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Klāt atkal 
marts. Tas teju 
vai ikvienam 
saistās ar pa-
tīkamām un 
jaukām izjū-
tām, jo tas ir 
pirmais pava-
sara mēnesis. 
Viss mostas, 
ne tikai daba, bet zināmā mērā arī 
mēs. Sākam rosīties savās mājās, sē-
tās, pagalmos, domājam par to, ko da-
rīsim, ko sēsim, stādīsim, kā vadīsim 
vasaru. Uzzied ilgi gaidītās snieg-
pulkstenītes un atgriežas gājputni. 
Tā vien varētu šķist, ka viss ir tikai 
labi. Tomēr nākas atcerēties arī to, ko 
agrāk Latvijai nesis marts. Dienas, 
kuras iecirtušas asas rievas ne vien 
mūsu valsts vēsturē, bet arī daudzu 

cilvēku dzīvē. Vispirms daudzkārt 
pretrunīgi vērtētais 16. marts – le-
ģionāru piemiņas diena. Nesaprasts, 
izpratni raisošs, citiem traucējošs un 
kaitinošs, tomēr nozīmīgs un piemi-
ņu pelnījis datums, kas nebūt nav 
vienkārši datums kalendārā. Katru 
gadu no jauna tiek debatēts par to, 
kurš kurā pusē toreiz bija, kurš pret 
ko cīnījās, notiek nemitīga sabiedrī-
bas viedokļu grūstīšanās par un ap 
šo dienu. Un ik gadu, dienai beidzo-
ties, ziņās tiek vēstīts, cik atkal bijis 
to, kas pret, cik par un cik to, kuri vēl 
nes dzīvu šo dienu sevī, cik ir to, kuri 
toreiz cīnījās par Latviju. Un tad vēl 
visam pa vidu izskan retoriskais jau-
tājums – vai vajag atcerēties? Vajag, 
noteikti vajag! Tieši tāpat kā piemi-
nam 25. martu un 14. jūniju. Vajag, 
lai par šo drūmo dienu notikumiem 

pēc iespējas vairāk zinātu un tos iz-
prastu jaunā paaudze. Lai sejas ne-
paustu dziļu neizpratni par to, kādēļ 
karogs šajā dienā plīvo sēru nofor-
mējumā un daži kaut kur nes nolikt 
ziedus. Ikvienam no mums ir jādzird 
vēl un vēlreiz skumju pilnie stāsti par 
cilvēku izvešanu un represijām, kaut 
vai tādēļ vien, lai saprastu, ka tie to-
reiz vagonos nebija nekādi izpriecu 
braucieni, ka patiesībā šodien dzīvo-
jam pat ļoti, ļoti labi. Jāieklausās šajos 
stāstos, kamēr vien vēl starp mums ir 
tie, kuri bija to dienu liecinieki, kuri 
savas dzīves labākos gadus pavadīja 
izsūtījumā un nezināja, vai atgriezī-
sies... Viņiem toreiz palīdzēja Ticība, 
Cerība un Mīlestība. Lai tā ik dienu 
pavada arī ikvienu no mums! 

Vita Braže

atcerēties vai aizmirst

PRIECĪGUS VISIEM 
LIELDIENU SVĒTKUS!

lai lieldienu saulīte silda jūsu sirdis, atnes gaišas domas, 
daudz krāsainu brīžu ar saviem mīļajiem ikdienā, mājās un darbā! 

Pāvilostas novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs 

Uldis Kristapsons

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust. 
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Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS, Pāvilostas no-
vada domes deputāti Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, Arta BUNKA, Andris ZAĻKALNS, Gatis 
BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Ēriks ERLECKIS, pašvaldības darbinieki – izpilddirektors Alfrēds MA-
GONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede 
Anita SPRUDZĀNE, sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. Pamatdarba dēļ sēdē 
nepiedalījās deputāte Dace BĒRZNIECE. Sēdi protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita 
MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 54 darba kārtības jautājumi.

â Nolēma projektam “Pāvilostas ostas Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšana” nepiecie-
šamā aizdevuma saņemšanai Valsts kasē ieķīlāt pašvaldības īpašumus “Ziemeļu mols” Dzintaru 
ielā 1A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, un “Dienvidu mols” Ostmalas ielā 4A, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā.

â Nolēma līdzfinansējumu 9000 EUR apmērā stacionārā ceļamkrāna uzstādīšanai Pāvil
ostas ostā un projekta realizācijai nepieciešamā bankas aizņēmuma procentu līdzfinansējumu 
2000 EUR apmērā paredzēt 2018. gada budžetā.

â Nolēma piešķirt līdzfinansējumu Liepājas Neredzīgo biedrības projekta “Šodien iesaisties, 
piedalies un baudi “Dvēseles veldzes dārzu” Ziemupē” īstenošanai 1000 EUR apmērā. Finansē-
jums no budžeta pozīcijas – izdevumi neparedzētiem gadījumiem.

â Nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu par finansējuma apmēru līdz faktiskā rēķina saņem-
šanai no SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”.

â Nolēma piešķirt vienai personai finansiālu palīdzību 640 EUR apmērā mācību kursa “Ki-
nezioloģiskā masāža” apmeklēšanai. Nolēma uzdot SIA “Versijas” sagatavot līgumu par mācību 
maksas segšanu un sadarbību pēc mācību kursa pabeigšanas. Nolēma slēgt līgumu ar personu 
par mācību maksas segšanu un sadarbību pēc kursa pabeigšanas. Nolēma līdzekļus piešķirt no 
budžeta pozīcijas – līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

â Nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 2014. gada 24. aprīļa lēmumu par nekustamā 
īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no vienas personas par 
summu 47,86 EUR. Nolēma piedzīt no vienas personas parādu par nekustamo īpašumu “Si-
lenieki”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, par kopējo summu 19,56 EUR bezstrīdus kārtībā, 
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
mantu, piedzenama arī soda nauda 0,05% dienā no parāda summas, rēķinot no dienas, kad ir 
izdots lēmums.

â Nolēma nodot piespiedu izpildei 2016. gada 17. novembra Pāvilostas novada domes 
administratīvās komisijas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu vienai personai (lēmums 
Nr.14C4.,2.§.) un 2016. gada 17. novembra Pāvilostas novada domes administratīvās komisijas 
lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu vienai personai (lēmums Nr.14C4.,1.§.). Nolēma pie-
dziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 
Lēmums stājas spēkā nekavējoties.

â Nolēma dzēst vienai personai nekustamā īpašuma nodokļa, īres maksas un zemes nomas 
maksas aprēķinu par 2017. gadu par pašvaldības piekritīgo dzīvokli “Vērgales stacija”2, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā.

â Nolēma atzīt par bezcerīgiem debitoru parādiem komunālos maksājumus četrām perso-
nām. Nolēma atļaut norakstīt no SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” bilances bezcerīgos de-
bitoru parādus 623,72 EUR apmērā, t.sk. pamatparāds 439,07 EUR un kavējuma nauda 184,65 
EUR.

â Nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma “Liepkalniņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas no-
vadā, nosacīto cenu 2100 EUR. Nolēma rakstveidā piedāvāt vienai personai iegādāties zemes 
vienību “Liepkalniņi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

â Nolēma veikt nekustamā īpašuma Brīvības ielā 14 dzīvokļa Nr.6, zemes un septiņu palīgē-
ku ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda. Jautājumu par nekusta-
mā īpašuma Brīvības iela 14, dz. Nr.6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, atsavināšanu nolēma skatīt 
pēc minētā īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā.

â Nolēma veikt Pāvilostas novada pašvaldībai piekritīgā zemesgabala “Magoņi”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā, tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Jautājumu par nekustamā 
īpašuma atsavināšanu nolēma skatīt pēc īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā.

â Nolēma nepārrēķināt nekustamā īpašuma nodokli par īpašumu Saraiķos, Vērgales pagas-
tā, Pāvilostas novadā.

â Nolēma pārrēķināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Pāvilostā, Pāvil
ostas novadā.

â Nolēma pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.112 ar vienu personu, precizējot dzīvoja-
mās telpas platības. Pēc dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanas nolēma veikt pārrēķinu par 
dzīvokli Sakas pagastā, Pāvilostas novadā.

â Nolēma samazināt vienai personai ar otrās grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekus-
tamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 

â Nolēma samazināt vienai personai kā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvi-
dēšanas dalībniekam par nekustamo īpašumu Pāvilostā, Pāvilostas novadā, nekustamā īpašuma 
nodokļa summu par 50 procentiem. 

â Nolēma samazināt divām personām ar pirmās grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu 
Pāvilostas novadā nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpa-
šums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. 

â Nolēma negrozīt Pāvilostas novada domes 2016. gada 29. septembra lēmuma (protokols 
Nr. 12., 7.§) “Par Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma, 
Pāvilostas novada amata saimju un mēnešalgu klasificēšanas apkopojuma un Pāvilostas novada 
pašvaldības struktūras shēmas apstiprināšanu” Vērgales pagasta muzeja sadaļu.

â Nolēma apstiprināt Pāvilostas novadpētniecības muzeja logo.
â Nolēma apstiprināt šādus dokumentus: “Pāvilostas novadpētniecības muzeja attīstības 

stratēģija un tam pieguļošās atjaunojamās infrastruktūras apraksts 2017.–2023. gadam” un 
“Vērgales pagasta muzeja darbības stratēģija un Vērgales muižas kompleksa atjaunojamās 
infrastruktūras apraksts 2017.–2023. gadam”, lai veiksmīgi sagatavotu projekta pieteikumu 
un iesniedzamos dokumentus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Eiropas 
Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vi-
des aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskā atbalsta mērķa SAM 5.5.1. 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to sais-
tītos pakalpojumus” projektam “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” 
atbilstoši Kultūras ministrijas un 2016. gada 24. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.322 
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un 
resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskā atbalsta mērķa SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt 
un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 
noteiktajām prasībām. 

â Nolēma uzdot Pāvilostas novada domes Privatizācijas komisijai mēneša laikā no lēmu-
ma pieņemšanas izsūtīt vēstules dzīvojamo māju Dzintaru ielā 55, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
Dzintaru ielā 25, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, Dzintaru ielā 17, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, Brī-
vības ielā 16, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, un Tirgus ielā 5, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, dzīvokļu 
īpašniekiem par kopsapulces rīkošanu.

â Nolēma piešķirt īres tiesības divām personām uz dzīvokļiem Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā, uz 5 gadiem. Uzdeva īrniekam noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Pāvilostas ko-
munālais uzņēmums” un īres līgumu pie pašvaldības kancelejas vadītājas. Nolēma regulāri veikt 
kontroli par apsaimniekošanas maksājumu veikšanu.

â Nolēma piešķirt īres tiesības vienai personai uz dzīvokli Pāvilostā, Pāvilostas novadā, uz 
darba attiecību periodu SIA “NSTARS”. Nolēma lūgt SIA “NSTARS” administrācijai sniegt informā-
ciju pašvaldībai par darbinieku darba attiecību pārtraukšanas gadījumā. Īrniekam uzdeva noslēgt 
apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”, īres līgumu pie pašvaldības 
kancelejas vadītājas un pēc īres līguma noslēgšanas deklarēt dzīvesvietu šajā adresē. Nolēma re-
gulāri veikt kontroli par apsaimniekošanas maksājumu veikšanu.

â Nolēma piešķirt īres tiesības vienai personai uz dzīvokli Pāvilostā, Pāvilostas novadā, uz 
darba attiecību periodu SIA “S.P.P”. Nolēma lūgt SIA “S.P.P” administrācijai sniegt informāciju 
pašvaldībai par darbinieku darba attiecību pārtraukšanas gadījumā. Īrniekam uzdeva noslēgt 
apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”, īres līgumu pie pašval-
dības kancelejas vadītājas un pēc īres līguma noslēgšanas deklarēt dzīvesvietu šajā adresē. 
Nolēma regulāri veikt kontroli par apsaimniekošanas maksājumu veikšanu.

â Jautājumu “Par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu” nolēma atlikt izskatīšanai aprīļa sēdē.
â Nolēma uzņemt dzīvokļu rindā vienu personu kā personu, kura ar dzīvojamo platību nodro-

šināma vispārējā kārtībā. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei A. Sprudzānei reģistrēt 
personu reģistrā.

â Nolēma ieteikt vienai personai vienoties ar DZĪKS “Centībnieki” par labprātīgu parāda ap-
maksu līdz 30.04.2017., pretējā gadījumā nosūtīt šai personai brīdinājumu par prasības celšanu 
tiesā, ja līdz 30.04.2017. netiks veikta labprātīga parāda apmaksa. Nolēma piedzīt no perso-
nas parādu par nekustamā īpašuma nodokli īpašumam Pāvilostā, Pāvilostas novadā, par kopējo 
summu 33,92 EUR apmērā bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieku naudas līdzekļiem 
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu, piedzenama arī soda nauda 0,05% dienā no 
parāda summas, rēķinot no dienas, kad ir izdots lēmums.

â Nolēma izveidotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64130020231 noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā. NĪLM kods 1101. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64130020231 
nolēma piešķirt nosaukumu “Dzintaru ielas atzars”, Pāvilosta, Pāvilostas novads, un notei-
ca to kā iebrauktuvi, lai varētu piekļūt īpašumiem ar kadastra apzīmējumiem 64130020140, 
64130020037 un 64130020405. Nolēma aktualizēt datus Pāvilostas novada pašvaldības grā-
matvedības reģistros.

â Nolēma pagarināt 2011. gada 6. maija zemes nomas līgumā Nr.51, kas noslēgts starp 
Pāvilostas novada pašvaldību un vienu personu, noteikto līguma termiņu, nosakot to līdz 2022. 
gada 30. martam. 

â Nolēma pagarināt 2012. gada 29. marta zemes nomas līgumā Nr.76, kas noslēgts starp 
Pāvilostas novada pašvaldību un kooperatīvās sabiedrības “Vērgale1”, noteikto līguma termiņu, 
nosakot to līdz 2022. gada 29. martam. 

â Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem par pašvaldībai piekritīgās zemes “Ro-
gas”, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienību 2,1 ha platībā, piemērojot 
nomas maksu 2% no kadastrālās vērtības, plus PVN.

â Nolēma grozīt apstiprināto Pāvilostas novada Vērgales pagasta nekustamā īpašu-
ma “Līdumi” zemes ierīcības projektu un izteikt to šādā redakcijā: “3.2. No zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 6496 001 0295 atdalāmajam zemesgabalam, kadastra apzīmējums 
64960010612, aptuveni 11,7 ha platībā (vairāk vai mazāk, platību precizējot pēc instrumentā-
lās uzmērīšanas dabā), saglabāt nosaukumu “Laidumi” un saglabāt zemes lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods 0101; 3.3.Nekustamā 
īpašumā  “Līdumi” paliekošai zemes vienības platībai, 10,0 ha platībā (vairāk vai mazāk, platī-
bu precizējot pēc instrumentālās uzmērīšanas dabā), ar kadastra apzīmējumu 64960010610  
saglabāt noteikto zemes  lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība- kods 0101;”. 

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, deputāte Vita Cielava lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Nolēma apstiprināt Pāvi-
lostas novada Vērgales pagasta nekustamā īpašuma “Pūpoli” zemes ierīcības projektu. No 
zemes vienības atdalāmo zemesgabalu aptuveni 4,0085 ha platībā (vairāk vai mazāk, platību 
precizējot pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) nolēma pievienot nekustamajam īpašumam 
“Laukpūpoli” un noteica zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība, kods 0101. Nekustamā īpašumā “Pūpoli” paliekošai zemes vienībai 
3,0008 ha platībā (vairāk vai mazāk, platību precizējot pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) 
saglabāja noteikto zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods 0101. Saskaņā ar “Zemes ierīcības likuma” 22. pantu zemes ierīcības 
projekts un tā grozījumi īstenojami četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā. 

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. 
pantu, deputāte Vita Cielava lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Nolēma apstiprināt Pāvilostas no-
vada Vērgales pagasta nekustamā īpašuma “Eglaines” zemes ierīcības projektu. No zemes vie-
nības atdalāmo zemesgabalu aptuveni 8,32 ha platībā (vairāk vai mazāk, platību precizējot pēc 
kadastrālās uzmērīšanas dabā) nolēma pievienot nekustamajam īpašumam “Ratnieki” un notei-
ca zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods 0101. Nekustamajā īpašumā “Eglaines” paliekošai zemes vienībai 3,7 ha platībā (vairāk vai 
mazāk, platību precizējot pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) nolēma saglabāt noteikto zemes 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 
Saskaņā ar “Zemes ierīcības likuma” 22. panta pirmo daļu zemes ierīcības projekts un tā gro-
zījumi īstenojami četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Zemes ierīcības projekts 
ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā. Pielikums ir lēmuma neatņemama 
sastāvdaļa.

â Nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Oškalni”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai, nosakot, ka projektēto zemes vienī-
bu platības pēc kadastrālās uzmērīšanas atbilst Pāvilostas novada TIAN noteiktajai minimālajai 
platībai – 3,0 ha. Nolēma piešķirt nosaukumus/adreses un noteikt nekustamo īpašumu zemes 
lietošanas mērķus:

2017. gada 30. martā pāviloStā notiKa Kārtējā domeS Sēde
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pirmpirKUma tieSīBaS
Pašvaldība martā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekustamajiem īpašumiem:
“lazdas”, vērgales pagastā, 3,6 ha platībā;
dzintaru iela 55, pāvilostā, 923 m2 platībā;
“Smaidiņas”, vērgales pagastā, 3,51 ha platībā;
“Stērstes”, Sakas pagastā, 0,33 ha platībā;
“mazdālijas”, vērgales pagastā, 7,18 ha platībā;
“Balandas”, vērgales pagastā, 1,1 ha platībā;
“Cerulaimas”, vērgales pagastā, 1,89 ha platībā;
“vitkukalni”, vērgales pagastā, 4,79 ha platībā. 

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
(ha) Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

64960070157

2,7, 
kurai pēc kadastrālās 
uzmērīšanas jābūt 
3,0

saglabāt nosaukumu un 
adresi “Oškalni”, Vērga-
les pagastā, Pāvilostas 
novadā

0101
0101 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība

64960070158

4,3
(vairāk vai mazāk 
pēc kadastrālās 
uzmērīšanas)

piešķirt nosaukumu 
“Ošakalnāji”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas 
novadā

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64960070159

6,9
(vairāk vai mazāk 
pēc kadastrālās 
uzmērīšanas)

piešķirt nosaukumu “Oš-
lejas”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

Saskaņā ar “Zemes ierīcības likuma” 22. punkta pirmo daļu zemes ierīcības projekts un 
tā grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. Zemes 
ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā.

â Nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Jēkuļi”, Vērgales pagas-
tā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai, nosakot, ka projektēto zemes vienību platības 
pēc kadastrālās uzmērīšanas atbilst Pāvilostas novada TIAN noteiktajai minimālajai platībai – 
3,0 ha. Nolēma piešķirt nosaukumus/adreses un noteikt nekustamo īpašumu zemes lietošanas 
mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
(ha) Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

64960070160 3,78 saglabāt nosaukumu un adre-
si “Jēkuļi”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

0101
0101 - zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64960070161 4,18 piešķirt nosaukumu 
“Jēkulēni”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

Saskaņā ar “Zemes ierīcības likuma” 22. panta pirmo daļu zemes ierīcības projekts un tā gro-
zījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. Zemes ierīcības 
projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā.

â Nolēma piekrist nekustamā īpašuma “Skollejas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
sadalīšanai un atdalīt no tā zemes vienību 0,7001 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Bāzes 
stacija Skollejas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Zemes vienībai 0,7001 ha platībā noteica 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve. NĪLM kods 1201.

â Nolēma piekrist nekustamā īpašuma “Vērgales Laimas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas no-
vadā, sadalīšanai un atdalīt no tā zemes vienību 4,79 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu 
“Vitkukalni”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Zemes vienībai 4,79 ha platībā noteica nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī-
ba. NĪLM kods 0101.

â Nolēma atbalstīt Pāvilostas pilsētas koku apsaimniekošanas plāna izstrādi sadarbībā ar 
SIA “LABIE KOKI eksperti”. Nolēma slēgt līgumu par Pāvilostas pilsētas koku apsaimniekošanas 
plāna izstrādi ar SIA “LABIE KOKI eksperti”. Nolēma finansējumu rast no dabas resursu nodokļa 
ieņēmumiem.

â Nolēma apstiprināt precizējumus Pāvilostas novada pašvaldības struktūras shēmā. 
â Nolēma apstiprināt noteikumus “Par Pāvilostas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu 

nomu”. 
â Nolēma apstiprināt noteikumus “Pāvilostas novada pašvaldības medību tiesību nomas 

piešķiršanas kārtība” saskaņā ar pielikumu. Nolēma slēgt vienošanos ar mednieku kolektīviem, 
fiziskām personām, kas jau ir noslēguši līgumu par medību tiesību nomu par nomas maksu un 
līguma darbības termiņu, kāds ir noteikumos “Pāvilostas novada pašvaldības medību tiesību no-
mas piešķiršanas kārtība”. Nolēma izvietot Pāvilostas mājaslapas www.pavilosta.lv sadaļā “Do-
mes paziņojumi” pašvaldībai piekritīgos un īpašumā esošos zemes gabalus, kurus var iznomāt 
medību kolektīvi vai fiziskās personas, kas nodarbojas ar medībām. Uzdeva zemes lietu speciā-
listei informēt zemes nomniekus, mednieku kolektīvus vai fiziskas personas, ar kuriem pašval-
dība ir noslēgusi medību tiesību nomas līgumu. Uzdeva privatizācijas komisijai 15 dienu laikā 
informēt medību kolektīvu, ja tiek atsavināta pašvaldības medību platība.  

â Nolēma apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada saistošos noteikumus Nr.2 
“Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos Nr.20 “Pāvilostas 
novada pašvaldības nolikums””. Uzdeva saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīša-
nas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jai zināšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

â Nolēma apstiprināt šādus Pāvilostas novada pašvaldības iekšējos noteikumus: “Pāvilos-
tas novada pašvaldības informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plāns”; “Pāvilostas novada 
pašvaldības informācijas sistēmas drošības noteikumi”; “Pāvilostas novada pašvaldības informā-
cijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāns”; “Pāvilostas novada pašvaldības informācijas 
sistēmas lietošanas noteikumi” un “Pāvilostas novada pašvaldības informācijas sistēmas drošī-
bas politika”. Par atbildīgo personu noteikumu ievērošanas kontrolei un darbinieku instruēšanai 
noteica Pāvilostas novada pašvaldības datorspeciālistu Raivi Latišu.

â Nolēma anulēt vienai personai un viņas nepilngadīgajam bērnam deklarēto dzīvesvietu 
īpašumā “Atvari”8, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Uzdeva Pāvilostas novada Vēr-
gales pagasta pārvaldes lietvedei Anitai Sprudzānei Iedzīvotāju reģistrā aktualizēt faktu, ka ziņas 
par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas.

â Nolēma piekrist nekustamā īpašuma “Ceri”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sadalī-
šanai un atdalīt no tā zemes vienību 1,89 ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Cerulaimas”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Zemes vienībai 1,89 ha platībā noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 
0101.

â Nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Mazmāskas”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. nolēma piešķirt nosaukumus/adre-

ses un noteica nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
(ha) Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas plāno-

jumam 

64960050329 9,1 piešķirt nosaukumu “Maz-
māskas”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

0101
0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība

64960050330 9,2 piešķirt nosaukumu “Meža 
Mazmāskas”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā

0201
zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaim-
niecība

Saskaņā ar “Zemes ierīcības likuma” 22. punkta pirmo daļu zemes ierīcības projekts un 
tā grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. Zemes 
ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā.

â Nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Skollejas”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai, nosakot, ka projektēto zemes vienī-
bu platības pēc kadastrālās uzmērīšanas atbilst Pāvilostas novada TIAN noteiktajai minimālajai 
platībai – 3,0 ha. Nolēma piešķirt nosaukumus/adreses un noteikt nekustamo īpašumu zemes 
lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
(ha) Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

64960030331

3,0
(vai vairāk pēc 
kadastrālās uzmērī-
šanas)

saglabāt nosaukumu un 
adresi “Skollejas”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā

0101
0101 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība

64960030332

3,4
(vairāk vai mazāk 
pēc kadastrālās 
uzmērīšanas)

piešķirt nosaukumu 
“Klūgas”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64960030333

8,0
(vairāk vai mazāk 
pēc kadastrālās 
uzmērīšanas)

piešķirt nosaukumu “Žaņi”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

Saskaņā ar “Zemes ierīcības likuma” 22. punktu pirmo daļu zemes ierīcības projekts un 
tā grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. Zemes 
ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā.

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

â Nolēma atļaut savienot Guntaram Ļaudāmam Pāvilostas novada būvvaldes būvinspektora 
amatu ar SIA “Liepājas RAS” apsarga amatu.

â Nolēma izveidot Pāvilostas novada pašvaldības Deinstitucionalizācijas vadības grupu šādā 
sastāvā: Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons; Pāvilostas novada Sociālā 
dienesta darbiniece Sintija Eizengraudiņa; Pāvilostas novada Sociālā dienesta vadītāja Ildze Agi-
ta Balode un Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis.

â Nolēma piešķirt vienai personai dzīvokli Pāvilostā, Pāvilostas novadā, uz 2 gadiem no 
2017. gada 10. aprīļa. Uzdeva īrniekam noslēgt līgumu par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanu ar SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” un īres līgumu pie pašvaldības kance-
lejas vadītājas. Īrniekam ir saistošs Pāvilostas novada pašvaldības un DZĪKS “Centībnieki” 
savstarpēji noslēgtais dzīvokļu apsaimniekošanas līgums, pamatojoties uz kuru tiek izrakstīti 
ikmēneša rēķini par apsaimniekošanas pakalpojumiem. Uzdeva A. Magonem organizēt pie-
ņemšanas nodošanas akta sastādīšanu un parakstīšanu, piedaloties iepriekšējam dzīvokļa 
īrniekam un jaunajam dzīvokļa īrniekam. Nolēma regulāri veikt kontroli par apsaimniekošanas 
maksājumu veikšanu.

â Nolēma apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada saistošos noteikumu Nr. 3 
“Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 “Paš-
valdības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtība Pāvi-
lostas novadā”” projektu. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniski uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegša-
nai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas www.pavilosta.lv .

â Apstiprināja Pāvilostas pilsētas karoga pārdošanas cenu: karogs, kura izmēri ir 75 cm x 
150 cm, maksā 17 EUR; karogs, kura izmēri ir 100 cm x 200 cm, maksā 30 EUR.

â Nolēma piešķirt līdzfinansējumu biedrībai “VPDK Mārsils” projekta “Alsungas tautastērpa 
izgatavošana Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvam “Mārsils”” apstiprināšanas gadījumā 
1986,82 EUR apmērā.

â Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par ad-
ministrācijas un iestāžu darbu.

nākamās komiteju sēdes notiks 2017. gada 20. aprīlī pāvilostas novada pašvaldībā.
nākamā domes sēde plānota 2017. gada 27. aprīlī vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste marita Kurčanova
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“Latvijas Mobilais telefons” (LMT) 
projekta “LMT Latvijai” ietvaros no Pāvil
ostas novada saņēmis 20 ideju pieteiku-
mus, no kuriem visi izvirzīti uz otro kār-
tu. Iedzīvotāji aicināti novērtēt projektus, 
balsojot par labākajām iecerēm Pāvilostas 
novada dzīves uzlabošanai. Kopumā kon-
kursam “LMT Latvijai” šogad sagatavoti 
un iesniegti 140 projektu pieteikumi.

“Esam gandarīti, ka šogad par konkur-
su “LMT Latvijai” novadu iedzīvotāji izrā-
dīja īpaši lielu ieinteresētību. Sadarbībā ar 
pašvaldībām šogad pirmo reizi organizē-
jām sešus informatīvos seminārus. Klātie-
nē tikāmies ar iedzīvotājiem un rosinājām 
uzdrošināties piedalīties. Priecē pašvaldī-
bu pieaugošais atbalsts aktīvajiem novad-
niekiem, lai, kopīgi sadarbojoties, veicinā-
tu sava novada attīstību. Ikkatra doma var 
tapt par labu darbu, tāpēc aicinu ikvienu 
iedzīvotāju novērtēt un atbalstīt labākās 
ieceres, kuras šogad īstenot Pāvilostas no-
vadā,” rosina LMT prezidents Juris Binde.

Lai noteiktu uzvarētājus un finan-
sējuma saņēmējus, līdz 21. aprīlim 
plkst. 17.00 ikviens interesents ir ai-
cināts novērtēt otrajā kārtā izvirzītos 
projektus interneta vietnes www.lmt.
lv sadaļā “LMT Latvijai” www.lmt.lv/
lmtlatvijai. 

LMT klienti var balsot arī ar īsziņu, 
sūtot izvēlētā projekta identifikāciju 
uz numuru 1668. Piemēram, balsojot 
par projektu, kas sarakstā ir ar pirmo 
kārtas numuru, jāsūta īsziņa ar tekstu: 
Pavilosta1. 

Savukārt Pāvilostas novada domē 
(Dzintaru ielā 73, Pāvilostā), Vērgales 
pagasta pārvaldē, Ziemupes bibliotēkā, 
Saraiķu bibliotēkā, Sakas bibliotēkā 
un Ulmales bibliotēkā iespējams balsot 
klātienē, aizpildot balsošanas anketu 
par kādu no novadnieku iesniegtajiem 
projektiem. 

Ar projektu aprakstiem var iepazīties 
www.lmt.lv/lmtlatvijai un novada mājasla-
pā www.pavilosta.lv. 

Iedzīvotāju ieceru īstenošanai Pāvilos-
tas novadam kopumā paredzēts piešķirt 
astoņus tūkstošus eiro. Katram projek-

tam ir iespēja saņemt finansējumu vai 
līdzfinansējumu līdz 2000 eiro apmērā. 

“Liels prieks par iedzīvotāju lielo ieinte-
resētību un atsaucību, iesniedzot tik daudz 
projektu konkursam “LMT Latvijai!”. Tas 
vēlreiz pierāda, ka Pāvilostas novada ie-
dzīvotājiem ir svarīga novada attīstība, 
sakārtotība un vide, kurā paši dzīvojam. 
Projektu konkursā iesniegtās idejas ir tik 
dažādas un interesantas, ka grūti pat iz-
svērt, kuras būtu vairāk atbalstāmas un 
kuras mazāk. Šo grūto lēmumu nododam 
iedzīvotāju ziņā, balsojot par vienu vai citu 
ieceri, lai gala iznākumā būtu iespēja no-
vadā realizēt četrus jaukus un paliekošus 
projektus!” uzsver Pāvilostas novada do-
mes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.

Jau ziņots, ka, turpinot ikgadējo pro-
jektu konkursu “LMT Latvijai”, šogad 
pieteikumus varēja iesniegt ikviens Viļa-
kas, Aglonas, Auces, Līgatnes, Gulbenes, 
Aizkraukles, Talsu un Pāvilostas novada 
iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa, nevalstiska 
organizācija vai juridiska persona, kuras 
deklarētā vai juridiskā adrese ir kādā no 
minētajiem novadiem. 

Projekta “LMT Latvijai” mērķis ir vei-
cināt sabiedrisko dzīvi Latvijas novados, 
atbalstīt privātpersonu, juridisku perso-
nu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas 
novadu sabiedriskās dzīves izaugsmei, 
īpaši sekmējot vides uzlabošanas pro-
jektus, projektus ar plašu sabiedrības 
iesaisti un tādus, kas popularizē aktīvu 
dzīvesveidu. 

Kopš 2011. gada projektu konkursa 
kopumā īstenoti vairāk nekā 145 iedzīvo-
tājiem nozīmīgi projekti visā Latvijā, kam 
LMT atvēlējis pāri par 380 tūkstošiem 
eiro. Iepriekš projekti realizēti 31 Latvi-
jas pilsētā un novadā – Alūksnes novadā, 
Balvu novadā, Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, 
Daugavpils novadā, Dobelē, Grobiņas no-
vadā, Iecavā, Jelgavā, Jēkabpilī, Jēkabpils 
novadā, Krāslavas novadā, Kuldīgā, Lie-
pājā, Līvānos, Madonā, Mārupes nova-
dā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rojā, Saldū, 
Skrundā, Talsos, Tērvetes novadā, Tuku-
mā, Valkā, Valmierā, Ventspilī un Vents-
pils novadā.

martā pašvaldības policija veica šādus darbus
â Vīrietis stiprā alkohola reibumā nepiedienīgi uzvedās Pāvilostas pilsētas kultūras 

nama pasākumā. Vīrietis tika brīdināts un vēlāk izraidīts no pasākuma.
â Pāvilostā iereibis velosipēdists (2,97 promiles) tika nodots Ceļu policijas darbinie-

kiem.
â Uz Sakas upes tilta tika pamanīts klaiņojošs suns. Ierodoties notikuma vietā, paš-

valdības policija konstatēja, ka suņa tur vairs nav.  Liecinieki stāstīja, ka suns ir pamucis 
Aizputes virzienā.

â Pāvilostā zivju pārstrādes cehā notika nelaimes gadījums darba vietā. Traumētais 
darbinieks nogādāts Liepājas Reģionālajā slimnīcā, informācija nodota Valsts policijai.

â Pāvilostā kādā dzīvoklī Dzintaru ielā kaimiņiem tika traucēts nakts miers. Pārkā-
pējiem izteikts mutisks brīdinājums par nakts miera traucēšanu.

â Kāds pāvilostnieks, bruņojies ar cirvi un nazi, agresīvi uzvedās, apdraudot ap-
kārtējos iedzīvotājus. Pārkāpējs tika aizturēts un izsaukts Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests, iedzīvotājs ievietots psihiatriskajā slimnīcā.

Vēlos atgādināt Pāvilostas novada iedzīvotājiem, ka, sākoties lauksaimniecī-
bas darbiem un arot vai citādi apstrādājot zemi, tiek atrasti kara laika spridzekļi. 
Ja esat tādus ieraudzījuši, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEAIZTIECIET! Par atradumu 
nekavējoties jāziņo pašvaldības policijai pa telefonu 29242320!

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

reliĢiSKāS ZiŅaS

SoCiālaiS dieneStS ZiŅo
  
Martā piešķirts 9 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 2 personām piešķirts pamatpa-

balsts, 4 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 8 ģimenēm piešķirts dzī-
vokļa pabalsts, 1 ģimenei piešķirts pabalsts jaundzimušā aprūpei, 2 personām piešķirts 
asistenta pakalpojums, 1 personai par līdzdarbības pienākumu nepildīšanu atteikts pa-
matpabalsts.

3. martā Pāvilostas novada domes zālē notika seminārs vecākiem, kurā varēja papil-
dināt zināšanas par bērnu motivēšanu mērķu sasniegšanai un grūtību pārvarēšanai, kā 
arī tika runāts par to, kā atrast līdzsvaru, saglabājot bērna pašnoteikšanos.

8. martā Sakas saieta namā notika pirmā radošā darbnīca. Ir plānots uzsākt darbu pie 
dažādu atbalsta grupu veidošanas. Lai varētu plānot turpmāko darbību, lūgums intere-
sentiem ar savām idejām vērsties  pie sociālās darbinieces Sintijas. Nākamā nodarbība 
plānota Lieldienās.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

pašvaldīBU vēlēšanU KandidātU 
SaraKStU pieŅemšana

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2016. gada 20. decembra instrukciju “2017. 
gada 3. jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu 
pieņemšanas instrukcija” pāvilostas novada vēlēšanu komisija nosaka šādu darba 
laiku deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanai laika periodā no 2017. gada 
14. līdz 24. aprīlim (Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā): 

15. aprīlī (sestdiena) – no pl. 9.00 līdz 11.00;
18. aprīlī (otrdiena) – no pl. 16.00 līdz 18.00;
19. aprīlī (trešdiena) – no pl. 10.00 līdz 12.00;
20. aprīlī (ceturtdiena) – no pl. 16.00 līdz 18.00;
24. aprīlī (pirmdiena) – no pl. 16.00 līdz18.00.

Kandidātu sarakstam un tam pievienotajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izman-
tojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”. Sagatavotie do-
kumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas izdrukas no lietojumprogrammas). Piekļuves 
tiesības lietojumprogrammai piešķir novada vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu 
saraksta gatavotāja personīgi iesniegtu iesniegumu. 

iesnieguma veidlapa atrodama www.pavilosta.lv.

Pašvaldības depozīta konts drošības naudas iemaksai:
Banka:  A/S DNB banka;
Bankas kods:  RIKOLV2X;
Konta Nr.  LV23RIKO0002013075223.
Deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem lūgums par savu paredzamo ierašanās laiku 

iepriekš informēt pa tālr. 29725727 vai 29393428. Ir iespējams vienoties arī par citiem 
iesniegšanas laikiem.

Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
gunita vērniece, tel. 29725727

PĀVILOSTAS BAPTISTU BAZNĪCĀ
13. aprīlī plkst. 18.00 – Pashas 

svētvakara mielasts.
14. aprīlī plkst. 11.00 – Kristus 

Ciešanu ceļa apceres dievkalpojums.
16. aprīlī plkst. 7.00 – Kristus 

Augšāmcelšanās svētrīts, plkst. 11.00 – 
Lieldienu svētku dievkalpojums.

PĀVILOSTAS SV. PĒTERA UN 
PĀVILA EV. LUT. DRAUDZĒ

16. aprīlī plkst. 12.00 – Lieldienu 
dievkalpojums.

Ekumēniskais Krusta ceļš 
Pāvilostas ielās Lielajā Piektdienā,  14. 
aprīlī, plkst. 15.00 (sākums no Pāvilostas 
baptistu baznīcas).

PĀVILOSTAS SV. GARA ROMAS 
KATOĻU BAZNĪCĀ

16. aprīlī plkst. 12.00 – Svētā Mise. 

