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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums Pāvilostas

   Novada Ziņas

ŠAJĀ NUMURĀ 
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  Pāvilostas novada TIC aicina darbā        

                                            
  – 5. lpp.

 Pāvilostas novada skolās izskan 

       Pēdējais zvans        – 9. lpp.

  Bērnu dramatiskais pulciņš 

         svin 15 gadu jubileju      – 12. lpp.

  Sportiskā garā svin pilsētas svētkus 

                                        – 14., 15. lpp.

  Mainīti nosacījumi zvejas 

        atļaujas izsniegšanai      – 15. lpp.

Labu, vai neko!
Ar šādu moto dzīvoju, 

daru un runāju nu jau vai
rāk kā mēnesi.

Viss sākās pa visam ne
jauši, proti, kādu laiciņu at
pakaļ kā maza, balta pērlīšu 
virtene sarindojās daudzi 
izteiktie un dzirdētie vārdi, 
atziņas, domas, darbi..., un 
visi ar pozitīvisma pieska
ņu. Norakstīju to uz pava

sara un siltāka laika iestāšanos, kad saulīte pēc ziemas mūs 
apspīd ar spožu gaismu, tādējādi pabarojot ar D vitamīnu, 
kas ļauj cilvēkam saņemt un vienlaicīgi arī paust vairāk 
pozitīvu emociju. Un brīdī, kad liekas, ka labāk vairs nevar 
būt, pārkāpju zebras melno strīpu. Atskan aizvainojuma 
vārdi, sarkastiskas frāzes un piezīmes, nepamatota klieg
šana, lamas un ķengas, tam visam putukrējumam gluži 
kā ķirsītis pa virsu nāk ziņa par kādu negaidītu šķiršanos 
un atvadām! Kā lai saņemas un iet uz priekšu tādā brī
dī?! Mierinājumu meklēju gan garās pastaigās gar jūru un 
mežu, gan laiskā izbraucienā pa upi ar laivu, bet nekā. Pa
visam negaidīti sirdsmieru radu kādā dievkalpojumā Pā
vilostas ev. lut. baznīcā, kurā mācītājs Andris Brikšķis ar 
pavisam vienkāršu piemēru izskaidroja to, kā tobrīd jutos. 
Vienkāršs trīs vārdu savienojums, bet tik daudz spēka, – 
labs vairo labu!

Jūs neticēsiet, bet tas strādā! Tā ir reizē sevis un rakstu
ra audzināšana, bet vienlaikus arī labestības sēšana apkār
tējos – dusmu brīdī smaids liek pasmaidīt otram, skumjās 
uzslava un pateikts paldies liek saņemties un iet uz priek
šu, negāciju virpulis norimst ātrāk, ja atdarīts ar labu.

Mēs esam tikai cilvēki, un pašsaprotami, ka aizvainoju
ma un dusmu brīdī neapdomīgi atkliedzam vai atdaram ar 
to pašu. Un cik reizes nav bijis tas jānožēlo! Man, perso
nīgi, ir ļoti žēl manis reizēm pateiktie neapdomīgie vārdi, 
kurus nevaru vairs paņemt atpakaļ. Bet trūkst arī drosmes, 
lai atvainotos vai izrunātos ar cilvēku, kam tie tikuši veltīti. 
Tas pats arī ar darbiem, bet nevienam jau nav ļauts dzīvot 
vēlreiz, tikai apdomīgi tieši tagad un šajā brīdī izvēlēties 
pareizās frāzes un vārdu virknējumus, lai nenāktos tos vē
lāk nožēlot.

Man ir vēl kur augt, esmu sava izvēlētā ceļa sākumā. Un 
cik Dievs dos spēka un pacietības, tik pareizi un tāli pa šo 
ceļu iešu, darot labu, vai neko! 

Marita Kurčanova

Priecīgu, jautru un skanīgu Līgošanu vēlam novada 101 Jānim –
Adamanim Jānim, Aizstrautam Jānim, Akerfeldam Jānim, Almanim Jānim, Aplokam Jānim, Arājam Jānim, 

Ausmanim Jānim, Baušeniekam Jānim, Benetim Jānim, Bibim Jānim, Blūmam Jānim, Boldišam Jānim, Brau-
nam Jānim, Briedim Jānim, Buncim Jānim, Bunkam Jānim (Sakas pag.), Bunkam Jānim (Vērgales pag.),  
Bužinskim Jānim, Cielavam Jānim, Dmitrijevam Jānim, Donim Jānim, Draugam Jānim, Dunkeram Jānim, 
Ernstsonam Jānim, Grasmanim Jānim, Grundmanim Jānim, Helmšteinam Jānim, Jēkabsonam Jānim, Jonelim 
Jānim, Kadeģim Jānim, Kalējam Jānim Imantam, Kalniņam Jānim, Karlsonam Jānim, Kleinšmitam Jānim, 
Kleščenokam Jānim, Kreicbergam Jānim, Kronberģim Jānim, Kurmim Jānim, Kurzemniekam Jānim, Ķeiselim 
Jānim Visvaldim, Lasim Jānim, Laugalim Jānim, Lācim Jānim Mārtiņam, Lejniekam Jānim, Limbergam Jā-
nim, Losānam Jānim, Mauriņam Jānim, Melbergam Jānim, Mežavilkam Jānim, Miezītim Jānim, Mūrniekam 
Jānim, Nelsonam Jānim, Niedram Jānim, Novadam Jānim, Ozolam Jānim, Pāvilam Jānim, Petrovicam Jā-
nim, Pētermanim Jānim (Pāvilostā), Pētermanim Jānim (Sakas pag.), Pētersonam Jānim, Potapovam Jānim 
Laimonim, Prāmaltam Jānim, Priedoliņam Jānim, Priedolam Jānim (Pāvilostā), Priedolam Jānim (Vērgales 
pag.), Purklāvam Jānim, Puzurim Jānim, Račim Jānim, Rebukam Jānim, Rozenbergam Jānim, Rudzājam Jā-
nim, Rusiņam Jānim, Saukantam Jānim Visvaldim, Skroderim Jānim, Skujam Jānim, Stepko Jānim, Stieģelim 
Jānim, Strazdiņam Jānim, Sudmalim Jānim, Šervinckim Jānim, Šnorem Jānim, Štakonam Jānim, Štokmanim 
Jānim, Šulcam Jānim, T ubinam Jānim, Uzaram Jānim, Ūdriņam Jānim, Vainovskim Jānim, Varkalim Jānim, 
Vasiļevskim Jānim, Vesperim Jānim, Vērniekam Jānim, Vindavam Jānim, Vitrupam Jānim, Vīgantam Jānim, 
Zaļkalnam Jānim, Zandbergam Jānim, Zariņam Jānim, Zelgalvim Jānim (Vērgales pag.), Zelgalvim Jānim 
(Vērgales pag.), Zvirbulim Jānim, 

un 20 Līgām –
Barsukovai Līgai, Bunkai Līgai, Jankēvicai Līgai, Kalējai Līgai, Kalniņai Līgai, Kokinai Līgai, Kreicbergai 

Līgai, Lagzdiņai Līgai, Lejai Līgai, Liepiņai Līgai, Lodei Līgai, Matisonei Līgai, Pētermanei Līgai Ulrihai, Put-
nai Līgai, Rungai Līgai, Soboļevai Līgai, Spjutei Līgai, Šķilai Līgai, Šteinbergai Līgai, Vītolai Līgai.
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Lai gan ierasti maijs ir bijis pavasara vissiltākais un skaistākais mēnesis, šogad maijs mūs pārsteidza 
ar visnotaļ vēsām un lietainām dienām, kas radīja bažas par pilsētas svētku pasākumu sestdien. Bet 
Pāvilosta jau ir tāds Dieva aplaimots stūrītis Latvijas kartē, kur visu mēnesi var līt, bet tieši Pāvilostas 
pilsētas svētku dienā, 16. maijā, saulīte staigā pa zemes virsu un priecē ar maija ziedoni, putnu dzies
mām un laimīgiem cilvēkiem.

Tieši pirms 136 gadiem – 1879. gada 16. maijā vācu barons Otto Fridrihs fon Lilienfelds svinīgā 
ceremonijā ar vārdiem „Zaļot un plaukt” nokristīja nākamo pilsētu sava brāļa Kurzemes gubernatora 
Paula fon Lilienfelda vārdā par Paulshafen jeb Pāvilostu. Un tā šī mazā pilsētiņa dzīvo, zaļo un pamazām 
plaukst Kurzemes jūrmalā.

Ierasti svētkus svinam tradicionāli ar savām stabilām vērtībām, bet, lai svētkiem katru gadu piešķirtu 
kādu citu nokrāsu, der arī ieviest ko jaunu. 

Svētku diena iesākās ar tradicionālo svētku gadatirgu, kas pulcēja neierasti daudz tirgoties gribētāju, 
un jau pulksten 7:00 no rīta kā jaunums šogad notika makšķerēšanas sacensības Sakas upes krastos. Uz 
sacensībām bija ieradušies astoņi vīri, bet skatītāju bija divreiz vairāk, kas vieš cerības, ka interese par 
šādu aktivitāti ir, un, ka nākamo gadu makšķerēšanas sacensības pulcēs vairāk dalībnieku. Tuvojoties 
pusdienlaikam, sacensības no slēdzās ar šādiem rezultātiem – kategorijā „Smagākais loms” 1. vieta Bro
ņislavam Vītoliņam (0,800 kg), 2. vietā palika Gintauts Petrausks ar 0,600 kg smagu lomu, bet godpilno 

3. vietu ieņēma Aivars  
Sprudzāns (0,600 kg). 
Savukārt kategorijā 
„Lielākā zivs” – 1. vie
ta Gintautam Petraus
kam – 34,5 cm, 
2.  vietā – Broņislavs 
Vītoliņš – 31,5 cm, 
bet 3. vietā – Aivars 
Sprudzāns – 26,5 cm. 

Agri rīts sākās arī 
visiem sportot gribē
tājiem, jo Pāvil ostas 
pilsētas stadionā no
tika minifutbola ce
ļojošā kausa izcīņa, 
Strītbola turnīrs un 
Pāvilostas čempionāts 
tenisā 1. posms. Strīt

bola turnīrā piedalījās piecas komandas no Vērgales, Jūrkalnes, Liepājas un Pāvilostas. Tenisa kortā 
notika „Pāvilostas kausa 2015” izcīņa tenisā   pirmais posms, kur jauniešu grupā piedalījās četri da
lībnieki, bet pieaugušo grupā – seši dalībnieki. Pāvilostas ceļojošā kausa izcīņa minifutbolā piedalījās 
astoņas komandas no Liepājas, Rucavas, Pāvilostas, Dunalkas, Ēdoles, Rokasbirzs, Cīravas un Medzes. 
Finālspēlē Medzes komanda uzvarēja Rokasbirzs komandu un ieguva ceļojošo kausu uz gadu. Plašāku 
rakstu par spēlēm  lasiet 14., 15. lpp. 

Bet pie Tūrisma informācijas centra oficiāli tika atklāta tūrisma sezona ar mini maratonu bērniem, 
kurā mazo skriet gribētāju ar katru gadu pieaug. Minimaratonā pieteikušies bija 32 bērni, bet uz startu 
bija atnākuši 30 skrējēji, kuri tika sadalīti divās vecuma grupās – bērni vecumā no 7–10 gadiem, un 
otrā grupā – bērni līdz 7 gadu vecumam, trīs dalībniekiem bija tikai 2 gadiņi. Bet konkursā „Pāvilostas 
lielākais ēdājs 2015” bija pieteikušies pieci dalībnieki – trīs vīri un divas dāmas, diemžēl dāmas kon
kursa dienā tā arī neatnāca. Vietu sadalījums sekojošs – 1. vieta Robertam Embrasam, 2. vieta Ivaram 
Petrovam un 3. vieta Jurģim Kudumam.

Šogad Pāvilostas  pilsētas svētku ietvaros ostas teritorijā notika arī Atvērto durvju diena Valsts ro
bežsardzes struktūrvienībās Pāvilostas I kategorijas nodaļā, kuras laikā bija iespēja uzkāpt uz robež

sardzes kuģi „TIIRA” un iepazīties ar kuģa telpām un tehnisko aprīkojumu, kā arī  aplūkot glābšanas 
ekipējumu, Pāvilostas robežsardzes nodaļas telpas, iepazīties ar robežsargu galvenajiem pienākumiem 
un tehnisko aprīkojumu – dažādiem ieročiem, aizsargtērpu, novērošanas kamerām u.c.

Ostas teritorijā vienlaicīgi ar robežsardzes atvērtajām dienām notika arī Pāvilostas zemessūcēja 
svinīgā iesvētīšana. 
Pāvilostas ev. lut. 
draudzes mācītājs 
Andris Brikšķis 
iesvē tīja speciāli os
tas padziļināšanai 
domāto kuģi „Otto”, 
kurš nes ostas pa
matlicēja Otto fon 
Lilienfelda vārdu. 
Kuģu iesvētīšanas 
tradīcija ir ļoti sena.  
Visos laikos ļaudis 
ir izjutuši lielu bijī
bu jūru un okeānu 
priekšā, tāpēc  pirms 
kuģa nolaišanas 
ūdenī to ir vēlējušies iesvētīt, izlūdzoties Dieva apsardzību un svētību. Iesvētīšanas laikā tika lasītas 

atbilstošas vietas no  Svētajiem Rakstiem, kā arī īpaši lūgts par 
kuģa un apkalpes drošību.  Kuģis tika slacīts ar svētītu ūdeni un 
uzticēts Dieva apsardzībai un vadībai. Kuģa „Otto” iesvētīšanā 
klātesoši bija Pāvilostas mērs, ostas vadība un visi interesenti. 
Tika noturēts aizlūgums arī par Pāvilostas ostu, tās veiksmīgu 
turpmāko attīstību un visiem tajā esošajiem kuģiem un  apkal
pēm. Ostas pārvaldniekam Ronaldam Griškēvicam tika pasnieg
ta sv. Nikolaja svētbilde, kurš ir visu jūrnieku debesu aizbildnis.

Visas dienas garumā bija iespēja apmeklēt arī dažādas izstā
des. Pāvilostas novadpētniecības muzejā par godu pilsētas jubi
lejai no muzeja krājuma tika izveidota izstāde „Pāvilosta sendie
nās”, Pāvilostas bibliotēkā bija aplūkojama Ludmilas Grīnbergas 
mākslas darbu izstāde „Pie jūras dzīve mana...” un Pāvilostas pil
sētas kultūras namā bija skatāma Pāvilostas sadraudzības pilsētas 
Smiltenes lietišķās mākslas studijas „Smiltene” izstāde. 

Pilsētas centrā svētku ietvaros savus darbus rādīja arī Pāvil
ostas aušanas pulciņa „Lumstiņš” dalībnieces, piedāvājot ik
vienam iemēģināt roku aušanas procesā, tādā veidā iesaistoties 
Pāvilostas garākā noaustā celiņa tapšanā un atbalstot aušanas 
pulciņa projektu „Ceļš kāpās”. Blakus skaistajiem noausta
jiem deķiem apskatei bija izlikti arī Pāvilostas Mākslas skolas 
audzēk ņu darbi.

Bet kā katru gadu arī šogad svētku kulminācija bija   biedrības „NILA” organizētā, šoreiz netradi
cionālā velomotoauto parāde un svētku dalībnieku gājiens! Tas ar katru gadu pulcē ar vien vairāk 
dalībnieku, ar lielāku izdomu un variācijām par tēmu, kas šogad skanēja „Jūras skartie!”. Vairāk par 
velomotoauto parādi lasiet 6. lpp. Svētku gājiena priekšgalā kuģa kapteiņa tērpā stājās Pāvilostas no
vada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, aiz sevis pulcējot pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 
darbiniekus un pārstāvjus, direktorus, skolotājus, dejotājus, dziedātājus, bērnus, jauniešus, kā arī svētku 
viesus – Smiltenes jauniešu deju kolektīvu.

Pāvilostas pilsētas 136. jubilejas svinības!
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Bet svētdienā, 17. maija pēcpusdienā Pāvilostas PēteraPāvila ev. lut. baznīcā notika Pāvilostas pil
sētas svētku dievkalpojums, kurā piedalījās un savu svētību pilsētai vēlēja visi trīs Pāvilostas reliģisko 
konfesiju mācītāji, bet dievkalpojumu ar dievišķu skanējumu kuplināja Pāvilostas novada sieviešu koris 
„Sīga”, Mūzikas skolas audzēkņi un Liepājas Simfoniskā orķestra vijolniece Lija Augstroze.

Paldies visiem, kuri svētkus organizēja, atbalstīja ar piedalīšanos, kā arī svētku apmeklētājiem!

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

 2015. gada 28. maijā 
Pāvilostā notika kārtējā domes sēde 

Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zaļkalns, Pāvilostas nova
da dome deputāti – Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece,  Gatis Brēdiķis, Arta Bunka, Gints Juriks, paš
valdības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna Blaubārde, Pāvilostas 
novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova, Pāvilostas novada pašvaldības 
izpilddirektors Alfrēds Magone, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita Sprudzāne, Pāvilostas nova
da TIC vadītājas p.i. Arita Brūkle.

Nepiedalījās Pāvilostas novada domes deputāti – Vita CIELAVA, sakarā ar atvaļinājumu, Ēriks ER
LECKIS, personīgu apstākļu dēļ, Uldis KRISTAPSONS, sakarā ar atvaļinājumu.

Domes darba kārtībā tika izziņoti 17 darba kārtības punkti, bet deputāti atbalstīja ierosinājumu 
papildināt domes sēdes darba kārtību vēl ar 5 izskatāmajiem jautājumiem. Pavisam tika izskatīti 22 jau
tājumi.

  Piešķīra finansējumu 78,51 EUR apmērā biedrībai „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”  
jaunas metāla plāksnes ar iegravētu tekstu izgatavošanai. Finansējumu piešķirt no budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem. 

  Piešķīra finansējumu 493,00 EUR apmērā „Cerību balvas” pasniegšanai Pāvilostas vidusskolas 
un Vērgales pamatskolas skolēniem par augstu zināšanu apguves līmeni. Finansējumu piešķirt  no paš
valdības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem šādiem skolēniem:

1. Vērgales pamatskolā:
Nr. p. k. Vārds, uzvārds Klase Vid. atzīme Piešķiramā summa

1. Elīna Miltiņa 5. 9,36 28 EUR
2. Sanija Monta Brēdiķe 5. 9,27 28 EUR
3. Eva Vītoliņa 5. 9,00 28 EUR
4. Laura Pirktiņa 8. 8,75 21 EUR
5. Saiva Zauere 8. 8,68 21 EUR
6. Jolanta Kučinskaite 8. 8,68 21 EUR
7. Reinis Trofimovs 9. 8,5 21 EUR

2. Pāvilostas vidusskolā:

Nr. p. k. Vārds, uzvārds Klase Vid. atzīme Piešķiramā summa
1. Rasa Lācīte 5. 8,64 14 EUR
2. Marta Zamarīte 5 10 28 EUR
3. Mihaēls Doroņins 7. 9,67 28 EUR
4. Kristiāna Šeiko 8. 8,69 21 EUR
5. Rūdolfs Priedoliņš 9. 8,57 21 EUR
6. Terēze Cābele 12. 8,5 43 EUR
7. Linda Ansone 12. 9,15 85 EUR
8. Maiga Uzare 12. 9,07 85 EUR

  Apstiprināja šādas biļešu cenas Zvejnieku svētku pasākumam 2015. gada 11.–12. jūlijā  Upes
muižas parka estrādē – EUR 7,00; pensionāriem EUR 5,00; bērniem līdz 7 gadu vecumam un personām 
ar invaliditāti (uzrādot to apliecinošu dokumentu) bez maksas.

  Apstiprināja Pāvilostas novada domes saistošos noteikumus Nr. 6 „Pašvaldības sniegto sociālo 
pakalpojumu saņemšanai”.

  Nolēma atcelt 20.12.2012.Pāvilostas novada domes lēmumu Nr. 16.,7.§. un apstiprināja jau
no Pāvilostas novada sociālā dienesta darba laiku. Jaunais darba laiks stājas spēkā ar 01.06.2015. 
Skat. 5. lpp.

  Apstiprināja Pāvilostas novada sociālā dienesta nolikumu jaunā redakcijā.
  Nolēma iznomāt ēku Ernesta Šneidera laukumā 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā biedrībai „Da

žādas paaudzes par dzīvi” ar mērķi – veicināt informatīvo darbu, lai sabiedrība pēc iespējas vairāk uzzi
nātu par katra cilvēka veselības profilaktiskās pārbaudes nozīmību; sekmēt sabiedrības dažādu paaudžu 
sadarbību cilvēka veselības saglabāšanas jomā, pilnvērtīgas dzīves nodrošināšanā; veicināt risinājumus 
valsts, pašvaldību pakalpojumu pieejamībai, lai atbalstītu dažādo iedzīvotāju grupu cilvēktiesības, vaja
dzības veselības veicināšanas un saglabāšanas jomā; veicināt informatīvo darbu ar visu Kurzemi.

  Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Saulestojas”, Sakas pag., Pāvil
ostas novads, piešķīra nosaukumus un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Zemesgabala Nr. Platība
ha Adrese/ Nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

Projektējamā zemes 
vienība Nr. 1 65,7

Saglabāt  nosaukumu 
„Saulestojas”, Sakas pag., 
Pāvilostas novads

0201
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

Projektējamā zemes 
vienība Nr. 2 6,1

Piešķirt nosaukumu 
„Saules Pļava”, 
Sakas pagasts,  Pāvilostas 
novads

0101 
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

 

Zemesgabala Nr. Platība
ha Adrese/Nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

Projektējamā zemes 
vienība Nr.1 3,15

Saglabāt  nosaukumu 
„Ziedi”, Ziemupe, Vērgales  pag., 
Pāvilostas nov., Dzīvojamai mājai 
un pārējām ēkām saglabāt adresi 
„Ziedi”, Ziemupe,  Vērgales  
pag., Pāvilostas nov. Adreses 
klasifikatora kods 104083618

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

Projektējamā zemes 
vienība Nr. 2 12,48

Piešķirt nosaukumu „Puķu 
Zirņi”, Ziemupe, Vērgales pag., 
Pāvilostas novads

0101 
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

  Apstiprināja detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam „Ķestermuiža”, Strante, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads un nolēma slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju par 
detālplānojuma īstenošanu. Uzdevu publicēt paziņojumu par detālplānojuma projekta apstiprināšanu  
laikrakstos „Kursas Laiks” un „Latvijas Vēstnesis”, norādot, ka ar detālplānojumu var iepazīties Pāvil
ostas novada pašvaldībā un interneta mājas lapā www.pavilosta.lv 

  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Lejas”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64860120014 un apstiprināja darba uzdevumu. 

  Apstiprināja Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam gala redakci
ju. Paziņojumu un lēmumu par Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 
apstiprināšanu nolēma publicēt Pāvilostas novada domes interneta vietnē www.pavilosta.lv. Lēmumu 
un apstiprināto Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam uzdeva iesniegt 

(Turpinājums 4. lpp.)

Svētku dienā pilsētas centrā uzrunu klātesošajiem teica priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, bet kon
certā uzstājās Pāvilostas pilsētas kultūras nama tautisko deju kolektīvi un Smiltenes deju kolektīvs „Da
dži”. Pēc koncerta sekoja krāsaina un atraktīva izrāde „Medus rausis”, kurā bērni ar lielajām lellēm 
varēja iet rotaļās, dziedāt un dejot.

Jau vakarpusē Pāvilostas viesi un iedzīvotāji pulcējās svinīgajā svētku pasākumā Pāvilostas kultūras 
namā, kur Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons teica svētku uzrunu un sveica 
šī gada jaunpiedzimušos pāvilostniekus – Anci Vērnieci, Milliju Tūtāni un Lūkasu Valdbergu, un tos 
pašvaldības iestāžu darbiniekus, kuri šogad svin apaļas darba jubilejas – Irinu Kurčanovu, Rutu Ozo
lu, Ivetu Arāju, Annu Kaži, Ludmilu Vasiļčiku un Zinti Vīguli, bet pateicības rakstu par ilggadējo un 
profesionālo darbu priekšsēdētājs pasniedza pašvaldības kancelejas vadītājai Aijai Ozoliņai, saistībā ar 
Aijas darba gaitu pašvaldībā izbeigšanu. 

Šoreiz svētku koncertā klātesošos priecēja grupas „Piemare” dziesmas, Pāvil ostas novada sieviešu 
kora „Sīga” dziedājums, Pāvilostas Mūzikas skolas pedagogu un audzēkņu uzstāšanās, kā arī bērnu 
vokālais ansamblis „Burbulīši” un dziedošo skolas bērnu sniegums. Pāvilostas jubilejas pirmā diena 
noslēdzās ar balli, kurā visus lustēja grupa „Piemare” un „Liedags”. 
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2015. gada  JŪNIJS

NOTIKUMI

Maijā pašvaldības policija veica šādus darbus: 
Pāvilostā uzsāktas trīs administratīvā pārkāpuma 
lietas pēc 171. LAPK panta (atrašanās sabiedriskā 
vietā reibuma stāvoklī); Vērgalē uzsākta viena ad
ministratīvā lieta    pēc 167. LAPK panta (sīkais 
huligānisms); Pāvilostas novadā „Kursas stacijā” 
viens vīrietis alkohola stāvoklī krītot satraumējās, 
bet no medicīniskās palīdzības atteicās, cietušais 
tika nogādāts savā dzīves vietā; Rīvās viens vīrie
tis agresīvi uzvedās pret ģimenes locekļiem, at
braucot uz notikuma vietu vīrietis bija aizmucis, 
iesniegumu policijai ģimenes locekļi nerakstīja; 

Ulmales pusē bija dzirdēti šāvieni, tika informēta 
Valsts Policija, pārbaudītas vairākas automašīnas, 
veikta patrulēšana, rezultātā nekas aizdomīgs nav 
atrasts; Sakas pagastā atrasta nozagta automašīna, 
par notikušo informēta Valsts Policija; Akmeņra
gā sodīts autovadītājs par iebraukšanu kāpu zonā, 
un vēl vienam izteikts mutisks brīdinājums; sastā
dīti septiņi administratīvie protokoli Pāvilostā par 
karoga neizlikšanu Valsts svētkos.

 
Pāvilostas novada pašvaldības 

policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

2015. gada maijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Kurzemes plānošanas reģionam un nodroši
nāt Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam publisku pieejamību. Kā atbil
dīgo par lēmuma izpildi un sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu noteikt Pāvilostas novada domes 
Projektu koordinatori Vizmu Ģēģeri.

  Nolēma labot Pāvilostas novada domes lēmuma (protokols Nr. 4., 21§) 3.2. punktu un izteikt to 
sekojošā redakcijā: No pašreizējiem zemes gabaliem Malduguns iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads (ka
dastra Nr. 64130040029),  Malduguns iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads (kadastra Nr. 64130040013),  
un Malduguns iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads (kadastra Nr. 64130040004)  sadalīšanas procesā iz
veidojamiem zemes gabaliem piešķirt (vai saglabāt) sekojošas adreses (saskaņā ar situācijas plānu 
pielikumā) un saglabāt jau noteiktos  nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. 

Nr. 
p. k.

Situācijas 
plāna 

apzīmējumi
Zemesgabala adreses Kadastra Nr.

Plānotā 
platība 

(m2)
NĪLM

1 Malduguns 
iela 2

Saglabāt adresi 
Malduguns iela 2, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

64130040029 2159

Mainīt lietošanas mērķi 
no zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM 
kods 0101 uz individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601

2 A1

Piešķirt adresi 
Malduguns iela 2C, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1578

Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

3 A2

Piešķirt adresi 
Malduguns iela 2D, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

3067

Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

4 A3

Piešķirt adresi 
Malduguns iela 4, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1442

Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

5 A4

Piešķirt adresi 
Malduguns iela 4A, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1448

Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

6 A5

Piešķirt adresi 
Malduguns iela 4C, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1393

Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

7 A6

Piešķirt adresi 
Malduguns iela 6, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1358

Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

8 A7
Piešķirt adresi 
Sīļu iela 7, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

1301
Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

9 A8
Piešķirt adresi 
Sīļu iela 11, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

1651
Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

10 A9
Piešķirt adresi 
Sīļu iela 15, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

1301
Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

11 Malduguns 
iela 4

Adresi 
Malduguns iela 4, 
 Pāvilosta, Pāvilostas 
novads mainīt uz 
Sīļu iela 9, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

64130040013 3089

Mainīt lietošanas mērķi 
no zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM 
kods 0101 uz individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601

12 A10
Piešķirt adresi 
Sīļu iela 13, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

2290
Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

13 Malduguns 
iela 6

Adresi 
Malduguns iela 6, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads mainīt uz 
Sīļu iela 17, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

64130040004 2585

Mainīt lietošanas mērķi 
no zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM 
kods 0101 uz individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601

14 Projektētā 
Sila iela

Piešķirt adresi Sīļu iela, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1035

Piešķirt lietošanas 
mērķi zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā, 
NĪLM kods 1101

  Atļāva personai novietot pārvietojamo pirti pludmales zonā pretī   īpašumam „Sunkuri”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads. Uzdeva pirti novest pa teritorijas plānojumā noteikto nobrauktuvi pie Ak
meņraga bākas. Atļauja izsniedza uz 2015. gada tūrisma sezonas laiku. Pāvilostas novada teritorijas 
plānojumā noteica, ka pludmales zonā ir atļauts novietot pārvietojamās pirtis ar pašvaldības atļauju.

  Nolēma 2004. gada 22. marta Sakas pagasta padomes Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves 
atļauju Nr. 1 atcelt ar 2009. gada 21. septembra Pāvilostas novada pašvaldības Bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļaujas Nr. 1/2009 izsniegšanas brīdi.

  Samazināja vienai personai kā personai ar otrās grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu „Ni
kas”, Sakas pag., Pāvilostas novads,  kas ir šīs personas īpašumā, nekustamā īpašuma nodokļa summu 
par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts.

  Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2143,49 eiro, tai skaitā pamatparāds 1447,48  
eiro un nokavējuma nauda 696,01 eiro.  

  Anulēja deklarēto dzīvesvietu īpašumā Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Uzdeva Pāvilostas novada 
pašvaldības lietvedei Lienei Vaškus Iedzīvotāju reģistrā aktualizēt faktu, ka ziņas par deklarēto dzīves
vietu ir anulētas.

  Nolēma pārtraukt  zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64130040050 
platībā 3,0 ha.

  Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Eglaine”, Vērgales pag., Pā
vilostas novads un piešķīra nosaukumus/adreses un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Pašvaldība maija mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekustamiem 
īpašumiem:

1. Kaiju iela 5, Ziemupē, Vērgales pagastā – 0,505 ha platībā
2. Baltnieki, Sakas pagastā – 9,9 ha platībā
3. Jāņu Kalni, Sakas pagastā – 11,0 ha platībā
4. Cinīši, Vērgales pagastā – 1,67 ha platībā
5. Laukpūpoli, Vērgales pagastā – 13,1207 ha platībā
6. Grīniņi, Sakas pagastā – 16,5 ha platībā
7. Lestes, Vērgales pagastā – 1,29 ha platībā
8. Dundagas, Vērgales pagastā
9. Jaunbirzmaļi, Vērgales pagastā – 5,7 ha platībā
10. Vīgas, Vērgales pagastā – 1,14 ha platībā
11. Nīgaļi, Vērgales pagastā – 1,14 ha platībā
12. Vējiņi, Vērgales pagastā – 3,09 ha platībā
13. Mežvidi Nr. B6, Sakas pagastā – 0,06 ha platībā
14. Kalnu Jāņi, Sakas pagastā – 8,2 ha platībā
15. Ķepaiņi, Vērgales pagastā – 27,5 ha platībā
16. Gulbīši, Sakas pagastā – 13,33 ha platībā
17. Pauži, Vērgales pagastā – 4,0 ha platībā

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpa šumam 

„Ķestermuiža”, Strantē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā.
Ar Pāvilostas novada pašvaldības domes 28.05.2015. lēmumu (protokols Nr. 5, 10.§) 

apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpa šumam „Ķestermuiža” (kadastra Nr. 6486 
003 0102), Strantē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Ar detālplānojuma dokumentāciju 

var iepazīties Pāvilostas novada domē Dzintaru iela 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.”

Zemesgabala 
Nr.

Platība
ha Adrese/Nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

Projektējamā 
zemes vienība 
Nr. 1

12,0

Saglabāt  nosaukumu 
„Eglaines”, Vērgales  pag., Pāvilostas 
nov., dzīvojamai mājai un pārējām ēkām 
saglabāt adresi „Eglaine”,  Vērgales  pag., 
Pāvilostas nov. Adreses klasifikatora kods 
104062877

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

Projektējamā 
zemes vienība 
Nr. 2

6,1 Piešķirt nosaukumu „Meža Eglaine”, 
Vērgales pag., pagasts,  Pāvilostas novads. 0201 

zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

Projektējamā 
zemes vienība 
Nr. 3

5,2 Piešķirt nosaukumu „Meža Eglaine”, 
Vērgales pag., pagasts,  Pāvilostas novads. 0201 

zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

  Atcēla Pāvilostas novada domes 29.04.2015. Lēmumu (Protokols Nr. 4,37.§) un nolēma aktuali
zēt Zemesgrāmatu apliecībā noteiktos apgrūtinājumus.

  Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par adminis
trācijas un iestāžu darbu.

Nākošās komiteju sēdes notiks 2015. gada 16. jūnijā.
Nākošā domes sēde plānota 2015. gada 25. jūnijā Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju sagatavoja 
Vita Braže un Marita Kurčanova

Pāvilostas novada pašvaldības administratīvā komisija 2015. gada  7. maija sēdē izskatīja div
desmit vienu administratīvā pārkāpuma lietu par Latvijas valsts karoga nepacelšanu 2015. gada 
25. martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā.  Personas, kurām pārkāpums bija konsta
tēts pirmo reizi, sodītas ar brīdinājumu. Ar naudas sodu sodīja piecas personas. 

Nākamā administratīvās komisijas sēde plānota 18. jūnijā plkst. 14:00 Pāvilostas novada paš
valdības ēkā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā.

Liene Vaškus, Pāvilostas novada pašvaldības lietvede

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

(Turpinājums no 3. lpp.)
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SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅOIEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
Sakarā ar to, ka Liepājas reģiona novadu būvvalde tiek lik

vidēta, sākot ar š. g. 1. jūliju Pāvilostas novadā tiks izveidota 
Pāvilostas novada būvvalde. Visas iesāktās lietas Liepājas re
ģiona būvvaldē, kuras attiecināmas uz  Pāvilostas novadu, tiks 
pārceltas uz Pāvilostas novada būvvaldi. 

Pāvilostas novada būvvalde apmeklētājus pieņems „Pagas-
ta Māja”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Par apmeklētāju 
pieņemšanas laikiem tiks publicēts nākamajā informatīvā izde
vuma „Pāvilostas Novada Ziņas” numurā. 

Liepājas reģiona novadu būvvalde no 15. līdz 30. jūnijam ap
meklētājus nepieņems.

ZINĀŠANAI
No pašvaldības budžeta finansējamās institūcijās, 

kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa,  
pārcelta darba diena no pirmdienas,  

2015. gada 22. jūnija, 
uz sestdienu, 2015. gada 27. jūniju.

UZMANĪBU!
Valsts Meža dienests ar 

2015. gada 25. aprīli ir noteicis 
ugunsbīstamā perioda iestāšanos 

visā valsts teritorijā.

 Pāvilostā – sociālā dienesta vadītāja:
pirmdiena – iedzīvotāju pieņemšana no plkst. 8.00 līdz 

17.00 ar pārtraukumu no plkst. 13.00 līdz 14.00;
otrdiena – dokumentācijas kārtošana no plkst. 8.00 līdz 

17.00 ar pārtraukumu no plkst. 13.00 līdz 14.00;
trešdiena – iedzīvotāju pieņemšana no plkst. 8.00 līdz 17.00 

ar pārtraukumu no plkst. 13.00 līdz 14.00;
ceturtdiena – dokumentācijas kārtošana no plkst. 8.00 līdz 

17.00 ar pārtraukumu no plkst. 13.00 līdz 14.00;
piektdiena – iedzīvotāju pieņemšana  no plkst. 8.00 līdz 

plkst. 16.00. 

 Sakā – sociālā darbiniece:
pirmdiena – brīvs;
otrdiena – iedzīvotāju pieņemšana no plkst. 8.00 līdz  

plkst. 16.30 ar pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30;
trešdiena – iedzīvotāju pieņemšana no plkst. 8.00 līdz  

plkst. 16.30 ar pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30;
ceturtdiena – dokumentācijas kārtošana no plkst. 8.00 līdz    

plkst. 16.30 ar pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30;
piektdiena – brīvs.

 Vērgalē – sociālā darba organizatore:
pirmdiena – iedzīvotāju pieņemšana no plkst. 8.00 līdz 

plkst.  16.30 ar pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30, katra 
mēneša pirmajā pirmdienā pieņemšana Saraiķos un Ziemupē;

otrdiena – dokumentācijas kārtošana no plkst. 8.00 līdz  
plkst. 16.30 ar pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30;

trešdiena – iedzīvotāju pieņemšana no plkst. 8.00 līdz  
plkst. 16.30 ar pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30;

ceturtdiena – dokumentācijas kārtošana no plkst.8.00 līdz    
plkst.16.30 ar pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 12.30;

piektdiena – iedzīvotāju pieņemšana no plkst. 8.00 līdz 
12.00, dokumentācijas kārtošana no plkst. 12.00 līdz 16.00.

 sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem:
otrdiena – no plkst. 8.00 līdz 12.30;
trešdiena – no plkst. 8.00 līdz  plkst. 16.30 ar pārtraukumu 

no plkst. 12.00 līdz 12.30;
ceturtdiena – dokumentācijas kārtošana no plkst. 8.00 līdz  

plkst. 11.30.

 Bērnu centrs „Krams” – vadītāja:
katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00.

 Rīvas pakalpojumu punkts – veļas mazgātāja:
otrdiena – no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00;
ceturtdiena – no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00;
piektdiena – no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00.

 Ploces pakalpojumu punkts – veļas mazgātāja:
pirmdiena – no plkst. 13.00 līdz plkst. 18.00;
trešdiena – no plkst. 13.00 līdz plkst. 18.00;
ceturtdiena – no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00;
piektdiena – no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00. 

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

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:
4., 11. un 25. jūnijā 8:00–12:30, 

jūlijā un augustā, iepriekš piesakoties pa tālr. 26019461.

Pāvilostas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Santa Ansone, tālr. 26019461

Maija mēnesī piešķirts 27 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 2 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 7 ģimenēm piešķirts 
maznodrošinātās ģimenes statuss, 4 ģimenēm piešķirts pabalsts jaundzimušo aprūpei, 2 personām piešķirts vienreizējs 
pabalsts veselības aprūpei, 7 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 personai piešķirta ilgstošā sociālā aprūpe, 1 personai 
atteikts pabalsts, jo šogad jau ir saņemts. Ir uzsākta pārtikas un higiēnas paku izdale trūcīgām personām. 30. maijā ar 
Latvijas Dzelzceļa un novada domes  atbalstu 50 novada iedzīvotāji apmeklēja I. Busuļa koncertu Liepājā.

 Iedzīvotāju zināšanai!
Sociālā darbiniece Arta Bunka būs atvaļinājumā no š. g. 15. jūnija līdz 3. jūlijam. Nepieciešamības gadījumā griezties pie 

sociālā dienesta vadītājas Pāvilostā.
Aicinu iedzīvotājus pievērst uzmanību 

Pāvilostas novada sociālā dienesta jaunajiem darba laikiem!

Otrdien, 19. maijā, pašvaldības 
semināru un izstāžu zālē Pāvilostas 
novada tūrisma informācijas centrs 
aicināja visus novada tūrisma uzņē
mējus un citus interesentus uz Tūris
ma sapulci.

Pāvilostas novada TIC vadītājas 
pienākumu izpildītāja Arita Brūkle 
klātesošos iepazīstināja ar jaunāka
jām Tūrisma attīstības valsts aģentū
ras (TAVA) aktualitātēm, par mārke
tinga aktivitātēm, starptautiskajām 
izstādēm, īstenojamiem projektiem 
u.c. Savukārt Ziemupes/Vērgales TIC 
vadītāja Daina Vītola pastāstīja par 
17. aprīlī Kuldīgā notikušo Kurzemes 
tūrisma asociācijas (KTA) konferenci, 

par tur runātajām tēmām, izskanē
jušajiem viedokļiem, tostarp arī par 
Paula Timrota viesošanos Pāvilostā, 
un daudzām citām tēmām.

Savu prezentāciju visiem sapulces 
apmeklētājiem sniedza arī rezervēša
nas sistēmas Booking.com pārstāvji, 
kuri no tūrisma uzņēmējiem saņēma 
daudz jautājumu  un dažādus ieteiku
mus.

Par novada aktualitātēm un gaidā
majiem ES projektiem pastāstīja Pā
vilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons.

Sapulces ietvaros ar tūrisma uz
ņēmējiem tika izrunāti arī praktiski 
darba jautājumi, kā piemēram, par 

tūrisma uzņēmēju statistikas datiem, 
kuri tiek nodoti TIC, par nākamajām 
tūrisma uzņēmēju sapulcēm, par tū
risma sezonas pagarināšanu, par TIC 
pagarināto darba laiku vasaras sezonā 
u.c. Tūrisma uzņēmēji sapulces laikā 
pastāstīja arī par saviem šī gada tū
risma sezonas jaunumiem. Viens no 
tādiem būs Pāvilostas veikbords, kuru 
oficiāli paredzēts atvērt jūnija sākumā 
un citām plānotajām aktivitātēm šajā 
ūdens tilpnē.

Izsmeļošāks sapulces protokols būs 
lasāms arī mājas lapas sadaļā Tūrisms.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tūrisma uzņēmēju sapulce

22. maijā iepazīt Pāvil
ostu bija ieradušies pen
sionāru grupa no Engures 
biedrības „Ģimeņu ligzda”.

