo, Andrijs 
Kosilo, Armands Tarvids, Markus Grinbergs, Kristiāns Grinbergs, 
Jānis Lagzdiņš. „Rokasbirze” komandā spēlēja – Igors Māters, Ga
tis Kirhs, Jānis Šterns, Edgars Strazds, Raivis Ķemeris, Mikuss Ķe
meris, Nauris Straupenieks, Artis Strazds, Andis Zāģeris, Henrijs 
Legzdiņš. „Pāvilosta” komandā spēlēja – Andris Cābelis, Edgars 
Stonis, Juris Bučoks, Arvis Barsukovs, Matīss Grundmanis, Matīss 
Eihvalds, Guntis Balodis, Ivo Jaunzems, Gints Šulcs, Kristaps Jan
sons, Renalds Freimanis. Komandas tika sadalītas divās grupās. Pir
mās grupas rezultāti: Medze – Virsaitis 3:0; Rokasbirzs – Cīrava 1:0; 
Virsaitis – Cīrava 0:3; Medze – Rokasbirzs 1:0; Rokasbirzs – Virsai
tis 3:0; Cīrava – Medze 0:0 pēcspēles sitienos 1:2 uzvar Medze. Otrās 
grupas rezultāti: Alsunga – Rajons 1:0; Dunalka – Pāvilosta 1:0; Ra
jons – Pāvilosta 1:0; Alsunga – Dunalka 5:0; Dunalka – Rajons 1:0; 
Pāvilosta – Alsunga 0:1. Spēles par iekļūšanu pusfinālā: Rokasbirzs –
Pāvilosta 1:1, pēcspēles sitienos 2:1 uzvar Rokasbirzs; Dunalka – Cī
rava 2:4, uzvar Cīrava. Spēlē par 7.–8. vietu tikās Virsaitis – Rajons, 
ar rezultātu 1:0 uzvar Virsaitis. Spēle par 5.–6. vietu starp Dunalkas 
un Pāvilostas komandām nenotika, jo Dunalka atteicās spēlēt. Pus
fināla spēlēs tikās: Medze – Cīrava, ar rezultātu 1:0 uzvarēja Me
dze; Alsunga – Rokasbirzs, ar rezultātu 0:2 uzvar Rokasbirzs. Spēlē 
par 3.–4. vietu tikās Alsunga – Cīrava, ar 
rezultātu 0:2 uzvar Cīrava. Finālspēlē ti
kās Medzes un Rokasbirzs komandas, ar 
rezultātu 3:0 uzvarēja Medzes komanda. 
Medzes komanda uzvar turnīrā otro gadu 
pēc kārtas. Maču ietvaros tika pasniegtas 
individuālās balvas turnīra labākajiem 
spēlētājiem. Turnīra labākais vārtsargs – 
Igors Māters no Rokasbirzs komandas. 
Turnīra labākais vārtu guvējs – Reinis 
Upenieks no Cīravas komandas. Turnīra 
labākais laukuma spēlētājs – Artūrs Lie
piņš no Alsungas komandas.

Kamēr vieni spraigos mačos sadalīja 
kausus un vietas turnīros, citi varēja sa
mīļot un nofotografēties ar sniega suņiem 
no „Haskiju parka” Ziru pagastā (Vents
pils nov.). Bet pusdienas laikā Pāvilostas 
pensionāru kopa bija visiem svētku vie
siem un svinētājiem izvārījušas gardu jo 
gardu Spēka zupu.

Savukārt pulksten 11:00 svētkus ieskandināja grupa 
„Piemare” ar Pāvilostas pilsētas kultūras nama 1.–4., 
5.–6., 7.–9. klašu deju kolektīviem un bērnu vokālo an
sambli „Burbulīši”.

Kad 21. maijā Pāvilosta svinēja pilsētas svētkus, arī 
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs atklāja 
jauno tūrisma sezonu. Saulaina diena, sporta aktivitātes 
un kopā būšana, kā vienmēr bija neatņemama svētku 
sastāvdaļa. 

Mazajiem skrējējiem līdz 10 gadu vecumam Pāvilos
tas novada TIC pilsētas stadionā organizēja nu jau ieras

to „Mini maratonu”, kur uzvarētājs bija ik 
viens, kurš noskrēja distanci. Arī šogad 
skrējēju bija gana daudz, lai varētu sada
līt divās vecuma grupiņās: no 0–5 gadiem 
skrēja 13 mazie bērni un no 6–10 gadiem 
skrēja 20 lielie bērni. Katrā grupiņā ātrā
kais skrējējs tika apbalvotas ar svētku šam
panieti (bezalkoholisku). Prieka dzirksts, 
uztraukums un sacensību gars bija redzams ik vienā 
mazajā skrējējā, un prieks, ka katru gadu mazo skrē
jēju kļūst vairāk. 

Svētku ietvaros pēcpusdienā TIC organizēja arī 
orientēšanās piedzīvojumu „Iepazīsti Pāvilostu”. Kopā 
pieteicās 4 komandas. Gan vietējie pāvilostnieki, gan 
Pāvilostas viesi devās izpildīt vairākus uzdevumus un 
izbaudīt saulaino dienu. Dalībniekiem bija jānofoto
grafējas „Wake Das Crocodill”, jāatbild uz jautājumiem 
zivju veikalā „Kaija”, jāatrod, kādā krāsā tad īsti ir 
krokodili uz viesnīcas fasādes, „Jūras rotās” jāsašķiro 
priekšmeti, kuri atrodami Baltijas jūrā, un jāatbild, cik 
tad īsti vecs ir dzintars, muzejā jāatceras kā jāloka ku
ģītis, un pie laivu mājas jākāpj laivā un jādodas pāri 
upei atklāt, kas izmantots par enkuru upē atstātajai 
bojai. Noslēgumā skrējiens uz molu un pašbildes tap
šana ar bāku. Visus dalībniekus sagaidīja un apbalvoja 
tūrisma informācijas centrā, kur uzvarētāji komanda 
„Kefīrs” tika pie īpašā „Iepazīsti Pāvilostu” dzirksto
šā dzēriena visām vecuma grupām, kā arī pie pilsē
tas karodziņiem un foto rāmīša ar pārsteiguma bildi. 
Arī pārējās komandas tika pie balviņām. Komandas 
„Zamarīši”, „Viļņu ielas mafija” un „Muzikanti” kā 
arī uzvarētāji atzina, ka bijis vērts piedalīties un daži 

uzdevumi prasījuši īpašu drosmi. Lielu paldies TIC meitenes saka 
veikparkam „Wake das Crocodill”, zivju veikalam „Kaija”, viesnīcai 
„Das Crocodill”, rotu darbnīcai „Jūras rotas”, Pāvilostas novadpēt
niecības muzejam, laivu nomai „Redzēt debesis” un visiem svētku 
dalībniekiem.