SAKASLEJAS EV. LUT. DRAUDZĒ
14. aprīlī plkst. 11.00 – Lielās 

Piektdienas dievkalpojums.
16. aprīlī plkst. 7.00 – Lieldienu 

dievkalpojums.

ZIEMUPES EV. LUT. DRAUDZĒ 
16. aprīlī plkst. 9.00 – Lieldienu 

dievkalpojums.

VĒRGALES EV. LUT. BAZNĪCĀ 
2. aprīlī plkst. 14.00 – ierastais 

dievkalpojums. 
15. aprīlī plkst. 14.00 – Klusās 

Sestdienas ērģeļmūzikas koncerts. 
16. aprīlī plkst. 14.00 – Lieldienu 

dievkalpojums. 

SARAIĶU EV. LUT. BAZNĪCĀ 
16. aprīlī plkst. 11.00 – Lieldienas 

dievkalpojums.

Iedzīvotāji aicināti balsot par 20 iecerēm 
Pāvilostas novada attīstībai

pāviloStaS novada pašvaldīBaS,  
vērgaleS pagaSta pārvaldeS Un vpvKaC darBa laiKS  

lieldienāS Un maija SvētKoS!
Ceturtdien, 13. aprīlī – no plkst. 8.00 līdz 15.00.

no 14. – 17. aprīlim iestādes slēgtas.
trešdien, 3. maijā – no plkst. 8.00 līdz 15.00.

Ceturtdien, 4. maijā, un piektdien, 5. maijā, iestādes slēgtas.
Saskaņā ar MK rīkojumu Nr.342 (15.06.2016.) 

darba diena no 5. maija tiek pārcelta uz sestdienu, 13. maiju.
Sestdien, 13. maijā – pašvaldībā un vpvKaC no plkst. 8.00 līdz 14.00, 

vērgales pagasta pārvaldē no plkst. 8.00 līdz 12.00/ no plkst. 12.30 līdz 16.30.
Priecīgus svētkus!
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pāviloStaS novada valStS Un pašvaldīBU vienotā
KlientU apKalpošanaS Centra 

pakalpojumus Sakā, “pagastmājā”, varēs saņemt
9. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Pāvilostas novada VPVKAC konsultante palīdzēs klātienē iesniegt deklarāciju, kon-
sultēs par dažādiem jautājumiem saistībā ar pensijām, darbnespējas lapām, dzīvnieku 
reģistrēšanu, uzņēmuma vai biedrības reģistrēšanu u.c.

SVARĪGI! Lai saņemtu pakalpojumu Pāvilostas novada VPVKAC, jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte. Lai saņemtu epakalpojumu, ne-
pieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta 
viedkarti.

Lai noskaidrotu sīkāku informāciju, lūgums zvanīt darba dienās Pāvilostas novada 
VPVKAC konsultantei pa telefonu 63498261.

18. martā Talsu sporta hallē jau 14. 
gadu pēc kārtas norisinājās Talsu jau-
niešu diena, šoreiz ar nosaukumu “Ar 
putniem!”. Visas dienas garumā notika 
dažādas aktivitātes, kuras bija vērstas 
uz vides un dabas tēmām.

Pasākumā Pāvilostas novada Bērnu 
un jauniešu centru pārstāvēja 11 jaunie-
ši, kuri startēja komandā “Ziloņi trauku 
veikalā”. Katra komanda savu ģērbšanās 
stilu izlozēja vienu mēnesi pirms došanās 
uz Talsiem. Ievērojot attiecīgo ģērbšanas 
stilu, vajadzēja sagatavot vairākus mājas-
darbus, piemēram, bija jāizveido izstādes 
plakāts, kurā vērsta uzmanība uz dabā un 
vidē aktuālām problēmām, meklējot vei-
dus, kā aicināt citus šo problēmu risināt 
vai mazināt. Papildus bija jāsagatavo līdz 
trīs minūtēm garš priekšnesums, ievē-
rojot komandas izlozēto ģērbšanās stilu, 

mūsu komandai – “Zilonis trauku veika-
lā”.

Pēc plakātu prezentācijas un priekšne-
sumiem norisinājās komandu aktivitātes, 
sākumā dalībnieki pārstāvēja savu koman-
du, vēlāk komandas tika miksētas, veidojot 
jaunas no dažādu organizāciju jauniešiem. 

Pēc aktivitātēm tika uzņemts kopējais 
foto, nedaudz atvilkta elpa, un pasākums 
varēja turpināties ar organizāciju daudzi-
nāšanu, jauno talantu konkursu, repera 
Reika koncertu. Dienu noslēdza ballīte ar 
Dj Tomu Grēviņu.

Iespaidiem bagāta diena, kurā gūts 
daudz jaunu ideju!

Paldies organizatoriem par iespēju fan-
tastiski pavadīt laiku!

 
Pāvilostas novada Bērnu un jauniešu 

centra vadītāja Sintija Spriņģe

pUtnU Un taUriŅU vērošana 
pāviloStā 29. aprīlī

Jūras klātbūtne, Sakas upe un plašās zaļās teritorijas pilsētā Pāvilostu pada-
ra par vienu no labākajām putnu vērošanas vietām Latvijas rietumu piekrastē.  
         Kopā teritorijā konstatētas 204 putnu sugas. Aprīļa beigās pavasara putnu mig-
rācija sasniedz savu maksimumu un starp parastajām putnu sugām novērojami arī 
retumi jeb maldu viesi. Teritorijā sastopamas aptuveni 50 tauriņu sugas, bet pava-
sarī iespējams novērot ne vairāk kā 20. Pelēkajā kāpā sastopamas vairākas zilenīšu 
un raibeņu sugas.

Putnu vērošanas pārgājiens no plkst. 8.00 līdz 11.00,
tikšanās pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja (Dzintaru ielā 1) plkst. 8.00.
Tauriņu vērošanas pārgājiens no plkst. 12.00 līdz 15.00,
tikšanās stāvlaukumā pie Pelēkās kāpas (Kalna ielā 43) plkst. 12.00.
Grupā 10 –12 cilvēku.
Gids – biologs Ritvars Rekmanis.
Ziedojums – 5 eiro (bērniem līdz 15 gadu vecumam brīva). Iekļauti gida pakal-

pojumi (3 stundas), teleskopa izmantošana, maršruta apraksts un teritorijas sugu 
saraksts.

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, zvanot pa tālruni 28256131 vai rakstot: 
kurzemesputni@gmail.com.

Lūdzu nodrošināties ar vēju un mitrumu aizturošu apģērbu un pārgājienam pie-
mērotiem apaviem, iespēju robežās pašiem ar savu binokli un fotoaparātu.

AKCIJA “APSKAUJ LATVIJU”
Akcija “Apskauj Latviju” vērsta uz 

Latvijas tautas vienotības un piederības 
sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku 
rīcību – izveidot garīguma sardzi, iestā-
dot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagas-
tos vai pierobežas teritorijās. 

2017. gada 4. maijā pie Latvijas robe-
žas esošo 43 pašvaldību teritorijā stādīs 
ozolus, kam būs pievienota īpaša norāde, 
ka tas ir Latvijas simtgades ozols. 

Akciju “Apskauj Latviju” rīko Iekš-
lietu ministrija sadarbībā ar Latvijas 
valsts simtgades biroju, organizācijām 
un Latvijas pašvaldībām. 

Pāvilostas novadā ozola stādīša-
nas pasākums notiks  4. maijā plkst. 
12.00  Ziemupes centrā līdzās tautas 
namam, kuru 1929. gadā ciema ļaudis 
uzcēla, pārbūvējot Ziemupes muižas 
magazinas klēti.

Šo ozolu aicināti stādīt ziemupnieki 
Hermīna Krūtmane un Andris Balande.

Pasākumā aicinām piedalīties zie-
mupniekus, Pāvilostas novada iedzī-
votājus un novada viesus!

Pāvilostas novada metodiķe izglītī-
bas un kultūras jomā Silvija Leja

privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
valsts dzīvokļa īpašumu nr.1 “lauri”, vērgales pagastā, pāvilostas novadā. 

Sākumcena 800,00 eUr, nodrošinājums 80,00 eUr, 
izsole notiek 2017. gada 12. maijā plkst. 10.00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās termiņš līdz 2017. gada 27. aprīlim 
plkst. 16.00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K. Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinā-
jums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/
izsoles. Pirkuma apmaksa – tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par 
apskati, zvanot pa tel. 67021348; 67021413; 67021300. 

Pāvilostas pilsētas svētku laikā
20. maijā plkst. 11.30 pilsētas stadionā

minimaratons bērniem
Tiek aicināts ikviens skriešanas entuziasts līdz 10 gadu vecumam!

Pieteikšanās stadionā pasākuma dienā no plkst. 11.10.
Minimaratonā balvu saņems ikviens mazais skrējējs!

Aizvadīta ikgadējā Talsu jauniešu diena
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Laikrakstos un televīzijā šobrīd  izskan 
daudz informācijas par infekcijas slimību le-
gionelozi. Cik pamatota ir izskanējusī infor-
mācija? Vai varam to pašu spēkiem novērst, 
un kādi ir profilaktiskie pasākumi?

Legioneloze jeb leģionāru slimība ir 
relatīvi reta infekcijas slimība, kas skar 
plaušas (pneimonija), kuru izraisa legio-
nellu ģints baktērijas. Cilvēki ar šo slimību 
inficējas, ieelpojot baktērijas saturoša ūdens 
tvaikus.

SPKC epidemioloģiskās uzraudzības 
dati rāda, ka saslimstības rādītāji Lat-
vijā atbilst vidējiem rādītājiem Eiropas 
Savienībā un pēdējos piecos gados nav 
novērojams būtisks saslimšanas gadī-
jumu skaita pieaugums. 2016. gadā Lat-
vijā reģistrēti 24 saslimšanas gadījumi, 2015. 
gadā – 22, 2014. gadā – 38 un 2013. gadā – 34 
gadījumi. Šogad līdz martam SPKC reģistrējis 
8 apstiprinātus legionelozes gadījumus. 

 Ar legionelozi biežāk slimo gados vecā-
ki cilvēki, paaugstināts risks saslimt ir arī 
iedzīvotājiem, kuriem ir hroniskas slimības 
(piem., elpceļu saslimšanas), kā arī smēķētā-
jiem. Tāpat ir pierādījies, ka ne visi iedzīvo-
tāji, kuri saskaras ar legionellu, saslimst, jo 
visbiežāk organismam ir pietiekamas spējas 
pretoties izraisītājam.

Lai gan Latvijas normatīvajos aktos pa-
gaidām nav noteiktas konkrētas prasības 
attiecībā uz legionellu ikdienas uzraudzī-
bu, Veselības inspekcija kontrolē dzeramā 
ūdens kvalitātes nodrošināšanas prasību 

izpildi publiskajos dzeramā ūdens apgādes 
objektos un ūdens ņemšanas vietās. Līdz ar 
to gadījumā, kad krāna ūdenī tiek konstatē-
ta legionellas baktērija, Veselības inspekcija 
seko līdzi, lai objekta apsaimniekotājs nodro-
šinātu ūdensvadu dezinfekciju.

Arī iedzīvotājiem ir jārūpējas, lai viņiem 
pieejamās vietas mājoklī (dušas un krānu 
gali) regulāri tiktu attīrīti no organiskā un 
neorganiskā  aplikuma. Tāpat pēc vairāku 
dienu prombūtnes, kad ūdens caurulēs ir 
sastāvējies, gan karsto, gan auksto ūdeni 
jānotecina vairākas minūtes, savukārt gai-
sa mitrinātājos un līdzīgās ierīcēs, kuru 
lietošanai nepieciešams ūdens, vienmēr 
liet svaigu ūdeni (ja iespējams – vārītu). 
         Profilakse. Lai izvairītos no inficē-
šanās dzīves vietā, karstā un aukstā ūdens 
sistēmās nepieciešams nodrošināt apstāk-
ļus, kas kavētu legionellu savairošanos. Jāse-
ko tam, lai aukstā ūdens temperatūra būtu 
zemāka par +20 grādiem, bet karstā virs 
+50 grādiem (aptuveni vienu minūti ūdeni 
notecinot, būtu jātek šādam ūdenim). Svarī-
gi regulāri veikt dušas galviņu tīrīšanu, kā 
arī dezinfekciju, izmantojot hloru saturošus 
dezinfekcijas līdzekļus vai ieliekot verdošā 
ūdenī. Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes 
jātecina ūdens krānos un dušās, ja tos reti 
izmanto. Tas jādara arī ikreiz pirms ūdens 
lietošanas pēc ilgstošas prombūtnes.

Informāciju apkopoja 
SIA “Vērgales komunālās saimniecības” 

valdes loceklis Ivars Lapiņš

aKtUāla informāCija
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Lai gan pavasaris ir tikai nupat sācies, Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienests (VUGD) Kurzemes reģionā šogad jau dzēsis 40 kūlas ugunsgrē-
kus. VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt 
cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai.

Pagājušajā gadā Kurzemē reģistrēti 382 kūlas ugunsgrēki, bet gadu ie-
priekš – 310, kas liecina, ka reģistrēto pērnās zāles dedzināšanas gadījumu 
skaits ir pieaudzis, tomēr tajā pašā laikā ir samazinājusies izdegušās teritori-
jas platība – kūlas dedzināšanas dēļ 2016. gadā izdega 287 hektāri Kurzemes 
teritorijas, bet 2015. gadā izdega 382 hektāri. Kopumā 2016. gadā visā valstī 
reģistrēti 2730 kūlas ugunsgrēki, kuros bojā gājis viens cilvēks un cietuši sep-
tiņi, no tiem viens cilvēks cietis kūlas ugunsgrēkā Pāvilostas novadā. 

Pagājušajā gadā Kurzemē visvairāk kūlas ugunsgrēku reģistrēts Liepājā – 
81, otro vietu ieņem Kuldīgas novads ar 80 reģistrētiem kūlas ugunsgrēkiem, 
savukārt Rucavas novadā jau otro gadu pēc kārtas nav reģistrēts neviens 
kūlas ugunsgrēks. Šogad pirmais kūlas ugunsgrēks Kurzemē reģistrēts jau 
7. februārī Liepājā. 

Ik pavasari ir iedzīvotāji, kuri cenšas savest kārtībā savas nesakoptās te-
ritorijas, dedzinot pērno zāli. Daļu teritorijas nodedzina bērni vai pusaudži, 
spēlējoties ar sērkociņiem vai apzināti dedzinot pērno zāli, bet daļa kūlas 
ugunsgrēku izceļas no nepieskatītiem ugunskuriem vai nevērīgi izmestiem 
izsmēķiem. VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir bīstama – tā ir nekon-
trolējama, jo liesmas var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām, tā nodara 
būtisku kaitējumu dabai, jo iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus, sīkdzīvniekus 
un putnu ligzdas. 

Jāņem vērā, ka par kūlas dedzināšanu fizisko personu var sodīt ar naudas 
sodu no 280 līdz pat 700 eiro, bet Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-
dekss par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļau-
šanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām 
no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 eiro. Tā-
pat kā iepriekšējos gados, arī šogad VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta die-
nestu, kuram sniedz informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir degusi kūla, 
zemes īpašniekiem tiek samazināts Eiropas Savienības platību maksājums.

Lai samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu, nepieciešama aktīva pašvaldī-
bu iesaistīšanās, gan sakopjot teritoriju, gan kontrolējot pašvaldībā esošo 
īpašumu sakārtošanu. Ja visi zemes īpašnieki un nomnieki ievērotu zemes 
apsaimniekošanas prasības, tiktu novērsta  kūlas veidošanās un ugunsgrēku 
izcelšanās iespējamība.

VUGD aicina iedzīvotājus sakopt sev piederošās teritorijas bez kūlas de-
dzināšanas un gadījumos, ja ir izcēlies kūlas ugunsgrēks, nekavējoties zvanīt 
VUGD uz tālruni 112.

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas
vecākā speciāliste Kurzemē anete Strazdiņa,

tel. 22307684, epasts: anete.strazdina@vugd.gov.lv 

Aprīļa pirmajā datumā, kad 
visā pasaulē atzīmē Starptautis-
ko joku dienu, Pāvilostas pilsē-
tas kultūras namā tika atzīmēta 
kāda cita skaista jubileja – Pā-
vilostas daiļdārznieku interešu 
kopa “Sārtene” svinēja savas pa-
stāvēšanas 30. gadadienu.

Pasākuma vadītāji Daiga un 
Einārs jubilejas reizi iesāka ar 
Kārļa Ulmaņa vārdiem: “Ikkatrs 
no mums top svērts un vērtēts 
nevis pēc tā, ko viņš apsolās 
darīt, bet pēc tā, ko viņš patiesi 
izdarījis!” Un tā jau trešo desmi-
tu interešu kopas “Sārtene” da-
lībnieces rūpējas par Pāvilostas 
pilsētas sakoptību un košumu, 
daudzajās pilsētas dobēs dēstot 
skaisti ziedošas puķes un košum-
krūmus. 

Viss aizsākās 1987. gadā, 
kad rosīgās pāvilostnieces vēlē-
jās darīt vairāk ne tikai savās sē-
tās un dārzos, bet arī pilsētā. Tā, 
dažām sievām sanākot kopā ne-
lielajā Pāvilostas kultūras nama 
telpā, tika nolemts dibināt daiļ-
dārznieku interešu kopu “Sārte-
ne”. Kopa savu darbību uzsāka 
turpat kultūras namā toreizējās 
vadītājas Ingunas Blaubārdes 
paspārnē. Un no pašiem pirmsā-
kumiem tajā vēl darbojas četras 
sievas – Velta Citskovska, Vizma 
Ģēģere (seniore), Melita Špic-
kofa un Marta Rolmane. Viņas 

“Sārtene” atzīmē 30. jubileju

jubilejas reizē tika īpaši godātas 
un sveiktas. Ilgus gadus “Sārte-
ni” vadīja Biruta Lanka, vēlākos 
gadus arī Baiba Arāja, Marta 
Rolmane, Gunita Vērniece, bet 
pašreiz interešu kopu vada Velta 
Citskovska un tajā aktīvi darbo-
jas divpadsmit dalībnieces. 

Svētku reizē pasākuma vadī-
tāji ļāva mazliet atgriezties pa-
gātnē, atceroties “Sārtenes” dar-
bības priekšsākumus, kad nebija 

tādi laiki kā šodien, kad daudz in-
formācijas un ideju varam smel-
ties internetā, toreiz nācās idejas 
gūt pieredzes braucienos, žurnā-
los un citam no cita. Tā daudzreiz 
“Sārtenes” dalībnieces sēdās 
autobusā un apbraukāja Latvi-
jas tuvākos un tālākos nostūrus, 
skatoties un mācoties, lai redzēto 
ieviestu arī Pāvilostā. Tika pirkti 
stādi, nestas puķes un krūmi no 
pašu mājām, lai pāvilostnieki un 

viesi varētu priecāties par kopīgi 
izdaiļoto pilsētu.