Iesākumā pastāstījām 
par mūsu pensionāru akti
vitātēm. Bet pēc tam klau
sījāmies viesu stāstījumu. 
Biedrībai ar piecu gadu 
stāžu regulāri notiek ģime
ņu svētki, jo tā apvieno trīs 
paaudzes. Biedrība divas 
reizes gadā brauc domes 
apmaksātās ekskursijās. 
Bet Ziemassvētkos un va
sarā estrādē rīko lielas bal
les ar piecpadsmit kolek
tīvu piedalīšanos. Tā pat 
biedrībai ir vingrošanas, 
nūjošanas nodarbības un 
daudz kas cits.

Pēc draudzīgā gaisotnē pavadītām pārrunām un kopīgi 
nodziedātas dziesmas „Pie Dzintara jūras” viesi tika aicinā
ti doties nelielā ekskursijā pa Pāvilostu. Bet, lai Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja apmeklējums būtu paliekošs at

miņā, sevišķi pacentusies bija tā vadītāja Irina Kurčanova.
Engures NVO „Ģimenes ligzda” uzaicināja Sakas novada 

pensionārus pie sevis pieredzes apmaiņā uz Enguri.
Lūcija Matroze

Pāvilostas seniori uzņem viesus no Engures
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Igaunijas un Latvijas 
pārrobežu sadarbības 
programmas projekti 

Eiropas Savienības 
struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā 
sadarbība” Igaunijas un Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmas ietvaros
Pāvilostas novada pašvaldība piedalās divos Igaunijas un Latvijas 

pārrobežu sadarbības (ESLAT) programmas projektos, ko adminis
trē Kurzemes plānošanas reģions. Pašvaldības līdzfinansējums abos 
projektos sastāda 17%, ERAF 83%.

Par projekta „Riverways” ietvaros ietaupītu naudu, papildus tika 
veikta koka kāpņu izbūve at
pūtas vietai „Rasaiņi” Tebras 
upes krastā. Pati atpūtas vieta 
jau tika ierīkota, bet problē
mas bija ar   laivotāju nokļū
šanu no upes uz atpūtas vietu, 
jo upes krasts ir samērā stāvs. 
Tika veikta cenu aptauja, kurā 
uzvarēja un plānotos darbus 
veica SIA „Kurzemes ceļinieks 
un būvnieks” Kopējās izmak
sas sastāda EUR 2126,09, ar 
PVN 21%.

Vizma Ģēģere, 
projektu koordinatore
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FOTOKONKURSS 
„PĀVILOSTAS 
NOVADS 2015”

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties 
fotokonkursā „Pāvilostas novads 2015”, no 
šā gada 11. maija līdz 16. septembrim, 
iesūtot fotogrāfijas, kas uzņemtas no 
2014.  gada 1. novembra līdz 2015. gada 
15.  septembrim. Kon kursa mērķis ir 
veidot un popu larizēt Pāvilostas novada 
pozitīvo tēlu. Fotogrāfijās iemūžināmi 
notikumi, svētki, tradīcijas, cilvēki, objekti 
ainavas un dabas skati. 

Fotokonkursa labāko fotogrāfiju gale rija 
būs apskatāma mājas

lapā www.pavilosta.lv 
Rezultātu paziņošana un konkursa 

uzvarētāju apbalvošana notiks 2015. ga
da 18. novembrim veltītajos svinīgajos 
pasākumos.

Fotogrāfijas iesūtāmas uz epastu
tic@pavilosta.lv

vai iesniedzamas Pāvilostas nova da tūrisma 
informācijas centrā USB zibatmiņas vai 
CD datu nesējā nesamazinātā formātā.

Sīkāk ar konkursa norises kārtību va rat 
iepazīties Nolikumā www.pavilosta.lv,
vai Pāvilostas novada Tūrisma infor
mācijas centrā Dzintaru ielā 2, Pāvilostā, 
Pāvilostas novadā, LV3466, tālr./fakss: 
+371 63498229, m.t. +371 29121894, 

epasts: tic@pavilosta.lv.

6. maijā „Jauniešu istabā” norisinājās informatīvais va
kars, kurš tika veltīts velomotoauto parādei, kuras orga
nizēšana kļuvusi jau par biedrības „No idejas līdz attīstībai” 
tradīciju. Parāde ik gadu tiek organizēta Pāvilostas pilsētas 
svētku ietvaros.

Informatīvā vakara pirmajā daļā dalībnieki tika informē
ti un instruēti par biedrības iepriekšējo pieredzi pasākumu 
organizēšanā, biežāk pieļautajām kļūdām, par svarīgākajām 
lietām, kurām nepieciešams pievērst uzmanību organizējot 
pasākumus. 

Informatīvā vakara dalībniekiem tika piešķirti dažādi pie
nākumi  velomotoauto parādes organizēšanai. Tika gatavoti 
dažādi materiāli, kuri nepieciešami veiksmīgai parādes norisei:

•	 Tika izveidota velomotoauto parādes afiša, kuras autors 
bija Kārlis Vītols un Terēze Cābele;

•	 Tika izgatavotas numura zīmes, kuras tiks dalītas moto un 
auto parādes dalībniekiem;

•	 Velo parādes dalībniekiem tika izgatavotas uzlīmes;
•	 Tika izgatavotas dalībnieku reģistrācijas lapas;

•	 Tika sadalīti amati un pienākumi parādes norisē.
Vakara gaitā tika saliedēta un veidota spēcīga organizatoru ko

manda, kura rūpēsies par parādes norises kārtību!
Rakstus sagatavoja Sintija Spriņģe

Arhitekts 
GUNĀRS LŪSIS-GRĪNBERGS

(13.10.1932.–26.05.2015.)

Mācījies Rīgas 1. vidusskolā un pēc tās 
beigšanas iestājies Latvijas Valsts Universi
tātes Inženierceltniecības fakultātes Arhi
tektūras nodaļā, kuru pabeidzis 1957. gadā. 
Pēc arhitekta kvalifikācijas iegūšanas strādā
jis institūtā „Pilsētprojekts” (1958.–1992.). 
Kopš 1960. gada G. LūsisGrīnbergs bija 
Arhitektu savienības biedrs. Nozīmīgs pa
vērsiens G. LūšaGrīnberga darbā bija sa
darbība ar arhitektu N. Rendelu, kurš jau
no kolēģi ieinteresēja par pilsētbūvniecības 
problēmām. Līdztekus projektēšanai dar
bojies arī kultūras pieminekļu aizsardzības 
jomā.

Lielā mērā Gunāra LūšaGrīnberga dzīve 
un darbība bija saistīta arī ar Pāvilostu. Kā 
arhitekts daudz palīdzējis pilsētas labiekār
tošanā. Pagājušā gadsimta 80tajos gados 
izstrādājis Pāvilostas ģenerālplānu. Pēc viņa 
uzmetuma tika iekārtota Pāvilostas pilsētas 
100gades jubilejas izstāde kultūras namā, 
bet pēc izveidotajām skicēm – piemiņas 
medaļas un nozīmītes. Pāvilostas 100gades 
parks ir ierīkots pēc G. LūšaGrīnberga iz
strādātā plāna. Tāpat arī Pāvilostas novad
pētniecības muzejs, kuram viņš izstrādājis 
otrā stāva projektu, mēbeļu skices un daudz 
strādājis pie muzeja iekārtošanas. Viņš ir Pā
vilostas pilsētas ģerboņa meta autors.

Pāvilostā Brīvības ielas galā vecais zvej
nieku „šķūnis” bija Gunāra LūšaGrīnberga 
muiža, kurā viņš rada mieru pēc Rīgas bur
zmas. Jūra tur bija ar roku aizsniedzama, kas 
deva spēku un iedvesmu jauniem darbiem, 
skicēm un projektiem.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei, 
tuviniekiem, kolēģiem un draugiem!

Pāvilostas novada pašvaldība

AKTUALITĀTES BIEDRĪBĀ 
„NILA”

EEZ, SIF, NVO „No idejas līdz attīstībai”, līguma nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/161/1/K/033. Šis raksts ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas 
valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība „No idejas līdz attīstībai”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Spēle „LIMIT 20”
Pirms mācību gada beigām Sintija Spriņ

ģe sadarbībā ar biedrību „No idejas līdz attīs
tībai” un  Pāvilostas vidusskolu rīkoja spēli 
jauniešiem „LIMIT 20”. 

Spēles sākumā visi skolēni tika sadalīti 
3 komandās ar kāršu izlozes palīdzību – krei
čos, sirsniņās un dimantos. Dalībniekiem 
tika stāstīts, ka spēle ir jautra, azartiska ko
mandu sacensība.

 Spēlei bija arī žūrija, žūrijas komisijas 
locekļi – 12. klases skolniece Terēze Cābele, 
mājturības skolotāja Inta Vīgante, Pāvilostas 
vidusskolas direktore Ingūna Griškeviča. 

Spēles mērķis un galvenais uzdevums bija 
komandai 8 raundu garumā iegūt vismaz 
20 punktus, lai tiktu tālāk. Tomēr, žūrija jau 
no paša sākuma zināja, kuri uzvarēs un kuri 
nē. Visas spēles garumā viena no komandām 
tika diskriminēta, lai kā arī viņa censtos, tai 
tika piešķirti vismazāk punktu. 

Šī bija manipulācijas spēle, kuras mērķis 
bija parādīt kā ir, kad kāds tiek mazāk novēr
tēts vai izstumts. Spēles beigās tika apspriesti 
rezultāti un sajūtas spēli spēlējot. Lielai daļai 
skolēnu spēle patika, tomēr tie, kuri bija zau
dētāju komandā, jutās atstumti un uzvarētāji 

nejutās kā uzvarētāji par neīstu uzvaru. Arī 
žūrijas pārstāvji izteica savas sajūtas, ka bija 
grūti dot vismazāk punktus komandai, kurai 
daži no uzdevumiem padevās vislabāk. 

Izvērtējot spēles notikumus, secinājām, 
ka Pāvilostas vidusskolas jaunieši ir iejūtīgi, 
saprotoši un ļoti atjautīgi, jo daži spēles dalīb
nieki, jau pēc pāris raundiem atzina, ka izprot 
spēles noteikumu.

Liels paldies visiem dalībniekiem par sa
pratni!

Rakstu sagatavoja Terēze Cābele
un Sintija Spriņģe

Velo-moto-auto parāde 2015
Jau piekto gadu pēc kārtas Pāvilostas pilsētas 

svētku neatņemama sastāvdaļa ir biedrības „No ide
jas līdz attīstībai” organizētā  velomoto un 1. reizi 
arī auto parāde. 

Sagatavošanās darbus, parādi un visus parādes 
procesus vadīja Inta Vīgante un Sintija Spriņģe. Tika 
rīkotas apspriedes, informatīvie vakari, tikšanās un 
sagatavošanās darbi, uzrunāti jaunieši, kuri varētu 
palīdzēt parādes dalībnieku reģistrēšanā. Pēc liela
jiem sagatavošanās darbiem, 16. maijā – Pāvilostas 
pilsētas svētku ietvaros – atkal pilsētu pārsteidza 
16 velo,  24 moto un 5 auto vienības.

Pulcēšanās laikā tika apspriests gada laikā paveik
tais, katram nu bija izdevība savu „lolojumu” atrā
dīt plašākai publikai. Siltais, saulainais laiks, vēl jo 
vairāk pastiprināja motociklu spožumu, dalībnieku 
labo noskaņojumu un vienreizējo iespēju pāvilost
niekiem vienkopus redzēt tik daudz moto entuzias
tus.

Paldies par atbalstu un sadarbību Pāvilostas kul
tūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai, sporta organizatoram Aldim 
Barsukovam un izpilddirektoram Alfrēdam Magonem. Paldies vi
siem, kuri iesaistījās sagatavošanās darbos un ar lielu atbildības sajū
tu strādāja visos parādes procesos.

Paldies Andrai, Evitai un Terēzei par dalībnieku reģistrēšanu!
Paldies visiem parādes dalībniekiem!
Uz tikšanos nākamgad pilsētas svētkos moto parādē!

Gatavošanās velo-moto-auto parādei
Lai veiksmīgi noritētu parādes organi

zēšana, 11. maijā  biedrības „No idejas līdz 
attīstībai” pārstāves Inta Vīgante un Sintija 
Spriņģe, tikās ar galveno Pāvilostas pilsētas 
svētku organizatori, Pāvilostas novada paš
valdības kultūras nama vadītāju Silvu Vārs 
bergu.

Tikšanās laikā tika izrunāta parādes nori
se, kā arī drošības jautājumi.

Savukārt, 12. maijā norisinājās tikšanās ar 
Pāvilostas novada sporta organizatoru Aldi 

Barsukovu un domes izpilddirektoru Alfrē
du Magoni. Tikšanās laikā tika runāts par 
parādes organizatoriskajiem jautājumiem, kā 
arī, par parādes dalībnieku transportlīdzekļu 
izvietošanu. Tikšanās norisinājās Pāvilos
tas pilsētas stadionā (vietā, kur notiks velo 
motoauto parādes reģistrācija un parādes 
starts).

Lai paveiktu pēdējos parādes organizēša
nai nepieciešamos darbus, 15. maijā notika 
parādes organizētāju noslēguma sanāksme, 

kuras laikā tika vienkopus sagatavoti pēdē
jie, nepieciešamie materiāli. Sanāksmes laikā 
rūpīgi tika pārrunāta parādes gaita, izrunātas 
iespējamās kļūdas un to atrisinājumi.

Kā arī tika izgatavotas divas norādes – 
„Reģistrācija” un „Reģistrēšanās parādei”, 
kuras tiks novietotas uz Dzintara ielas pie 
iebrauktuves stadionā, lai parādes dalīb
niekiem būtu vieglāk atrast parādes starta 
vietu.

Informatīvais vakars pasākumu organizēšanai un gatavošanās 
velo-moto-auto parādei Pilsētas svētku ietvaros 
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Novada izglītības iestādēs svin Mātes dienu!
Māmiņu diena  Vērgales  „Kastanītī”

Ar skanīgām dzies
mām, ziediem un mīļiem 
apsveikumiem 8. maijā 
bērnudārzā „Kastanītis” 
bērni sagaidīja savas mī
ļās māmiņas un vecmā
miņas. 

Vispirms ar saviem 
priekšnesumiem uzstā
jās paši mazākie kasta
nīši  – jaunākās grupiņas 
audzēkņi, kuri savām 
māmiņām bija sagatavo
juši dziesmiņas, bet pa
sniedzot tām ziedus, katrs 
samīļoja savu māmiņu un 
ierāpās klēpī. 

Savus priekšnesumus 
rādīja arī vidējās grupi

ņas, 5 un 6 gadīgo bērnu grupiņu audzēkņi. Māmiņas noklausījās ne vien sagatavotās dziesmiņas, bet  
redzēja   arī to, ko bērni apguvuši angļu valodas nodarbībās, skolotājas Ivitas Meļķes vadībā   un deju 
pulciņā, skolotājas Sigitas Freimanes vadībā. Piecgadīgās grupiņas audzēkne Ance Miltiņa nodziedāja 
dziesmiņu, ar kuru šogad piedalījusies konkursos „Cīravas Cālis” un konkursā „Jautrās  notiņas” Aizputē. 
Savukārt sešgadīgo bērnu grupiņas audzēkne Ance Matisone izpildīja dziesmiņas, ar kurām piedalījusies 
3 konkursos – divos   iepriekšminētajos   un   Liepājas   konkursā   „Pērļu   lietus”. Vadītāja teica paldies 
mūzikas skolotājai un pulciņu  skolotājām Agnesei, Ivitai  un  Sigitai  par ieguldīto darbu un sveica  viņas 
ar  ziediem. 

Pāvilostas pirmsskolas „Dzintariņš” veltījums  
māmiņām svētkos

Arī šogad Pāvilostas bērnudārza „Dzintariņš” bērnu veltītais koncerts viņu māmiņām notika jau 
piektdienā, 8. maijā, Pā
vilostas kultūras namā, 
jo tieši šis ir viens no 
apmeklētākajiem kon
certiem, ko rīko pirms
skola. Uz koncertu 
ierodas gan bērnu ļoti 
gaidītās māmiņas, gan 
arī vecmāmiņas, krust
mātes, tantes un ar kat
ru gadu aizvien vairāk 
mīļās mammas pavada 
arī stiprie tēti.

Pirmsskolas audzēk
ņi koncertam bija ļoti 
gatavojušies, sagata
vojot daudzas jaunas 

dziesmas mūzikas skolotājas Aijas Gertsones pavadījumā, kā arī iemācoties jaunus, raitus deju soļus 
deju skolotājas Ligitas Eihvaldes uzraudzībā.

Katra pirmsskolas bērnu grupiņa Mātes dienas koncertam bija sagatavojusi savu priekšnesumu – 
paši mazākie „Saulītes” grupas bērni mammām un tētiem atgādināja, ka bērni atrodami gan kāpostos, 
gan noceļami no mākoņa maliņas, bet „Taurenīšu” un „Vāverēnu” grupiņas audzēkņi veltīja mammām 
un tētiem gan skaistas dziesmiņas un dzejoļus, gan dejas. Katrs bērniņš pēc priekšnesuma sveica savu 
māmiņu ar pašgatavotu kartiņu, ciešu apskāvienu un mīļu buču. Koncerta laikā pār māmiņu vaigiem 
nobira ne viena vien prieka asara.

Koncerta izskaņā pirmsskolas „Dzintariņš” vadītāja Monta Pētermane, pasniedzot pateicības rakstus 
un ziedus, pateicās par atbalstu un idejām pirmsskolas vecāku komitejas vecākiem, darbiniekiem un 
visiem citiem, kuri palīdzējuši gan pasākumu organizēšanā, gan citādi atbalstījuši bērnudārza darbību.

Pāvilostas vidusskolas „Pavasara koncerts”
Pāvilostas vidusskolas aktu zālē 

piektdien, 8. maijā, kā katru gadu 
mācību gada izskaņā notika „Pa
vasara koncerts”, kas ir veltījums 
māmiņām Mātes dienā. Par skaistu 
skolas tradīciju kļuvis uz koncertu 
aicināt arī skolas pensionētos peda
gogus un tehniskos darbiniekus.

Koncerts iesākās ar vidussko
las direktores Ingūnas Griškēvičas 
uzrunu visiem klātesošajiem, īpaši 
uzsverot lielo mātes nopelnu un 
devumu ikviena bērna izaugsmē un 
attīstībā. Reizē arī skolotāji ir „sko
las mammas” audzēkņiem skolā,  tāpēc arī katru gadu pensionētie skolotāji tiek aicināti uz koncertu un, 
pasniedzot pavasarīgus ziedus, viņi tiek godināti par viņu lielo ieguldījumu katra skolēna dzīvē.

Koncerts iesākās ar  vidusskolas skatuves runas pulciņa dalībnieku mazu uzvedumu par māmiņām 
un skaistiem dzejoļiem, bet ar jautrām dziesmām iepriecināja Pāvilostas vidusskolas 1.–5. klašu koris. 
Pēc koncerta skolēni sveica savas māmiņas ar pašgatavotu apsveikuma kartiņu un apskāvienu.

Aktu zālē bija skatāma arī vidusskolas audzēkņu rokdarbu izstāde.

Vērgales pamatskolā atzīmē Mātes dienu 
„Mana māmiņa ir kā labākais draugs, jo viņa vienmēr palīdz, kad sāp. Mana māmiņa ir kā vilciens, 

kas visur paspēj. Mana māmiņa ir kā spilvens, kur nolikt galvu. Es mīlu viņu! Viņa man viss!”
Vērgales pamatskolas 2. klases skolēns Mārtiņš Lagzdiņš

8. maijā Vērgales kultūras namā uz Mātes dienai veltītu pasākumu skolēni aicināja savas māmiņas 
un vecmāmiņas. 

Māmiņa – krāsniņa,
Māmiņa – rozīte.
Tu, mammīt,
Mans mīļumiņš,
Tu – mana saulīte!

Beatrise Nolmane

           Mīkla
Vai tu zini, kas ir viņa?
Mazgā traukus. Slauka grīdu.
Vai tu zini, kas ir viņa?
Taisa ēst. Brauc uz darbu.
Vai tu zini, kas ir viņa?
Iznes gružus. Lasa puķes.
Vai tu zini, kas ir viņa?
Mana laime. Man kā Dievs.
Vai tu zini, kas ir viņa?
Tā ir mana māmuliņa!

Reinis Vītoliņš

Mana māmiņa ir kā roze,
Mīļa, maiga un trausla.
Mana māmiņa ir kā putns,
Jauka, izpalīdzīga, jautra.
Mana māmiņa ir kā varavīksne,
Krāsaina, skaista un sirsnīga.
Es mīlu viņu! Es mīlu viņu-
Savu vienīgo māmuliņu!

Gundega Matisone

Mana māmiņa ir kā lapiņa,
Kas lido debesīs.
Mana māmiņa ir kā puķīte,
Kas zied pļavā un nenovīst.
Mana māmiņa ir kā kaķītis,
Kas nekad neskrāpē.
Es mīlu Tevi! Es mīlu Tevi
Kā saulīti, kas spīd!

Rūta Klāsēna

Mana māmiņa ir kā pieneņpūciņa
Kad man darbiņus darīt palīdz.
Mana māmiņa ir kā briedēns,
Kad uz mani dusmojas.
Mana māmiņa ir kā ziediņš,
Kad ar mani lepojas.
Es mīlu viņu! Es mīlu viņu!
Savu burvīgo māmuliņu!

Beatrise Nolmane

Mana māmiņa ir kā tauriņš,
Dažreiz var atrast, dažreiz nevar.
Mana māmiņa ir kā mēness –
Pa dienu nav, vakarā ir.