Svētku dienas ietvaros Pāvilostas bibliotēkā bija apskatāma arī 
pāvilostnieces Lauras Gertsones personālizstāde „Izpausme”. Bet 
novadpētniecības muzejā bija apskatāma novadnieces Ineses Šolo
hovas gleznu izstāde „Mans Dārzs”. Kā arī kāds jauks Liepājas pāris 
izvēlējās tieši šajā dienā siet savas laulības saites Pāvilostas novad
pētniecības muzejā.

Savukārt Pāvilostas ostā ikvienu svētku baudītāju gaidīja atvērto 
durvju diena uz Valsts robežsardzes kuģa „TIIRA”, papildus tam bija 
apskatāms mobilais video novērošanas komplekss, apskates un kon
troles nodaļas ekipējums un speclīdzekļi, kā arī Kinoloģijas nodaļas 
dienesta suņu paraugdemonstrējumi.

Sesto gadu pēc kārtas Pāvilostas pilsētas svētku neatņemama sa
stāvdaļa bija arī biedrības „No idejas līdz attīstībai” organizētā ve
lomotoauto parāde. Visu maija mēnesi notika aktīva gatavošanās 
svētku parādei. Visus sagatavošanās darbus, parādi un visus parādes 
procesus vadīja novada jauniešu lietu speciāliste Sintija Spriņģe. 
Tika rīkotas apspriedes, informatīvie vakari, tikšanās un sagatavo
šanās darbi, uzrunāti jaunieši, kuri varētu palīdzēt parādes 
dalībnieku reģistrēšanā. Pēc lielajiem sagatavošanās dar



13

2016.  gada  JŪNIJS

Fo
to

: I
. K

ur
ča

no
va

Fo
to

: V
. B

ra
že

Fo
to

: M
. D

or
oņ

in
s

Fo
to

 n
o 

TI
C

 a
rh

īv
a

biem, 21. maijā – Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros – at
kal pilsētu pārsteidza 7 velo, 28 moto un 3 auto vienības. 

Pulcēšanās laikā tika apspriests gada laikā paveiktais. 
Katram nu bija izdevība savu „lolojumu” atrādīt plašākai publikai. 
Siltais, saulainais laiks, vēl jo vairāk pastiprināja motociklu spožu
mu, dalībnieku labo noskaņojumu un vienreizējo iespēju pāvilost
niekiem vienkopus redzēt tik daudz moto entuziastus.

Jaunieši un moto entuziasti saka paldies par atbalstu un sadar
bību Pāvilostas kultūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai, sporta 
organizatoram Aldim Barsukovam un izpilddirektoram Alfrēdam 
Magonem. Paldies arī visiem tiem, kuri iesaistījās sagatavošanās 
darbos un ar lielu atbildības sajūtu strādāja visos parādes procesos. 
Bet vislielākais paldies – pašiem parādes dalībniekiem!

Jau vēlā pēcpusdienā Pāvilostas pilsētas kultūras namā ikviens 
svētku svinētājs tika aicināts apmeklēt Pāvilostas pilsētas svētku 
koncertu, ko sniedza Plenēra Apvienība „Trio” – aktrise un dziedā
tāja Karīna Tatārinova, mūziķi Mareks Auziņš (kontrabass), Artūrs 
Kutepovs (ģitāra) un Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris 
„Sīga”. 

Svētku koncerta ietvaros Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
ar svētku runu sveica visus klātesošos, kā arī sveica apaļajās darba ju
bilejās pašvaldības iestāžu darbiniekus – Pāvilostas PII „Dzintariņš” 
vadītāju Montu Pētermani, Pāvilostas bibliotēkas vadītāju Mairitu 
Vītolu, Pāvilostas PII „Dzintariņš” darbinieces – Ainu Ornu, Aiju 
Gertsoni, Inesi Ermsoni, Ritu Penci un Elgu Deviņu. Svinīgajā pasā
kumā sveicām arī jaundzimušos pāvilostniekus – Anci Arāju, Joanu 
Dāvidu Drišļjuku, Manu Omaru Lieljuksi un Dāvi Ornu. Pāvilostas 
pilsētas svētku pirmā diena noslēdzās ar svētku balli kultūras namā, 
ko spēlēja grupa „Halo” no Talsiem.

Pāvilostas baptistu baznīcā svētdienā notika svētku ekumenis
kais dievkalpojums par godu 137. Pāvilostas dzimšanas dienai. Tajā 
kalpoja Pāvilostas baptistu draudzes mācītājs Deniss Doroņins, Sa
kaslejas ev. luteriskās baznīcas mācītājs Erlands Lazdāns, Pāvilostas 
ev. lut. baznīcas mācītājs Andris Brikšķis, Pāvilostas Vasarsvētku 
draudzes mācītājs Artis Veinbergs, kuri reizē arī pārstāvēja dažādas 
kristiešu draudzes. Viņu vidū 7 draudžu locekļi.

Šajā dievkalpojumā mācītājs Pāvilostas novada domes priekšsē
dētājs Uldis Kristapsons ar uzrunu klātesošajiem aicināja, lai Dievs 
apskaidro mūsu prātus un spējam novērtēt to lielo dāvanu – šo 
zemi, šo pilsētu, šo valsti, kuru Viņš mums ir devis. 

Ekumenisko dievkalpojumu ar muzikāliem priekšnesumiem 
kuplināja Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. Ska
nēja gan ģitāristu ansamblis Helmuta Audara vadībā, gan solo 
priekšnesumi skolotājas Antras Ķikutes audzēkņa akordeonis
ta Markusa Lazukina izpildījumā, gan Kristas Karlsones solo 
dziesmas ar Sakaslejas ev. lut. baznīcas un Pāvilostas baptistu 
baznīcas draudzes apvienoto kori. Pārliecinoši pavadījumu vijol
nieku ansamblim (Daces Bērznieces vad.) atskaņoja 7. klases au
dzēkne Sanija Bērziņa. Audzēkņi un pedagogi pateicībā no klausī
tājiem saņēma ziedus.

Pēc dievkalpojuma notika sadraudzības brīdis, kurā visi dalīb
nieki varēja cienāties ar kliņģeri un pārrunāt dzirdēto un izjusto.

Svētku organizatoru vārdā sakām lielu paldies visiem, kuri līdzē
ja, atbalstīja, ierosināja un piedalījās, lai svētki izdotos un patiktu 
gan pašiem, gan pilsētas viesiem!