Labus vēlējumus interešu 
kopas dalībniecēm un veiksmī-
gu turpmāko darbību “Sārtenei” 
vēlēja Pāvilostas kultūras nama 
vadītāja Silva Vārsberga, Pāvilos-
tas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons, Pāvilostas 
senioru nodibinājums “Varavīk-
sne” un Pāvilostas novada Tūris-
ma informācijas centra vadītāja 

Mairita Tumpele.
Jubilejas reizē ar jauku kon-

certu un visu iemīļotām dzies-
mām uzstājās Ventspils bigbenda 
kvartets. Bet turpinājumā klāt-
esošie tika aicināti uz neformālu 
pasākumu ar mūziku un dejām, 
kā arī uz svētku kūku un jautrām 
rotaļām.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova
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Pāvilostas jaunā ciemata piemājas dārziņos upe-
ņu krūmiem ir izplatījusies nejauka dubultslimī-
ba. Manas konsultācijas, ieteikumi un pārrunas ar 
īpašniekiem negūst lielu atsaucību, tāpēc nolēmu 
šo problēmu aprakstīt. Kaut gan jāatzīst, ka jaunā-
ka gadagājuma dārziņu īpašnieki mani pat aicina 
apskatīt viņu upeņu krūmus.

Vispirms aprakstīšu ražas zuduma slimības mi-
koplazmas ierosinātājas –  upeņu pumpuru ērces. 
Pašlaik pumpuri, kuros dzīvo šīs ērces, ir labi redza-
mi: tie ir daudz lielāki un apaļāki, atgādina “kāpost-
galvas”. Pa ziemu tajos mīt līdz pat pāris tūkstošiem 
ērču un to kāpuri, tie apskatāmi tikai mikroskopā, 
ir no 0,15 līdz 0,30 mm gari, bālgani. Pavasarī šie 
pumpuri vēl vairāk uzbriest, tos nevar nepamanīt. 
Gaisam sasilstot virs +5 grādiem, pieaugušās ērces 
pumpuros dēj olas, pēc 2 – 3 nedēļām arī jaunā pa-
audze atstāj pumpurus. Inficētie pumpuri izplaukst, 
bet sažūst. Mūsu dārziņos ir pat tādi krūmi, kuros 
divas trešdaļas ir šādu pumpuru, ogu tur nebūs.

Tagad par pašu slimību. Šīs ērces pārnēsā sli-
mību, ko sauc par infekciozo mikoplazmu. Vizuāli 
krūmiem var novērot šādas pazīmes: lapas sīkas, 
šaurākas, tām asimetrisks dzīslojums un dzelteni 
mozaīkveida plankumi. Ziedi slimajam krūmam ir 

ar violetu nokrāsu, ogas no tiem neattīstās. 
Ja upeņu krūmiem tik tikko parādās piebriedu-

šie pumpuri ar ērcēm, tie steidzīgi jānolasa un jā-
sadedzina vai jāizgriež zari un jāsadedzina. Sevišķi 
jāpēta jauno celmiņu pumpuri. Ja infekcija ielaista, 
vienīgais ceļš ir izrakt krūmus un sadedzināt, kā 
es to esmu darījusi ar kaimiņu novārtā atstātā un 
aizlaistā dārza upenēm.

Ar šo slimību jācīnās visiem dārzu īpašniekiem, 
neviens upeņu krūms no tā nav pasargāts. Ērces pa-
šas nelido, bet, tā kā tās ir mikroskopiskas, pārvie-
tojas ar vēja palīdzību, kukaiņiem, putniem un arī 
ar cilvēku starpniecību, darba rīkiem, apģērbu u.c.

Ķīmisko līdzekļu (decis, mitaks) pielietošana ir 
neefektīva kaitēkļu slēptā dzīvesveida dēļ. Ja pum-
puri tikko parādījušies, to ir bijis maz vai ir nolasīti, 
var krūmu smidzināt ar 20% vārāmās sāls šķīdumu, 
t.i., uz 1 spaini ūdens ņem 1 kg sāls.

Augļkopji iesaka stādīt pret šo slimību izturīgas 
upeņu šķirnes krūmus, piemēram, “Zagadku”. No 
inficētā krūma nekādā gadījumā nedrīkst ņemt stā-
dāmo materiālu!

Cerot uz sapratni, bioloģijas un ķīmijas 
skolotāja Valentīna Masko

UZMANĪBU! UPEŅU PUMPURU ĒRCE! vUgd atgādina: kūlas dedzināšana apdraud 
cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!
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Zemkopības ministrija (ZM) 
aicina zivsaimniecības nozares 
uzņēmējus un jaunos darbiniekus 
pieteikties balvai “Lielais loms 
2017”. Balvas mērķis ir veicināt 
zivsaimniecības nozares attīstī-
bu un nozīmīgumu sabiedrībā. 
Izvirzīt pretendentus konkursam 
aicināti ne tikai paši zivsaimnie-
cības nozares uzņēmumi un ne-
valstiskās organizācijas, bet arī 
pašvaldības.

Pretendenti gada balvai “Lie-
lais loms 2017” tiks vērtēti nomi-
nācijās “Gada zvejas uzņēmums”, 
“Gada akvakultūras uzņēmums”, 
“Gada uzņēmums zivju apstrādē” 
un “Jauns un daudzsološs noza-
rē”. Otro gadu tiks pasniegta balva 
nominācijā “Ieguldījums zivsaim-
niecības popularizēšanā”. Pietei-
kumi nominācijām jāiesniedz SIA 
“Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” konsultāciju bi-
rojos vai Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) reģionālajās lauksaimniecī-
bas pārvaldēs, vai LAD Centrālajā 
aparātā, Klientu apkalpošanas 
daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 
līdz 2017. gada 1. jūnijam.

“Šogad kopā ar nozares pār-
stāvjiem esam nolēmuši, ka uz-

ņēmumi tiks vērtēti tradicionālā 
veidā atsevišķās darbības jomās 
– zvejniecībā, akvakultūrā un ziv-
ju apstrādē. Sadalot balvas preten-
dentu loku atsevišķās kategorijās, 
mēs ceram, ka tādējādi tiks ņem-
ta vērā katras jomas specifika un 
izcelti labākie konkrētā uzņēmēj-
darbības veida sasniegumi. Lielu 
atsaucību pagājušajā gadā guvām 
nominācijā par zivsaimniecības 
popularizēšanu, tāpēc arī šogad 
piešķirsim balvu labākajam šajā 
kategorijā. Vērtēsim arī jaunos 
darbiniekus, kas ar savu inicia-
tīvu un darbu devuši būtisku ie-
guldījumu kāda zivsaimniecības 
uzņēmuma attīstībā. Lai gada no-
galē mēs ar prieku atskatītos uz 
nozarē sasniegto, aicinu zivsaim-
nieku organizācijas, kā arī vietē-
jās pašvaldības būt aktīvām un 
pieteikt pretendentus šai balvai,” 
norāda zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs.

Tāpat šogad tiks pasniegta 
balva “Par mūža ieguldījumu ziv-
saimniecībā”, kas tiek piešķirta 
personai par ilgstošu un nozīmīgu 
ieguldījumu zivsaimniecības no-
zares attīstībā. Pretendentus šai 
balvai var izvirzīt zivsaimnieku 

Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra atgādina, ka, lai pieda-
lītos ceļu satiksmē, kā arī pirms 
pavasara darbu uzsākšanas, 
traktortehnika un tās piekabes 
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai 
tehniskajai apskatei. Apskates 
laikā vadītājam līdzi jābūt trak-
tortehnikas vadītāja apliecībai, 
tehnikas reģistrācijas apliecībai 
un jābūt derīgai OCTAS polisei. 
Samaksa par apskati tiek veikta 
pie inspektora.

No 2017. gada 30. jūnija par 
Valsts tehniskās uzraudzības 

Apdzīvota vieta Datums Laiks Norises vieta

Pāvilosta 15.05 10.30 Dzintaru ielā 73, Pāvilostā

Vērgale 17.05. 10.30 Mehāniskajās darbnīcās Vērgalē

Ziemupe 17.05. 12.00 Pie Ziemupes tautas nama

Saraiķi 17.05. 13.00 Šķēdes ielā 1

Saka 15.05. 13.30 Pie pagastmājas

traKtortehniKaS iKgadējāS valStS tehniSKāS 
apSKateS laiKi Un vietaS pāviloStaS novadā

Notiks traktortehnikas ikgadējā
valsts tehniskā apskate Pāvilostas novadā

sniegtajiem pakalpojumiem va-
rēs samaksāt TIKAI ar bezskaid-
ras naudas maksājumu.

Uzziņas pa tālruni 29437351 
vai 20000450, kā arī mājaslapā 
www.vtua.gov.lv.

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
informē, ka no šā gada 11. aprīļa 
līdz 22. maijam lauksaimnieki 
var pieteikties platību maksāju-
miem, iesniedzot vienoto iesnie-
gumu. Pēdējā diena, kad atbalsta 
maksājumiem varēs pieteikties ar 
kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs.

Pieteikties platību maksāju-
miem būs iespējams LAD Elek-
troniskajā pieteikšanās sistēmā 
(EPS) tieši tāpat, kā tas tika darīts 
2016. gadā. 

Tā kā daudziem lauksaimnie-
kiem nav pieejams dators ar inter-
neta pieslēgumu, kā arī nav nepie-
ciešamo datorprasmju, lai varētu 
iesniegt iesniegumu EPS, LAD 
platību maksājumu iesniegu-
mu pieņemšanas laikā organizē 
klātienes konsultācijas daudzos 
pagastu centros, lai palīdzētu 
klientiem aizpildīt pieteikumus 
elektroniski. Lauksaimniekiem 

bez maksas būs iespēja iesniegt 
pieteikumus gan minēto konsultā-
ciju laikā, gan arī apmeklējot LAD 
klientu apkalpošanas centrus. In-
formāciju par klātienes konsultā-
ciju laikiem un norises vietām var 
lasīt LAD mājaslapā izvēlnē “Pie-
teikšanās platību maksājumiem 
elektroniski”. 

LAD vērš uzmanību, ka, pie-
sakoties platību maksājumiem 
elektroniski, lauksaimniekiem ir 
daudz būtisku ieguvumu. Viens 
no tiem ir iespēja saņemt mak-
sājumus ātrāk. Būtiski, ka EPS 
kļūdas ir iespējams novērst jau 
pieteikuma iesniegšanas brīdī, 
tas savukārt ļauj izvairīties no 
sankcijām. LAD var pagūt nosū-
tīt arī brīdinājumus par kļūdām, 
savukārt lauksaimnieks paspēs 
līdz 25. jūnijam iesniegt laboju-
mus, nesaņemot par to sankcijas. 
Šādus labojumus nebūtu iespē-

jams konstatēt papīra formātā ie-
sniegtajos iesniegumos. Sistēma 
sniegs brīdinājumus arī gadīju-
mos, ja klients aizmirsīs pieteik-
ties kādam no atbalsta veidiem, 
ko būtu iespējams saņemt, kā 
arī neļaus pieteikt neatbilstošas 
platības.

Jautājumu un neskaidrību ga-
dījumā lauksaimnieki var saņemt 
konsultācijas jebkurā LAD klien-
tu apkalpošanas centrā klātienē, 
rakstot epastu: klienti@lad.gov.lv 
vai zvanot uz informatīvo tālruni 
67095000.

Atbalstu sniegs arī Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs.

 
Sabiedrisko attiecību daļas 

vadītāja Kristīne Ilgaža,
tālrunis 67027830 vai 

67027384, epasts: 
kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Izsludina pieteikšanos gada balvai 
zivsaimniecībā “Lielais loms 2017”

n e v a l s t i s -
kās organi-
zācijas un 
pašvaldības. 
Lai pieteiktu pretendentus balvai 
“Par mūža ieguldījumu zivsaim-
niecībā”, līdz 2017. gada 1. jūni-
jam jāiesniedz pieteikumu ZM 
Preses un sabiedrisko attiecību 
nodaļā, Rīgā, Republikas laukumā 
2, 2302. telpā (tālr. 67027622), e
pasta adrese: viktorija.kalnina@
zm.gov.lv.

Katrā nominācijā noteiks vie-
nu laureātu, kurš saņems balvu 
“Lielais loms 2017”, ZM diplomu 
un naudas balvu, kā arī veicinā-
šanas balvu saņēmējus. Plānots, 
ka laureātu godināšanas pasā-
kums notiks 2017. gada nogalē 
Jūrmalā.

Iepazīties ar gada balvas “Lie-
lais loms 2017” nolikumu, vēr-
tēšanas kritērijiem, pieteikuma 
veidlapu un iesniedzamo informā-
ciju var ZM tīmekļvietnes sadaļā 
“Lielais loms”.

Sabiedrisko attiecību speciā-
liste Viktorija Kalniņa,

tālrunis 67027622, epasts: 
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

No 11. aprīļa varēs pieteikties 
platību maksājumu saņemšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu apakšpasākumā “At-
balsts uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai, attīstot mazās lauku saim-
niecības”. Projektu iesniegumu 
pieņemšana notiks no 2017. gada 
1. līdz 30. jūnijam. 

Atbalsta pasākuma mērķis 
ir veicināt mazo lauku saimnie-
cību konkurētspēju, paaugstinot 
to ražošanas produktivitāti, efek-
tivitāti, atbalstot kooperāciju un 
tirgus pieejamību. Mazās lauku 
saimniecības varēs saņemt 15 000 
eiro vienreizēju atbalstu ražošanas 
attīstībai.

Atbalsta pretendentam projek-
ta iesniegumu, kas ietver darījum-
darbības plānu, jāsagatavo sadar-
bībā ar lauksaimniecības nozarē 
strādājošu konsultāciju pakalpo-
juma sniedzēju. Apstiprināto kon-
sultāciju pakalpojumu sniedzēju 
saraksts pieejams LAD mājaslapā, 
izvēlnē “Atbalsta veidi” – “Projekti 
un investīcijas”.

Otrās kārtas pieejamais kopē-
jais publiskais finansējums ir 18 

747 336 eiro. Informācija par finan-
sējuma sadalījumu pa LAD reģionā-
lajām lauksaimniecības pārvaldēm, 
kā arī projekta iesnieguma veidlapa 
pieejama LAD mājaslapā. 

Finansējums tiek piešķirts 
Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
un Lauku attīstības programmas 
pasākuma “Lauku saimniecību un 
uzņēmējdarbības attīstība” ietva-
ros.

 Projektu iesniegumi jāie-
sniedz, izmantojot LAD Elektro-
niskās pieteikšanās sistēmu vai 
ievērojot “Elektronisko dokumentu 
likumu”, vai personīgi LAD reģio-
nālajās lauksaimniecības pārval-
dēs vai LAD Centrālajā aparātā, 
Zemkopības ministrijas Klientu 
apkalpošanas centrā, Rīgā, Repub-
likas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 
67095000).

  
Sabiedrisko attiecību daļas 

vadītāja Kristīne Ilgaža,
tālrunis 67027830 vai 

67027384, epasts: 
kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Būs pieejams atbalsts 
mazo lauku saimniecību attīstībai

nodarbinātības valsts aģentūras (nva) liepājas filiāle un eiro-
pas valstu nodarbinātības dienestu tīkls (eUreS) 2017. gada 25. 
aprīlī no plkst. 10.00 līdz 13.30 viesnīcā “līva” organizē semināru 
liepājas pilsētas un novada darba devējiem. 

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar Liepājas, Latvijas un Eiropas 
darba tirgus situāciju, NVA un NVA EURES pakalpojumiem darba devējiem 
un palīdzību darbinieku piesaistei, kā arī iespējām uzņēmējiem saņemt 
finansiālu atbalstu, iesaistoties NVA aktīvās nodarbinātības pasākumos.

Papildus NVA ekspertiem seminārā ar pieredzi NVA projektu izman-
tošanā dalīsies paši uzņēmēji, kā arī varēs iepazīties ar informāciju par 
uzņēmēju iespējām nodarbināt ārvalstu praktikantus “Erasmus+” prog-
rammas ietvaros, tiks stāstīts arī par uzņēmumu darbinieku iespējām do-
ties mācībās.

Aicinām jūsu uzņēmuma pārstāvjus piedalīties organizētajā seminārā 
un izmantot tā iespējas. 

Semināram var pieteikties, aizpildot reģistrācijas anketu līdz 20. 
aprīlim vietnē: https://goo.gl/forms/qcaWsX7jGcmF7Mbj2. 

 Seminārs ir bezmaksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta kafijas pauze.
Papildu informāciju var iegūt pie pasākuma organizatora, NVA Liepā-

jas filiāles EURES konsultanta Andra Segliņa, mob. tālr. 26591666, epasts: 
Andris.Seglins@nva.gov.lv.

UZaiCinājUmS piedalītieS darBa devējU Seminārā

aicinām visus, kuri vēlas aktīvi iesaistīties un paveikt ko labu 
apkārtējās vides, sava novada un latvijas labā, piedalīties tradicio-
nālajā pavasara talkā! šā gada talkā turpināsim vākt atkritumus un 
pievērsīsimies vides sakopšanas darbiem, lai mūsu novads kļūtu 
sakoptāks un skaistāks.

pieKtdien, 21. aprīlī

ZiemUpeS centrā talka no plkst. 9.00,  
atbildīgā persona Daina Vītola (tālr. 29437166).

SeStdien, 22. aprīlī

pāviloStā plkst. 9.00 pulcēsimies pie 
pāvilostas novada tiC, dzintaru ielā 2. Atbildīgā persona Alfrēds Ma-
gone (tālr. 26405900).

vērgalē plkst. 9.00 pulcēsimies pie vērgales pagasta pārval-
des. Atbildīgā persona Jānis Vitrups (tālr. 29183648).

SaraiķoS plkst. 9.00 pulcēsimies pie Saraiķu bibliotēkas. Līdzi 
jāņem darbarīki – lāpsta, grābeklis vai kaplis! Atbildīgā persona Ingūna 
Kopštāle, tālr. 26829626.

ZiemUpē plkst. 9.00 pulcēsimies Ziemupes kapsētā. Līdzi jāņem 
darbarīki – zāģi, trimmeri, grābekļi. Atbildīgā persona Skaidrīte Blūma, 
tālr. 26128414.

TALCINIEKI TIKS NODROŠINĀTI AR ATKRITUMU MAISIEM!
Ja jums ir zināms kāds piesārņots dabas stūrītis, kuru, jūsuprāt, vaja-

dzētu sakopt, vai ir radušās kādas neskaidrības, lūgums sazināties ar at-
bildīgajiem par talku – Pāvilostā ar Alfrēdu Magoni pa tālruni 26405900, 
Vērgalē ar Jāni Vitrupu pa tālruni 29183648.

Nāciet paši un aiciniet līdzi citus!

pāviloStaS novada SaKopšanaS talKa
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3. martā Vērgales kultūras namā notika ģimeņu at-
pūtas vakars. Tas bija patīkami pavadīts laiks ģimenes 
un tuvāko draugu lokā, tā bija atpūta no darba, rūpēm 
un jaunu spēku uzņemšana.  

