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Šogad maijā Pā
vil ostas pilsētai at zī
mējama 138. dzim
šanas diena! Vien laikus 
svinam arī Pāvilostas 
pil sē tas svētkus, kas 
nu jau kļuvuši par 
neatņemamu ik ga 
dēju pasākumu, pul
cējot gan vietējos 
ie dzīvotājus, gan tuvā

kus un tālākus viesus. Maija mēnesis ir laiks, 
kad daba mostas, un arī mūsu mazajā pilsētā 
sākas aktīvāks laiks. Arvien biežāk ielās redzam 
automašīnas ar svešajiem numuriem, kas tikai 
apliecina to, ka tūrisma sezona ir sākusies. 

Kā ik gadu, šajā mēnesī vēlos atskatīties 
uz iepriekš paveikto un nedaudz ieskatīties 
nākotnē.

Pagājušā gada maija novada avīzē rakstīju 
sekojošas rindas “Ar Zemkopības ministrijas at-
balstu Pāvilostas ostai un pašvaldībai beidzot ir 
pavīdējusi cerība par Dienvidu un Ziemeļu molu 
pagarināšanu...”. Savukārt šogad ar patiesu 
prieku varu teikt, ka cerība ir realizējusies dar
bībā, un šobrīd jau pilnā sparā norit Dienvidu 
un Ziemeļu molu sagatavošanas darbi, lai maija 
beigās jau uzsāktos reālie būvdarbi jūrā. Esmu 
pārliecināts, ka šis ir līdz šim vērienīgākais pro
jekts Pāvilostas pilsētas un visa novada vēsturē 
– nozīmīgs ieguldījums Pāvilostas ostā!

Tāpat jau konkrēti darbi iesākti pie Pāvil
ostas novadpētniecības muzeja, un plats solis 
ir sperts Pāvilostas promenādes projekta īste
nošanai, ūdenssaimniecības sakārtošanai Pā
vilostas jaunajā ciemā, pludmales infrastruk
tūras sakārtošanai un Stadiona ielas pārbūvei. 
Kā arī teju jau pabeigti grants ceļu rekonstruk
cijas darbi Sakas un Vērgales pagastos.

Patiesi priecē arī iedzīvotāju un iestāžu 
aktivitāte projektu konkursā “LMT Latvijai”, lai 
novadā īstenotu sev un citiem nozīmīgu ieceri.

Tā mēs – ikviens Pāvilostas iedzīvotājs – 
soli pa solītim no sapņa vai cerības pamazām 
tuvojamies savu ieceru realizēšanai. Gribas ti
cēt, ka agrāk vai vēlāk katra nospraustie mēr
ķi, izlolotie sapņi vai klusākās cerības tomēr 
materializējas konkrētos darbos un realizējas 
konkrētos rezultātos. 

Lai vai kā, mēs katrs ar savu rīcību veido
jam apkārtējo vidi, tādēļ priecāsimies par pa
darīto un droši ar jaunu iedvesmu lūkosimies 
nākotnē!

Aicinu visus Pāvilostas pilsētas svētku 
laikā izjust kopības un piederības sajūtu savai 
pilsētai, lepoties ar savu ģimeni vai labo kai
miņu,  lieliskajiem cilvēkiem sev apkārt, mūsu 
talantīgajiem mākslinieciskajiem kolektīviem, 
kā arī izbaudīt kultūras un sporta pasākumus.

Savukārt pilsētas viesiem novēlu iepazīt 
Pāvilostu, tās vienreizējo auru, gūt pozitīvus 
iespaidus un pēc laika sajust vēlmi atkal šeit 
atgriezties!

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons

19. MAIJĀ
l No plkst. 9.30 līdz plkst. 18.00 Pāvilostas novada
 pašvaldības izstāžu zālē pāvilostnieču rokdarbu
 izstāde “RAIBO SAPŅU LIDOJUMS”.
l Plkst. 17.00 Pāvilostas novadpētniecības muzejā  
 Agnes Liping gleznu izstādes 
 “MAINĪGĀ PĀVILOSTA” atklāšana.
l Plkst.19.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā filma  
 “MAESTRO”. Ieeja bezmaksas. 

20. MAIJĀ 

SVĒTKU DIENA  PĀVILOSTAS PILSĒTĀ 
l No plkst. 9.00 Pāvilostas pilsētas iedzīvotāju 
 un viesu muzikālā modināšana kopā ar grupas   
 “PIEMARE” muzikantiem.
Pāvilostas Pilsētas Pii “Dzintariņš” rotaļu laukumā 
l No plkst. 10.00–12.00 rotaļas, spēles un fiziskas  
 aktivitātes pirmsskolas vecuma bērniem.
Pāvilostas staDionā
l No plkst. 10.00
 – Andelēšanās un lustes
 – Pāvilostas pilsētas iestāžu, struktūrvienību,   
 uzņēmumu, biedrību un citu aktīvistu prezentācijas
 – Rīta vingrošana 
 – Mini futbola ceļojošais kauss, Strītbola turnīrs,   
 – Pāvilostas čempionāta tenisā 1. posms.
l Plkst. 11.00  VELO – MOTO – AUTO PARĀDE 
 no ostas līdz pilsētas stadionam 
 (pulcēšanās pie ostas no plkst. 10.30).
l Plkst. 11.30 MINI MARATONS bērniem 
 līdz 10 gadu vecumam (pieteikšanās no plkst.11.10).
 VASARAS BIATLONA STAFETE 
 (rīko Pāvilostas vidusskola).
l Plkst. 12.00 RITEŅBRAUKŠANAS SACENSĪBAS
 pieaugušajiem un bērniem.
 Cienāsimies ar PAVASARA ZUPU, ko piedāvās   
 Pāvilostas vidusskola projekta “vESels” ietvaros.
l Plkst. 12.30 Vērgales vidējās paaudzes deju kolektīva
 “VĒRGALĪTE” tautas tērpu parāde.