Rakstu veidoja – TIC tūrisma konsultante Anta Lībiete, 
muzeja vadītāja Irina Kurčanova, 

Mūzikas skolas direktore Inga Šnore, 
jauniešu lietu speciāliste Sintija Spriņģe, 

sporta organizators Pāvilostā Aldis Barsukovs 
un sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

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



PIE OSTAS 
9:00 Svētku tirgus – mājražotāju, amatnieku, lauksaimnieku preču tirgošana, zivju produkcija, uzkodas un 
dzērieni visām gaumēm
SIA „ANNELS” piepūšamās un izklaides atrakcijas, „Haskiju parks” – iepazīšanās un fotografēšanās ar Sibīrijas 
haskijiem
Vizināšanās ar laivām pa Sakas upi un jūru (no ostas)

PIE KROGA „ĀĶAGALS”
10:00 Kultūrvēsturiska izklaide – šaušana ar loku SK „BANDAVAS STRĒLNIEKI” 

PĀVILOSTAS KAPSĒTĀ
11:00 Atceres brīdis pie Piemiņas akmens „Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps jūras dzelmē”.

PIE TIC
12:00 TDA „Lielupe” koncerts

NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJĀ
13:00 Annas Lauvas darbu personālizstādes „Pāvilostas stāsti gleznās” atklāšana

PIE MUZEJA LAIVU MĀJĀ
13:00 Radošās darbnīcas „Jūras mezgli”

PLUDMALĒ
10:00 Kurzemes pludmales futbola čempionāta 2016. gada II posms (nolikums – www.pavilosta.lv)
13:30 Grupas „Ilga” koncerts
14:30 Kuģu un laivu parāde,  Jūras valdnieka Neptūna sagaidīšana, Sporta aktivitātes zvejnieku stilā 

UPESMUIŽAS PARKA ESTRĀDĒ
19:00 Koncerts Ivo Fomins ar grupu 
21:00–5:00 Zaļumballe ar grupu „Deficīts”, Tomasu Kleinu un grupu (Edgars Silacērps un Edgars Šmiukšis)
24:00 Svētku salūts

Ieeja uz pasākumu Upesmuižas parka estrādē – EUR 7,00, pensionāriem EUR 5,00, bērniem līdz 7 gadu 
vecumam un personām ar invaliditāti (uzrādot to apliecinošu dokumentu) – bez maksas.

Pāvilostas pilsētas stadionā bezmaksas autostāvvietas un vietas telšu pilsētiņai

Zvejnieku svētkiem 80

PĀVILOSTĀ 
2016. gada 9. jūlijā

Svētku tirdziņš Vērgalē
Siltajā un saulainajā 1. maija rītā Vērgales centrā jau agri bija novērojama aktīva 

rosīšanās, jo tirgotāji gatavojās svētku tirdziņam.
Jau iepriekš uz to tika aicināti mājražotāji, zemnieki, amatnieki un visi tie, kuri vē

lējās kaut ko pārdot, bet pircēji laipni aicināti izvēlēties sev tīkamāko preci. Šogad tika 
novērots vislielākais pircēju un pārdevēju skaits pēdējo gadu laikā, jo Vērgales centrs 
bija ļaužu un mašīnu pārpildīts! Tirgotāji bija ieradušies gan no Liepājas, Durbes, Otaņ
ķiem, Grobiņas, Pūres, Dunalkas, Ēdoles, Kuldīgas un citām vietām un arī no mūsu 
pašu Pāvilostas novada, bet dažādos sierus piedāvāja mājražotāja no Brocēniem.

Tirgū šogad ļoti plašs piedāvājums – sēklas, stādi, saimniecības un rūpniecības pre
ces, mākslas darbi, suvenīri un rotas lietas, piparkūkas, sklandrauši, vistas, pīles, kazas, 
pašcepta maizīte, drēbes un vēl daudz kas cits! Gados jaunākā tirgotāja, vērgalniece Arni
ta Aploka, piedāvāja laimīgo vistu olas, bet novadniece Vaira Kārkliņa no Pāvilostas pie

dāvāja īstus dabas produktus 
un savu sarakstīto grāmatu. 
Bērnu priekam tika piedā
vāts popkorns, cukurvate, 
piepūšamā atrakcija maziem 
bērniem un sejas apglezno
šana, kuru piedāvāja bijušais 
Pāvilostas Mākslas skolas di
rektors Zigmunds Vilnis.

Svētku rītā visus ar jaut
rām dejām un dziesmām 
sveica Liepājas Tautas teāt
ra aktieri Ināras Kalnarājas 
vadībā, izpildot fragmen
tus no lugas „Trīnes grēki”. 

Prieks bija aktieru vidū 
redzēt vairākus bijušos 
vērgalniekus! Savukārt 
Vērgales novadpētnie
cības muzejā tika atklā
ta vērgalnieces Elvijas 
Krauzes krustdūrienu 
tehnikā izšūto gleznu 
izstāde, kura būs apska
tāma visu maija mēnesi.

Visi tirgotāji tika 
ielūg ti uz tirgošanos 
Vērgales svētku gadatir
gū 13. augustā! 

Vita Braže 
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Lauras Gertsones personālizstādes atklāšanaBaltā galdauta svētki 
Ziemupē

4. maijā Ziemupes 
jūrmalā tika klāti balti 
galdauti, servēta svētku 
servīze un uzņemti vie
si! Svinējām Latviju un 
kopā būšanu. Gatavo
jām, stādījām, ēdām un 
dziedājām. Mēs, biedrība 
Ziemupīte, esam PAR šīs 
tautas tradīcijas iedzīvi
nāšanu. Ikdienā saskara
mies ar to, ka visapkārt 
valda pārāk daudz ne
gatīvā – noniecināšana, 
nespēja uzņemties at
bildību, čīkstēšana, aiz
mirstot par to, kas mums 
ir dots – mūsu zemes 
brīvība, iespēja pieņemt 
lēmumus, pašiem veidot savu dzīvi. Mūsu senči par šādu Latviju cīnījās, un 
viņi šādu Latviju mums sagādāja, atliek vien mums to nosargāt. 

Tāpēc aicinām negausties, bet darīt! Labāk uzklāsim baltus galdautus, 
svinēsim baltus svētkus, spodrināsim dvēseles!

Daina un Daiga, biedrība „Ziemupīte”

14.  maijā Pāvilostas bibliotēkas zālē notika pā
vilostnieces – jaunās mākslinieces Lauras GERT
SONES personālizstādes atklāšana, uz kuru bija 
sanākuši gan Lauras ģimene un draugi, gan biju
šie skolotāji no Pāvilostas vidusskolas un Mākslas 
skolas.