Valters Dēvics

Mana māmiņa ir mans prieks,
Viņa – kā rotaļu lācītis.
Mana māmiņa ir kā saule,
Es kā mēness tai līdzās – to mīlu.
Mīlu viņu
Kā upe mīl jūru.

Raivis Zuļģis
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Pāvilostas vidusskolas pensionētie skolotāji. 

Skolēni bija sagatavojuši dažnedažādus priekšnesumus. Dejotprasmi rādīja visu vecumu deju kolek
tīvi, tika dziedātas dziesmas un lasīta dzeja, veltīta māmiņām. Dažas klases bija sagatavojušas arī ins
trumentālus priekšnesumus. 2. klases skolēniem bija īpašs sveiciens māmiņām – pašu sacerēti dzejolīši 
par savu māmiņu un zīmējums. Lūk, daži no tiem: 

1. klases skolniece Paula Loreta Brēdiķe nospēlēja dziesmu „Aijā, Ancīt, aijā”, bet 5. klases skolnieces 
Sanija Monta Brēdiķe un Elīna Miltiņa četrrocīgi skaņdarbu klavierēm. Visas meitenes papildus apgūst 

zināšanas Pāvilostas Mūzikas skolā. 
Savukārt folkloras kopas „Čabraki” ka
pelas meitenes rādīja priekšnesumus, 
ar kuriem piedalījās folkloras kopu 
skatēs. Bet visa folkloras kopa parādīja 
nelielu daļu no šajā gadā apgūtās ro
taļu programmas, aicinot savā pulciņā 
arī māmiņas un vecmāmiņas. 

Noslēgumā māmiņas saņēma no 
bērniem ziedus, apsveikumus un mī
ļus sveicienus! 

Gaida Akerfelde, 
Vita Braže un
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Mans gaišais bērns, mana kastaņa svece, 
Es vēlētos tevi laimīgu redzēt!
Es gribētu tevi vēl sargāt un sargāt,
Man katra tava ziedlapa dārga.
Lai nenorauj vējš, lai salna saudzē,
Lai saule lēni un viedīgi plaucē,
Lai pumpurs pēc pumpura vaļā raisās
Un priecīgi šūpojas rēnajā gaisā,
Bet pamale slepeni negaisus briedē…
Var piepeši iekrist melns viesulis ziedos.
Mans gaišais bērns, mana kastaņa svece, –
Mana laime ir tevi laimīgu redzēt! 

Bezrūpīgā bērnība ir aiz muguras un pirms
skolas izglītības iestādēs sākas izlaidumu laiks. 
Arī Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē 
„Dzintariņš” 29. maijā notika izlaidums.  

Bērni un audzinātājas rūpīgi gatavojās, lai svēt

ki būtu svinīgi un neaizmirstami – bērni dziedāja, 
dejoja, skaitīja burvīgus dzejoļus un pat rādīja sa
vas muzikālās prasmes, nospēlējot izvēlētu skaņ
darbu uz klavierēm. Pateicības vārdi tika teikti 
gan pirmsskolas kolektīvam par bērnos ieguldīto 
darbu, izrādīto mīlestību un rūpēm, gan vecākiem 
par jauko sadarbību ar bērnudārzu. Saņemot no 
pirmsskolas vadītājas Montas Pētermanes albumu 
par bērnudārza beigšanu, katrs audzēknis par pie
miņu „Dzintariņam” traukā ielika savu dzintara 
akmentiņu.

Šogad rudenī ceļu uz skolu mēros – Valts 
Entonijs Driš-
ļjuks, Markuss 
Marskis, Evelīna 
Ozola, Simona 
Padrevica, Ralfs 
Putniņš,  Jūlija 
Šeiko, Kristaps 
Kristofers Vēj-
kājs, Elza Eleo-
nora Zariņa un 
Samanta Zveja.

Pirmsskolas 
audzēkņu dzīves 
grāmatā tas būs 
pirmais un viens 
no visspilgtāka
jiem notikumiem. 
Priekšā ir skolas 
laiks ar priekiem, 

jauniem atklājumiem, mazām un lielām uzva
rām...

Laimīgu ceļu uzsākot skolas gaitas!
Marita Kurčanova,  

sabiedrisko attiecību speciāliste

Izlaidums „Dzintariņā”
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2015. gada  JŪNIJS

AKTUALITĀTES 
MŪZIKAS SKOLĀ

Liecību izsniegšana Mūzikas skolā
27. maijā ar nelielu  Mūzikas skolas audzēkņu koncertu „Laimīgās dienas” tika 

izsniegtas liecības Pāvilostas Mūzikas skolā.
Uz svinīgo pēdējo mācību dienu Mūzikas skolā bija pulcējušies gan paši 

audzēk ņi, gan pedagogi un audzēkņu vecāki. Kādam šī uzstāšanās bija jau vai
rākkārtēja, bet cits pirmo reizi uzdrošinājās stāties lielākas auditorijas priekšā un 
nospēlēt savu skaņdarbu.

Izvērtējot šo mācību gadu, skolas direktore Inga Šnore izsniedza pateicības 
rakstus tiem skolas audzēkņiem, kuri piedalījušies dažādos Kurzemes reģiona 
konkursos un sasnieguši labus rezultātus, pateicība pienācās arī tiem bērniem, 
kuri tikai mēģinājuši startēt kādā no konkursiem, bet šoreiz vēl nav izdevies sa
ņemt kādu vietu vai atzinības rakstu, jo arī drosme ir jānovērtē ar labiem vārdiem 
un uzslavu.

Liels paldies no skolas direktores un pedagogu puses tika teikts arī vecākiem, 
kuri daudz laika, darba un izdomas ir ieguldījuši sava bērna muzikālajā izaugsmē.

Katrs Mūzikas skolas pedagogs, veltot tikai labus un atzinīgus vārdus saviem 
audzēkņiem, pasniedza liecības savos mācību priekšmetos.

Pēc svinīgā koncerta Pāvilostas Mūzikas skolā notika jaunu audzēkņu uzņem
šana 2015./2016. mācību gadam.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Koncerts  „Vasaras  noskaņā”
19. maijā Vērgales pamatskolā notika gadskārtējais Pāvilostas Mūzikas skolas 

audzēkņu koncerts. Šis pasākums nu jau ir kļuvis par jauku tradīciju un tajā pie
dalās gan Vērgales, gan Pāvilostas bērni, parādot skatītājiem to, kas apgūts šajā 
mācību gadā.

Pirmie koncertā uzstājās Tautas mūzikas ansambļa dalībnieki no Pāvilostas ar 
skaņdarbu „Uz kalniņa mēnestiņis”. Koncertā tautas dziesmu apdares atskaņoja 
klavierspēles nodaļas audzēknes Paula Loreta Brēdiķe, Elizabete Nolmane, Vik
torija Vihmane, Marta Vītoliņa, Arnita Aploka un Rūta Klāsēna. Bet klavierkla
ses audzēknes Sanija Monta Brēdiķe un Elīna Miltiņa duetā atskaņoja „Polku”. 
Jāpiebilst, ka abas meitenes šogad ar panākumiem piedalījušās dažādos, ar mūziku 
saistītos, konkursos. Savukārt Madara Brēdiķe – vijole, kopā ar skolotāju Ingunu 
Venenu spēlēja skaņdarbu „Lācis”. 2. akordeona klases audzēknis Markuss Lazu
kins atskaņoja „Vācu tautas dziesmu”, bet ģitārspēles prasmes rādīja Gusts Brūklis. 
Koncerta noslēgumā uzstājās vijoļu duets ar dziesmu „Pāri varavīksnei”. 

     Pasākuma izskaņā Pāvilostas Mūzikas skolas direktore Inga Šnore un Vērga
les pamatskolas direktors Gints Juriks pateicās Mūzikas skolas skolotājām – Jeļe
nai Doroņinai, Antrai Ķikutei, Dacei Bērzniecei un Ingunai Venenai par iegul
dīto darbu audzēkņu izglītošanā. Mūzikas skolas direktore pasniedza pateicības 
rakstus Brēdiķu un Aploku ģimenēm par atsaucību un sadarbību ar Pāvilostas 
Mūzikas skolu.

Vita Braže

Muzikāla  gaisotne  „Dzintariņā”
5. maijā Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi ciemojās Pāvilostas bērnudārzā 

„Dzintariņš”. Interesanti, ka šajā gadā lielāko daļu priekšnesumu sniedza  bērnu
dārza bērni, kuri mācās Mūzikas skolā. 
Tie ir Drišļjuks Valts Entonijs, Zariņa Elza 
Eleonora, Zveja Samanta, Simona Padrē
vica un Ralfs Putniņš. Pirmo reizi uzstājās 
Ramona Rolmane ar romantisko klavieru 
skaņdarbu „Taurenīši” un Santa Ozoliņa 
ar pirkstu vingrinājumu ģitārai – Etīdi.

Tautas mūzikas ansambļa, kurā pie
dalās Gabriela VagotiņaVagule, Elīna 
Freidenfelde, Dāvids Muižnieks un Eliza
bete Kiričenko, izpildījumā skanēja divas 
latviešu tautas dziesmas skolotājas Daces 
Bērznieces vadībā. Bērni dzirdēja klavie
ru ansambļa dueta – Sanijas Bērziņas un 
Rasas Lācītes – skanējumu. 

Un, protams, piedalījās visi klausītāji – bēr
ni, audzinātājas un auklītes, vecāki un vecvecāki. Mēs daudz jokojām, minējām mīk
las un noskaidrojām, ka klavieru ansambļa skaņdarbs „Kukarača” no spāņu valodas 
nozīmē „prusaks”. Koncerta noslēgumā apdāvinājām viens otru ar konfektēm.

Paldies visiem bērnudārzā „Dzintariņš” bērniem un darbiniekiem par silto uz
ņemšanu!

Mūzikas skolas skolotāja Jeļena Doroņina
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Ar ziedu smaržu, 
daudzkrāsainiem balo
niem un priecīgu noska
ņu klāt atkal izlaidumu 
laiks, kad sveikas savam 
bērnudārzam 30. maijā 
teica arī  17, bērnudārza 
„Kastanītis”, sešgadīgās 
grupiņas audzēkņi.

Bērni kopā ar audzi
nātājām stāstīja un rādīja 
visu to, ko bērnudārzā pa
vadītajos gados apguvuši 
un iemācījušies – rakstīt, 
lasīt, rēķināt, dziedāt un 
pat spēlēt teātri! 

Tādēļ ikviens ar prie
ku varēja noskatīties, 
vi siem jau labi pazīsta
mo stāstu par Sprīdīti ar 
dziesmu „Piena ceļš”.  

Izlaiduma pasākumā 
ciemos pie sešgadnie
kiem bija ieradusies arī 
skolotāja Limberga, kura ievadīs viņus jaunajā dzīvē 
un būs audzinātāja skolas gaitas uzsākot. Katram bēr
nam no skolotājas tika dāvāts burvju zieds un burvju 
zīmulītis.

Atvadoties no pirmās mācību iestādes, audzēkņi 
un viņu vecāki sveica visus bērnudārza darbiniekus, 
taču vismīļākos sveicienus saņēma audzinātāja Lilita 
un auklītes Nora un Sandra.  

Sveikas bērnudārzam „Kastanītis” šogad saka – Elī-
na BAUĻKALNE, Markus DMITRIJEVS, Deivids 
EINAS, Ralfs HELMŠTEINS, Filips Alberts KA-
LĒJS, Edgars KRAVECS, Reinis LIEPA, Ance MA-
TISONE, Jāzeps Mikus MIHELSONS, Madara MI-
ZĒNA, Ralfs NARVIDS, Daniela PETROVA, Emīls 
PLEIŠS, Rinalds PRIEDOLS, Anastasija SMIRNO-
VA, Matīss SPRUDZĀNS un Intars VOITKEVIČS.

Pasākuma noslēgumā bērni saņēma ceļa maizi – 
kliņģeri un iestādes vadītāja vēlēja visiem bērniem 
jauku un skaistu vasaru, lai spēka pilni tie varētu ru
denī uzsākt skolas gaitas! 

Vita Braže

Izlaidums „Kastanītī”
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Izlaidums Pāvilostas Mākslas skolā
23. maija pēcpusdienā notika Pāvilostas Mākslas skolas izlaidums. Skolu absolvēja trīs piektā kursa audzēkņi – Diāna 

Šlangena, Elizabete Priedoliņa un Reinis Trofimovs. 
Absolventi prezentēja izstrādātos diplomdarbus:

Diāna Šlangena Rutas Ozolas vadībā izstrādāja dip
lomdarbu vides dizainā, izvēloties taburešu apglezno
šanu.

Elizabete Priedoliņa Rutas Ozolas vadībā strādāja 
grafikā, izveidojot darbu ciklu „Zivis”’.

Reinis Trofimovs savus spēkus un varēšanu izmē
ģināja koktēlniecībā, Ainara Zingnika vadībā   izstrā
dājot vides objektu „Pāvilostas Mākslas skolas norādes 
zīme”.

Pāvilostas Mākslas skola vēlreiz sveic absolventus ar 
izciliem sasniegumiem diplomdarbu izstrādē un reali
zēšanā!

Zane Eniņa, 
Pāvilostas Mākslas skolas direktore

Pāvilostas Mākslas skolas 
audzēkņu izstāde

Pāvilostas Mākslas skola š. g. 8. maijā sniedza dāvanu Jūrkalnes audzēkņu vecā
kiem izstādes formā, tā padarot vēl nedaudz košāku skolēnu sagatavoto koncertu 
Mātes dienā.

Izstādē bija apska
tāmi Pāvilostas Māk
slas skolas audzēk
ņu – Ingas Šlangenas, 
Ievas Šlangenas, Di
ānas Šlangenas, Pau
la Priedoliņa, Alises 
Priedoliņas, Antras 
Niedoliņas un Luīzes 
Svilpes darbi.

Zane Eniņa, 
Pāvilostas Mākslas 
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Braucam uz Ventspili!
21. maijā  Vērgales PII „Kastanītis” un  Pā

vilostas PII  „Dzintariņš”   sešgadnieki   devās  
tradicionālajā  ek skursijā  uz  Ventspili.

Starp   lietainajām   maija   dienām   laiks   
mums  pagadījās  brīnišķīgs un tas visiem  eks
kursantiem uzbūra   smaidu   sejā. Ekskursija   
iesākās  ar  „Džungļu  taku”, bet pēc tam  de
vāmies   uz Ventspils   Brīvdabas   muzeju. Tur   
bērni  varēja  aplūkot  dažādus  senus  ekspo
nātus, iepazīties  ar  senajām  zvejnieku  sētām  
un   apbrīnot   vējdzirnavas. No   muzeja   ar   
Mazbānīti   devāmies  uz  Kalnu, kur  izvieto
jies  Atrakciju  parks. Šeit  ieturējām  pusdienas  
un  tad   sešgadnieki varēja  izmēģināt  spēkus  
kaķa  trasē „Lācēni”, kameršļūkšanā  un  braukt  
ar  mazām  mašīnītēm. Ekskursiju  noslēdzām  
„Bērnu  pilsētiņā”, kur  ir  daudz  dažādu  šūpo
ļu, slidkalniņu un  karuseļu.

Laimīgi  un  noguruši  atgriezāmies  mājās. 
Paldies  Ventspilij, ka tā mūs  tik  jauki  uzņēma! 

Iestādes vadītāja Gaida Akerfelde  
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Skolas absolventi – (no kreisās) Elizabete Priedoliņa, Reinis 
Trofimovs un Diāna Šlangena.
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Sirsnīgs paldies visam bērnudārza „KASTANĪTIS” 
brīnišķīgajam kolektīvam par rūpēm un ieguldīto darbu, 

grupiņas „PŪCĪTES’’ sagatavošanai skolas gaitām!
Visu vecāku vārdā – Intara mamma

...Lācītis Pūks un lellīte Lole 
Nu skumji uz mani noraugās, 
Tos klusi plauktā ieceļu- 
Un „Attā’’ tiem pasaku, 
Nāks citi bērni spēlēties, 
Bet man ceļš uz skolu aizvīsies 
Māmiņ, dod man roku, 
nu laiks mums tālāk iet. 
tēti, nāc līdzās man 
būs drošāk iet kurp ceļi ved.  
Nu laiks ir doties draugi, 
un teikt „PALDIES’’ 
par kopā būšanu 
par priekiem un par bēdām, 
par smiekliem un par rētām, 
PALDIES TEV „KASTANĪT’’ 
mans pirmais, īstais draugs!
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PĀVILOSTAS NOVADA SKOLĀS IZSKAN 
PĒDĒJAIS ZVANS

Pāvilostas vidusskolā pēdējam zvanam, kurš izskanēja 15. maijā, gatavojās jau vairākas dienas 
iepriekš  gan 8. un 11. klase, gan paši skolas beidzēji.

Piektdienā pirmās divas mācību stundas 9. klasei vadīja astotās klases skolēni, bet 12. klase uzcītīgi 
pildīja 11. klases sagatavotos uzdevumus, kas šķitis visai aizraujoši.

Bet pēc jautrajām rīta nodarbēm uz svinīgo brīdi Pāvilostas aktu zālē bija pulcējušies skolotāji, teh
niskie darbinieki, vecāki, citu klašu skolēni un pārējie viesi. Ar pirmklasnieku zvanītām zvanu skaņām 
9. un 12. klase devās uz šī mācību gada pēdējo mācību. 

Jautru un sirsnīgu sveicienu 9. klasei bija sarūpējuši 8. klases skolēni un skolotāja, fotogrāfiju slaid
rādē parādot katra 9. klases skolēna un klases audzinātājas Ludmilas labākās īpašības, ar kurām viņi 
vienmēr paliks citiem atmiņā, kā arī ar lielu dāvanu visai klasei un pavasarīgiem ziediem. Savukārt 
11. klases kolektīvs sveica 12. klases skolēnus ar simboliskiem zvaniem ar laba vēlējumiem, klasei kopī
gu dāvanu kasti un ziediem. Šī gada skolas absolventus sveica arī abu klašu pirmās skolotājas, tehniskie 
darbinieki un vecāki. 

12. un 9. klašu skolēni šogad vienojās kopīgā apsveikumā, sveicot skolotājus un skolas darbiniekus. 
Beidzēji bija sagatavojuši stilizētu apsveikumu, kura tapšanā bija jāiesaistās pašiem tehniskajiem dar
biniekiem. Savukārt skolotājiem tika nodots ideāla skolotāja darba komplekts, kurā attēlotas visas tās 
lietas, kas nepieciešamas labam skolotājam.

Skolas direktore Inguna Griškēviča un direktora vietniece Aina Jakovļeva absolventiem vēlēja izdo
šanos un veiksmi eksāmenos, un, lai zvans, kas šodien nozvana pēdējo reizi, būtu kādam kā modinātāj
zvans, citam kā jauna sākuma zvans un vēl kādam kā mājup atgriešanās zvans.

Svinīgajā pasākumā skaistu dziesmu 9. un 12. klases skolēniem veltīja skolas 1.–5. klašu koris. Pasā
kuma noslēgumā skanot skolas himnai visi skolēni, skolotājas un tehniskie darbinieki pulcējās skolas 
priekšā uz kopīgu fotogrāfēšanos.

 Izdošanos un veiksmi tālākajā dzīvē vēlam: 
9. klases skolēniem  – 

Annijai ANSONEI, 
Madei Jetei JANCEI, 
Edgaram ĶIPSTAM, 
Edgaram LINDERMA-
NIM, Annijai MUIŽ-
NIECEI, Kristoferam 
PĒTERMANIM, Rūdol-
fam PRIEDOLIŅAM, 
Kārlim RUDZĀJAM un 
Helvijam SPRŪDAM!

12. klases skolēniem – 
Lindai ANSONEI, 
Agi jai BUNKAI, Terē-
zei CĀBELEI, Ģirtam 
JAKOVĻEVAM, Ivo 
JAUNZEMAM, Diānai 
OZOLAI, Arvim PĒ-
TERMANIM, Kristīnei 
Annai RAĢELEI, Alīnai 
ROGAI, Sintijai ROL-
MANEI, Sabīnei SĻE-
SARENKO un Maigai 
UZAREI!

15. maijā Vērgales 
pamatskolā notika Pē
dējā zvana sarīkojums 
9. klases skolēniem. 

   Par svētku noformē
jumu un norisi šajā dienā 
rūpes uzņēmās 8. kla
se. Rīta cēliens aizritēja 
iesais tot devītklasniekus 
dažnedažādās aktivitā
tēs, bet vēlāk visi pulcējās 
skolas zālē uz sarīkojuma 
svinīgo daļu. 9. klases 
skolēni saņēma ziedus 
un novēlējumus. Visbie
žāk tika vēlēta veiksme 
eksāmenos. Tika uzdoti 
dažādi āķīgi jautājumi, 
minētas mīklas un pat 

pārbaudīta fiziskā sagatavotība. Arī šogad skolotāji devītajiem un devītie skolotājiem bija sagatavoju
ši dziesmu. Bet skanot zvanam visi skolēni devās gājienā pa skolas apkārtni un pie vecā skolas ozola 
smēlās spēku eksāmeniem. Šogad skolas gaitas Vērgales pamatskolā beigs – Marta KALĒJA, Maiga 
MEĻĶE, Agnese PINKULE, Artis ŠTĀLBERGS, Reinis TROFIMOVS, Lāsma VEIDEMANE, Karlī-
na ZATOVICA, Annija Katrīna ZIKMANE un Madars  ZUĻĢIS.