Arī šogad tika sveikti tie pāri, kuri laulībā nodzīvoju-
ši krietnu gadu skaitu. Bet vispirms tika sveikti divi pāri 
– viengadnieki, kuri vienojušies laulības saitēm pavisam 
nesen – Agnese un Dairis SEMENKOVI un Egita un Rit-
vars FRANČI. Bet lielajā “Goda grāmatā” šogad atkal asto-
ņi jauni ieraksti, tur parakstījušās mūsu stiprās ģimenes. 
Pāris ar vislielāko kopā nodzīvoto gadu skaitu 40 – Ind-
ra un Jānis AIZSTRAUTI, bet 35 gadus kopā ir Lolita un 
Indulis ŠLANKI. Divas ģimenes var lepoties ar 30 kopā 
nodzīvotiem gadiem – tie ir Sarmīte un Olafs BEĶERI un 
Guna un Aivars LAUMAŅI. 15 gadus kopā ir Aiga un An-
dis TROFIMOVI. Savukārt 10 gadu ilgu kopdzīvi atzīmēja 
trīs pāri – Simona un Aksels RAIZERI, Gerda un Agnis 
AIZSTRAUTI un Sandra un Ervīns NERETI. Visiem bija 
iespēja ar saviem draugiem fotografēties kultūras nama 
vestibilā ierīkotajā  foto stūrītī. Daži izmantoja iespēju ie-
mūžināt jaukus mirkļus kopā ar aktieri Kristapu Rasimu.

Par omulīgu atmosfēru visa vakara garumā gādāja un 
to vadīja populārais un labi zināmais aktieris Kristaps Ra-
sims. Omulīgā gaisotnē Kristaps Rasims, ko cilvēki pazīst 
arī kā Jezupu no “Ugunsgrēka”, gan dziedāja un spēlēja ģi-
tāru, gan veltīja daudz jauku un mīļu vārdu mīlestībai un 
ģimenei, un cilvēki viņā ieklausījās. Uz dejām visus aicināja 
muzikālā apvienība “Tomēr jāpadomā” – Sanita un Renārs. 
Deju pauzēs Kristaps bija sarūpējis dažādus konkursus un 
atrakcijas, kas labākajiem ļāva tikt arī pie jaukām balvām. 
Un varbūt pēc gadiem cilvēki teiks: “Vai atceries to dienu, 
kad ģimeņu vakarā viesojās Kristaps Rasims?” 

Uz tikšanos nākamajā gadā! 
Vita Braže 

Plašāku foto apskatu par pasākumu skatieties vietnē 
www.pavilosta.lv sadaļā “Fotogalerijas”.

“Vēl atceros to dienu, to skatienu vienu…”

ritvars un egita franČi. 

dairis un agnese SemenKovi. 

jānis un indra aiZStraUti. 

lolita un indulis šlanKi.

Sarmīte un olafs Beķeri.

guna un aivars laUmaŅi. aiga un andis trofimovi.

Simona un aksels raiZeri.

gerda un agnis aiZStraUti.

Sandra un ervīns nereti.
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31. martā Pāvilostas novada 
pašvaldības delegācija, kurā 
bija domes priekšsēdētājs Ul-
dis Kristapsons, pašvaldības 
projektu koordinatore Vizma 
Ģēģere un Pāvilostas novadpēt-
niecības muzeja vadītāja Irina 
Kurčanova, viesojās Palangas 
kūrorta muzejā.

Viesošanās mērķis bija pa-
rakstīt sadarbības līgumu, kurš 
paredz daudzveidīgu sadarbību 
kopējo interešu jomās – stiprināt 
sadraudzību, īstenot kopīgus pēt-
niecības darbus, kopā piedalīties 
Eiropas projektos, savstarpēji 
mainīties ar izstādēm un darba 
pieredzi, veicināt nozares izaug
smi šajā reģionā. 

Par šāda sadarbības līguma 
nepieciešamību abi muzeji vie-
nojās jau pērnā gada oktobrī, 
kad Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja vadītāja un pašvaldības 
projektu koordinatore pirmo rei-
zi viesojās Palangā un tikās ar  
Palangas kūrorta muzeja vadī-
tāju Jūrati, lai apspriestu kopīgi 
iesniegtā Eiropas Savienības pār-
robežu LIT/LAT projekta “Pavi-
losta. Maritime inspired history” 
virzības gaitu un īstenojamiem 
mērķiem. 

Palangas kūrorta muzejā pa-
godināt svinīgo sadarbības līgu-
ma parakstīšanu bija uzaicināti 
arī Palangas domes priekšsēdē-

tāja vietnieks Rimants Antans 
Mikalkēns, Palangas Kultūras 
departamenta vadītājs Roberts 
Trautmans un Palangas adminis-
trācijas direktore Violeta Stasko-
niene.

Pēc svinīgās procesijas mu-
zeja vadītājs piedāvāja viesiem 
nelielu ekskursiju pa muzeja 
telpām, lai aplūkotu esošās eks-
pozīcijas un izstādes. Viena no 
izstādēm, kas šobrīd apskatāma 
Palangas kūrorta muzejā, ir Pā-
vilostas novadpētniecības muze-
ja krājuma izstāde “Dod, jūriņa, 
sudrabiņu!”, kurā gandrīz 20 fo-
togrāfijās atainoti Pāvilostas zvej-
nieki un zveja Baltijas jūrā. Izstā-
de Palangas kūrorta muzejā būs 
aplūkojama līdz maija beigām.

Tikšanās reizē Pāvilostas no-
vada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons uzsvēra, ka ne vien-
mēr mēs apzināmies muzeju, kā 
Palangas, tā arī Pāvilostas un 
daudzu citu muzeju, svarīgo no-
zīmi sabiedrībā, jo bez pagātnes 
nav nākotnes, bet pagātnes un 
daudzu vēsturisko faktu šūpulis 
un glabātājs ir muzejs. Priekš-
sēdētājs pateicās Pāvilostas no-
vadpētniecības muzeja vadītājai 
Irinai Kurčanovai un Palangas 
kūrorta muzeja vadītājam Jūra-
tim Viktoram Liachovičam par 
veiksmīgi uzsākto sadarbību, 
īstenojot ES pārrobežu LIT/LAT 

no labās: palangas domes priekšsēdētāja vietnieks rimants antans mikalkēns, palangas 
kūrorta muzeja vadītājs jūratis viktors liachovičs, pāvilostas novada domes priekšsēdē-
tājs Uldis Kristapsons, palangas Kultūras departamenta vadītājs roberts trautmans, pāvil
ostas novadpētniecības muzeja vadītāja irina Kurčanova un pāvilostas novada pašvaldības 
projektu koordinatore vizma Ģēģere.

Pāvilosta paraksta sadarbības līgumu ar Palangu
projektu, attīstot muzeju darbību 
un piedāvājot saviem apmeklētā-
jiem arvien jaunas iespējas izzi-
nāt vēstures faktus.

Pasākuma izskaņā Pāvilos-
tas novada domes priekšsēdētājs 
uzaicināja Palangas delegāciju 
apmeklēt un iepazīt Pāvilostas 
novadu un Pāvilostas novadpēt-
niecības muzeju.

 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Marita Kurčanova
 

Fo
to

: M
. K

ur
ča

no
va

11. martā, skaistā un sau-
lainā sestdienā, Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā notika 
pirmais bērnu un jauniešu sa-
dziedāšanās festivāls “MARTA 
VĒJOS”. Pasākuma autore un 
Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama bērnu vokālo ansambļu 
vadītāja Aija Gertsone norādī-
ja, ka doma par šādu sadzie-
dāšanās festivālu bērniem un 
jauniešiem bijusi jau sen, tā-
pēc patiess prieks, ka beidzot 
šāds pasākums notiek, un ce-
rams, ka tas kļūs par ikgadēju 
tradīciju, kurā dziedāt griboši 
bērni un jaunieši varēs uzstā-
ties Pāvilostā.

Dziedātāju priekšnesumus 
vērtēja nopietna žūrija – Pāvil
ostas novada Bērnu un jauniešu 
centra vadītāja Sintija Spriņģe, 
Vērgales pamatskolas sporta 
skolotājs Einārs Vārsbergs un 
Liepājas Universitātes studente 
Terēze Cābele.

Pasākumā piedalījās paš-
māju bērnu vokālā ansambļa 
“Burbulīši” jaunākā un vidē-
jā vecuma grupa un jauniešu 
ansamblis “Stella amare”, kā 
arī Pāvilostas vidusskolas un 
sākumskolas meiteņu popgru-
pas, Vaiņodes kultūras nama 
popgrupa “Ūbelītes” un Vērga-
les pamatskolas vokālais an-
samblis, lielisku sniegumu uz 
skatuves rādīja arī solistes no 
Vērgales un Pāvilostas. 

Pēc gandrīz 20 priekšnesu-
mu noklausīšanās žūrija devās 
apspriesties, lai godīgi un pēc 
nopelniem sadalītu visas nomi-

Pirmais bērnu sadziedāšanās festivāls “MARTA VĒJOS”

nācijas. Savukārt festivāla dalīb-
nieki un zālē sēdošie klausītāji 
varēja piedalīties mīklu minēša-
nā, par pareizo atbildi saņemot 
konfekti.

Žūrijas gala lēmums ilgi 
nebija jāgaida, tā lēma šādi:

l nomināciju “Stilīgākā 
grupa” ieguva Pāvilostas vi-
dusskolas meiteņu popgupa 
“K.R.A.M.S.”;

l nominācija “Radošākā gru-
pa” – Pāvilostas vidusskolas sā-
kumskolas meiteņu popgrupai;

l nomināciju “Skanīgākais 
priekšnesums” ieguva soliste no 
Vērgales – Liene Pāvila;

l nominācija “Krāšņākais 

priekšnesums” pienācās Vērga
les pamatskolas bērnu vokāla-
jam ansamblim;

l nomināciju “Vētrainākais 
priekšnesums” ieguva Pāvilos-
tas kultūras nama bērnu vokā-
lā ansambļa “Burbulīši” vidējā 
grupa;

l nomināciju “Saulainākais 
priekšnesums” saņēma soliste 
no Pāvilostas – Krista Karlsone;

l nomināciju “Smaidīgākā 
grupa” ieguva Pāvilostas kul-
tūras nama jauniešu ansamblis 
“Stella amare”;

l nominācija “Atraktīvākā 
grupa” tika Vaiņodes kultūras 
nama popgrupai “Ūbelītes”;

l nomināciju “Drosmīgākā 
uzstāšanās” ieguva soliste no 
Vērgales – Viktorija Edija Vih-
mane;

l nomināciju “Pavasarīgā-
kais priekšnesums” piešķīra 
Pāvilostas kultūras nama bēr-
nu vokālā ansambļa “Burbulīši” 
jaunākajai grupai.

Katrs sadziedāšanās festivā-
la dalībnieks piemiņai no jaukā 
pasākuma saņēma suvenīru un 
diplomu. Tāpat tika teikti dau-
dzi paldies gan par pasākuma 
organizēšanu un vadīšanu, gan 
par jauko uzņemšanu, kā arī ar 
pavasarīgiem ziediem Pāvilostas 
bērni un jaunieši sveica vokālo 

ansambļu vadītāju Aiju Gertsoni 
vārda dienā. 

Turpinājumā ikviens festivā-
la dalībnieks tika aicināts baudīt 
Pāvilostas kultūras nama sarū-
pēto svētku kliņģeri un nelielās 
uzkodas, bet pēc tam visi iesais-
tījās jautrās rotaļās un spēlēs, ko 
organizēja un vadīja Pāvilostas 
novada Bērnu un jauniešu cen-
tra vadītāja un dalībnieki.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova

Plašāku foto apskatu par pa-
sākumu skatieties vietnē www.pa-
vilosta.lv sadaļā “Fotogalerijas”.
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Jaukā un nepiespiestā gai-
sotnē 7. martā Ziemupē no-
ritēja tikšanās ar rakstnieci, 
dzejnieci, dziesminieci un vi-
sādi citādi jauku cilvēku Janu 
Egli.

Pārrunājām viņas stāstu krā-
jumu “Gaismā”. Īpašas attiecī-

bas ziemupniekiem ir ar stāstu 
“Aiziet jūriņā!”. Tas uzrakstīts, 
balstoties uz kādu senu notiku-
mu Ziemupē. Tikšanās reizē klāt 
bija Dagnija un Biruta, kuras ir 
šī notikuma patiesās dalībnie-
ces. Aizdomāties lika stāstā at-
spoguļotā sakritība ar reālajiem 

faktiem, jo ne viss Janai tika iz-
stāstīts. Prieku Sieviešu dienas 
priekšvakarā mums sniedza arī 
Janas un viņas dēla Jāņa dziedā-
tās dziesmas.

Ziemupes bibliotēkas 
vadītāja Daina Vītola

“Bērnu žūrijas” eksperti ciemojas Brocēnos
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Aiziet jūriņā!

Pāvilostas bibliotēkā noslē-
gusies lasīšanas veicināšanas 
programma “Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2016”.

“Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija” ir kļuvusi par ilggadēju 
tradīciju kā Latvijā, tā arī Pāvilos-
tas bibliotēkā. 2016. gadā lasīša-
nas maratonā iesaistījās 19 969 
lasītāji no 712 Latvijas bibliotē-
kām. Pāvilostas bibliotēkā šajā 
programmā iesaistījās 43 lasītāji, 
bet līdz beigām izturēja 25 dalīb-
nieki.

Čaklākie lasītāji 16. martā 
devās noslēguma ekskursijā uz 
Brocēniem, kur viņus sagaidīja 
“Ripo auto” pārstāvis Zigmunds 
Zaļenko, kurš ieguvis balvu “Lat-
vijas lepnums” nominācijā “Ie-
dvesmotājs”. Viņš vairāk nekā 
10 gadu laikā Brocēnos kļuvis 
gandrīz vai par neaizstājamu 
cilvēku, jo iedvesmo bērnus un 
jauniešus, brīvprātīgi māca tiem 
dažādas sociālās prasmes, kopīgi 

realizē daudzas idejas, ir koka 
auto modeļu gatavošanas aizsā-
cējs.

Brocēnos pie Zigmunda lasī-
tāji apskatīja dažādus interesan-
tus objektus, kuri pirms dažiem 
gadiem  tapuši vasaras nomet-
nes laikā, bet pati interesantākā 
likās kukaiņu viesnīca – koka 
būdiņa, kurā izurbti neskaitāmi 
daudz caurumu, lai kukaiņiem 
būtu, kur pārziemot. Tādējādi 
Zigmunds bērniem iemāca ne 
tikai strādāt ar darbarīkiem, 
bet viņi arī apgūst bioloģiju. Ku-
kaiņu viesnīcai sekojusi putnu 
viesnīca – 80 putnu mājiņas, ko 
izgatavojuši jauniešu centra ap-
meklētāji.

Tālāk ceļš veda uz kultūras 
centru, arī tur Zigmunds reali-
zē savas idejas. Viņš izsmeļoši 
pastāstīja par darbu ar bērniem 
un jauniešiem, par automode-
ļiem un auto sacensībām. Bērni 
ar lielu aizrautību klausījās Zig-

munda stāstījumā, un tas visus 
iedvesmoja sākt mašīnas izgata-
vot pašiem, bet vispirms gan tika 
iemēģināta trase jau ar gatava-
jiem koka automodeļiem. Auto 
sacensības notiek 10 metrus garā 
trasē, kuru palīdzējuši izveidot 
vairāki uzņēmumi un  Brocēnu 
pašvaldība. Vissarežģītākā trases 
daļa ir fotofinišs, kas ar precizitā-
ti līdz sekundes simtdaļai nosaka 
uzvarētāju.

Pēc tam katram bija jāga-
tavo savs automodelis – bērni 
zāģēja, slīpēja, krāsoja, līmēja 
un darīja citas lietas, lai tiktu 
pie sava koka auto. Par dizainu 
bija jādomā – vai krāsot ar krā-
sām vai flomāsteriem, nopūst ar 
krāsu, aplīmēt ar līmpapīru, vai 
kā citādi radīt savu unikālo auto 
modeli. Un galvenais – turpat uz 
vietas notika izgatavoto auto sa-
censības. Liels bija bērnu prieks 
gan gatavojot auto modeļus, gan 
ripinot tos pa trasi! 

Turpinājumā čaklie lasītāji 
ciemojās Brocēnu pašvaldības 
bibliotēkā, kur atraktīvā biblio-
tēkas vadītāja bērnus iesaistīja 
spēlē “Veļas diena bibliotēkā”. 
Viņa arī dalījās pieredzē par la-
sīšanas veicināšanas programmu 
Brocēnos, kur “Žūrijā” iesaistīti 
190 dalībnieki.

Liels paldies bērniem, jaunie-
šiem un vecākiem par iesaistīša-
nos lasīšanas veicināšanas prog-
rammā, Zigmundam Zaļenko par 
ieguldīto darbu un atsaucību 
viesu uzņemšanā. Paldies arī 
Brocēnu pašvaldības bibliotēkas 
darbiniecēm un mūsu šoferim 
Ilmāram Baltaiskalnam.

            
Pāvilostas bibliotēkas 

vadītāja Mairita Vītola
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19. maijā

no plkst. 9.30 līdz 18.00 Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē 
(Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) pāvilostnieču rokdarbu izstāde “raibo sapņu 
lidojums “;

plkst. 17.00 Pāvilostas novadpētniecības muzejā – agnes lipingas 
gleznu izstāde “mainīgā pāvilosta”;

plkst. 19.00 Pāvilostas kultūras namā – filma “maestro”, ieeja – bez 
maksas. Izcilā latviešu  aktiera Eduarda Pāvula benefice avantūristiskā māks-
linieka Samuēla Sama lomā. Stāsta notikumi  risinās 30. gadu Latvijā, un tie 
vēroti biklā jaunekļa Vilibalda Vērdiņa (Juris  Gornavs) acīm. 

20. maijā

SvētKU diena pāviloStā 
plkst. 9.00 pilsētas iedzīvotāju un viesu muzikālā modināšana 

kopā ar grupas “piemare” muzikantiem. 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “DZINTARIņŠ” ROTAĻU LAUKUMĀ  
no plkst. 10.00 līdz 12.00 rotaļas, spēles un fiziskas aktivitātes 

pirmsskolas vecuma bērniem.

PĀVILOSTAS STADIONĀ 
no plkst. 10.00:  
l andelēšanās un lustes,
l iestāžu, struktūrvienību, uzņēmumu, biedrību un citu aktīvistu 

prezentācijas,
l rīta vingrošana, 
l minifutbola ceļojošais kauss, strītbola turnīrs, pāvilostas 

čempionāta tenisā 1. posms. 
plkst. 11.00 velomotoauto parāde no ostas līdz pilsētas stadionam 

(pulcēšanās plkst.10.30 pie ostas).
plkst. 11.30 minimaratons bērniem līdz 10 gadu vecumam (pieteik-

šanās no plkst.11.10) un vasaras biatlona stafete (rīko Pāvilostas vidus-
skola).

plkst. 12.00 riteņbraukšanas sacensības pieaugušajiem un bēr-
niem, kā arī pavasara zupas baudīšana, ko piedāvās Pāvilostas vidusskola 
projektā “Vesels”.

plkst. 14.00 cirka “Beztemata” izrāde “Sanāciet, sanāciet pirmo reizi 
Pāvilostā, caurbraucot no Krievijas uz  Parīzi ... Tikai dažas dienas! Viss oriģi-
nāls!!! Viss neredzēts!!! Viss grandiozs!!!”.

no plkst. 15.15 līdz 16.45 orientēšanās sacensības “iepazīsti pā-
vilostu!”. 

plkst. 17.00 svinīgais pasākums:
l pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona uzru-

na un iedzīvotāju sveikšana,
l milleruBalandīnu ģimenes un grupas “Can Zone” koncerts.