Pasākuma laikā sarunās ar bijušajiem skolo
tājiem, vecākiem un draugiem noskaidrojās, ka 
Laura ir ļoti talantīga, mērķtiecīga, atvērta un 
daudzpusīga personība, kura ļoti labi prot plānot 
savu laiku un piepildīt sevis izvirzītos mērķus. Kā 
atzina Lauras mamma Aija, ne vienmēr bījis vieg
li sadzīvot un saprast jauno mākslinieci. Mamma 
ļoti vēlējusies, lai meita apgūst mūziku, ko Laura 
arī veiksmīgi darījusi un Pāvilostas Mūzikas skolā 
tikusi līdz pat 5. klasei. Taču sirds vairāk vilinājusi 
uz mākslas un krāsu burvību. Tā Laura nolēmusi 

vairs neturpināt mācības Mūzikas skolā un iestāties Pāvilostas Mākslas skolā. 
Tālākais Lauras ceļš aizvedis uz Liepāju, kur viņa iestājusies un pabeigusi Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu. Lielākā daļa 

izstādes darbu ir tieši šajā laikā tapuši. 
Šobrīd Laura mācības turpina Rīgā Latvijas Mākslas akadēmijā. Pirmā kursa pirmais pusgads veltīts gobelēnam „Zem ūdens”, 

kas arī apskatāms izstādē. 
Muzikālu sveicienu Laurai izstādes atklāšanā sniedza Pāvilostas pilsētas kultūras nama bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši”.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

21. maija vakarā atkal muzeji visā Latvijā bija 
atvērti interesentiem, jo klāt atkal gadskārtējais 
Muzeju nakts pasākums. Šī gada tēma – DURVIS. 

It kā kaut kas pavisam parasts un ikdienišķs – 
smagās ozolkoka un vieglās plastikāta durvis, 
lielās parādes durvis un istabas durvis, durvis kā 
mākslas darbs, durvis uz Eiropu, durvis uz pa
sauli. Jo nozīmīgāka ir ēka, jo pārsteidzošākas un 
iespaidīgākas ir tās durvis.

Durvis ir sākums un robeža starp iekšējo un 
ārpasauli, starp „pirms” un „pēc”, starp zināmo un 
nezināmo, starp savējiem un svešajiem. Atrasties 
uz sliekšņa nozīmē būt neaizsargātam, nezinot, 
kas sagaida otrpus durvīm. Atvērs vai neatvērs? 
Aicinās iekšā vai aizcirtīs deguna priekšā? Katru 
durvju vēršana ir robežas šķērsošana, nenojaušot, 
ar ko tā vainagosies: ar prieku vai bēdām, ar mīlestību vai naidu.

Un arī viedie teicieni par durvīm. Kad cilvēku pavada veik
sme, mēs sakām, ka viņam atvērtas visas durvis, kad zudusi 
pēdējā cerība, nodomājam, ka pēdējās durvis ir aizvērušās. Tik 
vienkārši un tomēr nē.

Jaukajā maija vakarā savas durvis šim pasākuma vēra arī Vēr
gales muzejs, pulcējot vienkopus 21 apmeklētāju, kurus intere
sēja tēma durvis. Pieklauvēsim, atvērsim, paskatīsimies, ieklau
sīsimies, ko sargā, ko dāvā, ko rāda, ko stāsta durvis, tā muzeja 
darbinieces aicināja apmeklētājus ieraudzīt durvis. Iesākumā 
izskanēja stāsts par senām mājām, tostarp vecāko Vērgales māju 
„Dangaskalni”, to durvīm, par Ploces un Vērgales dzelzceļa sta
ciju, Vērgales baznīcu un tās savdabīgajām durvīm. Muzejā jau 
iepriekš tika izvietotas fotogrāfijas, kur redzamas dažādas dur
vis – pārfotografētas senas   fotogrāfijas no muzeja krājumiem 

un tur redzamās ēkas nofotografētas šodien, lai varētu salīdzi
nāt. Apskatei bija izliktas arī Bauskas foto studijas fotogrāfa 
Māra Kreitenberga un Dainas Vītolas fotogrāfijas par mājām un 
durvīm. Īsu ieskatu no vēstures materiāliem par durvīm snie
dza muzeja vadītāja Mirdza Sīpola, uzsverot, ka parastā durvju 
forma ir garenais četrstūris, bet pēc dažādu laiku stiliem aug
šējo durvju daļu varēja papildināt pusaploce (pakavveidīga de
kora forma). Parastais durvju materiāls no seniem laikiem bija 
koks vai metāls, viduslaiku beigās izmantots arī stikls. Durvju 
veidošanai jau senās tautas piegrieza lielu vērību, durvju slēdza
mo daļu aizpildot ar grīzekli, kliņķi, vai durvis aizsēja ar liepu 
lūku. Durvis bija interesanti un bagātīgi rotātas, tādēļ jāatzīst cik 
skaistas, dažādas un savdabīgas bija un ir durvis – no koka dēlī
šiem, ar rakstiem, metāla kalumiem un vēl, un vēl.

Vita Braže 

Durvis – paaudžu vienotājas 

Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēka aicina visus interesentus – gan 
bērnus vecumā no 5 gadiem, gan jauniešus, gan vecākus, gan vecvecākus – 
iesaistīties lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija – 2016”. 

Tā kā priekšā ir garās vasaras brīvdienas, vēlams sākt lasīt jau tagad, jo 
atliekot uz pēdējo brīdi, var gadīties, ka nākas gaidīt garās rindās uz vēla
majām grāmatām. 

Gaidīsim jaunos un jau esošos aktīvos lasīšanas ekspertus mūsu bib
liotēkā!

Elīna Horna, Pāvilostas bibliotēkas bibliotekāre

           Bērnu, 
Jauniešu un Vecāku 
žūrija – 2016

„Pulkā eimu, pulkā teku” 
Saldū

21. un 22. maijā Saldū notika 32. bērnu un jauniešu folkloras svētki 
„Pulkā eimu, pulkā teku”. Tie noritēja sadarbībā ar Saldus novada svētkiem 
un turp devās arī Vērgales pamatskolas folkloras kopa „Čabraki”. Šis sarī
kojums kopā pulcēja ap1400 dalībnieku no 88 folkloras kopām no visiem 
Latvijas novadiem.