Vita Braže un Marita Kurčanova

Gribu teikt vissirsnīgāko PALDIES 9. klases audzinātājai Ludmilai Vasiļčikai 
par iespēju piedalīties Pēdējā zvana pasākumā un kopā ar audzēkņiem doties CEĻOJUMĀ PA 

DZĪVES GUDRĪBAS TAKĀM Apriķu muzejā. Paldies, ka ļāvāt iekāpt laika upē, būt atkal kopā 
ar saviem bijušajiem audzēkņiem, sajust emocionālu gandarījumu, justies piederīgai šai klasei 
un šim laikam, redzēt skolēnu izaugsmi, attīstību, pilnveidošanos. Šī diena paliks īpaša bezgala 
daudzo dienu virknē. Paldies!

9. klases absolventu sākumskolas skolotāja Inta Priedoliņa

Vidusskolas ziņas
Lejaskurzemes novadu skolēnu  

sporta spēļu sacensības 
vieglatlētikā

14. maijā Aizputē notika Lejaskurzemes nova
du skolēnu  sporta spēļu sacensības vieglatlētikā, 
kurā startēja 14 Pāvilostas vidusskolas skolēni un 
ieguva 12 medaļas.

Zelta medaļas:
Sindija Moženova – šķēpa mešanā
Kārlis Rudzājs – lodes grūšanā

Sudraba medaļas:
Kārlis Rudzājs – šķēpa mešanā
Ivo Jaunzems – šķēpa mešanā
Gints Šulcs – 800 m skrējienā un šķēpa mešanā

Bronzas medaļas:
Arvis Barsukovs – lodes grūšanā un diska mešanā
Dagita Valdmane – šķēpa mešanā
Elvita Freidenfelde – 800 m skrējienā
Helvijs Sprūds – lodes grūšanā
Jānis Štokmanis – 1500 m skrējienā

Sporta skolotājs Zintis Vīgulis

Skolēni piedalās pasākumā 
„Meža ABC”

Meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants” 
15. maijā rīkoja pasākumu „Meža ABC”, kas ļāva 
maziem un lieliem iepazīt, pasmaržot, pagaršot, 
sajust, ieraudzīt un saprast norises mežā. 

Šāda izdevība bija arī mums – Pāvilostas 
vidusskolas septītajai klasei, kas par spīti 
stiprajam lietum devās uz Kuldīgu, kur notika 
pasākums. Lai piedalītos pasākumā bija jāsagatavo 
mājas darbs, kas šoreiz bija Ziemassvētku 
apsveikuma kartiņu pagatavošana, kuras biedrība 
izmantos apsveicot savus sadarbības partnerus. 
Pasākumā piedalījās ap 1600 skolēnu, kas saņēma 
pasākuma kartes ar pieturām (kopā 31), kurās 
bija jāapmeklē un jāiemācas vai jāapgūst, kas 
jauns saistībā ar mežu. Visvairāk skolēniem 
patika pietura „Medības”, kur varēja šaut ne tikai 
ar lokiem, bet arī ar ieroci, medījot gan tikai 
nekustīgus bleķa zaķus. Skolēniem arī bija iespēja 
iepazīties ar dažādām medību suņu šķirnēm, 
kuras Latvijas mednieki visvairāk  izmanto 
dodoties  medībās. 

Noslēgumā katra klase tika apbalvota ar 
sertifikātu un balviņām.

Ilze  Ozoliņa, 
Pāvilostas vidusskolas 7. klases audzinātāja

Topošie pirmklasnieki skolā
20. maijā Pāvilostas vidusskolā viesojās bērni, 

kas jau rudenī uzsāks skolas gaitas.
Bērnudārza „Taurenīšu” grupas audzēkņus  un  

bērnus, kas šobrīd pirmsskolas izglītību apgūst 
citur, sagaidīja skolas direktore Ingūna Griškē
viča, sākumskolas skolotājas un bērni. Aktu zālē 
bija sagatavots neliels koncerts, kurā piedalījās 
1.–5. klašu koris un skatuves runas pulciņa dalīb
nieki ar atraktīvām dzejas rindām. Topošie pirm
klasnieki tika iepazīstināti arī ar skolas himnu.

Par iepriecinošām dziesmām rūpējās mūzi
kas skolotāja Dace Bunka un interesantiem dze

joļiem – skatuves runas pulciņa skolotāja Agrita 
Valkaša.

Tālāk topošie skolēni iepazinās ar skolas tel
pām, savu klasi un audzinātāju.

Marita Rolmane

Mācību gada noslēgums 
Pāvilostas vidusskolā

 Nemanot ir paskrējis vēl viens mācību gads. 
Šogad Pāvilostas vidusskolā  mācījās 126 skolēni. 
Visa gada garumā skolēni piedalījās mācību olim
piādēs un konkursos, kā arī dažādās ārpusklases 
aktivitātēs. Kā katru gadu mācību olimpiāžu uz
varētāji un sporta spēļu laureāti 22. maijā pulcē
jās uz svinīgo pieņemšanu pie Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona. Balvas 
saņēma 37 skolēni. Paldies par padarīto darbu 
saņēma arī viņu pedagogi. Pēc svinīgā pasākuma 
visi pulcējās uz svētku mielastu. Skolas kolektīva 
vārdā sakām paldies pasākuma organizatoriem 
Silvijai Lejai, Maritai Kurčanovai un Uldim Kris
tapsonam.

Mācību gada noslēgumā, izvērtējot rezultātus, 
varam secināt, ka esam strādājuši labi. Pēdējā  sko
las dienā, kā arī 9. klases un 12. klases izlaidumā 
8 skolēni saņems „Cerību balvu” par augstiem 
sasniegumiem mācībās, kuriem vidējā atzīme 
gadā ir virs 8,5 ballēm: Rasa Lācīte – 8,64, Kris-
tiāna Šeiko - 8,69, Rūdolfs Priedoliņš – 8,57, 
Terēze Cābele – 8,5, Mihaēls Doroņins – 9,67, 
Marta Zamarīte – 10, Linda Ansone – 9,15, Mai-
ga Uzare – 9,07. Īpaši lepojamies ar 5. klases skol
nieces Martas Zamarītes sasniegumiem, kurai lie
cībā  visos mācību priekšmetos ir tikai 10 balles, 
kā arī par viņas panākumiem TV spēlē „Gudrs, vēl 
gudrāks.” Šajā spēlē veiksmīgi startēja arī 9. klases 
skolniece Annija Ansone,  piedalījās arī 8. klases 
skolēns Jānis Štokmanis. Mēs esam priecīgi, ka arī  
mūsu mazās skolas skolēni nebaidās sacensties ar 
lielpilsētu skolēniem un ka viņu zināšanu līmenis 
ir pietiekoši augsts.

Tūlīt gan 9. klases skolēni, gan 12. klases sko
lēni svinēs savus izlaidumus,  viņiem  jāizdara 
nopietna izvēle turpmākajam dzīves ceļam. Pieci 
12. klases skolēni skolu beidz ar labām un teica
mām sekmēm. Linda Ansone saņems Ministru 
prezidentes Laimdotas Straujumas atzinības rak
stu par augstiem sasniegumiem mācībās. Arī šo
gad kāds no 12. klases skolēniem par sabiedrisko 
aktivitāti saņems Gunas Grimstas dāvāto naudas 
balvu.Vēlam veiksmi mūsu absolventiem!

2014./2015. mācību gadā visaugstākās klases 
vidējās atzīmes bija:

4. klasei, audzinātāja Iveta Arāja, 
5. klasei, audzinātāja Dace Bunka, 
12. klasei, audzinātāja Baiba Arāja.
Diemžēl dažiem skolēniem  mācības būs jātur

pina vasarā, lai uzlabotu nepietiekamos vērtēju
mus.

Paldies visam pedagogu kolektīvam par god
prātīgu sava darba veikšanu, vecākiem – par sa
darbību un atbalstu, bet skolēniem novēlu saulai
nu un drošu vasaru! 

Informāciju sagatavoja direktores vietniece 
Aina Jakovļeva

Ekskursija „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”
Saulainajā 28. maija rītā 7., 8. un 9. klases sko

lēni ar savām klases audzinātājām devās ekskursi
jā pa latviešu strēlnieku cīņas vietām Rīgas frontē 
Pirmā pasaules kara laikā.

Apmeklējot Ziemassvētku kauju muzeju „Man
gaļi”, apskatījām piedāvāto ekspozīciju, noklausī
jāmies saistošo gida stāstījumu par kaujām Rīgas 
frontē. Skolēni iesaistījās interaktīvajās nodarbībās, 
kurās katrs varēja parādīt savu fizisko sagatavotību, 
attapību, kā  arī komandas vienojošo garu.

Tālāk ceļš veda uz Vecrīgu, kur apmeklējām 
Kara muzeju, iepazināmies ar latviešu karavīru cīņu 
gaitām, bruņojumu, formas tērpiem sākot ar 13. gs. 
līdz pat mūsu dienām. Pēc tam vēstures skolotājas 
pavadībā skolēni devās cauri Vecrīgai, kur tuvāk ap
skatīja Rātslaukumu, Doma laukumu un tur esošās 
vēsturiskās celtnes. Apmeklējot Bastejkalnu, atce
rējāmies 1991. gada barikāžu notikumus, atgriezā
mies pie Pulvertorņa, pie kura barikāžu laikā bija 
izvietots 1. postenis, kurā dežūrēja pārstāvji no Pā
vilostas. Daudziem skolēniem tas bija liels pārdzī
vojums, jo barikāžu laikā tur bija daudzu skolēnu 
tēvi un vectēvi. Protams, aplūkojām Brīvības piemi
nekli, Latvijas Nacionālo operu, Latvijas Universi
tāti, kā arī Latviešu biedrības namu. 

Dažas skolēnu atsauksmes un pārdomas par 
ekskursiju:

•	 Patika Kara muzejs
•	 Patika Vecrīga un Brīvības piemineklis
•	 Ziemassvētku kauju muzejā uzzinājām, kā 

risinājās notikumi 1. pasaules karā Rīgas frontē, 
apskatījām ieročus, uzzinājām kā tos lietoja. Pa
šiem bija jāveic fiziskas aktivitātes – jāskrien cauri 
līkločiem, jālien cauri „dzeloņdrātīm”, jāšķērso 
„mīnu lauks” utt. Darbojāmies kā komanda

•	 Patika Kara muzejs, interesants bija Ziemas
svētku kauju muzejs

•	 Uzzināju daudz jauna par ieročiem 1. pasau
les karā

•	 Bija interesanti redzēt 1. pasaules kara blin
dāžu un ierakumus

•	 Uzzināju daudz jauna par 1. pasaules karu 
un frontes līnijām. Kara muzejā uzmanību pie
saistīja priekšmeti no 1. pasaules kara laikiem, 
kurus muzejam ziedojuši ārzemju latvieši

•	 Patika viss, jo tā ir pati labākā mācību ek  
skursija.

7. klases audzinātāja Ilze Ozoliņa
8. klases audzinātāja Ārija Paipa

9. klases audzinātāja Ludmila Vasiļčika
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2015. gada  JŪNIJS

Skolēnu un pedagogu svinīgā pieņemšana 
pie domes priekšsēdētāja

Pāvilostas novada dome   22. maijā aici
nāja uz svinīgo pieņemšanu Pāvilostas vi
dusskolas, Vērgales pamatskolas, Pāvilostas 
Mūzikas skolas un Pāvilostas Mākslas sko
lēnus par sasniegumiem mācību olimpiādēs, 
konkursos un sportā. Domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons par iegūtām vietām un 
pateicībām starpnovadu, Kurzemes reģiona 
olimpiādēs, konkursos un sasniegumiem 
sacensībās sportā apbalvoja – Petru Perel
lu Griškēviču, Raineru Zamarīti, Gabrie
lu VagotiņuVaguli, Elizabeti Kiričenko, 
Alisu Aleksandru Griškēviču, Aleksandru 
Protopoviču, Tomu Robertu Biģeli, Saniju 
Bērziņu, Adīni Gūtmani, Martu Zamarīti, 
Mihaēlu Doroņinu, Niku Jaunbērzu, Diniju 
Mackēviču, Kristapu Klaku, Maigu Uzari, 
Lindu Ansoni, Sabīni Sļesarenko, Ģirtu Ja
kovļevu, Rihardu Ķepsni, Kristiānu Gertso
nu, Jāni Ūdriņu, Keitu Šakinu, Gintu Šulcu, 
Kristeru Cābeli, Madi Jeti Janci,   Kārli Ru
dzāju, Helviju Sprūdu,   Ilvu Bunku, Agnesi 
Ģēģeri, Mārci Arāju, Arvi Barsukovu, Elvitu 
Freidenfeldi, Niku Indriksonu, Evitu Jakovļevu, Andru Lanku,  Elvi Vīgantu, Terēzi 
Cābeli, Ivo Jaunzemu, Arvi Pētermani, Kristīni Annu Raģeli, Klāvu Vējkāju, Sindiju 
Moženovu, Dagitu Valdmani, Jāni Štokmani, Elizabete Priedoliņu, Luīzi Svilpi, Diānu 
Šlangenu, Madaru Brēdiķi, Džeinu Šervincku, Saniju Montu Brēdiķi, Elīnu Miltiņu, 
Paulu Pelnēnu, Haraldu Mucenieku, Kristeru Aploku, Lauru Pirktiņu, Maigu Meļķi, 
Anniju Katrīnu Zikmani, Markusu Gedminu, Reini Trofimovu, Arti Štālbergu, Jāni 
Dunkeru, Danu Silu, Henriju Gegersonu, Renāru Miltiņu, Ralfu Emīlu Klāsēnu, Jo
lantu Kučinskaiti, Martu Kalēju, Agnesi Pinkuli, Laumu Lapiņu, Saivu Zaueri un Daci 
Dunaisku.

Uz svinīgo pieņemšanu par godu audzēkņu sasniegumiem mācību olimpiādēs, kon
kursos un sportā uz svinīgo pieņemšanu aicinājām arī skolēnu pedagogus un izglītības 

29. maijā Vērgales pamatskolā bija No
mināciju diena, kad atkal tika apbalvoti tie 
skolēni, kuri mācījušies labi un teicami, pie
dalījušies dažādās olimpiādēs un sporta sa
censībās. 

Vispirms Pāvilostas novada metodiķe 
kultūras un izglītības jomā Silvija Leja pa
sniedza „Cerību balvu” skolēniem, kuru 
vidējā atzīme ir 8,5 balles un augstāk. Šo
gad šo balvu saņēma 7 skolēni – Elīna 
MILTIŅA, Sanija Monta BRĒDIĶE, Eva 
VĪTOLIŅA, Laura PIRKTIŅA, Jolanta 
KUČINSKAITE, Saiva ZAUERE un Rei-
nis TROFIMOVS. Savukārt Vērgales pa
matskolas direktors Gints Juriks apbalvoja 
tos skolēnus, kuri guvuši sasniegumus spor

ta sacensībās. Bet 1. klases skolēni saņēma 
sertifikātus par peldēšanas prasmju apguvi. 
Muzikālus priekšnesumus sniedza 2. klases 
skolnieces Elizabete un Beatrise NOLMA
NES. Īsu atskatu par aizvadīto mācību gadu 
sniedza direktora vietniece Anda Blūmane, 
parādot arī fotogrāfijas, kurās atainotas sko
lēnu šī gada aktivitātes. 9. klases skolniece 
Marta Kalēja un 8. klases skolniece Dace 
Dunaiska uz lielā ekrāna parādīja video, 
kuri tapuši gatavojoties ZZ čempionātam. 
Jāpiebilst, ka šogad ZZ čempionātā Kuldīgā 
uzvarēja Vērgales pamatskolas 8. klase, gūs
tot iespēju turpināt sacensības Rīgā. 

Bet skolēniem, kuri šajā mācību gadā mā
cījušies labi un teicami, tiks dāvāta ekskursija 

uz Šlokenbekas muižu, Ceļa muzeju un rode
ļu trasi Sabilē.  

LABI UN TEICAMI MĀCĪJĀS: 
1. klase – Madara BRĒDIĶE, Paula Lore

ta BRĒDIĶE, Marta VĪTOLIŅA, Viktorija 
VIH MANE. 

2. klase – Reinis VĪTOLIŅŠ, Arnita AP
LOKA, Roberts INDRIEKUS, Rūta KLĀ
SĒNA, Kristers Marats ĶUŅĶIS, Mārtiņš 
LAG ZDIŅŠ, Gundega MATISONE, Beatrise 
NOLMANE, Elizabete NOLMANE, Rihards 
NOVADS, Liene PĀVILA. 

3. klase – Džeina ŠERVINCKA, Amanda 
TROFIMOVA. 

4. klase – Karīna BALODE, Miks KALĒJS, 
Emīls SĪPOLS. 

5. klase – Elīna MILTIŅA, Sanija Monta 
BRĒDIĶE, Eva VĪTOLIŅA. 

6. klase – Ieva JĒCE, Andris JĒCIS, Kristers 
APLOKS, Paula PELNĒNA, Maira BRAŽE. 

7. klase – Jānis DUNKERS, Markuss 
GEDMINS, Elvita PETRAUSKA, Marija 
PETRAUSKA, Dans SILS. 

8. klase – Jolanta KUČINSKAITE, Laura 
PIRKTIŅA, Saiva ZAUERE, Viesturs KA
ŽIS, Dace DUNAISKA. 

9. klase – Reinis TROFIMOVS, Annija 
Katrīna ZIKMANE, Maiga MEĻĶE.

Lai visiem jauka un saulaina 
vasara! 

Vita Braže 

Vērgales skolēni realizē Monreālas Latviešu sabiedriskā centra ekskursiju projektu  
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”

2015. gada pavasarī nodibinājums „Vītolu fonds” sadarbī-
bā ar Monreālas Latviešu sabiedrisko centru bija izsludinājis 
ekskursiju projektu konkursu „Pētīsim un izzināsim Latvijas 
vēsturi”, kurā  tika iesniegti 165 ekskursiju projekti. Žūrija 
atbalstīja 80 pieteikumus, to vidū arī mūsu skolas 8. klases 
skolēnu un klases audzinātājas Ivitas Meļķes  rak stīto pro-
jektu. Katra skola saņēma 400 eiro, lai varētu realizēt savu 
projektu. 

Pēc diskusijām 8. klase līdzi uzaicināja arī 7. un 9. klases 
skolēnus, un 30. aprīļa rītā 37 skolēni un 3 skolotāji devās 
ceļā izzināt Latvijas vēstures notikumus. Mūsu mērķis bija 
apmeklēt Stūra māju (VDK māju) un Okupācijas muzeju 
Rīgā.

Kurš gan nebija dzirdējis par čeku? Bet cik daudzi no 
mums šo māju ar baiso pagātni bija redzējuši no iekšpuses? 
Tāpēc kopā ar gidu izstaigājām iekšējā cietuma kameras, 
gaiteņus, pagrabu un pagalmu. 

Tālāk mūsu ceļš  veda uz Okupācijas muzeju, kur skolē-
nus atkal sadalīja mazākās grupās un kur viņi ar lielu interesi 
piedalījās  gidu vadītajās nodarbībās ,,Dzīve Padomju Latvi-
jā’’, pildīja darba  lapas un aktīvi līdzdarbojās.

Ekskursijas nobeigumā mēs devāmies uz Vecrīgu, pa ce-
ļam, piestājot pie Brīvības pieminekļa, vērojām sardzes mai-

ņu, apskatījām Rīgas panorāmu no Jēkaba baznīcas torņa. 
Diena bija izdevusies! Visi bija gandarīti par dienā gū-

tajiem spilgtajiem iespaidiem. Atgriežoties skolā, skolēni 
izvērtēja ekskursiju, izveidoja plakātus ar fotogrāfijām un 
atsauksmēm. Skolēni atzina, ka tā bija vērtīga diena un ka 
bija vērts piedalīties konkursā.

Dažas skolēnu atsauksmes:
„Vispirms lielu paldies mēs sakām Jums, jo bez Jūsu 

atbalsta, mēs netiktu šādā ekskursijā par velti. Manuprāt, 
visinteresantāk  bija „Stūra mājā’’, kuru visi gaidījām ar ne-
pacietību un nedaudz arī ar bailēm. Bet es, ja tā godīgi, biju 
gaidījusi, ko šausminošāku, bet tik un tā, man patika un es 
ar prieku klausījos gidā.  Ekskursija bija izdevusies. Paldies 
vēlreiz Jums par  doto iespēju!” /Dace  8.kl./

„Šī bija lieliska iespēja uzzināt kaut ko jaunu, kā arī to, 
ko es vēl nebiju apguvusi. Man ļoti patika gan Stūra mājā, 
gan Okupācijas muzejā!” /Baiba, 8. kl./

„Man personīgi šī ekskursija likās izdevusies. Bija ļoti 
interesanti Okupācijas muzejā, kur apģērbām manekenu – 
komjaunieti  Annu un uzzinājām daudz jauna par Latviju  
PSRS laikos. Bijām arī uz Stūra māju, kur mūs veda cauri 
slikti apgaismotiem pagrabiem un biedējošām kamerām. 