UPESMUIžAS PARKA ESTRĀDĒ 
plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Sienāži”, ieeja – bez maksas.   
   

21. maijā

plkst. 14.00 ekumēniskais dievkalpojums pāvilostas Sv. pētera un 
pāvila ev. luteriskajā baznīcā. Pasākumā piedalās kultūras nama sieviešu 
koris “Sīga” un mūzikas skolas ģitāristi. 

Pāvilostas pilsētas svētki

 
Svētku ietvaros aicinu Pāvilostas pilsētas iestādes, 

struktūrvienības, uzņēmumus, biedrības  
un citus aktīvistus 

sevi prezentēt un iepazīstināt ar savu darbību! 
 
 

Sīkāku informāciju uzziniet un savu dalību piesakiet līdz š. g. 20. aprīlim 
pa tālr. Nr.29366112 (Silvai Vārsbergai) 

Tirgoties aicināti   
rokdarbnieki, mājražotāji, amatnieki, pārtikas preču 

tirgotāji u.c. interesenti 
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25. martā Pāvilostā pie pie-
miņas akmens Simtgades parkā 
notika komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas pasākums, 
kuru ievadīja Pāvilostas pilsē-
tas kultūras nama vadītāja Silva 
Vārsberga, turpināja Pāvilostas 
baptistu baznīcas mācītājs Deniss 
Doroņins un noslēdza Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētaja viet-
nieks Andris Zaļkalns, savā runā 
liekot uzsvaru uz to dienu baisa-
jiem notikumiem, kas kā dziļa un 

sāpīga rēta cirsta Latvijas sejā un 
ko  joprojām grūti aizmirst, kas 
jaunāko paaudžu pārstāvjiem rai-
sa daudz neatbildētu jautājumu – 
par ko, kāpēc. 

Pieminot un atceroties izsū-
tītos novada ļaudis, pie akmens 
sagūla ziedi un tika aizdegta pie-
miņas uguns.

Korespondente Vita Braže un 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Marita Kurčanova

novadā notieK KomUniStiSKā genoCīda UpUrU piemiŅaS paSāKUmi
25.  marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. 

1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju iz-
sūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS reģioniem.

Piemiņas brīdis, kad tika 
nolikti ziedi un aizdegtas sve-
ces, notika arī Vērgales kapsētā 
pie piemiņas zīmes latvju tau-
tas mocekļiem. Visus klātesošos 

uzrunāja un īsā ieskatā ar tālaika 
vēsturiskajiem notikumiem iepa-
zīstināja Vērgales kultūras nama 
vadītāja Velga Freimane. Viņa 
aicināja neaizmirst mūsu valsts 

   25. martā Ziemupes cen-
trā pie piemiņas zīmes repre-
sētajiem Ziemupes ciema ie-
dzīvotājiem notika piemiņas 
pasākums. Arī šogad pie baltā 

skumju akmens pulcējās visi 
tie ciema iedzīvotāji, kuri vēlē-
jās pieminēt izsūtītos. Pie pie-
miņas zīmes maizes kukuļa for-
mā atkal tika iedegtas sveces, to 

traģiskos pagātnes notikumus. 
Kā katru gadu, arī šoreiz piemi-
ņas pasākumā bija ieradušies 
Vērgales pamatskolas 9. klases 
skolēni. Kopā ar audzinātāju Ma-

ritu Kalēju viņi lasīja dzeju un 
izpildīja dziesmu “Ak, teci jel, 
saulīt…”. Savukārt Līvija Jansone 
kavējās atmiņās par 1949. gada 
notikumiem un pastāstīja, kā tie 
skāruši viņu un viņas ģimenes 
locekļus. Liktenīgajā dienā Lī-
vijai bija vien 10 mēneši, vecā-
ki  bijuši darbā, bet vecvecāki, 
kas viņu pieskatījuši, bijuši iz-

vedamo sarakstā. Tikai laimīgas 
sagadīšanās dēļ mazā meitene 
tolaik nenokļuva izsūtījumā, bet 
tika nodota vecāku rokās.

Pēc klusuma brīža devītklas-
nieki devās pie mīlētāju kapa Vēr-
gales kapsētā un klausījās Vēr-
gales muzeja vadītājas Mirdzas 
Sīpolas seno stāstu par jauniešu 
mīlestību.

“Vērgalīte” koncertē Lieģos
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Jaukajā pavasara dienā, 1. aprī-
lī, Pāvilostas sieviešu koris “Sīga” 
piedalījās koru skatē. Izlozes kār-
tībā bija jādzied divas dziesmas no 
XXVI Vispārējo latviešu dziesmu 
svētku repertuāra – T. Ķēniņa ap-
darē “Es meitiņa kā rozīte” un M. 
Brauna “Mīla ir kā uguns”. Vēl vie-
na dziesma bija pēc pašu izvēles, 

tā bija R. Dubras “Laudate”.
Žūrijas vērtējumā sieviešu ko-

ris “Sīga” ieguva II pakāpes diplo-
mu, nopelnot 39,22 punktus, un 
tikai nepilns puspunkts pietrūka 
līdz I pakāpei. 

Liels paldies diriģentei Lienei 
Brečai un koncertmeistarei Dacei 
Bunkai par ieguldīto darbu, šofe-

rītim Ilmāram Baltaiskalnam par 
vizināšanu un Silvijai Lejai par at-
balstu klātienē.

Lai dziesma mūs vieno, palīdz 
citam citu izprast un atbalstīt! Lai 
skan dziesma, lai atraisās skais-
tums!

Kora dalībniece 
Inese Ermsone

KorU SKate liepājā
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Vērgales pagasta kultūras 
nama vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs “Vērgalīte” marta sākumā pie-
dalījās koncertā “Viss daiļums nāk 
no sievietes” Lieģu kultūras namā. 
Kolektīvs vairākus gadus nebija 
viesojies Lieģos, tāpēc ar prieku 
pieņēma Lieģu kultūras nama vi-
dējās paaudzes deju kolektīva “Re, 
kā!” un tā vadītājas Intas Āboliņas 
uzaicinājumu. Koncertā piedalījās 
kolektīvi no Liepājas, Durbes, Vec-
pils un Līvbērzes. 

“Vērgalīte” koncertā izde-
joja četras šogad apgūtās dejas 
– “Dievs, sargi dzimteni”, deju 
kolāžu “Ciemā teku meitas celt”, 

“Pats par savu naudu dzēru” un 
“Lielais rits”. Kolektīva vadītāja 
ar kritisku aci vēroja koncertu, 
lai redzētu, kuras divas dejas iz-
vēlēties skatei. Deju skate šogad 
notiks 22. aprīlī Liepājas Olimpis-
kajā centrā.  

Tā kā koncerts notika Sievie-
šu dienas priekšvakarā, tad “Vēr-
galītes” puiši parūpējās, lai katra 
kolektīva vadītāja tiktu pie īpaša 
sveiciena no viņiem. Savukārt “Re, 
kā!” puiši pēc koncerta ballītē kat-
ra kolektīva vadītāju izdancināja 
un pasniedza tai sarkanu rozi.   

 
Ieva Skābarde

rotāja atnācēju atnestie pūpoli 
un ziedi. Visus klātesošos uz-
runāja Ziemupes tautas nama 
vadītāja Daina Vītola, bet piemi-
ņas zīmes idejas autors Arvīds 
Alberts dāvināja Ziemupes tau-
tas namam ierāmētu piemiņas 
zīmes foto. Kopā ar Ziemupes 
folkloras kopas meitenēm Ma-
ritu, Dainu un Daigu tika dzie-
dātas dziesmas, tostarp arī Ar-
vīda iemīļotā, kuru dziedājis ne 
viens vien izsūtītais – “Ak, teci 
jel, saulīt…”.
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11. martā Ziemupes tautas 
namā jau 35. reizi uz atpūtas 
vakaru “Pie ģimenes pavarda” 
pulcējās astoņpadsmit ģimenes 
ar dažādu kopā nodzīvotu gadu 
skaitu. 

Trīsdesmit piecu gadu laikā 
šim pasākumam izveidojušās 
un gadu no gada nāk līdzi tra-
dīcijas. Viena no tām – jubilāru 
pāri iededz sveces lielajā sveč-
turī. Pirmo sveci šogad iededza 
Zaiga un Edgars KUPLIE, kuri 
ir kopā jau 45 gadus. Piecu gadu 
jubileju atzīmēja Aija un Valdis 
ĶEĶI, kā arī Baiba un Toms TREI-
BAHI.  Arī šie pāri aizdedzināja 
pa svecei. Savukārt pārējās  tika 
aizdegtas par mūsu mīļajiem un 
tuvajiem cilvēkiem un par visiem 
tiem, kuru vairs nav mūsu vidū. 
Katra ģimene saņēma rozi, bet 
jubilāru pāri dāvanu – skaistas 
sveces, kuras dedzinot viņi varēs 
baudīt romantiku vairāku desmi-
tu stundu garumā.

Vakara pirmajā daļā visus 
patīkami pārsteidza un muzikāli 
iepriecināja akordeonistu ansam
blis “Akords” no Saldus. Pāriem 
tika veltītas  apsveikuma melodi-
jas. Visas trīs jubilāru ģimenes, 
atklājot balli, dejoja goda valsi. 
Vakara dalībnieki varēja dejot, 

edgars un Zaiga KUplie.

toms un Baiba treiBahi.

aija un valdis ķeķi.

Pie ģimenes pavarda Ziemupē
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ieklausoties jautro un atraktīvo 
mākslinieku spēlētajās melodi-
jās. Skanēja  valši, tango ritmi un 
pat melodija no populārās opere-
tes “Silva”! Pēc tradicionālās kop-
bildes balle turpinājās, spēlējot 
grupai “Čirkainie” no Liepājas. 
Retro un roks, tādi bija šī vakara 
kontrasti. 

Uz tikšanos ģimeņu vakarā 
Nr. 36! 

 
Vita Braže un 
Daina Vītola

Plašāku foto apskatu par pa-
sākumu skatieties www.pavilosta.
lv sadaļā “Fotogalerijas”.

Pirmais starts konkursā veiksmīgs

31. martā Pāvilostas bibliotē-
kā notika mazo lasītāju tikšanās. 
Liels prieks, ka šoreiz bijām ļoti 
kuplā skaitā.

Tā kā tuvojas Lieldienas, tad 
šoreiz mūsu tikšanās tēma bija 
saistīta ar šiem jaukajiem pava-

sara svētkiem. Zaķis bērniem 
bija sagatavojis uzdevumus, 
kuri bija jāizpilda. Vecāki lasī-
ja Margaritas Stārastes pasaku 
“Olas! Olas! Oliņas!”. Radošajās 
darbnīcās gatavojām gan pava-
sara vēstnešus, gan Lieldienu 

rotājumus. Ar spēlēm iepazinām 
grāmatas un to pareizos nosau-
kumus.

Paldies visiem vecākiem un 
bērniem! 

Mairita Vītola

… just sniegpulkstenīti pirmo, 
just pasakaino 
pavasara smaržu liego 
un sadzirdēt dziesmu… 

(J. Osmanis)

10. martā uz gadskārtējo 
dziesmu vakaru “Vērgales snieg-
pulkstenītis” jau 23. reizi pul-
cējās visi tie, kuri vēlas dziedāt 
un iepriecināt citus. Pasākumu 
tradicionāli ar uzrunu atklā-
ja “Vērgales sniegpulkstenīša” 
krustmāte Mirdza Sīpola, sakot 
paldies visiem par atsaucību un 
vēlmi uzstāties, bet vakaru vadīja 
Anna Rita Kurme un Alise Šēna.

Pirmais priekšnesums bija 
“Šūpuļdziesma”, to izpildīja 
mūsu Nora Kurme. Šī dziesma 
izskanēja arī kā veltījums dēlam 
Arvim, kuram bērnībā tā dziedā-
ta, bet nu jau Nora šo dziesmu 
dzied savam mazdēlam. Vakara 
gaitā izskanēja ne viena vien po-
pulāra latviešu estrādes dziesma, 

arī tautasdziesmas un cita veida 
melodijas. Vērgales pamatskolas 
skolēni bija sagatavojuši priekš-
nesumus gan individuāli, gan pa 
klasēm. Šogad koncertu kuplinā-
ja arī mūsu ciemiņi no Liepājas 
un Pāvilostas, bet goda viesis bija 
Vērgales pamatskolas krusttēvs 
Māris Gulbis. 

“Vērgales sniegpulkstenīša” 
organizatori saka lielu paldies 
visiem pasākuma dalībniekiem 
par piedalīšanos, bet īpašs pal-
dies pedagogiem par dalībnieku 
sagatavošanu un muzikālo pava-
dījumu. Paldies Maritai Kalējai, 
Dacei Bunkai, Norai Kurmei, Ai-
jai Gertsonei,  Andrai Šeidlerei 
un Arvim Kurmim par deju mū-
ziku ballē. 

Uz tikšanos nākamgad! 
 

Vita Braže 
 Plašāku foto apskatu par pa-

sākumu skatieties vietnē www.pa-
vilosta.lv sadaļā “Fotogalerijas”.

28. martā Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama jauniešu drama-
tiskais kolektīvs Valsts izglītības 
satura centra (VISC) organizētajā 
skolēnu skatuves runas un mazo 
formu konkursa Kurzemes reģio-
na skatē, kas notika Saldū, sešu 
kolektīvu konkurencē ieguva 
2. pakāpes diplomu. 

Pāvilostas jaunietes skatē 
startēja ar literāri muzikālo uz-
vedumu “Uz ceļa ir vislabāk…”, 
kurā runāja I. Ziedoņa dzeju un 
dziedāja pašu izvēlētas, sirdij tī-
kamas dziesmas. Konkursantus 
vērtēja žūrija, kurā bija VISC 
vecākā referente, režisore Dace 
Jurka, pedagoģe un režisore Dace 

“VĒRGALES SNIEGPULKSTENĪTIS”

Liepeniece, aktieris Māris Ander-
sons, un, kā noslēgumā norādīja 
žūrijas locekļi, viņi bijuši stingrā-
ki un kritiskāki savā vērtējumā, 
salīdzinot ar individuālo izpil-
dītāju vērtēšanu. Tāpēc arī tikai 
viens kolektīvs ieguva 1. pakāpes 
diplomu, pāvilostniekiem – 2. pa-
kāpe, bet pārējiem četriem kolek-
tīviem – 3. pakāpe.

Patīkamus un atzinīgus vār-
dus mūsu meitenes Liene, Una, 
Kristiāna, Samanta un Krista 
saņēma no režisores D. Liepenie-
ces. Paldies meitenēm par uzti-
cēšanos un ieguldīto lielo darbu 
uzveduma tapšanā, īpaši Saman-
tai, kuras apgūtā ģitāras spēle 
piešķir uzvedumam īpašu noska-
ņu. Paldies arī skolotājai Aijai par 
atbalstu.

Tagad mazs atelpas brīdis, 
bet jau pēc mēneša, pateicoties 
novada domes finansiālam at-
balstam, ar savu uzstāšanos ko-
lektīvs priecēs Latviešu skolas 
Stokholmā skolotājus, audzēkņus 
un viņu vecākus. 

 
Pāvilostas pilsētas kultūras 

nama  bērnu un jauniešu drama-
tiskā kolektīva vadītāja 

Marita Horna

esam jau startējušas, turklāt veiksmīgi!
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Pāvilostas galda tenisa ko-
manda 2017. gada 11. martā tika 
uzaicināta piedalīties galda tenisa 
draudzības turnīrā Nidā (Neringas 
pašvaldība, Lietuva). Turnīrs tika 
organizēts Lietuvas Republikas ne-
atkarības proklamēšanas gadadie-
nai veltīto pasākumu ietvaros.

Pāvilostas galda tenisa koman-
du pārstāvēja divas sievietes un de-
viņi vīrieši. Sievietēm piecu dalīb-
nieču konukurencē 2. vietu ieguva 
Aija Barsukova, bet 4. vietā palika 

Arita Mūrniece. Vīriešiem astoņ-
padsmit dalībnieku konkurencē 2. 
vietā ierindojās Ivo Jaunzems, bet 4. 
vietu izcīnīja Guntis Balodis. Turnī-
rā tika skaitīti Pāvilostas un Nidas 
sportistu uzvarētie seti. Sacensību 
kopvērtējumā ar rezultātu 36:16 uz-
varēja Pāvilostas galda tenisisti. 

Pēc sacensībām Neringas paš-
valdības mērs aicināja visus spor-
tistus apmeklēt koncertu, kas bija 
veltīts Lietuvas Republikas neatka-
rības proklamēšanas gadadienai. 

Braucienu daļēji finansēja 
Pāvilostas novada pašvaldība, pa-
matojoties uz iesniegtajiem pietei-
kumiem, kas tika vērtēti un finan-
sēti saskaņā ar Pāvilostas novada 
sporta komandu, kultūras namu 
un izglītības iestāžu pašdarbības 
kolektīvu ārzemju braucienu ap-
maksas kārtību.

 
Sporta organizators Pāvilostā 

un tenisa komandas dalībnieks 
Aldis Barsukovs

Pāvilostas tenisisti piedalās galda tenisa turnīrā Nidā

neringas pašvaldības mērs darjus jasaitis sveic 
2. vietas ieguvēju aiju Barsukovu.

neringas pašvaldības mērs darjus jasaitis sveic 
2. vietas īpašnieku ivo jaunzemu.

pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons un neringas pašvaldības mērs 
darjus jasaitis.
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25. martā pie Ploces kluba 
notika sporta diena bērniem un 
vecākiem, kuru organizēja Dai-
nis Vilemsons, Jons Kalējs un 
Dzintars Semenkovs. Pavisam 
reģistrējās 30 dalībnieki, kurus 
uzmundrināja vecāki un citi Plo-
ces iedzīvotāji.

Pēc nostāšanās ierindā un 
pasākuma atklāšanas visi spor-
ta dienas dalībnieki iesildījās un 
tika sadalīti pa vecumu grupām, 
lai izpildītu organizatoru sagata-
votos uzdevumus.

Vispirms bija skriešanas 
sacensības, kurās uzrādīti šādi 
rezultāti:   vecuma grupā “3–7 
gadi” – 1. vietā Matīss Rinalds 
Tomaševskis, 2. vietā Gabriela 
Kalēja, bet 3. vietā Adriana Lore-

Pirmo reizi notiek sporta diena Plocē

no 2017. gada 1. maija līdz 30. septembrim darbu atsāks 

pāviloStaS teniSa KortS. 
Lūdzam zvanīt un rezervēt spēles laiku pa tālruni 29230995! 