Divu dienu garumā Saldū notika koncerti, sadancošanās, sadziedāša
nās, stāstu stāstīšana un kultūrvides iepazīšana interaktīvās darbnīcās. Šo 
folkloras svētku mērķis ir saglabāt, apgūt, pārmantot un popularizēt Lat
vijas novadu vietējo tradīciju daudzveidību, vienlaikus dodot iespēju bēr
niem un jauniešiem piedzīvot kopā būšanas prieku dziesmā, kopīgā mu
zicēšanā, dejošanā, stāstu stāstīšanā un to uzklausīšanā, sastopot dažādu 
novadu draugus un apgūstot viņu mantotās tradīcijas un apgūto pieredzi.

Šajā gadā svētku tēma bija „Zirgs un zirgošanās latviešu folklorā”. Tā 
norāda uz mantoto pieredzi, kas saistīta ar lauku sētu un tās galveno darba
spēku zirgu, tā apdziedāšanu dainās un izzināšanu citos folkloras materiā
los. Tēma sasaucas arī ar Saldus 160 dzimšanas dienu, jo senāk Saldus bija 
svarīga tirgus vieta, kur ļaudis ieradās ar zirgiem. Pasākuma norises vietas 
deva iespēju dalībniekiem iepazīt arī Kurzemes kultūrvidi.

Pirmā svētku diena iesākās ar Lielo svētku gājienu un Saldus pilsētas 
svētku un folkloras svētku atklāšanas koncertu. Bet dienas gaitā folkloras 
sarīkojumu kuplināja vēl dažādi interesanti notikumi – Rotaļu vija Latvijai 
pie Saldus Mūzikas un mākslas skolas, stāstu, dziesmu un danču laiks Sal
dus Bērnu un jaunatnes centrā un pagalmā.

Otrā pasākuma dienas aktivitātes noritēja Kalnsētas estrādē – Spēļu 
rīts, Soļiem, rikšiem, aulekšiem un Novadu koncerts – „Tek kumeļš dan
codams, kokļu stīgu iemauktiņi, dziesmu sedli mugurā” bija tikai daži un 
plašās svētku programmas. 

Vita Braže

Tikšanās reizē skolēni zīmē ar kafiju
Pāvilostas bibliotēkā 5. maijā notika tikšanās ar mākslinieci Zentu Svaru, kuras gleznas visu aprīļa mēnesi bija apskatāmas Pāvil

ostas izstāžu zālē.
Lai tikšanos ar gleznu autori padarītu interesantāku un radošāku, 

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola bija ciemos aicinājusi arī 
Pāvilostas vidusskolas 4. klases skolēnus ar audzinātāju Gaidu Beneti.

Tikšanās reizē māksliniece nedaudz klātesošajiem pastāstīja par 
saviem darbiem, kur katrs saistās ar kādu notikumu no viņas dzīves. 
Starp daudzajām gleznām bija atrodama arī viena ainiņa no Pāvilostas. 
Skolēni uzreiz atpazina akmeni savas skolas priekšā un pāri ielai esošo 
māju un tālumā redzamo bērnudārzu „Dzintariņš”.

Bet, lai tikšanās neaizritētu tik runās vien, Zenta skolēnus aicināja 
darboties radoši. Šoreiz tradicionālo krāsu vietā tika zīmēts ar kafiju! 
Pirms interesantās nodarbes māksli
niece atklāja, kā pašai ienācis prātā 
sākt zīmēt ar šķīstošās kafijas palī
dzību, toņus veidojot no stiprāka vai 
vājāka kafijas uzlējuma.

Kad sagataves process bija pa
veikts, bērni iemēģināja pirmos otas 
vilcienus pār balto lapu. Zenta bēr
nus aicināja veltīt zīmējumu tuvojo
šajiem svētkiem – Mātes dienai. Tā 
tapa skaisti kafijas ziedi tumšākos un 
gaišākos toņos, kas tika papildināti 
ar dažiem sāls triepieniem uz papīra, 
tā veidojot izgaismotus laukumiņus 
uz lapas.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Amatierteātris viesojas Īrijā
Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātris no 29. aprīļa līdz 2. maijam 

viesojās Īrijā, kur šajās dienās notika piektie Latviešu kultūras svētki un tur dzī
vojošiem latviešiem izrādīja uzvedumu pēc A. Bules darba motīviem „Latviešu 
sapnis”. To noskatījās arī Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde, kura piedalījās 
svētkos. 

Ar izsmeļošāku informāciju par mūsu braucienu varat izlasīt 12. maija „Kurze
mes Vārda” 6. lpp. vai portālā www.liepajniekiem.lv

Sirsnīgs paldies par finansiālo atbalstu visiem novada iedzīvotājiem – nodokļu 
maksātājiem, jo daļa no brauciena izmaksām tika segta no Pāvilostas novada paš
valdības budžeta. Liels paldies mūsu sponsoriem – Cielavu ģimenei, Jurim Vide
niekam, Aivaram Žimantam, Aldim Strazdiņam, Gatim Štokmanim, Armandam 
Sanderam, kā arī modistei Agritai Vīksnei par praktisko palīdzību jaunu tērpu 
darināšanā un Baibai Blaubārdei  par rokdarbiem dāvanām. Pateicamies arī Dacei 
un Jānim Īrijā, kuri veltīja mums savu brīvo laiku, lai kaut nedaudz iepazīstinātu 
ar Īrijas dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem un galvaspilsētas Dublinas ap
kārtni.

Pāvilostas pilsētas 
 kultūras nama amatierteātra kolektīvs 

PAR MEŽA CŪKU MEDĪŠANU ĀFRIKAS CŪKU 
MĒRA IZPLATĪBAS PERIODĀ

Lai īstenotu Āfrikas cūku mēra 
(ĀCM) un Klasiskā cūku mēra izpla
tības draudu ierobežošanas pasāku
mus Latvijā, veikti grozījumi tiesību 
aktos par meža cūku medīšanu. Iz
maiņas paredz nodrošināt intensīvu 
mežacūku medību procesu, kā arī 
vienmērīgu medību slodzi visās pla
tībās, kurās mežacūkas objektīvi var 
atrasties.

Noteikti pienākumi:

Valsts meža dienestam – lemt 
par atbildīgā medību tiesību lietotāja 
(mednieku kluba) noteikšanu platī
bās, kurās līdz šim mežacūkas medīt 
nedrīkstēja, un par pieņemto lēmu
mu informēt zemes īpašniekus;

Medniekiem – medīt mežacūkas 
atbilstoši Valsts meža dienesta no
teiktajam minimālajam nomedīšanas 
apjomam, pirms katrām medībām 
informējot attiecīgos zemes īpašnie
kus, vienlaikus ievērojot medību un 
ieroču aprites jomas prasības;

Zemes īpašniekiem, kuru inte
reses ir aizskāris VMD lēmums  – 
neliegt mežacūku medības vai 
neradīt tām šķēršļus attiecīgajās 
teritorijās.