Papildus aizgājām arī apraudzīt Mildu.  Kā jau vienmēr tā 
stāvēja un no augšas mūs vēroja. Uzbraucām arī Pētera baz-
nīcas  tornī, varējām redzēt Rīgu no augšas. Elpa aizraujas 
to atceroties. Paldies!” /Lauma, 8. kl./

„Okupācijas muzejā mēs uzzinājām, kas notika ar Latviju, 
Latvijas tautu un tās zemi komunistiskās Padomju Savienības 
režīma valdīšanas laikā. Paldies par šo lielisko iespēju braukt 
ekskursijā!” /7. klase/

„Visinteresantāk man bija Stūra mājā (Čekā). Gids arī 
bija labs. Viņš stāstīja, kā tur viss notika un kā nepatiesi so-
dīja cilvēkus. Pēc tam bijām Okupācijas muzejā, kur stāstī-
ja par kolhoza laikiem. Es uzzināju dažādus jaunus vārdus, 
piemēram: kulaks, pionieri u.c. Beigās mums bija jāapģērbj 
manekens tā laika drēbēs, jāizdomā  dzīves stāsts un jāpa-
stāsta. Kopumā bija interesanti. Paldies par ekskursiju!”  
/Toms 7. kl./

Mēs sakām paldies Monreālas Latviešu sabiedriskajam 
centram, Vītolu fondam, kas deva mums iespēju visiem 
7.–9. klašu skolēniem un skolotājiem doties šādā ekskursijā, 
papildināt savas zināšanas Latvijas vēsturē un gūt pozitīvus 
iespaidus!

Ekskursijas vadītāja 8. klases audzinātāja 
Ivita Meļķe
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Vērgales pamatskolā noslēdzas mācību gads 

iestāžu  administrācijas darbiniekus. Paldies pedagogiem – Sigitai Freimanei, Inesei Razmai, 
Gunai Laumanei, Vijai Jegoruškinai, Andrim Paipam, Inesei Renķei, Dainai Magonei, Eināram 
Vārsbergam, Andai Blūmanei, Gintam Jurikam, Agritai Valkašai, Ivetai Arājai, Intai Vīgantei, 
Inesei Krastai, Maritai Rolmanei, Ainai Jakovļevai, Baibai Arājai, Ludmilai Vasiļčikai, Ārijai 
Paipai, Intai Priedoliņai, Solveigai Ansonei, Zintim Vīgulim, Ingūnai Griškēvičai, Rutai Ozolai, 
Zanei Eniņai, Jeļenai Doroņinai, Dacei Bērzniecei, Ingunai Venenai un Ingai Šnorei.

Ar muzikālajām pauzēm klātesošos iepriecināja Grobiņas bērnu un jauniešu popgrupa vadī
tājas Agritas Kalniņas vadībā.

Lai izdevusies, saulaina un piedzīvojumiem bagāta vasara!

Silvija Leja, metodiķe kultūras un izglītības jomā
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Pāvilostas vidusskolas 8. klase 
 „ZZ Čempionātā 2015” 

PROGRAMMA
PĀVILOSTĀ PIE SAKAS UPES TILTA

6.00–10.00   Makšķerēšanas sacensības – nolikums www.pavilosta.lv

PIE OSTAS 
Svētku tirgus – jūras velšu, mājražotāju, amatnieku, lauksaimnieku preču tirgošana,  
                            uzkodas un dzērieni visām gaumēm.
SIA „ANNELS” piepūšamās un izklaides atrakcijas.
Vizināšanās ar laivām pa Sakas upi un jūru.
10.00  Kultūrvēsturiska izklaide – šaušana ar loku SK „Bandavas strēlnieki”  
            (pie krodziņa „Āķagals”).

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

PIE TIC
12.00  kapelas „Rumbas kvartets” koncerts.

PIE MUZEJA LAIVU MĀJĀ

12.00–14.00  Radošās darbnīcas „Jūras mezgli”.

PLUDMALĒ
10.00  Pludmales volejbols, futbols. 
13.00  Normunda Jakušonoka un Kaspara Tīdemaņa dueta „KARAKUMS” koncerts.
Z – Dance Studio no Liepājas, priekšnesums „Baltijas jūras pirāti”.
14.30  Kuģu un laivu parāde.
15.00  Jūras valdnieka Neptūna sagaidīšana.
Sporta aktivitātes zvejnieku stilā – riņķa mešana, virves vilkšana, enkura vilkšana, 
slapjo skrējiens.

UPESMUIŽAS PARKA ESTRĀDĒ
19.00 Jūras valdnieka apsveikums un grupas ,,KEKSI” koncerts. 
Zaļumballe – muzicē „Vēja radītie” un „Novadnieki”.
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 – autostāvvietas un vietas telšu pilsētiņai.

Organizators: Pāvilostas novada pašvaldība.
Svētkus atbalsta biedrība „Pāvilostas laivas” un informatīvi „Radio SWH Kurzeme”.

 

Zvejnieku  svētki 

Pāvilostā 
2015. gada 11. jūlijā

„ZZ Čempionāta” finālā Jūrmalā startēja Vērgales pamatskolas 8. klase
12. maijā Kuldīgā notika Zelta Zivtiņas un jauniešu organizācijas Avantis rīkotais vērienīgākais  Latvijas skolēnu prāta un sporta spēļu „ZZ Čempionāta” 2015 Kurzemes pusfināls. 

Lai kvalificētos „ZZ Čempionāta” pusfināla sacensībām, mums bija jāveic  mājas darbs – radošais 
uzdevums. Klasei kopīgiem spēkiem bija   jāizveido video sižets „Mani novada dārgumi,” Izvērtējot 
to, galvenie kritēriji bija tā atbilstība tematikai, klases radošā izdoma, mākslinieciskais tvēriens, 
atraktivitāte un klases vienotība.

Mēs pastāstījām patiesu, ļoti senu notikumu par īstu mīlestību. Barona laikā tas bija norisinājies tieši 
mūsu klases telpā. Vērtētājiem šis video vēstījums bija paticis, un mēs tikām uzaicināti uz pusfinālu 
Kuldīgā. Šī ziņa mūs ļoti sajūsmināja, jo  Kurzemes zonā bija pieteikušās 263 skolas, bet uzaicināta tika 
tikai katra trešā  skola (ap 85).

Šogad sacensības bija veltītas Spēkam un Prātam – diviem elementiem, tāpēc pusfinālā sacentāmies 
divos sacensību posmos – APCEĻO LATVIJU un ATJAUTĪBAS TORNIS. Spraigā cīņā, ko pavadīja 
vienotības gars, sacenšoties 6.–8. klašu grupā  (pavisam 31  klase), ieguvām 6.  vietu un ceļazīmi uz 
„ZZ Čempionāta” finālu 30. maijā Jūrmalā.

Mūsu klases audzinātāja Ivita Meļķe: „ZZ Čempionāts” ir lielisks piedzīvojums! Mēs tajā piedalāmies 
pirmo reizi un, jāsaka, ka dalība čempionātā iemāca to, ko skolā nevar iemācīties – komandas darbu. 
Patīkami redzēt, kā skolēni strādā vienoti un kā viņi cenšas sadarboties, lai kopīgi aizstāvētu savus 
mērķus. Esiet tik saliedēti arī turpmāk!”

Paldies vecākiem par palīdzību, Lauras mammai – Vijai Pirktiņai par līdzi jušanu un atbalstu 
Kuldīgā!

 8. klases komandas kapteine  
Dace Dunaiska Fo
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30. maijā Dzintaru pludmalē un Dzintaru Mežaparkā spraigā un aizraujošā sacensību gai-
sotnē norisinājās vērienīgo skolēnu sporta un prāta spēļu devītais ZZ čempionāta lielais fināls, 
kurā 4.–12. klašu 180 labākās komandas jeb gandrīz 6000 skolēni no visas Latvijas sacentās par 
vienotākās, radošākās un sportiskākās klases titulu un lieliskām balvām – ceļojumu, viedtele-
foniem no Huawei un superforšu pārgājienu pa Latviju. Pusfināli notika: 28.04. Daugavpilī, 
30.04. Jelgavā, 06.05. Rīgā, 08.05. Madonā un 12.05. Kuldīgā. 

Mums ceļš līdz lielajam finālam sniedzās 4 gadu garumā. Šogad Kurzemes zonas ZZ čem-

pionāta pusfinālā ieguvām 4. vietu, līdz ar to arī ceļazīmi uz lielo finālu. Turklāt šīgada 
jaunums – lielās fināla sacensības notika kūrorta pilsētā Jūrmalā „ZZ Festivāla 2015” ietvaros. 
Pāvilostas vidusskolu ZZ finālā pārstāvēja mūsu skolas 8. klase (komandas kapteine Samanta 
Barsukova). 

Šogad čempionāts tika aizsākts ar krāšņu finālistu gājienu pa Jūrmalas pilsētas centrālo – 
Jomas ielu – uz Dzintaru pludmali, kur notika 9. „ZZ Čempionāta” atklāšanas ceremonija. 
Turpinājumā visas dienas garumā skolēniem bija jāpārvar dažādi pārbaudījumi, pierādot 
gan savu fizisko spēku un sagatavotību, gan aso prātu, gan spēju darboties komandā un būt 
saliedētiem.

Par komandas saskaņu liecina maksimālais punktu skaits „Huawei Kopsolī” (paldies 
Jānim Štokmanim), kā arī ļoti labi rezultāti tika sasniegti „Straumēšanas” un „Apmaldiņa” 
sacensībās. Labi veicās arī „Huawei gaisa pūķa” konstruēšanā un palaišanā. Diemžēl vairākos 
uzdevumos, kas prasa saskaņotu rīcību, kā traucējošs faktors minamas skolēnu lielās auguma 
atšķirības, kā rezultātā sacensību gaitā priekšrocības ieguva tās komandas, kas spēja viena 
vai otra uzdevuma izpildei nodrošināt daudzmaz vienāda auguma sastāvu (skaitliski lielāks 
rezervistu sols). Paldies, gan jāsaka abiem 7. klases puišiem, Leo Kiričenko un Gintam Šulcam, 
kuri, kad izsīka astotās klases „rezervistu sola” iespējas, izlīdzēja mūsu klasei ar cilvēcisko 
faktoru. Vislielākais „respekts” mūsu skolēniem bija pret uzdevumu „Augšticis” – maksimāli 
īsā laikā uzkāpt šķēršļu sienā, vēl jo vairāk tādēļ, ka daudzi šādu uzdevumu veica pirmoreiz 
dzīvē. Tomēr mūsu klases galvenais ieguvums šajā čempionātā bija draudzīgā un saskaņotā 
rīcība dažādu uzdevumu izpildē un grūtību pārvarēšanā, kas tikai saliedēja un nostiprināja 
klases kolektīvu nākamajiem pārbaudījumiem, nākošgad… 9. klasē.

Pasākuma gaitā uz festivāla galvenās skatuves muzicēja: Miks Dukurs, PYOR, Edavārdi, 
DJ  Aspirīns un Igaunijas grupa Slippery Slope. Noslēgumā kā programmas kulmināciju 
pasākuma organizatori bija iecerējuši AMINATAS solo koncertu, diemžēl to pienācīgi izbaudīt 
traucēja visu dienu prognozētās, nelaikā uznākušās un spēcīgi atvēsinošās lietus šaltis.

Nobeigumā vēl tikai vēlos teikt lielu paldies mūsu klases gaitu „ZZ Čempionātā” ilggadējai 
atbalstītājai Ievas māmiņai Sandrai Matisonei, kā arī šoferītim Dainim Vinkleram.

Pāvilostas vidusskolas 8. klases audzinātāja Ārija Paipa
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1. maija pašā rīta agru
mā Vērgales centrā jau bija 
manāma zināma rosība, jo 
pārdevēji gatavojās savu 
pircēju sagaidīšanai. Ga
datirgus pulcēja tirgotājus 
no tuvienes un tālienes ar 
dažādu preču sortimentu. 

Pārdošanā galvenokārt 
bija sēklas un stādi – puķu 
stādi, tomātu stādi, rožu stā-
di, dekoratīvie krūmiņi u.c. Kā allaž pārdotas tika arī saimniecības un rūpniecības preces, apavi, rotas, 
pašcepta maizīte, dekoratīvie mājputni – zīda vistas un kārumi, kas īpaši iepriecināja bērnus – popkorns 
un cukura vate. Daudz pircēju pulcējās vietā, kur vērgalnieki Aivars Sprudzāns un Tālis Aniņš kūpināja 
zivis.

Iepirkšanās starplaikā svētku dalībniekus ar priekšnesumu priecēja jauniešu šovdeju grupa no 
Dunalkas. Bet pašiem mazākajiem par prieku darbojās piepūšamās atrakcijas. 

Svētku noslēgumā Vērgales kultūras namā visiem bija iespēja noskatīties Dunalkas kultūras nama 
amatierteātra izrādi „Seksu paradīze jeb mednieku kolektīva atjaunošana”. Šis uzvedums atsauca atmiņā 
vēl tik nesenos kolhoza laikus un kā izteicās uzveduma galvenās lomas atveidotājs Aigars Stonis, izrāde 
liek kavēties nostalģiskās atmiņās par aizgājušajiem laikiem. 

 Vita Braže

Ziemupē pavasaris sagaidīts

Vasaras sezonas atklāšana Pāvilostā Muzeju nakts Vērgalē
Šā gada 30. maija vakarā Pāvilostas Upesmuižas parka estrādē norisinājās līdz šim nebijis pasākums 

„Vasaras sezonas atklāšana”,  kura laikā Vērgales vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vērgalīte” un Pāvilostas 
kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs sniedza tautisko deju koncertu. VPDK „Vērgalīte” novad-
niekiem izrādīja arī savus deju tērpus un pavisam nesen tapušo Sakas tautas tērpu. Deju koncerta laikā 
jauku dziedājumu sniedza arī grupa „Brekšu-pekši” no Saldus.

Pēc koncerta visi tika aicināti palikt un priecāties ballē ar grupu „Brekšu-pekši”, kā arī, sagaidot 
jauno vasaras sezonu Pāvilostā, kopīgi iedegt lielo ugunskuru.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Fo
to

: I
. K

ur
ča

no
va

15. maijā Vērgales pagasta muzejā norisinājās 
gadskārtējais Muzeju nakts pasākums. Šajā gadā 
Vērgales muzejā notikuši dažādi pasākumi un 
izstādes, taču šis ir pirmais lielākais pasākums 
pēc muzeja akreditācijas pērnā gada nogalē. Šis 
gads ir Raiņa un Aspazijas jubilejas gads, tādēļ 
arī pasākums muzejā tika veltīts abiem dižgariem 
ar nosaukumu „Aspazijas un Raiņa gaismā”. Va-
kara gaitā no dažādiem skatu punktiem tika 
aplūkota Aspazijas un Raiņa daiļrade un izstaigāti 
abu rakstnieku dzīves līkloči, ar kuriem tuvāk 
mūs iepazīstināja Vērgales pamatskolas skol-
nieces Anna Rita Kurme un Alise Šēna. Savukārt 
Vērgales pamatskolas skolēni Ieva Jēce, Dace Du-
naiska un Reinis Trofimovs lasīja Raiņa un Aspa-

zijas dzeju – „Ilgu zeme”, „Nebēdne meitene” un 
„Laukakmens”, bet Lauma Lapiņa un Aleta Betija 
Aniņa izpildīja dziesmas ģitāras pavadījumā.   

Arī muzeja telpu noformējums bija veidots 
atbilstoši Raiņa un Aspazijas daiļrades motīviem – 
sidraba mēnestiņš, zvaigznītes, debesis u.c. Turpi-
not pagājušajā gadā aizsākto tradīciju, arī šogad 
uz Muzeju nakts pasākumu muzeja darbinieces 
aicināja Vērgales pamatskolas 9.  klases skolēnus 
un audzinātāju Inesi Renķi. Daina Vagule kat-
ram bija sagatavojusi dzejas rindas, kuras nolasīja 
kā veltījumu. Fonā skanot melodijai no kino-
filmas „Ezera sonāte”, katrs devītklasnieks un 
audzinātāja parakstījās uz Goda dēļa un izvēlējās 
savu sargeņģeli ar vēlējumu – veiksmīgu mācību 

gada noslēgumu. Muzeja 
telpās interesenti varēja 
aplūkot izstādi, veltītu 
Raiņa un Aspazijas 
daiļradei. Bet pēc svinīgā 
pasākuma visi tika aicināti 
izlikt savas izjūtas par As-
pazijas un Raiņa daiļradi 
uz īpašā Sapņu ruļļa. Pēc 
pasākuma, rūpīgāk ap-
skatot uzzīmēto, atklājās ne 
vien skolēnu, bet arī vecāku 
un vecvecāku talanti.

Muzeja darbinieces saka 
paldies visiem, kuri atbalstīja 
un apmeklēja Muzeja nakts  
pasākumu Vērgalē. Uz 
tikšanos nākamajā gadā!  

Vita BražeFo
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Piedalāmies Līvas ciema svētkos Liepājā
Pēc Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra vadītājas Baibas Kļavas ielūguma Vērgales pagasta 

vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vērgalīte” piedalījās Līvas ciema svētkos Liepājā. Svētki ikgadu maijā 
notiek jau 13. gadu un šogad īpaši tika atzīmētas dažādas latviešu tradīcijas. Īpaša vieta svētkos tika arī 
latviešu tautastērpiem un to pareizai valkāšanai. Tāpēc sestdien, 23. maijā, notika tautastērpu parāde 
„Katram savu tautastērpu”, kuru atklāja „Vērgalīte” ar saviem dažādu novadu tautastērpiem. Gan pirms, 
gan pēc parādes svētku apmeklētāji jautāja par dažādām tērpu detaļām, kā tie veidoti un kuru no-
vadu katrs pārstāv. Lietuviešu deju kolektīva pārstāvji vēlējās noskaidrot, kāpēc   kurzemniekiem nav 
priekšautu pie tērpiem,  kas ir ierasts lietuviešu tērpiem.

Piedalījāmies arī svētku atklāšanas gājienā, kas notika no Liepājas Latviešu biedrības nama līdz 
Promenādei, kur notika galvenie svētku pasākumi.   Pēc tautastērpu parādes „Vērgalīte” piedalījās 
arī tautas deju kolektīvu koncertā „Dzintara krasta ļaudis”, kurā piedalījās gan kolektīvi no Liepājas, 
Daugavpils, kā arī viesi no Norvēģijas un Lietuvas. Izdejojām „Saldus kadriļu” un „Jā, šos vārdus!”

Uz tikšanos jau šajā nedēļas nogalē Pāvilostā! 
Ieva Kupše
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Bērnu dramatiskais pulciņš svin 15 gadu jubileju!
Kad maija mēnesis svin savus skaistākos svētkus, arī Pāvilostas kultūras namā šogad tika svinēta 

skaista jubileja – Pāvilostas kultūras nama bērnu dramatiskajam pulciņam apritēja 15 gadi.

Visus šos gadus pie bērnu dramatiskā pulciņa „kuģa stūres” stāvējusi režisore Marita Horna, kura 
bērniem mācījusi mīlēt dramaturģiju, iejusties dažādos tēlos un sevī atbrīvot emocijas un jūtas.

Svētku pasākuma datums, 3. maijs, nav izvēlēts nejauši. Tas ir datums, kad savu jubileju svin arī re-
žisores mīļākais latviešu dzejnieks Imants Ziedonis. Tāpēc pasākums iesākās tieši ar šī dzejnieka darbu 
„Krāsainās pasakas”.  Skolēni, kuri šobrīd spēlē Pāvilostas kultūras nama bērnu dramatiskajā pulciņā, 
iejutās dažādu krāsu tēlos – baltā, zilā, sarkanā, melnā, bet pati svarīgākā krāsa vienalga paliek pelēkā, 
jo tikai uz pelēkās krāsas var ieraudzīt citas krāsas.  Imanta Ziedoņa „Krāsainās pasakas” režisore bija 
izvēlējusies atveidot gan ar dejām, gan ar dziesmām un ēnu teātri.

Jubilejas pasākuma reizē uz teātra spēli tika aicināti arī bijušie bērnu dramatiskā pulciņa dalībnieki. 
Kā, piemēram, Edijs Ermsons, ar kuru režisore ļoti lepojas, jo Edijs teātri sācis spēlēt jau skolas laikā 
bērnu dramatiskajā pulciņā, bet šobrīd to turpina darīt lielajā Pāvilostas kultūras nama dramatiskajā 
teātrī. Uz pasākumu un kā aktieri nelielos, iepriekšējos gados iestudētajos dažādu izrāžu fragmentos 
bija ieradušies arī Dāvis Štokmanis, Santa Vaskopa, Linda Ansone un citi. Tie, kuri nevarēja ierasties 
uz jubilejas izrādi, sūtīja visiem klātesošajiem video sveicienus, tāds atnāca gan no Agneses Blaubārdes 
Zviedrijā, gan no Maritas Bieles Gotlandē, gan no visiem citiem, kuri šobrīd dzīvo ārzemēs. Muzikālu 
sveicienu visiem klātesošajiem un režisorei veltīja arī meiteņu ansamblis.

Svētku pasākuma izskaņā bērnu dramatiskā pulciņa dalībnieki režisorei bija sagādājuši jauku pār-
steigumu, sveicot viņu ar pašsacerētu dzejoli. 