Tenisa korts slēgts pirmdienās un otrdienās. 
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Pāvilostas novada TIC
DARBA LAIKS

no 14. aprīļa- 17. aprīlim

7:30- 16:00

15:15 

16:45

15:10

ta Bādere; vecuma grupā “8–11 
gadi” – 1. vietā Daniels Vilem-
sons, 2. vietu ieguva Anete Dita 
Tomaševska, Sonora Ludane un 
Liene Pāvila, bet 3. vietā Markuss 
Kalējs; vecuma grupā “12–17 

gadu” – 1. vietā Jānis Briedis, 2. 
vietā Arvīds Gansons un 3. vietā 
Raivis Lieģis.

Pie pārsteiguma balvām tika 
labākie visu vecuma grupu dalīb-
nieki. Pēc nelielas atelpas spor-
ta dienas aktivitātes turpinājās. 
Bērni sacentās veiklības stafetēs 
un veica citus uzdevumus. 

Vita Braže 

Plašāku foto apskatu par pa-
sākumu skatieties vietnē www.pa-
vilosta.lv sadaļā “Fotogalerijas”.

palīdzi tapt pāvilostas novada grāmatai!
gatavojoties latvijas valsts simtgadei, aicinām ikvienu piedalī-

ties novada grāmatas tapšanā.
Grāmatā vēlamies apkopot dzeju, esejas, īsprozu, tēlojumus, stāstus 

par Pāvilostu, Vērgali, Ziemupi, Saraiķiem u.c. novada vietām.
Aicinām līdz 21. aprīlim savus darbus sūtīt elektroniski uz epastu: 

mairita.vitola@pavilosta.lv vai nogādāt tuvākajā novada bibliotēkā.

 pāvilostas pilsētas svētkos, 20. maijā, 
savus iestāžu darbiniekus, kuri jūsu iestādē 

nostrādājuši 20, 30, 40 un 50 gadus!
Kandidātus lūdzam pieteikt līdz 21. aprīlim!

Pašvaldības iestāžu darbiniekus apaļajās darba jubilejās Sakas pa-
gastā sveiksim Sakas pagasta svētkos 4. augustā, bet Vērgales pagastā 
19. augustā Vērgales pagasta svētkos!

Skatīt nolikumu “Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojums apaļa-
jās darba jubilejās” mājaslapā www.pavilosta.lv. 

Papildu informācija pa telefonu 28624644, 28254898, 63484563 
vai rakstot epastu info@pavilosta.lv.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA PĀVILOSTAS  
NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀžU VADĪTĀJUS PIETEIKT  

GODINĀŠANAI APAĻAJĀS DARBA JUBILEJĀS
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7. martā Vērgales bērnudār-
zā “Kastanītis” pulcējās bēr-
nu vecmāmiņas un vectētiņi. 
Viņiem tika veltīts pasākums 
“Dziedam un dejojam jums!”. 

Bērni sniedza skaistu kon-
certu gan dziedot, gan dejo-

jot, gan skaitot dzejoļus. Katrs 
bērns bija izgatavojis apsveiku-
mu, kuru kopā ar mīļām bučām 
uzdāvināja saviem vecvecākiem. 
Priecājamies, ka mūsu mīļajām 
omītēm un opīšiem ir tik laba 
veselība un viņi bija ieradušies 

kuplā skaitā. 
Pasākuma noslēgumā bērni 

kopā ar vecvecākiem gāja rota-
ļās. Paldies visiem, kas bija at-
nākuši ciemos!

Iestādes vadītāja

10. martā trīs Pāvilostas 
Mākslas skolas audzēknes Sin-
dija Rusiņa, Marta Zamarīte un 
Inga Šlangena piedalījās Grobi-
ņas Mūzikas un mākslas sko-
las rīkotajā Kurzemes reģiona 
mākslas skolu keramikas rado-
šo darbu konkursā “Zemūdens 
pasaules noslēpumi”. Katrai 
savā vecuma grupā Sindijai un 
Martai 3. vieta, bet Inga ieguva 
konkursa galveno balvu!

Liepājas dzimšanas die-
nā, 18. martā, pieci Pāvilostas 
Mākslas skolas audzēkņi kopā 
ar skolotājām bija uzaicināti uz 
animāciju projekciju izstādi 

“Drosme sapņot”, kas notika 
Liepājā, laukumā pie koncert-
zāles “Lielais dzintars”. Ar šo 
izstādi beidzās projekts “Bērni 
pielaiko karjeru”, kuru rīkoja 
Liepājas Modes un mākslas stu-
dija. Izstādē bija izlikti māks-
las un dizaina darbu konkursa 
“Mana sapņu profesija” laureātu 
darbi. Bērnu zīmējumi ar video 
mākslinieka Andra Vētras un 
skaņas mākslinieka Arta Ku-
priša palīdzību atdzīvojās uz 
lielās svētku skatuves, rezultāts 
bija tik aizraujošs, ka nepār-
protami mudināja bērnus un 
jauniešus izkopt savus talantus 

Saldus Mūzikas skolā 
29. martā notika XII Kurzemes 
reģiona mūzikas skolu stīgu ins-
trumentu nodaļu audzēkņu kon-
kurss “SolReLaMi”. 

Šogad dalībnieki bija no Pā-
vilostas, Aizputes, Kuldīgas, 
Vaiņodes, Nīcas, Liepājas, Tuku-
ma, Talsu, Ventspils, Saldus, Nī
grandes, Engures, Skrundas un 
Ugāles mūzikas skolas. Kopumā 
dalībnieku skaits šogad bija ne-
parasti liels – 54. Pāvilostas Mū-
zikas skolu pārstāvēja 2. klases 
audzēkne Madara Brēdiķe un 4. 

klases audzēkne Gabriela Vago-
tiņaVagule.  Abas ieguva atzi-
nības rakstus. Visus vijoļspēles 
konkursantus vērtēja Jāzepa Vī-
tola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
docente Terēze ZīberteIjaba.

Novēlu abām meitenēm iztu-
rību nākamajā Liepājas reģiona 
mūzikas skolu jauno vijolnieku  
koncertā festivālā “Mēs esam un 
būsim tie labākie…”, kas norisi-
nāsies 3. maijā Liepājā.

                                                            
Vijoļspēles skolotāja 

Dace Bērzniece

24. martā Vērgales pamatsko-
las 2.–4. klašu deju kolektīvs devās 
uz Ventspili un Tārgali. 

Lai diena būtu interesanta un 
piepildīta, vispirms mazie dejotāji 
devās uz Ventspili, kur apmeklēja 
Planetāriju un Piejūras brīvdabas 

muzeju, kurā notika nodarbība 
par putniem. Bērni uzzināja daudz 
jauna un interesanta, katrs pagata-
voja papīra putnu, salika puzli un 
iesaistījās dažādās atrakcijās. 

Pēcpusdienā ceļš veda uz Tār-
gales pamatskolu, kur 2.–4. klašu 

dejotāji piedalījās sadancošanās 
pasākumā kopā ar Vārves un 
Tārgales pamatskolas skolēniem. 
Pirms došanās mājās bērni vēl iz-
priecājās diskotēkā.

 
Vita Braže

Dejotāji viesojas Tārgalē
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Dziedam un dejojam saviem vecvecākiem!
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PĀVILOSTAS MĀKSLAS 
SKOLAS AUDZĒKņI AKTĪVI 
PIEDALĀS KONKURSOS

Vijolnieces piedalās 
konkursā “SolReLaMi”

pāvilostas mūzikas skolas 2. klases audzēkne madara Brēdiķe 
(no kreisās) un 4. klases audzēkne gabriela vagotiņavagule.

un piepildīt sapņus. Mākslas 
skolas audzēkņi Rainers Zama-
rītis, Roberts Vaškus, Amanda 
Trofimova, Mārtiņš Kurmis un 
Amanda Zuļģe bija starp tiem 
40 autoriem, kuriem bija visra-
došāk un pārliecinošāk izdevies 
atspoguļot zīmējumā savu sapņu 
profesiju. Svinīgā ceremonijā ar 
pasākuma rīkotāju un sponso-
ru sagādātām vērtīgām balvām 
tika sveikti zīmējumu autori. 
Trīs Pāvilostas Mākslas skolas 
audzēkņi saņēma īpašas balvas 
– Raineram tika specbalva, Ro-
bertam – Liepājas Speciālās eko-
nomiskās zonas simpātiju balva, 

bet Amanda Trofimova saņēma 
firmas “Lauma Lingerie” simpā-
tiju balvu. Par spīti lietum, kas 
nebeidzās visu pasākuma laiku, 
bērniem noskaņojums bija lie-
lisks, un to vēl vairāk uzlaboja 
saņemtās balvas un fotografēša-
nās kopā ar Liepājas talismanu 
Lauvu Liepiņu.

31. martā norisinājās Lat-
vijas profesionālās izglītības 
programmu audzēkņu Valsts 
konkursa 3. kārta. 1. kārta noti-
ka katrā skolā uz vietas, savukārt 
2. kārtai darbi tika sūtīti uz Rīgu, 
kur noteica tos, kas piedalīsies 3. 
kārtā. Konkursa tēma: grafikas di-

zains, kurā audzēkņiem jāizstrādā 
iepakojuma dizains noteiktām pro-
duktu grupām. Pāvilostas Mākslas 
skolas audzēkņi pārstāvēja trīs 
vecuma grupas. 7–10 gadu vecu-
mā uz konkursa 3. kārtu devās 
Roberts Vaškus un Rainers Zama-
rītis, 11–13 gadu veco bērnu grupā 
bija izvirzītas Elīna Freidenfelde 
un Marta Zamarīte, grupā no 14–
16 Pāvilostu pārstāvēja Paula Pel-
nēna un Amanda Zuļģe. Konkurss 
notika Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskolā.

 
Pāvilostas mākslas skolas 

direktores p.i. Inita Zingnika

Pāvilostas Mākslas skolas audzēkņi Kurzemes reģiona māks-
las skolu keramikas radošo darbu konkursā “Zemūdens 
pasaules noslēpumi”.
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izglītība  
pārmaiņu priekšā

Pēdējā laikā masu medijos 
daudz tiek diskutēts par reformām 
izglītības sistēmā. Reformas sevī 
ietver gan skolu tīkla optimizāciju, 
gan izglītības satura maiņu, kas 
tiks balstīta uz kompetencēm un 
attieksmēm un ietver sevī citādāku 
pieeju mācību procesam. Mūsdie-
nu izglītības sistēma balstās galve-
nokārt uz zināšanām un prasmēm, 
kas dod iespēju pildīt konkrētu 
uzdevumu, taču esam jau ceļā uz 
pārmaiņām – uz skološanos, kuras 
pamatā ir skolēnu kompetences, 
iegūto zināšanu pielietošana reā-
lajā dzīvē, nevis tikai standarta 
uzdevumu pildīšana. Turpmāk 
skolēniem būs vairāk jāmācās in-
formāciju atrast, analizēt, kritiski 
izvērtēt, meklēt dažādus risināju-
mus, sadarboties, veidot modeļus. 
Tas nozīmē, ka mācību process 
noritēs otrādi – reālās situācijas 
atrisināšanai būs jāpiemeklē zi-
nāšanas, prasmes un attieksmes. 
Izdevniecības “Lielvārds” vadītājs 
A. Gribusts uzsvēra, ka šodienas 
vērtība ir nevis tas, ko tu zini, bet 
ko tu vari izdarīt ar to, ko zini. 
Diemžēl ikdienā sastopamies ar 
skolēnu zemu motivāciju mācīties, 
pašiem strādāt patstāvīgi. Daļai 
skolēnu grūti pieņemt skolotāju 
prasības, stingru, kritērijos balstī-
tu vērtēšanas sistēmu. 

Pārmaiņām gataviem ir jābūt 
arī pedagogiem. Viņiem jāapgūst 
jaunas darba metodes, lai mācīša-
nās procesā aktīvi iesaistīti būtu 
tieši skolēni, bet skolotājs būtu 
zinošs konsultants un padomde-
vējs. Lai sagatavotos gaidāmajām 
pārmaiņām, skolotājiem pašiem 
daudz jāmācās, reizēm izejot no 
savas komforta zonas, jāpārvar 
bailes, tāpēc gaidām lielāku atbal-
stu valsts mērogā, jo šodien vēl 
ir daudz neskaidrību par mācību 
saturu, eksamināciju, pedagogu 
tālākizglītības organizēšanu.

Jaunais izglītības saturs tiks ie-
viests pakāpeniski – 1. un 4. klasē 
no 2018. gada 1. septembra, pārē-

jās klases pievienosies četru gadu 
laikā. 

Pāvilostas vidusskolas kolek-
tīvs arī stāv pārmaiņu priekšā, jo 
ar katru gadu skolēnu skaits sama-
zinās, un tas rada grūtības vidus-
skolas klašu  nokomplektēšanā. 
Daudz esam domājuši un meklēju-
ši risinājumus, kā piesaistīt skolē-
nus mūsu skolai. Skolotāji apzinās, 
ka turpmāk strādāt tikai ar ieras-
tajām metodēm nevarēs, tāpēc jau 
šodien cenšas apgūt informācijas 
tehnoloģijas, to pielietošanu mācī-
bu procesā, iesaista skolēnus pēt-
nieciska rakstura uzdevumu risi-
nāšanā, māca mācīties patstāvīgi. 
Vairāku mācību priekšmetu skolo-
tāji ir uzsākuši sadarbību mācāmo 
tēmu apguvē, kas veido skolēnos 
priekšstatu par konkrētu zināša-
nu pielietošanu dažādās jomās. 
Ceram, ka gaidāmās pārmaiņas 
valsts izglītības sistēmā būs pārdo-
mātas, nesasteigtas un dos labu re-
zultātu skolēniem, skolotājiem un 
visai sabiedrībai kopumā.

Skolas ziņas
Marta brīvlaikā Pāvilostas 

vidusskolas 12. klases skolēni 
kārtoja centralizētos eksāmenus 
angļu un krievu valodā, savukārt 
skolas pedagogi papildināja savas 
zināšanas kursos bērnu tiesību 
aizsardzības jomā, gatavoja meto-
diskos materiālus, kārtoja doku-
mentāciju, apmeklēja seminārus 
un sapulces. Skolotāja Ārija Paipa 
brīvlaikā kopā ar 9. klases skolēnu 
Mihaēlu Doroņinu aktīvi gatavojās 
valsts mēroga olimpiādei vēsturē, 
kura norisināsies 10. aprīlī Rīgā. 
Vēlam veiksmi!

Joprojām turpinās mācību 
priekšmetu olimpiādes. 10. martā 
Kurzemes reģiona zinātniski pēt-
niecisko darbu lasījumos pieda-
lījās 12. klases skolniece Agnese 
Ģēģere un ieguva atzinību. Pieda-
lījāmies novada skatuves runas 
konkursā, kurā par labāko tika 
atzīta 4. klases skolniece Gabriela 
VagotiņaVagule.

 28. martā Gabriela kopā sko-
lotāju Agritu Valkašu devās uz 

Kurzemes reģiona skatuves runas 
konkursu Saldū un ieguva 1. pa-
kāpes diplomu. Paldies skolēniem, 
kuri neatsakās strādāt papildus, 
paldies skolotājiem par ieguldīto 
darbu un vecākiem par atbalstu!

29. martā vidusskolas 7. klases 
skolniece Marta Zamarīte ieguva 
1. vietu Aizputes novada atklātajā 
ģeogrāfijas olimpiādē, skolotāja – 
Baiba Arāja.

Pāvilostas vidusskolas 
direktores vietniece

Aina Jakovļeva 

Sporta ziņas martā
2. martā Priekulē notika sacen-

sības novusā. 10. klases skolnieces 
Samanta Barsukova ieguva 2. vie-
tu, Ilva Bunka 3. vietu.

7. martā starpnovadu sporta 
spēlēs volejbolā Grobiņā A grupas 
jaunietes izcīnīja 3. vietu.

23. martā Pāvilostas sporta hal-
lē norisinājās starpnovadu skolēnu 
sporta spēļu sacensības volejbolā B 
grupas zēniem. Sacensībās uzvarē-
ja Aizputes vidusskolas 1. komanda, 
otrajā vietā ierindojās Durbes vidus-
skolas jaunie volejbolisti. Pāvilostas 
vidusskolas zēni saņēma diplomus 
par izcīnīto 3. vietu, aiz sevis atstā-
jot Grobiņas ģimnāziju, Aizputes 
vidusskolas 2. komandu un Nīcas 
vidusskolu. Mūsu komandā spēlē-
ja 9. klases skolēni Leo Kiričenko, 
Krišs Valters Rudzājs, Kristers Mār-
tiņš Girgensons, Kristers Gūtmanis, 
Arturs Bērziņš, Gints Šulcs, Janeks 
Kants un 8. klases skolēni Armands 
Skudra, Kristers Kļaviņš, arī 7. kla-
ses skolnieks Klāvs Pauls Vējkājs. 

Sirsnīgs paldies Pāvilostas 
vidusskolas vadībai, skolotājām, 
medmāsai, skolas absolventiem Ivo 
Jaunzemam, Andrai Lankai, Evitai 
Jakovļevai un 10. klases audzēknei 
Ilvai Bunkai par pretimnākšanu, 
vispusīgu atbalstu un līdzdarbību 
sacensību organizēšanā! Sirsnīgs 
paldies visiem līdzjutējiem, bet 
īpaši 9. klases audzinātājai Ilzei 
Ozoliņai par uzmundrinošo plakā-
tu sporta zālē! Tas neapšaubāmi 
veicināja pasākuma sekmīgu no-

risi un mūsu komandas iekļūšanu 
laureātu pulkā

Sporta skolotājs Zintis Vīgulis

popiela vidusskolā
Tieši pirms pavasara brīvdie-

nām, 10. martā, skolēniem tika 
dota iespēja radoši izpausties, sa-
gatavojot un prezentējot priekšne-
sumu Popielai.

Lai arī pieteikto priekšnesumu 
skaits bija neliels, taču tie bija aiz-
rautīgi un dinamiski. Pasākumu 
organizēja un vadīja skolēnu līdz-
pārvaldes vadītāja Annija Ansone, 
par mūziku atbildēja Pāvilostas vi-
dusskolas absolvents Tinro Ķeiris.

Balsojumā tika noteikta arī 
skatītāju simpātija. Ar nepārprota-
mu balsu pārākumu šo nomināciju 
ieguva attēlotā grupa “One Direc-
tion” ar dziesmu “What Makes 
Yoy Beautiful”, kuru izpildīja Alise 
Spriņģe un Līva Zamarīte. 

Pēc dalībnieku apbalvošanas 
sekoja diskotēka un katram bija ie-
spēja izpausties kustīgā dejā.