Informējam, ka katram lēmu
mam par medību ierobežojumiem 
jābūt rūpīgi pārdomātam. Praksē ir 

pierādījies, ka teritorijās, kurās iero
bežojumi  ieviesti vai tiek uzturēti no 
zemes īpašnieku puses, pieaug sav
vaļas medījamo dzīvnieku blīvums, 
un attiecīgi saasinās konflikts starp 
savvaļas dzīvnieku un sabiedrības 
interesēm, piemēram, postījumi un 
slimību izplatības riski. 

Pieņemot jebkuru ar medībām 
saistītu lēmumu, vienlaikus jāvērtē 
ne tikai sabiedrības drošība, vadoties 
pēc medību šaujamieroču vai rīku 
pielietošanas riska, bet arī iespēja
mie savvaļas medījamo dzīvnieku 
postījumu riski, apdraudējums eko
loģiskajai stabilitātei un sabiedrības 
interesēm. 

Katrs zemes īpašnieks tiek aici
nāts iecietīgi izturēties pret mednie
kiem un medībām, jo pret medībām 
pieņemtie lēmumi un rīcība ietekmē 
daudz plašākas teritorijas par vie
nu konkrētu īpašumu. Jāuzsver, ka 
slimību izplatības ierobežošana un 
gala rezultātā tās izskaušana ir visas 
sabiedrības interesēs.

Medniekam, ja vien tas nav saska
ņots ar attiecīgās zemes īpašnieku, 
nav atļauts pārvietoties ar autotran
sportu ārpus ceļiem vai dabiskajām 
brauktuvēm, kurt ugunskurus, cirst 
kokus, ierīkot atpūtas vietas, barota
vas, būvēt medību infrastruktūru un 
veikt ar medību procesu tieši nesais

tītas darbības. Tas nozīmē, ka zemes 
īpašnieks var liegt darbības, kuras 
tiešā veidā neierobežo medību no
risi – nepadara meža cūku medības 
neiespējamas.

Ja tomēr pēc medībām tiek kon
statēti kaitējumi īpašumam, piemē
ram, jaunaudžu bojājumi, izmesti 
atkritumi, izbradātas vai izbraukātas 
mežam piegulošas lauksaimniecības 
zemes, īpašnieks var vērsties ar ie
sniegumu Valsts policijā, Valsts meža 
dienestā, kā arī informēt attiecīgā no
vada Medību koordinācijas komisiju 
un pieprasīt atlīdzināt zaudējumus 
civiltiesiskā kārtā.

Medību biodrošība paredz, ka aiz
liegts atstāt mežā medījumu blakus
produktus – dzīvnieka iekšējos orgā
nus, ādu u.c., tie jāsadedzina, jāaprok 
vai jāievieto speciāli tam paredzētos 
konteineros. Saskaņā ar pašreiz spē
kā esošo vienošanos starp Pārtikas 
un veterināro dienestu un Latvijas 
Pašvaldību savienību, mežacūku līķu 
savākšanu ĀCM skartajās un riska 
zonās organizē vietējā pašvaldība. 
Mežacūku līķus atļauts aprakt mežā 
uz vietas, vai, ja aprakšana nav iespē
jama, tad līķus savāc un nogādā uz 
tuvāko savākšanas punktu, kur ievie
to konteineros, pēc kā tos nogādā uz 
blakusproduktu pārstrādes uzņēmu
mu.

PIEEJAMS ATBALSTS MEŽSAIMNIECĪBAI
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu 

iesnie gumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 
Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā „Iegul
dījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas 
uzlabošanā” 

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2016. gada 27. jūnija līdz 2016. gada 27. jūlijam.

Pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā 
un meža dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākumā „Meža 
ieaudzēšana” atbalstāmās aktivitātes ir meža ieaudzēšana 
un kopšana, ieaugušas mežaudzes papildināšana un kop
šana ar pieejamo publisko finansējumu EUR 4 000 000 
(četri miljoni euro).

„Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu 
mežaudžu atjaunošana” atbalstu piešķir par meža at
jaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta 
atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastro
fa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), 
kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs 
ir atjaunojams. Pieejamais publiskais finansējums ir 
EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši euro).

„Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģis

kās vērtības uzlabošanai” atbalstāmās aktivitātes ir jaun
audžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu, 
neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīva
jiem aktiem par koku ciršanu mežā, valdošās koku sugas 
nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma 
vai blīgznas sugu mežaudzēs.

Pieejamais publiskais finansējums ir 5 000 000 EUR.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elek

troniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronis
ko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās 
lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struk
tūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpo
šanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē 
(tālr. 67095000).

Lauksaimniecības un mežsaimniecības daļa:
Tālrunis: 67027137
LAD Klientu daļa:

Tālrunis: 67095000
Informācija žurnālistiem:
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027384, 67027830
E-pasts: prese@lad.gov.lv

Atkal startē 
„Vērgales karpa”! 

No 6.–8. maijam pie Vērgales centra dīķa, jau 8. reizi, norisinājās gadskārtējās makšķerēšanas sacensības „Vērgales kar
pa 2016”. 

Pēc reģistrācijas kā vienmēr notika komandu sektoru izloze, kas ir viens no būtiskākajiem pasākumiem veiksmīgu rezul
tātu iegūšanai sacensībās. Šogad sacensībās piedalī
jās 8 komandas. Pavisam tika nomakšķerētas 24 zi
vis ar kopējo svaru 162,9 kg! Lielāko zivi – 11,4 kg 
nozvejoja Jānis Megnis no Aizputes, bet 3 no 8 ko
mandām neizvilka nevienu zivi, tādējādi palielot 
bez ieskaites. 

1. vieta komandai „Marija” – 10 zivis un 63,8 kg; 
2. vieta komandai „Kurland Carp” – 8 zivis un 

56,6 kg; 
3. vieta komandai „Student CARP” – 4 zivis un 

33, 2 kg; 
Visas trīs dienas sacensības noritēja vasarīgos un 

visnotaļ jaukos laika apstākļos, daži sacensību dalīb
nieki makšķerējot paralēli juta līdzi arī lielajam ho
kejam, citi, savukārt, izmantoja  iespēju sauļoties un 
vienkārši baudīja agri atnākušo vasaru! 