Jubilejas reizē ar labiem vārdiem un ziediem režisore pateicās visiem tiem, kuri viņai līdzējuši un 
atbalstījuši gan veidojot šo jubilejas pasākumu, gan ikdienas darbā.

Pasākumam noslēdzoties Pāvilostas kultūras nama vadītāja Silva Vārsberga visus klātesošos aicināja 
uz svētku kūku un skābeņu zupu.

Pašvaldība izsaka lielu pateicību režisorei Maritai Hornai par ilggadēju bērnu dramatiskā kolektīva 
vadīšanu. Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – 
zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai

Skats no malas par 
Pāvilostas novada bibliotēkām

Svētki visai ģimenei!

„Vērgalītei”  jauni tērpi

Bibliotēkā atklāj izstādi!

Tikšanās iesākās ar jauku muzikālu pārsteigumu 
māksli niecei – Raimonda Paula dziesmu „Pie jūras 
dzīve mana”, ko izpildīja sieviešu kora dalībnieces 
Inta, Irina, Sandra un Ildze, Daces Bunkas muzi-
kālajā pavadījumā. Tikšanās reizē kora dalībnieces 
veltīja visiem klātesošajiem vēl dažus muzikālus 
priekšnesumus.

Šoreiz bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola visus 
klātesošos sēdināja pie apaļā galda, lai, malkojot 
tēju no tasītēm un baudot gardus cepumus, gluži kā 
ģimeniskā lokā pie pēcpusdienas tējas aprunātos un 
iepazītos ar Ludmilu. Māksliniece labprāt pastāstīja 
par sevi un savām mākslinieces gaitām, kā gadījies, 
ka tieši mūsu mazo pilsētiņu viņa tik ļoti iemīlējusi, 
bilstot, ka paši pāvilostnieki jau nemaz nenovērtē, 
kas viņiem dots, kā arī par nu jau tradīciju kļuvušo 
meitas dzimšanas dienas svinēšanu tieši Pāvilostā, 

neskatoties uz to, ka viņa jau vairākus gadus dzī-
vo un strādā Itālijā.

Jau vairākus gadus Ludmila ik pa brīdim mēro 
ceļu no Jelgavas uz Pāvilostu, lai savā Pāvilostas 
mājiņā baudītu šejienas mieru, klusumu un dabas 
daudzveidību. Caur gleznotājas acīm izstādē var 
izjust jūru šalcam, zvejniekciemata noskaņu un 
sajust vēju šūpojam retās priedes jūrmalā, to visu 
iespējams aplūkot izstādē „Pie jūras dzīve mana...”. 
Tā malkojot vienu tējas tasīti pēc otras, Ludmila, 
Mairitas mudināta un iedrošināta, nolasīja arī nesen 
tapušos dzejoļus, kas lika aizdomāties gan par sevis 
mīlēšanu un par Dieva mīlestību pret mums.

Izstāde „Pie jūras dzīve mana...” pašvaldības iz-
stāžu zālē būs skatāma vēl visu jūnija mēnesi.

 Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Komisija Pāvilostas novada 
bibliotēku ieguldīto darbu, gata-
vojoties kārtējai akreditācijai, no-
vērtēja ļoti atzinīgi. Visās biblio-
tēkās bija padomāts par lietotāju 
ērtībām. LR likumdošanai atbil-
stoša bija arī bibliotēku izstrādā-
tā un novada domes apstiprinātā 
bibliotēku darbību reglamentē-
jošā dokumentācija. Bibliotēku 
vērtētājas uzsvēra tieši veiksmīgo 
komunikāciju ar visu bibliotēku 
darbiniecēm. Uz visiem komisi-
jas uzdotajiem jautājumiem bija 
sniegtas izsmeļošas un pamatotas 
atbildes. Komisija atzinīgi vērtē-
ja novada bibliotēku savstarpējo 
sadarbību un sadarbību ar apkal-
pojamo teritoriju iestādēm, bib-
liotēku organizētos pasākumus 
un izstādes. Īpaši tika uzsvērta 
informācijas pieejamība par no-
vada bibliotēku darbību: uz vietas 
bibliotēkās iekārtotajos stendos, 
novada mājaslapā, personīgās sa-
runās u.c. Svarīgi un vērā ņemami 
ieteikumi bija par iespieddarbu 
izsnieguma uzskaites pilnveido-
šanu, jo netiek uzskaitīti uz vietas bibliotēkās lasītie 
laikraksti. No bibliotēku krājumiem jāturpina atlasīt 
un izslēgt no uzskaites neizmantotie iespieddarbi, jo 
tie palielina krājumu apjomu un samazina krājumu 
izmantošanas rādītājus.

Īpaši lielu PALDIES par paveikto lietotāju apkal-
pošanā, savas iestādes labiekārtošanā un estētiskajā 
noformēšanā  komisija veltīja Pāvilostas bibliotēkas 
darbiniecēm. Komisija uzsvēra bibliotēkas vadītājas 
Mairitas  un bibliotekāres Elīnas ieinteresētību sava 
novada bibliotēku attīstībā un iedzīvotāju interešu 
un vajadzību apmierināšanā. Vērtētājas atzinīgi no-
vērtēja daudzveidīgos pasākumus visām lietotāju 
grupām, arī bērniem un pusaudžiem.

Labi vārdi tika teikti par Ziemupes bibliotēku. 
Komisija atzinīgi vērtēja bibliotēkas vadītājas Dainas 
apkopoto informāciju par Ziemupi un bibliotekāres 
Skaidrītes veikumu tiešajā bibliotekārajā darbā.  Par 
lielu plusu komisija atzina, ka tautas nama zālē var 

iekārtot dažādas izstādes un organizēt pasākumus. 
Mīnus šajā bibliotēkā – stāvās kāpnes. 

Komisijai patika arī draudzīgā gaisotne izremon-
tētajā un pārdomāti iekārtotajā Vērgales bibliotēkā. 
Vērtētājas uzsvēra tieši ieinteresētību, ar kādu par 
savu darbu stāsta bibliotēkas vadītāja Benita un bib-
liotekārīte Ligita. Īpašs prieks par interesantajām iz-
stādēm un bibliotēkas darbu ar bērniem. Komisijas 
atzinums: arī šajā bibliotēkā tiek domāts par lietotā-
ju ērtībām. 

Akreditācijai veiksmīgi sagatavojusies bija arī Sa-
kas bibliotēka. Vadītāja Valentīna piedomājusi par 
krājuma izvietojumu, lai lietotājiem tas būtu ērti 
pieejams un izmantojams. Komisija uzteica vadītā-
jas vēlmi arī mazā bibliotēkā organizēt interesantus 
pasākumus. Akreditācijas laikā bibliotēkā bija iekār-
tota novadnieces Ingas Stankēvičas vizuāli plastiskās 
mākslas augstskolas darbu izstāde. 

Ilga Tālberga

Pirmajā rindā no kreisās: Kristīne Stuļģe – Liepājas CZB Bibliotēku 
dienesta vadītāja, Ilga Tālberga – bijusī Liepājas CZB Bibliotēku dienesta 
vadītāja, Laima Ostele – Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktore, Skaidrīte 
Blūma – Ziemupes bibliotēkas bibliotekāre.

Otrajā rindā: Astra Pumpura – Ventspils Galvenās bibliotēkas direktore, 
Ilze Erba – Liepājas Centrālās bibliotēkas direktore, Ziemupes bibliotēkas 
vadītāja – Daina Vītola. 
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15. maijā Pāvilostas izstāžu zālē notika mākslinieces – gleznotājas Ludmilas Grīnbergas 
mākslas darbu izstādes „Pie jūras dzīve mana...” atklāšana. 

Bērnības svētkus svin Pāvilostā
23. maijā Pāvilostas kultūras namā pirmo reizi notika Bērnības svētki.
Bērnības svētki ir svētki ģimenei, kas rada prieku un bērnības atmiņas bērniem un 

vecākiem, krustvecākiem un mīļajiem līdzcilvēkiem. Ar šo dienu krustmāte un krust-
tēvs kļūst par svētku gaviļnieka – bērna uzticamajiem draugiem, padomdevējiem vai 
vienkārši, kā tautā saka, kļūst par otro māmiņu un tēti.

Bērnības svētkos šogad piedalījās astoņi bērni vecumā no 1,5 gada līdz 9 gadiem – 

Roberts Šmaukstels ar kūmām Martu Aniņu un Oļegu Tarasovu; Jūlija Adriana 
Akerfelde ar kūmām Lindu un Ivaru Šmauksteļiem; Augusts Akerfelds ar kūmām 
Lindu un  Ivaru Šmauksteļiem; Agate Aniņa ar kūmām Lindu un Ivaru Šmaukste-
ļiem; Valters Aniņš ar kūmām Lauru Aniņu un Kristapu Cīpolu; Ivo Aniņš ar kū-
mām Antu un Arturu Pūpoliem; Agnija Aniņa ar kūmām Viku un Andi Akerfel-
diem; Rūta Štempele ar kūmām Arti un Alisi Auniņiem.

Saulainos Bērnības svētkus svinēt un pavadīt palīdzēja Čučumuižas Rūķi. Svinīgās 
daļas laikā vecākiem tika izsniegta apliecība, kas apliecinās to, ka bērnam ar šo dienu 
ir krustvecāki. Katram bērnam šūpošanās laikā tika veltīta arī īpaša dziesma un mīļi 
vārdi.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste
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30. maijā Liepājā notika Kurzemes novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sa-
rīkojums „Riti raiti rotaļā”. Pasākuma ietvaros notika gatavošanās XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā, tādēļ uz Liepāju devās arī Vērgales pamat-
skolas folkloras kopa „ČABRAKI” kopā ar skolotāju Maritu Kalēju.

Rīta pusē pasākuma dalībniekiem notika mēģinājums, vēlāk bija iespēja iesaistīties 
dažādās aktivitātēs. Diena aizritēja bez nokrišņiem, taču, kad svētku dalībnieki bija 
sapulcējušies pie Liepājas teātra, saule nozuda un tumšie mākoņi pie Liepājas debesīm 
atnesa lietu, negaisu un spēcīgu vēju. Taču neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, 
folkloras svētki turpinājās koncertestrādē „Pūt, vējiņi”. Tur skatītājiem folkloras kopas 
no visas Kurzemes rādīja rotaļu programmu, bet Kurzemes novada folkloras kopu 
laureāti sniedza koncertu „Gudru ņēmu padomiņu”. Šajā koncertā uz „Pūt, vējiņi” 

skatuves kāpa arī 
folkloras kopas 
„Čabraki” ka pelas 
meitenes – Sani-
ja Monta Brēdi-
ķe, Elīna Miltiņa 
un Maira Braže, 
izpildot dziesmu 
„Vecaistēvs”.

Izskanot, Rīgā 
iešu es, māmiņa, 
pasākuma dalīb-
niekiem tika vē-
lēts raits solis 
Dziesmu svētkos!

Vita Braže Folkloras kopa „Čabraki” gatavojas svētku gājienam.
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Biedrība „Vērgalīte” īstenojusi projektu „Pie jūriņas maliņā”, kā rezultātā izgatavo-
ti 24 komplekti Sakas tautastērpi Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam 
„Vērgalīte”. 

Lai popularizētu Pāvilostas novada kultūras mantojumu un celtu to godā VPDK 
„Vērgalīte” nolēma, ka dejotājiem nepieciešams tērpties tā novada tautastērpā, kuru 
pārstāv. Tā kā ne Vērgalei, ne Pāvilostai nav zināms savs tautastērps, nolemts izgata-
vot Sakas tautastērpus. 

Projekts „Pie jūriņas maliņā” īstenots biedrības „Liepājas rajona partnerība” vie-
tējās attīstības stratēģijā, piedaloties Liepājas rajona partnerības „LEADER” izsludi-
nātajā projektu konkursā. Dejo-
tājiem tādējādi izgatavoti Sakas 
tautastērpi – 12 komplekti sie-
vām un 12 komplekti vīriem. Sie-
vu tērpi sastāv no brunčiem zili 
baltā dreļļu rakstā, jakas, blūzes 
ar stāvapkakli, saktiņas, zeķēm, 
apakšaubes un lakata. Savukārt 
vīru tērpu komplektā ietilpst bik-
ses, krekls un veste. 

Projekta  kopējās attiecināmās 
izmaksas ir 5858,88 EUR. Projek-
ta  atbalsta intensitāte ir  90%, kas 
sastāda  5272,99  EUR no ELFLA 
līdzekļiem, 585,89 EUR līdzfi-
nansē Pāvilostas novada pašval-
dība.

 Ieva Kupše
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Pāvilostas novada 
Pāvilostas bibliotēka
saņēmusi dāvinājumu

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija – 2015

Sportiskā garā svin 
pilsētas svētkus!

  
16. maijā Pāvilostas stadionā Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros notika trīs dažādi 

sporta turnīri.
Strītbola turnīrā piedalījās piecas komandas, pa vienai komandai no Vērgales, Jūrkalnes, Liepājas un 

divas no Pāvilostas. Izspēlējot katra komanda ar katru rezultāti sekojoši: 1. vietā komanda „Jūrkalne” ar 
6 punktiem. Komandā spēlēja Gatis Tomsons, Rūdolfs Brūklis, Vitālijs Kizevs, Elvis Jokšs. 2. vietā  ko-
manda „Panks not deat” ar 6 punktiem no Pāvilostas. Komandā spēlēja Henrijs Tomilovs, Endijs Klaks, 
Ģirts Jakovļevs. 3. vietā komanda „Vairis nebūs” ar 6 punktiem no Vērgales. Komandā spēlēja Aivis Sils, 
Raivis Kabiņeckis, Kristaps Kabiņeckis. 4. vietā komanda  „Mašine” ar 2 punktiem no Liepājas. 5. vietā  
komanda „Pāvilosta” ar 0 punktiem.

Tenisa kortā notika „Pāvilostas kausa 2015” iz-
cīņa tenisā  pirmais posms. Jauniešu grupā piedalījās 
četri dalībnieki. Izspēlējot katram ar katru  – 
1.  vietā  Artūrs  Bērziņš, 2.  vietā Jānis Štokmanis, 
3. vietā Kristers Cābelis, 4. vietā Eduards Stepčenko. 
Pieaugušo grupā piedalījas seši dalībnieki. Izspēlējot 
katram dalībniekam ar katru,   rezultāti sekojoši: 
1. vietā  Aivars Žimants, 2.  vietā Andris Bērziņš, 
3. vietā   Mārtiņš Vītols, 4. vietā Andrejs Stepčenko, 
5.  vietā  Rita Bērziņa, 6.  vietā Zigmunds Smirnovs. 
Kopā paredzēts izspēlēt četrus posmus. Nākamais 
posms notiks   27.  jūnijā.   Liels paldies Aivaram 
Žimantam un Andrejam Stepčenko par 
skaistām dā vanām. 

Atzīmējot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.  gada 
pirmajā pusē, Nacionālais kino centrs sadarbībā ar Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienības Padomē sekretariātu ir īstenojis projektu „Latvijas filmu 
izlase”, kas sastāv no 25 DVD diskiem ar 70 Latvijas spēlfilmām, dokumen-
tācijām un animācijas filmām, piemēram, filmas „Purva bridējs”, „Četri bal-
ti krekli”, „Pie bagātās kundzes”, bērniem „Ūdensbumba resnajam runcim”, 
„Neparastie rīdzinieki”, „Desas piedzīvojumi” u.c. filmas. Ja vēlaties noskatī-
ties šīs filmas, sīkāka informācija pieejama bibliotēkā. 

   Filmas ir labas, nāciet un interesējieties!
                                                        Mairita Vītola

Pāvilostas novada Pāvilostas biblio-
tēkā  pieejamas jaunās „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijas 2015” grāmatas. Aici-
nām piedalīties bērnus no 5 gadu vecu-
ma, jauniešus, vecākus un vecvecākus.  

Tā kā priekšā ir garās vasaras brīvdie-
nas, vēlams sākt lasīt tagad, jo decembrī, 
kad projekts noslēgsies, grāmatas ir jāgai-
da garās rindās, jo „pēdējā brīža piedā-
vājumu” cenšas izmantot visi tie, kas nav 
vēl paguvuši izlasīt visas  sava  vecuma 
grāmatas.

Īpaši aicinām piedalīties bērnu vecā-
kus „Vecāku žūrijā”. Vecāku piedalīšanās 
žūrijā veicina lasīšanas motivāciju bēr-
niem.

Gaidām jaunos un esošos aktīvos la-
sīšanas ekspertus mūsu bibliotēkā!

Lai veiksmīgi iesāktu šī gada lasī
šanas veicināšanas programmu, aici
nām uz tikšanos bibliotēkā 19. jūnijā 
plkst. 18.00!

Elīna Horna, 
Pāvilostas bibliotēkas bibliotekāre

Grāmatu starts turpinās
Klāt bija 9. maija rīts un atkal bibliotēkā čaloja liels skaits mazo trīsgadnieku. Bibliotēkas priekštelpā bija sastopama liela 

salmu pūce, kura sveicināja un sagaidīja ikvienu mazo lasītāju, vēlāk noskaidrojām, ka pūce atstājusi bērniem vēstuli. Vēstulē 
tika rakstīts, ka pūce pazaudējusi savas brilles un aicināja bērnus kopā ar vecākiem izgatavot pūcei jaunas brilles. Lielas, apaļas, 
krāsainas – kādas vien katrs vēlējās.

Šoreiz tikšanās laikā, bija kāds ļoti jauks notikums – mūsu mazajam lasītājam Mārtiņam dzimšanas diena. Un tik jauki un 
līksmi nosvinēt to visiem kopā!

Manuprāt, šis projekts ļoti nozīmīgs mazajiem lasītājiem. Tas sniedz viņiem iespēju atnākt uz bibliotēku, iespējams pirmo 
reizi mūžā, tā ir iespēja iepazīties ar bibliotēkas darbu viņu izpratnes līmenī, ar rotaļu palīdzību, kā arī, tas iemāca un parāda 
cieņu pret grāmatu.

Patīkami skatī-
ties, kā mazie lasītāji 
ierodas uz pasāku-
mu ar jau izlasītajām 
grāmatām un mājās 
dodas ar jaunām, iz-
vēlētām grāmatām!

Liels paldies Mār-
tiņam un Zanei Arā-
jiem Pūčuka gatavo-
šanā!  

Nākošā tikša
nās reize 18. jūnijā 
plkst. 17.30   Pāvil
ostas bibliotēkā. 

 
Zanes mamma 

Sintija 
  un Mairita Vītola Fo

to
: E

. H
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na

Vērgales bibliotēkā 
plaucē Grāmatu koku

21. maijā Vērgales bibliotēkā pulcējās 1. klases skolēni, lai uzzinā-
tu, cik čakli lasītāji bijuši šajā mācību gadā. Izplaucētajam „Grāmatu 
kokam” tika saskaitītas lapiņas. 

Čaklākos lasītājus apbalvoja ar konfekšu buķeti, par katru izlasīto 
grāmatu viena konfekte. Zīmējumu izstādē bija tikai pieci zīmējumi, 
vajadzēja uzzīmēt to, kas patika vienā no izlasītajām grāmatām. Šo-
reiz netika izdomāta neviena jauna pasaka.

                                    Benita Baltrune
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Cienījamais uzņēmēj! 
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2015. gada 30. jūnijs – 
dalībnieku reģistra nodalījums 

jāiesniedz visām divu un 
vairāku īpašnieku SIA

2015. gada 21. maijā Saeimā apstiprinātie 
Komerclikuma grozījumi nosaka, ka SIA 
līdz 2015.  gada 30. jūnijam Uzņēmumu 
reģistrā jāiesniedz dalībnieku reģistra pirmais 
nodalījums. Šī prasība noteiktajā termiņā pa-
liek saistošām visām divu un vairāku dalībnieku 
SIA, kas reģistrētas līdz 2013. gada 30. jūnijam. 
SIA, kurās ir viens dalībnieks, dalībnieku 
reģistra nodalījumu iesniedz vienlaikus ar citām 
izmaiņām, kas skar daļu pāreju vai izmaiņas 
pamatkapitālā. Līdz ar to viena dalībnieka SIA 
nav speciāli jādodas uz Uzņēmumu reģistru ti-
kai tāpēc, lai iesniegtu pirmo dalībnieku reģistra 
nodalījumu – to varēs izdarīt vienlaikus ar citām 
izmaiņām. 

Pamatkapitāla denominācija 
eiro jāveic līdz 

2016. gada 30. jūnijam 
Prasība veikt pamatkapitāla pārreģistrāciju 

uz eiro līdz 2016. gada 30. jūnijam paliek saistoša 
visiem uzņēmumiem, taču jaunie Komercli-
kuma grozījumi paredz skaidru Uzņēmumu 
reģistra rīcību situācijā, ja uzņēmums šīs 
prasības nav izpildījis noteiktajā termiņā. Šādā 
gadījumā Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot 

atsevišķu lēmumu, pārrēķinās komercreģistrā 
ierakstīto pamatkapitālu uz eiro, tomēr tas 
nenozīmē, ka uzņēmums tiek atbrīvots no 
prasību izpildes. Ja kapitālsabiedrības neie-
sniegs pieteikumu denominācijas veikšanai līdz 
2016. gada 30. jūnijam, tām būs pienākums, pie-
sakot komercreģistra iestādei jebkuras izmaiņas 
komercreģistra ierakstos vai dokumentu 
reģistrāciju (pievienošanu reģistrācijas lietai), 
vienlaikus veikt arī denomināciju. Jānorāda, ka 
pēc 2016. gada 30. jūnija denomināciju vairs 
nevarēs veikt, izmantojot Komerclikumā no-
teiktos atvieglojumus (lēmuma pieņemšana ar 
vienkāršu balsu vairākumu, atbrīvojums no valsts 
nodevas un maksas par publikāciju oficiālajā 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, atbrīvojums no 
parakstu notariālas apliecināšanas pienākuma). 