Svinīgā līnija, veltīta 
komunistiskā genocīda 
upuru piemiņai

24. martā pēc otrās mācību 
stundas visi Pāvilostas vidussko-
las skolēni un pedagogi pulcējās 
aktu zālē uz svinīgo līniju, veltītu 
25. marta komunistiskā genocī-
da upuru piemiņai, lai atcerētos 
1949. gadu, kad tika izsūtīti (de-
portēti) cilvēki no savām dzimta-
jām mājām, apsūdzot tos valsts 
nodevībā un kaitniecībā, par 
nepakļaušanos PSRS varas iestā-
dēm. Izsūtīto vidū bija arī 30 pāvi-
lostnieki. Ar vēsturiskiem faktiem 
iepazīstināja 10. klases skolnieces 
Kristiāna Šeiko un Liene Šķila. 
Noslēgumā ar klusuma brīdi tika 
godināti tajā laikā bojā gājušie 
Latvijas iedzīvotāji.

Savukārt piektajā mācību stun-
dā vidusskolā viesojās pārstāvji 
no Liepājas mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskolas, lai iepa-
zīstinātu ar tālākizglītības prog-
rammām šajā mācību iestādē un 

izaugsmes iespējām. Liepājas 
mūzikas, mākslas un dizaina vi-
dusskolas trešā kursa ģitārspēles 
studente visus klātesošos priecēja 
ar ģitāras skaņām.

Skolotāja Marita Rolmane

vidusskola piedalīsies 
vislatvijas talkā

Kad aiz loga sāk čivināt pirmie 
pavasara putniņi un logos gozējas 
spilgtie saules stari, visi to vien 
gaida, lai varētu doties dabā. Lai 
šis process nesagādātu vilšanos, 
Latvijā jau desmito gadu tiek rīkota 
Lielā talka ar mērķi padarīt Latviju 
un Baltijas jūras reģionu par tīrāko 
vietu pasaulē. Lielās talkas ideja ir 
balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību 
vides sakopšanā, radot saliedētību, 
pozitīvismu un labi padarīta darba 
sajūtu (www.talkas.lv).

Arī Pāvilostas vidusskolas 
skolēni un skolotāji labprāt at-
balsta šo ideju. Šogad esam ie-
cerējuši īpaši uzrunāt skolēnus, 
lai viņi kopā ar vecākiem palī-
dzētu apzināt vietas, kur nepie-
ciešamas darba rokas. 22. aprīlī 
kopīgiem spēkiem nepievilcīgās 
vietas ceram sakopt. Pirms un 
pēc talkas uzņemtās fotogrāfijas 
būs apskatāmas Pāvilostas vidus-
skolas Facebook kontā.

Kā katru gadu, arī šajā pavasa-
rī 13. aprīlī 5. un 6. klases skolē-
ni piedalīsies AS “Latvijas Valsts 
meži” organizētajā pasākumā. 
Šogad mežu sakopšanai minētais 
uzņēmums aprīlī un maijā pare-
dzējis dažādus pasākumus, kuros 
plānota atkritumu vākšana, koku 
stādīšana, putnu būrīšu izvietoša-
na un skolēnu grupu izglītošana 
par to, ko nozīmē būt zaļam. 

Saprotot, ka ne jau vienas die-
nas ietvaros ir iespējams sasniegt 
vēlamo rezultātu, aicinām darīt zi-
nāmu ikvienu vietu, ikvienu pleķī-
ti, kas sauc pēc palīdzības. Iespēju 
robežās mēs visi kopā varam vei-
dot savu apkārtni pievilcīgu! 

Pāvilostas vidusskolas 
skolotāja Daiga Jēkabsone

vidUSSKolaS ZiŅaS

28. martā Pāvilostas PII 
“Dzintariņš” zālē norisinājās 
folk loras pasākums “Skanīgā 
tautasdziesma”.

Jau simtiem gadu mūsu tauta 
iet kopā ar dziesmu. Cik dažādas 
ir mūsu tautasdziesmas! Kāda no-
skaņu, domu un izjūtu bagātība 
ir tajās! Katrā grupiņā bērni jau 

iepriekš ar lielu centību un rūpī-
bu mācījās latviešu tautasdzies-
mas. Paši mazākie, “Saulītes” 
grupiņas bērni, skaitīja tautas-
dziesmu par miegu un dziedāja 
šūpuļdziesmu “Velc, pelīte, saldu 
miegu”. Māsiņa un brālītis Kris-
tena un Roberts Kokmaņi dzie-
dāja tautasdziesmu “Es meitiņa 

SASNIEGUMI OLIMPIĀDĒS:

â Eva VĪTOLIŅA – angļu valodā 3. vieta, 
 skolotāja Ivita Meļķe;
â Elīna MILTIŅA – ģeogrāfijā 2. vieta, 
 skolotāja Sigita Freimane; 
â Sanija Monta BRĒDIĶE – ģeogrāfijā atzinība, 
 skolotāja Sigita Freimane. 

SPORTĀ GūTIE PANĀKUMI:

â starpnovadu sacensībās volejbolā 
 Vērgales pamatskolas meiteņu komandai 1. vieta.

Skanīgā tautasdziesma “Dzintariņā”
kā rozīte”. Savukārt “Vāverēnu” 
grupas bērni tautasdziesmas 
runāja dialogā, kā arī izpildīja 
tautasdziesmas par mežu un ko-
kiem. Grupas “Taurenīši” bērni 
runāja tautasdziesmas par Lat-
vijas ūdenskrātuvēm, bet dziedot 
apjūsmoja arī jūru. Noslēgumā 
visi “ar savu cisu maisu dancot 
gājām” un minējām mīklas.

Kā senatnē, tā mūsdienās 
latvietes daudzinātas par lielām 
rokdarbniecēm. Vērpjot, aužot, 
izšujot un adot tikuši pavadīti 
gari ziemas vakari, lai, godos 
ejot, varētu lepoties ar skaistiem 
pašu darinātiem tērpiem. Auša-
nas pulciņš “Lumstiņš” sagādā-
ja iespēju tikt pie stellēm, bērni 
varēja tās aplūkot un iemēģināt 
roku pīnītes aušanā, kā arī ap-
skatīt un iemēģināt vērpjamo 
ratiņu.

Paldies visiem, kas palīdzēja 
ar eksponātiem: kolēģēm Aigai 

Rudzājai par austajām segām, 
rakstainajiem cimdiem, zeķēm, 
Sandrai Gruntmanei par pašdari-
nātajiem spilveniem, Rudītei Jan-
cei par pašaustajām Lielvārdes 
jostām un maučiem (pulsa sildī-
tājiem), Vikai Pētersonei par aiz-
lienēto bērnu gultiņu – šūpulīti.

Paldies saku Dieviņam,
Ka darbiņi padarīti
Nesacīju piekususi,
Priecājos padarot.
Lai latviešu tautasdziesma 

mums visiem palīdz!
Pirmsskolas skolotāja 

Inese Ermsone 

vērgaleS pamatSKolaS ZiŅaS
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Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste Marita 
Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) un korespondente Vita Braže 
(tālr. 29393866). Raksti 2017. gada maija izdevumam 
jāiesniedz līdz 2017. gada 28. aprīlim. Rakstus var iesūtīt pa 
e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; nodot personīgi 
Pāvilostas novada pašvaldībā (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) 
vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1400 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

Mūžībā 
Sakas pagastā

māriS vaitS
(dzim. 1955. g.)

www.pavilosta.lv

pāviloStā
l 17. aprīlī plkst. 15.00 pilsētas kultūras namā – otro lieldienu ie-

skandināšanas koncerts “SveiCienS pavaSarim”. Pasākumā piedalī-
sies Pāvilostas pilsētas sieviešu koris “Sīga”, VPDK “Mārsils”, 1.–4., 3.–6. 
un 5.–9. klašu tautas deju kolektīvi.

l 24. aprīlī plkst. 17.00 pilsētas kultūras namā – leļļu izrāde “viS-
SKaiStāKā BalSS”.

Izrādē piedalās rūķu meitene vārdā Roze, rūķi Ķērpītis, Muflītis, Diļļuks 
un Rūcītis, Nāriņa, kura apņēmusies nekad nebaidīties no haizivīm, Nāriņas 
Bailes no lauvām (kurām ir lielas acis), resnā Bite, Taurenis, Jāņtārpiņš, kurš 
visu laiku skatās debesīs, bariņš odu (un viens viņu brālis), dažas uzmācīgas 
mušas un skatītāju iztēle. Biļetes cena – 1,20 eiro.

l no 5. aprīļa līdz 17. maijam pāvilostas novadpētniecības muze-
jā skatāma ivara freimaņa fotoizstāde “CeĻojUmS pUtnU UZ ZvērU 
paSaUlē”. 

Ivars Freimanis savas fotogrāfa iemaņas uzsācis apgūt jau 12 gadu ve-
cumā. Dzīves laikā atklājis, ka viņa aicinājums ir fotografēšana dabā. Viņš ir 
iemūžinājis Latvijas putnu un zvēru pasauli, tam veltot visu savu brīvo laiku. 
Draugu iedrošināts un uzrunāts, Pāvilostas novadpētniecības muzejā viņš at-
klāj savu pirmo personālizstādi.

l no 12. aprīļa līdz maija beigām pāvilostas novada pašvaldības 
izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) skatāma pāvilostnieču rokdarbu 
izstāde “raiBo SapŅU lidojUmS”.

l līdz 30. aprīlim pāvilostas bibliotēkā ir iespējams apskatīt initas 
Baltaiskalnas pašdarinātaS rotaSlietaS Un rotaĻlietaS. 

vērgalē
l no 10. aprīļa līdz 28. aprīlim vērgales muzejā aplūkojama izstāde 

“aK, Svētā leStene!”. Tās kodolu veido Lestenes baznīcas iekārtas likte-
nis un cilvēki notikumos ap to. 28. aprīlī plkst. 12.00 tikšanās ar izstādes 
veidotāju Agritu Ozolu.  

l 15. aprīlī plkst. 14.00 Vērgales ev. luteriskajā baznīcā – Pāvilostas 
Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu mazais ērģeļu un ģitāras mūzikas 
koncerts “KlUSāS SeStdienaS noSKaŅā”.

l nāc nākdama, liela diena! Ir atnācis atkal jauns pavasaris. Tas ir 
atlidojis ar putnu balsīm un izplaucis ar pirmajām sniegpulkstenītēm. Pūpoli 
un lazdu skaras, zilo vizbulīšu acis un pavasara darbi – tas viss vēsta par 
dabas atmodu. Tuvojas Lieldienu laiks, tāpēc visi priecājas par sauli, par 
zemi, par dzīvību sevī un visapkārt. Pacelsim acis uz augšu. Tagad rītiem ir 
citāda krāsa, ne tāda kā agrāk. Uzsmaidīsim dzīvei un sev! Ļausimies mirkļa 
burvībai! pavaSara SvētKUS lieldienaS varam pavadīt kopā, tādēļ 16. 
aprīlī plkst. 11.00 aicinām visus uz vērgales centru un kultūras namu, 
lai noskatītos uzvedumu par Zaķi, kas dēj olas, un kārtīgi izšūpotos, jo tad 
nebūs jāslimo un odi nekodīs.  Kopā ar Vērgales pamatskolas folkloras kopu 
un kapelu padziedāsim un iesim rotaļās, bet radošajās darbnīcās varēsim iz-
gatavot saulītes. Fotografēsimies gan ar dižciltīgo Zaķu ģimeni, gan viņu ra-
diniekiem garaušiem un muižas jauno baronu ģimeni. Svarīgi ir līdzi paņemt 
krāsotas Lieldienu olas, lai varētu piedalīties dažādās atrakcijās. Varbūt tieši 
tava ola būs visātrākā vai visstiprākā, vai visprecīzākā. Tiekamies Lieldienu 
gaidās. Priecīgas Lieldienas jūsmājās! 

l 30. aprīlī SvētKU tirgUS vērgalē. Nu jau tā ir tradīcija, ka pava-
sarī Vērgales centrā visi tiek aicināti uz gadatirgu. Kāpēc vajadzētu atnākt?  
Lai varētu satikties un aprunāties ar draugiem, varētu apskatīt un pagaršot, 
pajautāt un izvēlēties, ieraudzīt kaut ko neredzētu, atrast meklēto, sajust 
puķu smaržu, paklausīties jauku mūziku, lai vienkārši atpūstos. Tirgotāji 
priecājas par pārdoto, pircēji par kāroto, un visi ir smaidīgi. tirgus notiks 
parastajā vietā vērgales centrā no plkst. 9.00 līdz 12.00. Visus tirgotā-
jus un pircējus, skatītājus un klausītājus no plkst.10.00 iepriecinās Kuldīgas 
zēni “Rumbas kvartets”. Kādai dziesmai varbūt dziedāsim līdzi, bet pie kā-
das varbūt gribēsies arī uzdejot. Šajā dienā viss ir iespējams! Tirgotājiem 
vēlams pieteikties pa telefonu 29189223 pie Velgas līdz 28. aprīlim. Atnāc! 
Paņem līdzi savu ģimeni, radus un piezvani draugiem, lai varētu satikties 30. 
aprīlī Vērgales svētku tirgū!

ZiemUpē
l 4. maijā ap plkst. 13.00 (jeb pēc Latvijas simtgades ozola stādīša-

nas Ziemupes centrā, skat. info 5. lpp. akcija “Apskauj Latviju!”) Ziemupes 
jūrmalā jau otro gadu notiks Baltā galdaUta SvētKi. Dziedāsim, go-
dināsim savu valsti un savu tautu, runāsim, ēdīsim! Līdzi ņemiet cienastu 
svētku galdam, dziesmu, stādu (diļļu, puķu, koka – pēc brīvas izvēles)!

SaraiķoS
l 17. aprīlī plkst. 11.00 viesu nama “ERARMI” pagalmā pasākums 

“otrāS lieldienaS SaraiķoS”. Līdzi jāņem viena pati skaistākā krāsotā 
ola izstādei un stiprākās olas olu kaujām un ripināšanai, kā arī radi, draugi, 
kaimiņi un labs garastāvoklis!

pāviloStaS novada paSāKUmi 
KUltŪraS ieStādēS

Juristes novada iedzīvotājiem bezmaksas 
juridiskās konsultācijas sniegs šā gada 12. aprīlī:

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

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
63498261 (Pāvilostā) un 63490836 (Vērgalē).

lŪgUmS ZiemUpnieKiem! 
Ziemupes bibliotēkā paredzēta izstāde 
“Lai puto alus kausos!”. Mēs priecātos, 
ja uz izstādes laiku jūs mums aizdotu 
alus kausus arī no savām mājām.  
Varam aizbraukt pakaļ.  
Zvaniet – 63453554 vai 29437166. 

Daina un Skaidrīte

SaraiķU BiBliotēKaS 
darBa laiKS  

lieldienāS aprīlī  
Un maija  

SvētKU dienāS

Pāvilostas novada bāriņtiesas priekš-
sēdētāja Santa Ansone plāno doties 
atvaļinājumā no š. g. 27. aprīļa līdz 
13. maijam.

No 2. līdz 11. maijam Pāvilostas 
novada Bērnu un jauniešu centra 
vadītāja Sintija Spriņģe būs atvaļināju-
mā, centrs būs atvērts darba dienās 
no plkst. 13.00 līdz 17.00. 

Mežzinis A. Brikmanis pieņems ap-
meklētājus Vērgales pagasta pārvaldes 
telpās 11. aprīlī un 2. maijā. Telefons 
26173126.

Pāvilostas garāžu kooperatīva 
“Sārtene” biedru naudu var samaksāt 
Pāvilostas novada domē (Dzintaru ielā 
73, Pāvilostā) pie Ildzes Balodes, tel. 
63484560. 

ziNāšANAi

SIRSNĪGI SVEICAM ARĪ PĀRĒJOS NOVADNIEKUS, KURI DZIMUŠI ŠAJĀ MĒNESĪ!

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās aprīlī dzimušos 
Pāvilostas novada iedzīvotājus!

Lai vienmēr pilns ir 
Tavs dzīvības trauks ar sauli un debesu 
akām, ar mīlestību –
Tad dzīve tev ļaus vēl ilgi iet jaunības takās! 
Kas pūpolu laiku pār dvēseli sedz, 
kas nedzīvo acumirkļiem, tas dzīves laivu 
airēs arvien ar laimes un mūžības irkļiem.

(K. Apškrūma)

PĀVILOSTAS PILSĒTĀ 

Mariju BĒRZIŅU – 103
Alekseju TJUKALOVU – 92
Vēru VASIĻČIKU – 89
Veltu Ermīni GRĪNU– 87
Ritu LUKŠĒVICU – 85
Birutu PUĻĶI – 84
Dzidru STŪRMANI– 84
Annu KAUTIŅU – 81
Melitu ŠPICKOPFU – 75
Elgu DEVIŅU – 65
Smaidu EGLĪTI – 65
Mārīti KONONOVU – 65
Aivaru ĶESTERI – 65
Sanitu GRIGORJEVU, 

Vinetu BEI, Madaru OPELTU, 
Inesi ZĪVERI, 
Kitiju VALDMANI, 
Dagitu VALDMANI
 
VĒRGALES PAGASTĀ

Stepaniju BARKIENI – 94
Marijonu Irenu LITVINU – 84
Ausmu PIRKTIŅU – 83
Annu ZVIRBULI – 83
Āriju Valdu PUMPURU – 81
Liliu KUZNETSOVU – 80
Rutu TREIMANI – 75
Donatu ALSEIKU – 60
Tālivaldi ANIŅU– 60

Helgu CIELAVU – 60
Andri LANKU – 60
Kārli POMERANCI – 60
Antru KALĒJU, 
Mārtiņu AKERFELDU  

SAKAS PAGASTĀ
 
Ivaru KRAKOVSKI – 80
Raimondu LASI – 70 
Vizmu Ināru ANSONI – 65
Viju PĒTERSONI – 65 
Jāni PĒTERSONU – 60
Vilni JOSTMANI, Maritu SANDERI, 
Ivetu Jani VANDAMMI, Ilzi BERTĀNI, 
Rihardu GRUNDMANI

Lauru KaruLi un Elgaru VasKopu 
ar dēla MARTINA piedzimšanu!

 
Margitu Draugu un Edgaru Žurkovu 

ar dēla DĀVJA piedzimšanu! 

SVeIcAM

LĪDzJŪTĪBAS

Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļās mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī 
Ilgi vēl pēc viņas sauks.

 (E. Zālīte)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Annai 

KAŽEI, 
MāMiņu 

zaudējot. 
Pāvilostas vidusskolas 

darbabiedri    

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Anniņai, 

MāMiņu 
Mūžības ceļā pavadot.

Pāvilostas pilsētas k/n 
amatierteātra kolektīvs

No 14. līdz 16. aprīlim
 bibliotēka slēgta.

17. aprīlī bibliotēka atvērta 
no plkst. 9.00 līdz 11.00 

un pēc pasākuma no plkst. 
13.00 līdz14.00.

No 4. līdz 7. maijam 
bibliotēka slēgta.

8. maijā bibliotēka atvērta 
no plkst. 9.00 līdz 14.00.

15. maijā bibliotēka atvērta 
no plkst. 9.00 līdz 15.00.