Vita Braže
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Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) 
un korespondente Vita Braže (tālr. 29393866).
Raksti 2016. gada jūlija mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2016. gada 28. jūnijam.
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 – 1400 eksemplāru. 
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

MŪŽĪBĀ
VOLDEMĀRS LAZDA

(03.01.1933.–30.05.2016.)

  Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 6. jūlijam ir skatāma novadnie
ces Ineses ŠOLOHOVAS gleznu izstāde „Mans Dārzs”. Autore  augusi un sko
lojusies Pāvilostas vidusskolā un bērnu mākslas skolā. Pēc tam absolvējusi Lie
pājas mākslas skolu. Darbi gleznoti uz audekla (krāsa glezniecības eļļa). Gleznu 
autore par sevi stāsta: „Man nav tāda talanta, bet māksla ļoti piesaista. Bija laiks, 
ka otu vispār neņēmu rokā. Biju stingri nolēmusi, ka ar mākslu nenodarbošos, 
jo neesmu šai jomā izcila. Kad aizgāju uz pāris izstādēm, no kurām iedvesmojos,  
nolēmu pabeigt savus darbus uz izveidot savu pirmo izstādi.”

  No 9. jūlija un visu augusta mēnesi Pāvilostas Novadpētniecības mu
zejā būs skatāmā  Annas Lauvas personālizstāde „Pāvilostas stāsti gleznās”. 
Autore stāsta: „Pāvilosta ir piejūras pilsētiņa starp divām lielām pilsētām – Lie
pāju un Ventspili, kura mani apbūra ar savu mierpilno gaisotni un dzintaru pil
no pludmali. Iedvesmojoties no redzētā, veltu gleznu un fotoizstādi Pāvilostai.” 
Gleznas un fotogrāfijas būs iespējams iegādāties, kā arī daļa no ienākumiem tiks 
veltīti Pāvilostas muzeja labiekārtošanai. 

  Pāvilostas novada pašvaldības semināru un izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 
2. stāvā, Pāvilostā) skatāma pāvilostnieces Lauras Gertsones personālizstāde 
„Izpausme”.

  Pāvilostas pilsētas kultūras namā 11. jūnijā plkst. 15:00 Pāvilostas vidus
skolas 9. klases izlaidums.

  Pāvilostas Upesmuižas parka estrādē 23. jūnijā plkst. 18:00 Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama amatierteātra 10. uznāciens LĪGO VAKARĀ  „Latviešu 
sapnis  Skroderdienās”, ieeja pret ziedojumiem (sliktu laika apstākļu gadījumā 
pasākums notiks kultūras namā). Plkst. 22:00 Zaļumballē lustēsimies grupas 
„Piemare” pavadījumā.

  15. jūnijā plkst. 22.00 Jauniešu istabas pagalmā (Stadiona ielā 6, Pāvilos
tā) filma „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.

  Līdz jūnija beigām Vērgales muzejā būs skatāma izstāde „Mūsu diena 
baltā mīlestībā zied”. Izstāde veltīta kāzu tērpiem un to aksesuāriem. Senākais 
izstādes priekšmets – kāzu cepure no 1911. gada.

  Vērgales kultūras namā skatāma fotoizstāde „Pāvilostas novada popu
larizēšana caur fotoobjektīvu”, tajā apskatāma foto apmācības projekta ietvaros 
tapušo  fotogrāfiju izstāde. Izstādei tika atlasīti un  eksponēti 27 labākie novad
nieku darbi. 

  Vērgales kultūras namā 11. jūnijā plkst. 17:00 Vērgales pamatskolas 
9. klases izlaidums.

  Tik daudz saules, bet bērzi ir melni,
           Tik daudz saules, bet dvēsele salst,
           Vēl joprojām atmiņu pelni
           Dabas atmodas priekam liek kalst.

Vērgales kapsētā 14. jūnijā plkst. 12.00 piemiņas brīdis un ziedu nolikšana, 
pieminot komunistiskā genocīda upurus!

  Vēl tikai nedaudz dieniņas un  būs vasaras saulgrieži. Klāt Jāņu laiks, ko
šākais ziedēšanas laiks, kad visām zālēm piemīt īpašs dziedinošs spēks. Nakts 
tumsas brīdis tik īss un to pašu izgaismo ar Jāņu ugunskuriem. Jāņu naktī mums 
savu mieru, spēku un prieku dod gan uguns un ūdens, gan zeme un gaiss, gan 
dziesma un gaviles. Līdz svētkiem mēs visi cenšamies sakopt māju, izravēt dārzu, 
padomāt par cienastu un sajust smaržu ko rada, saldi vīstot kalmes. Šogad ielī
gosim svētkus ar dziesmām Vērgales centrā, zem lielā skolas ozola, jau 22. jū
nijā. Plkst. 19.00. kad lielākie darbi jau padarīti, lai mūsu ceļi ved uz centru, kur 
kopā ar dziesminieci – ģitāristi Inesi Sērdieni no Liepājas un  viņas draugiem,  
varēsim gan padziedāt, gan izkustēties, gan vienkārši paklausīties un paskatīties, 
bet galvenais, būt visiem kopā. Ko ņemt līdzi? Saujiņu vasaras ziedus, ko ielikt 
kopīgā svētku vainagā, bet ja Tev ir tautastērps, tad šī ir īstā reize to uzvilkt. Sē
dēšanai būs krēsli, bet varēsi sēdēt arī zālītē. Un tad jau būs  klāt arī 23. jūnijs – 
LĪGO DIENA, kad dienu svinēsiet  ar saviem mīļajiem, bet gada īsāko nakti 
varam atkal pavadīt visi kopā Vērgales muižas laukumā, kur plkst. 22.00 sāks 
skanēt danču mūzika, ko spēlēs grupa ,,Temperments’’ – Vērgales muzikanti un 
degsim gaišu ugunskuru parkā. Lai Līgo vakarā  iesilst ikviena jāņubērna sirds! 
Lai jāņuzāles smaržas mūs pavada visu vasaru! Jūs visus gaidot un ar svētku sa
jūtu sirdī – Velga.

  Ziemupes centrā 14. jūnijā ziedu nolikšana pie piemiņas akmens Ziem
upē, pieminot komunistiskā genocīda upurus!