Ja nepieciešama palīdzība 
minēto prasību izpildei, 
piedāvājam izmantot 
juridiskā biroja „Oza” 

pakalpojumus 
2015. gada 11. jūnijā no  plkst. 11.00 līdz 11.45 

juridiskā biroja pārstāves sniegs konsultācijas 
Vērgales pagasta pārvaldē, bet no plkst. 12.00 
Pāvilostas novada domes telpās.

Tālr. 25418317 vai 29667012
e-pasts: anda.ozola@gmail.com 
                              vai irina.svarcbaha@inbox.lv

Lauksaimnieku organizācijas, Zemkopības ministrija un Finanšu ministrija vieno
jušās līdz 30. oktobrim atlikt lauksaimniecībā izmantojamās dīzeļdegvielas iekrāsoša
nu.

Tādējādi no 1. jūlija lauksaimnieki varēs turpināt iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes 
nodokli, bet – ne vairāk kā 75% apmērā no kopējā gada limita. Pārējo degvielas daudzumu varēs 
iegādāties pēc 30. oktobra, kad būs jāstājas spēkā prasībai par dīzeļdegvielas krāsošanu.

Ir vairāki iemesli atlikt lauksaimniecības degvielas krāsošanu. Pirmkārt – vairākas lauksaimnieku 
organizācijas izteikušas neapmierinātību ar šādu lēmumu. Otrkārt – Valsts ieņēmumu dienesta Ak-
cīzes preču pārvaldei, muitai, kā arī degvielas tirgotājiem esot problemātiski līdz 1. jūlijam, kad lauku 
ražotājiem būtu jāsāk lietot marķēto dīzeļdegvielu, iekrāsot pietiekami lielu degvielas daudzumu.

Atgādināsim, ka no šī gada ir ieviestas izmaiņas lauksaimniecībā izmantojamās degvielas limi-
tiem. Lopkopības saimniecībām pienāksies 130 l/ha,  graudaudzētājiem – 100 l/ha un ilggadīgo zālā-
ju īpašniekiem un citiem ražotājiem – 60 l/ha. Jaunajā kārtībā zemniekiem noteikts līdzmaksājums – 
50 eiro par 1000 litriem degvielas.

Patlaban spēkā ir 14. aprīlī valdības atbalstītie Zemkopības ministrijas noteikumi, kas paredz 
kārtību, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājs piesakās akcīzes nodokļa atbrīvojumam dīzeļ-
degvielai un to saņem.  Noteikumi paredz, ka dīzeļdegvielu varēs izmantot tikai lauksaimniecības 
tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās. Noteikts, ka ar minēto tehniku 
drīkstēs pārvietoties pa koplietošanas autoceļiem.   Lauku atbalsta dienests dīzeļdegvielu piešķir 
par to vienotā platības maksājuma saņemšanai deklarēto un apstiprināto platības hektāru, par 
kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras vismaz 285 eiro no 
hektāra. Papildus minētajiem ieņēmumiem par ilggadīgiem zālājiem vai aramzemē sētiem stiebr-
zāļu vai lopbarības zālaugu, tai skaitā proteīnaugu, maisījuma platību ir jānodrošina minimālais 
lauksaimniecības dzīvnieku blīvums 0,5 nosacītās liellopu vienības, bet bioloģiskajās saimniecī-
bās – 0,4 nosacītās liellopu vienības.

Ministru kabineta noteikumi par kārtību, 
kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komerc-
darbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu 
par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pa-
redz, ka Zemkopības ministrija (ZM) ir tiesīga 
atteikt pretendentam atļaujas (licences) izsnieg-
šanu, ja pretendentam iepriekšējā gada ienāku-
mu deklarācijā ir norādīts mazāks minimālais 
apgrozījums no saimnieciskās darbības mēnesī 
uz vienu strādājošo nekā valstī noteiktais iztikas 
minimums.  

Zvejniecības komercdarbības licencēšanas 
komisija, izvērtējot iepriekšminēto rādītāju, 
līdz šim ņēma vērā Centrālās statistikas pārval-
des (CSP) publicēto informāciju, bet, sākot ar 
2014. gadu, CSP ir pārtraukusi iztikas minimu-
ma aprēķinu. Tādēļ pretendentiem uz speciālo 
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā ne-
pieciešams noteikt citu kritēriju, pēc kura varētu 
vērtēt komersanta ienākumus no saimnieciskās 
darbības. 

Lai situāciju risinātu, valdība otrdien, 

19.  maijā, apstiprināja izmaiņas 2009. gada 
8.  septembra noteikumos Nr. 1015 „Kārtība, 
kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komerc-
darbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts node-
vu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”, 
nosakot, ka jaunais kritērijs būs valstī noteiktā 
minimālā mēnešalga. Turklāt, lai nodrošinātu 
objektīvu saimnieciskās darbības apgrozījuma 
izvērtējumu, vērā tiks ņemta arī pretendenta 
konkrētā gada nozvejas apjoms un zvejā pava-
dīto dienu skaits.

Noteikumi paredz arī to, ka situācijās, kad 
zvejnieks iepriekšējā gadā objektīvu iemeslu dēļ 
nebūs sasniedzis noteikto kritēriju, ZM atļauju 
(licenci) izsniegs uz vienu gadu. 

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 
2009. gada 8. septembra noteikumos Nr. 1015 
„Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) 
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts 
nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsnieg-
šanu”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiāla-
jā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

 Pāvilostas ceļojošā kausa izcīņa minifutbolā piedalījās astoņas komandas. Komandas tika 
sadalītas divās grupās. Pirmajā grupā tikās: Kursas Putni no Liepājas, Rucavas, Pāvilostas, Du-
nalkas komandas. Otrajā grupā tikās: Ēdoles, Rokasbirzs, Cīravas un Medzes komandas.

Pirmās grupas rezultāti: 1. vietā  Rucavas komanda ar 5 punktiem. 2. vietā  Dunalkas komanda ar 
4 punktiem. 3. vietā  Pāvilostas komanda ar 2 punktiem. 4. vietā  Kursas Putni ar 1 punktu. Otrās grupas 
rezultāti: 1. vietā Cīravas komanda ar 4 punktiem. 2. vietā  Medzes komanda ar 4 punktiem. 3. vietā  
Rokasbirzs komanda ar 3 punktiem. 4. vietā  Ēdoles komanda ar 1 punktu. 

Spēlē par iekļūšanu pusfinālā  Pāvilostas komanda zaudēja Medzes komandai ar rezultātu 1:4, 
savukārt Rokasbirzs komanda  uzvarēja Dunalkas komandu  ar rezultātu  1:0. Pusfināla spēlē  Medzes 
komanda uzvarēja Rucavas komandu  ar rezultātu 2:1, savukārt Rokasbirzs komanda  uzvarēja  Cīravas 
komandu  ar rezultātu 2:1. Finālspēlē  Medzes komanda  uzvarēja  Rokasbirzs komandu  ar rezultātu 1:0 
un ieguva ceļojošo kausu uz gadu. Spēlē par 3.–4. vietu Cīravas komanda uzvarēja  Rucavas ko mandu  
ar rezultātu 1:0. Spēlē par 5.–6. vietu Pāvilostas komanda uzvarēja Dunalkas komandu ar rezultātu 1:0. 
Spēlē par 7.–8. vietu Ēdoles komanda   uzvarēja Kursas Putnus ar rezultātu 3:0. Turnīra labākais 
uzbrucējs Jānis Pumpurs no Medzes komandas  ar pieciem iesistiem vārtiem. Turnīra labākais aizsargs  
Aivars Cērps  no Rokasbirzs komandas. Turnīra labākais vārtsargs Edgars Štubis  no Rucavas komandas.

 Paldies visiem Pāvilostas novada sportistiem par piedalīšanos sacensībās!

 Aldis Barsukovs, sporta organizators Pāvilostā

Sportiskā garā svin 
pilsētas svētkus!

Dīzeļdegvielas krāsošana – 
pēc 30. oktobra

Mainīti nosacījumi zvejas atļaujas (licences) 
izsniegšanai komercdarbībai zvejniecībā
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Zināšanai!
No 1. jūlija Sakas klientu apkalpošanas centrā 

mainās darba laiks! 
Turpmāk tas būs:

  SLUDINĀJUMI

  ATVAĻINĀJUMS

  PATEICĪBA

 IELĪGOSIM JĀŅUS 23. jūnijā plkst. 18.00 Pāvilostas Upesmuižas 
parka estrādē ar Pāvilostas amatierteātra izrādi Anita Ločmele ,,Sievas
mātes senču laiki”, režisore Marita Horna. Lomās: Sievasmāte Domicella 
(Dome) – Rudīte Jance, Vija, Domes meita – Daiga Cābele,Vīramāte Stefānija 
(Stepce) – Anna Kaže, Lilita –  Dzintra Vērniece, Līvija (Ļiva) – Silva Vārsber-
ga, Alberts – Gatis Štokmanis, Naudaskalna Juris – Ģirts Vagotiņš-Vagulis, 
Jugita, Artūra māsa – Dace Bunka, Artūrs – Edijs Ermsons, Aldis – Einārs 
Vārsbergs. Ieejas maksa: 2,00 EUR, skolēniem un invalīdiem bez maksas. Za
ļumballe plkst. 23.00. Gada visīsāko nakti pavadīsim kopā ar grupu „JAUT-
RAIS TROMBONS”. Noteiksim stiprāko vīrieti – daiļā dzimuma nešanas 
sacensībās kalnā (piedalīšanās no 18 gadu vecuma),  sildoties pie ugunskura 
sagaidīsim Jāņu rītu.

 Š. g. 27. jūnijā plkst. 17.00  Pāvilostas Upesmuižas parka estrādē Skolu 
jaunatnes tautas deju kolektīvu koncerts  „Satiksimies dejotpriekā Pāvil
ostas vārda dienā!”. Plkst. 16.30 svētku dalībnieku gājiens no Pāvilostas no-
vada domes – Upesmuižas parka estrādei. Visas dienas garumā pie estrādes 
notiks dažādas aktivitātes Pāvilostas vārda dienas svinību ietvaros, darbosies 
bufete, piepūšamās atrakcijas.

 Pāvilostas izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) skatāma Ludmilas 
Grīnbergas mākslas darbu izstāde ,,Pie jūras dzīve mana”.

 Pāvilostas novadpētniecības muzejā skatāma muzeja krājuma izstāde 
,,PĀVILOSTA SENDIENĀS”.

 LĪGO VĒRGALE, LĪGO!
Vasaras saulgrieži druvā un sētā
Izteikt dziesmā dvēseli liek,
Jāņi – no senčiem mantotais svētums,
Tautas zemes vienības spēks. 
                                 (K. Apškrūma)

Ja sakopti pagalmi un sētas, noslaucīti celiņi, mājas smaržo pēc pīrāgiem un 
uz galda stāv siera ritulīši, tad atkal ir klāt Jāņi – latviešu mīlētākie un lielākie 
svētki. Arī šogad visus līgotājus, tuvus un tālus, aicinām 23. jūnijā plkst. 20.00 
Vērgales muižas laukumā uz Līgo pasākumu. Koncertprogrammā piedalīsies 
lieli un mazi, jauni un ne tik jauni pašmāju dziedātāji un dejotāji no bērnudār-
za, pamatskolas un kultūras nama. Pēc koncerta visi kopā aizdegsim lielo Jāņu 
ugunskuru, lai iesilst ikviena lielā un mazā jāņbērna sirds. Arvis un Aivars vi
sus līgotājus  ielūdz uz Līgo zaļumballi plkst. 23.00. Atnāciet, līgosim kopā! 
Ar mīlestību, labestību un saticību jautri pavadīsim Līgo vakaru un Jāņu dienu. 
Jūs visus gaidot – Velga.
 ATCERIES! PIEMINI! NEAIZMIRSTI!

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

14. jūnijā plkst. 12.00 Vērgales kapsētā atceres brīdis un ziedu nolikšana 
pie piemiņas akmens, pieminot komunistiskā genocīda upurus.
 Š. g. 8. augustā Vērgales pagasta svētku ietvaros Vērgales centra dīķī 

tiek organizētas MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS gan lieliem, gan maziem 
makšķerniekiem.  Sekojiet līdzi afišām. Sīkāka informācija pie Aivara Sprudzā-
na pa tel. 26393092.

 14. jūnijā plkst. 11.00 – klusuma brīdis pie Ziemupes piemiņas ak
mens. 

 No 16. jūnija  Ziemupes tautas namā foto izstāde „Ilzes Lāmas nepa
rastais dabas redzējums”.

 21. jūnijā VASARAS SAULGRIEŽI Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā.

 Ziemupes tautas namā apskatāma Pāvilostas novada bērnu zīmēju
mu izstāde „PĀVILOSTAS NOVADS 2030. GADĀ”. Bērnu darbi tiek veltīti 
Pāvilostas novada stratēģijas 2015.–2030. gadam izstrādei. Labākie darbi un 
oriģinālākās  idejas  tiks publicēti Pāvilostas novada stratēģijā.

Tev gavilē vasara daudzkrāsu ziedos
Un pļavu smaržas atšūpo vējš.
Tev apkārt dzied putni mīlīgos toņos, –
Šis skaistums skumjas no sirds lai dzēš.
Uz skaistām vasarām caur daudzām ziemām
Ar gaišām domām vēlam Tev iet.
Lai Dievs dod svētību visām mūža dienām,
Lai Tava sirds kā vasara zied!                          /E. Pirktiņa/

PĀVILOSTAS  NOVADA  PASĀKUMI 
KULTŪRAS  UN  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

Leonu LIEPU, Anatoliju STROGONOVU, Leonīdu ŠATROVU, Gunitu VĒRNIECI, 
Kasparu ANDERSONU, Uldi APENU, Edgaru BEIHMANI, Ritvaru KLEINŠMITU, 

Jāni LASI, Ivetu ROZENBERGU, Edgaru TIMOŠKINU, 
Liegu ZELGALVI, Dāvi ĀBOLTIŅU, Endiju KLAKU, 

Jāni KLEŠČENOKU, Ingu LAZUKINU, 
Ilzi Ievu VILNI, Kārli VĪTOLU!

Pilngadniekus – Jāni ALMANI, Endiju ARESTU, 
Paulu DĒVICU, Kristapu KLAKU un Sindiju MOŽENOVU!

Pāvilostas vēju skartie!
Ir sācies jauns gads, ar jaunām cerībām un jauniem darbiem! Esam trīs-

desmit dziedošas sirdis no Pāvilostas sieviešu kora „Sīga”, kurām turpmā-
kajai darbībai nepieciešami koncerttērpi. 

Tērpi jau ir uzšūti par jau iepriekšs saziedoto naudu, bet jāveic vēl atli-
kusī 600,00 EUR samaksa.

Šajā laikā mūs jau ir atbalstījuši vietējie uzņēmēji, līdzcilvēki un citi lab-
dari. Būsim pateicīgas par jebkādu ziedojuma summu kontā, kas atvērts 
līdz 30. jūnijam: 

Pāvilostas novada pašvaldība,  reģ. Nr. 90000059438, 
DnB banka AS,     RIKOLV2X,     LV23RIKO0002013075223, 

ar norādi „korim Sīga” vai iemaksāt kora vecākajai Irinai Kurčanovai 
(tel. 29226273).

Uldis Marhilēvičs aicina kori dziedāt kopā ar viņu vasaras koncertā baz-
nīcas dārzā, kurš notiks festivāla „Zaļais stars” ietvaros. Esat laipni gaidīti!

Paldies visiem tiem, kuri jau ziedojuši!

Cerībā, ticībā, mīlestībā koris „Sīga” 
un kora mākslinieciskā vadītāja, diriģente Liene Breča

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 jūlija mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2015. gada 26. jūnijam.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv; ienest personīgi Pāvilosts novada domē  
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrāfija”. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Juristes 
novada iedzīvotājiem 

juridiskās konsultācijas 
sniegs  11. jūnijā

plkst. 11.00 
Vērgales pagasta pārvaldē,

plkst. 12.00 
Pāvilostas novada pašvaldībā.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās.

Uz atvaļinājuma laiku no 
20. jūlija līdz 1. augustam 

 Pāvilostas aptieka 
būs slēgta.

Veltu BERGSONI – 91 
Elizabeti MATISONI - 91

Irmu REINEKU - 89
Gaidu CIBUKU-CUBAHU – 86 

Ligitu Lidiju ĢĒĢERI – 86 
Vilmu KREICBERGU – 86

Mildu ARBIDĀNI – 85 
Viktoriju SPRŪDI – 85

Augusti Tatjanu NOVIKU – 83
Āriju VASIĻJEVU – 83

Irēnu GRETKAUSKU – 82

Skaidrīti UZARI – 82
Dzidru VĪTOLU – 82

Emīlu Hariju GRUNDMANI – 81
Ainu Annu ĪVIŅU – 81

Janinu PETRAUSKAITI – 81
Albertu KVIESI – 80
Imantu ĢĒĢERI – 75

Velgu KAMINSKU – 75 
Alvini Guntu LEDĀJU – 75

Andri Andrēju Ādamu 
STENDZI – 75

Ausmu OZOLU – 75
Almu FIŠERI – 70

Vizmu ĢĒĢERI – 70
Jāni Visvaldi ĶEISELI – 70

Andri VIESI – 70
Selgu GANSONI – 65

Līgu RUNGU – 65
Mihailu KIRIČENKO – 60

Anitu MILTIŅU – 60
Zigrīdu SKUDROVSKI – 60

 Pāvilostas novada pašvaldības 
zemes lietu speciāliste Anna Brūk
le būs atvaļinājumā no 15.  jūnija 
līdz 26. jūnijam.

Sveicam
Rolfu JANSONU 

un 
Ingrīdu VIGULI 

KĀZU DIENĀ!

SVEICAM
Ramonu ROLLI un Gati BRĒDIĶI 

ar dēla TOMA piedzimšanu!

Savitu ŠLAMPI un Ediju LĀNU 
ar dēla KRISTA piedzimšanu!

MŪŽĪBĀ
VELTA AUSTRA BĒTA 

(13.01.1926.–01.05.2015.)
EGONS CITRONS

(23.12.1943.–06.05.2015.) 
MARTA SILIŅA

(22.03.1936.–11.05.2015.)
GUNĀRS JĒKABS BAROVSKIS

(27.08.1935.–20.05.2015.)
BIRUTA EMĪLIJA MAČE 
(19.08.1929.01.06.2015.)

P.  8.00–13.00 un  14.00.–17.00
O. 8.00–13.00 un  14.00.–17.00
T.  8.00–13.00 un  14.00.–17.00
C. 8.00–13.00 un  14.00.–17.00

Zemes lietu speciāliste piekt-
dienās pieņem Pāvilostas novada 
domē no 8.00 līdz 16.00.

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
jūnijā dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Ar š. g. 3. jūniju 
par Pāvilostas kapu pārzini 

darbu uzsāk Laila Priedola.
Par kapa vietu ierādīšanu, 

apbedīšanas laiku, kapa vietu 
rezervēšanu un citiem 
jautājumiem vērsties 
pie kapsētas pārziņa 

pa tel. 28351288.

Ies gadi un balts ābeļu lietus līs,
Un sniegi sasnigs un izkusīs.
Tikai atmiņas par tevi nezudīs.

Sirsnīgi pateicos visiem, kuri 
bija kopā ar mani, pavadot pēdējā 
gaitā Gunāru Barovski. Paldies ra-
diem, draugiem, pensionāru apvie-
nībai „Varavīksne” un ļoti liels pal-
dies Pāvilostas vidusskolas ēdnīcas 
vadītājai Initai, pavārei Ilzei, pavāra 
palīdzei Rudītei un Madarai par ļoti 
garšīgo bēru maltīti!

Mirdza

 Ginekoloģe R. Vītola pacientes 
Vērgales ambulancē pieņems 6. jūlijā. 
Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales 
ambulancē pa tel. 63490739 vai pie 
Guntas Kleinšmites 29552344.
 Pārdod malku – jauktu (lapkoks, 

skujkoks) un šķirotu, 3 m garu. Tel. 
28661577.
 Piedāvā zāles pļaušanas 

(trimeris un mulčer traktoriņš) un 
jaunaudžu kopšanas pakalpojumus, 
meža at jaunošanas pakalpojumus. 
Slēdz līgumus ilgtermiņa sadarbībai. 
SIA „Mono MR”, tel. 28661577.

 Iznomā 10 ha pļavas Sakas 
pagastā. Tel. 26888316 (Jānis).

Pāvilostas pilsētas 
kultūras nams 

aicina pieteikties 
biļešu tirgotājus 

Zvejnieku svētkos
Pāvilostā Upesmuižas 

parka estrādē 
2015. gada 11., 12. jūlijā. 

Informācija pa tālruni 
293661129 (Silvai).
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