  21. jūnijā plkst. 21:00 Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā tiks svinēti 
VASARAS SAULGRIEŽI. Vasaras saulgrieži ir laiks, kad daba ir pilnbriedā 
un gatava mums dāvāt visu to labāko, ko ir sarūpējusi. Šis ir laiks, kad jo īpa
ši svarīgi būt dabā,  pārdomātu notikumus sev apkārt, apstātos, ieklausītos un 
smeltos spēku. Šī ir labākā diena gadā, lai vāktu ārstniecības augus gan veselības 
uzlabošanai, gan enerģijas iegūšanai. Gatavošanās un pošanās Ziemupes jūrma
lā notiks visas dienas garumā, bet svētkus svinēsim un Jāņubērnus gaidīsim no 
plkst. 21.00 ar kopīgu sadziedāšanos, Saules pavadīšanu, Uguns kuršanu. Nakts 
laikā būs iespēja nopērties paparžu – Jāņzāļu pirtī, ļauties skaistuma rituāliem 
līdz sagaidīsim Sauli uzaustam. Līdzi ņem – cienastu (kopīgajam mielastam), 
pagājušā gada vainagu, dvieli, gaismekli (sveci vai lāpu), malkas pagali uguns
kuram. Atceries, ka ciemojoties pie mums – Ziemupes jūrmalā – Tu esi daļa no 
pasākuma. Mirklis rada notikumu un notikumi rodas mirklī! Ļaujies.

  Tomēr atnāc, kaut uz mirkli atnāc,
            Kaut vai steiga, kaut vai darbu daudz,
           Varbūt kādu skaistu, jauku brīdi
           Varam visi kopā aizvadīt.

23. jūlijā SARAIĶU CENTRĀ NOTIKS PIRMIE SARAIĶU SVĒTKI!
Svētki sāksies plkst. 11.00 ar svētku dievkalpojumu Saraiķu baznīcā. Pasāku

mi lieliem un maziem  plānoti visas dienas garumā. Vakarā, plkst. 18.00 notiks 
svētku zaļumballe. Līdzi ņemt groziņu un labu omu! Aicinām piedalīties visus 
esošos un bijušos saraiķniekus!  Lūdzam visus iesaistīties un paziņot par svēt
kiem saviem draugiem, radiem un paziņām, kuri kādreiz dzīvojuši  un strādājuši  
Saraiķos! Tuvāka informācija par pasākumu pa tel. 26532661 (Aina).

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

SARAIĶOS

Pāvilostas 
pensionāru apvienība 

organizē ekskursiju 
2016. gada 

3. augustā, izbraukšana plkst. 8.00
Pāvilosta–Kuldīga– 

Kabile–Alsunga–Pāvilosta
Apskates objekti:  Kuldīgas vecpilsēta, 

Ventas rumba, muzejs, Līvu iela un izziņas 
parks „Ozolu biotops”, suitu novada „gal
vaspilsēta”

Dalības maksa EUR 7, (cenā ietilpst  
 apskates objektu ieejas maksa un gida pa
kalpojumi).

Pieteikties līdz 27. jūlijam
Veltas Citskovskas tel.  63498161, 

25436660.

SVEICAM
Santu KLEŠČENOKU un 

Kristapu SIŅĪCINU ar meitas 
KRISTĪNES piedzimšanu!

Sintiju LEJNIECI un  
Andri LAUMANI ar meitas 
AMĒLIJAS piedzimšanu!

SVEICAM
Zandu ZELTIŅU un 

Andri  BRIZGO kāzu dienā!

Ausmu EIDIŅU un 
Viktoru KOLPAKOVU 

 kāzu dienā!

Sintiju GAILI un Kasparu SIMANOVIČU kāzu dienā!
Andu VĪTOLU un Alvi SVIĶKALNU kāzu dienā!

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Daktere Agrita Kalniņa 

būs atvaļinājumā no 25. jūlija līdz 14. augustam.
Dakteris Juris Kraģis (Pāvilostā un Vērgalē) 

būs atvaļinājumā no 27. jūnija līdz 24. jūlijam.
Dakteris Vērgalē pieņems 6. un 20. jūlijā.

G. Kleinšmite būs atvaļinājumā no 27. jūlija 1 nedēļu.

Juristes novada iedzīvotājiem  
juridiskās konsultācijas sniegs 

21. jūnijā.
– plkst. 11.00 Vērgales pagasta pār

valdē 
– plkst. 12.00 Pāvilostas novada paš

valdībā.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa 

tālr. 63498261 (Pāvilostā), 63490836 
(Vērgalē).

Sveicam 
nozīmīgās dzīves 

jubilejās jūnijā dzimušos 
Pāvilostas  

novada iedzīvotājus:
Veltu BERGSONI – 92

Elizabeti MATISONI – 92
Gaidu CIBUKU-CUBAHU – 87

Ligitu Lidiju ĢĒĢERI – 87
Vilmu KREICBERGU – 87

Mildu ARBIDĀNI – 86
Albīnu LIMONTIENI – 86

Viktoriju SPRŪDI – 86
Augusti Tatjanu NOVIKU – 84 

Āriju VASIĻJEVU – 84

Irēnu GRETKAUSKU – 83
Skaidrīti UZARI – 83
Dzidru VĪTOLU – 83

Emīlu Hariju GRUNDMANI – 82
Ainu Annu ĪVIŅU – 82

Janinu PETRAUSKAITI – 82
Albertu KVIESI – 81

Zelmu DMITRIJEVU – 80
Nikolaju ŽERNOVOJU – 80

Valdu KINSTLERI – 75

Birutu PĒTERMANI – 75
Edvīnu KREICBERGU – 70

Birutu JEMBERGU – 65
Jāni CIELAVU – 60

Andri GRIMSTU – 60
Zigmundu SMIRNOVU – 60

Jāni VĒRNIEKU – 60
Vladimiru VIŠEMIRSKI – 60

Kad pakalni pin jāņugunis bizēs,
Par ziedu varavīksni kļūst kad zemes vaigs,
Ar papardītes ziedu kopā vizēt,
Ved Tavu jubileju Līgo laiks.
Nāk Līgo laiks, pie rokas rudzu druva,
Pie otras rokas viņam ir Tavs mūžs,
Tas viss, kas sirdij vēl joprojām tuvu,
Kaut smilgu sudrabu vējš matos pūš.
                                     /K. Apškrūma/

Valentīnu BUBENU, Rihardu UNTULI, Arni VĪTOLIŅU, Mārtiņu DĒVICU,  
Gati KOMOROVSKI, Aināru MAZŪRU, Laimu OZOLU,  

Rotu UZARI, Ievu ANSONI, Ģirtu BALODI,  Inesi IZKAPTI-SAADU,  
Ģirtu JAUNSKUNGU, Jāni STRAZDIŅU, Samantu BALCERI, 

Annu DUNKERI, Ivo JAUNZEMU! 

Pilngadniekus – Mārtiņu BUNKU un Renātu NIEDRU!

Sirsnīgi sveicam arī pārējos novadniekus, kuri dzimuši šajā mēnesī!