l Plkst. 14.00 Liepājas cirka studijas “BEZ TEMATA”  
 izrāde “Sanāciet, sanāciet pirmo reizi Pāvilostā,    
 caurbraucot no Krievijas uz Parīzi... Tikai dažas dienas! 
 Viss oriģināls! Viss neredzēts! Viss grandiozs!”.
l No plkst. 15.15–16.45 orientēšanās sacensības 
 “IEPAZĪSTI PĀVILOSTU”.
l Plkst. 17.00 PILSĒTAS SVĒTKU SVINĪGAIS PASĀKUMS   
 Pāvilostas stadionā:
 – Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja 
 Ulda Kristapsona uzruna un iedzīvotāju sveikšana;
 – Milleru-Balandīnu  ģimenes un grupas “CanZone” koncerts.
 uPesmuižas Parka estrāDē 
l Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “SIENĀŽI”. Ieeja bezmaksas.

21. MAIJĀ
l Plkst. 14.00 EKUMĒNISKAIS DIEVKALPOJUMS 
 Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila ev. luterāņu baznīcā
 Piedalās: Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris   
 “Sīga” un Pāvilostas Mūzikas skolas ģitāristi.

Cienījamie 
pāvilostnieki, 
novada iedzīvotāji 
un pilsētas viesi!

Zīmējums: Marta Zamarīte, Pāvilostas mākslas skolas 4. kurss
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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, Dace BĒRZNIECE, Vita CIELAVA, Ēriks ERLECKIS, pašvaldības darbinieki – pašval
dības galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE, pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, 
Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita 
SPRUDZĀNE, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA, SIA “Pāvilostas 
komunālais uzņēmums” valdes loceklis (līdz 14:43) Oskars VĒRNIEKS, SIA “Vērgales komunālā 
saimniecība” valdes loceklis (līdz 14:43) Ivars LAPIŅŠ. Sēdi protokolēja pašvaldības kancelejas 
vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 43 darba kārtības jautājumi.

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada pārskatu, SIA “Pāvilostas komu
nālais uzņēmums” 2016. gada pārskatu un SIA “Vērgales komunālā saimniecība” 2016. gada 
pārskatu.

â Piešķīra līdzfinansējumu sekojošiem Pāvilostas novada pašvaldības izstrādātajiem pro
jektiem:

 l “Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē”, projekta līdzfinansējums EUR 38 632,94, 
no LAD prasītā summa EUR 112 160,16 (kopējā projekta summa EUR 150 793,10);

l “Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes labiekārtošana”, projekta 
līdzfinansējums EUR 19 324,96, no LAD prasītā summa EUR 56 104,71, (kopējā projekta summa 
EUR 75 429,67);

l “Robežsargu skatu torņa, kā padomju laika kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana 
un izmantošana tūrismam”, projekta līdzfinansējums EUR 15 116,13, no LAD prasītā summa 
EUR 43 885,56, (kopējā projekta summa EUR 59 001,70);

l “Publiski pieejamas skaņu ierakstu studijas izveide Pāvilostā”, projekta līdzfinansējums 
EUR 10 955,85, tai skaitā no LAD prasītā summa EUR 31 807,28 (kopējā projekta summa 
EUR 42 763,13).

â Apstiprināja Pāvilostas novada kultūras un izglītības projektu konkursa komisijas 2017. 
gada 12. aprīļa lēmumu “Par Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu fi
nansēšanas konkursa iesniegto projektu izvērtēšanu un finansējuma piešķiršanas rezultātiem”. 
Pamatojoties uz Pāvilostas novada kultūras un izglītības projektu vērtēšanas Nolikumu un Pāvi
lostas novada domes piešķirto finansējumu EUR 3000,00 apmērā, atbalstīja sekojošus projek
tus ar atbilstošu summu:

N.P.K. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Piešķirtais 
finansējums no 
pašvaldības EUR

1. Pāvilostas novada sociālais 
dienests

Kopā būšanas prieks! 420,00

2. Mairita Vītola Populāru grāmatu autori tuvplānā 315,00

3. Rasma Norveža Sporta aktivitāšu dažādošana Pāvilostā 321,00

4. Skaidrīte Blūma Rododendru stādījums pie Ziemupes gaišā 
skumju akmens

125,00

5. Daina Vītola Fotoprojekts “Mana Karaliste ir TE” 270,00

6. Pāvilostas Sv. Pētera un 
Pāvila ev. lut. draudze

Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila ev. lut. Baznīcas 
galvenās ieejas seguma atjaunošana

700,00

7. Pāvilostas novada Bērnu un 
Jauniešu centrs

Vecāku diskusiju klubs “Laimīgiem vecākiem 
laimīgi bērni!”

220,00

8. Izzināt Saprast Uzdrīkstēties Marhilēviču dzimtas krāsas Pāvilostas audeklā 300,00

9. Vilma Reinharde Aušanas iemaņas Vērgalei 149,00

10. Terēze Cābele Manai skolai – 55 180,00

â Piešķīra biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība” EUR 70,00 finansiālu atbalstu 
novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalības maksājumam Latvijas politiski represēto 
salidojuma organizēšanai 27.08.2016. Ikšķilē. Nolēma finansējumu paredzēt no Pāvilostas nova
da pašvaldības budžeta pozīcijas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

â Atlika jautājuma izskatīšanu par nekustamā īpašuma nodokli “Lavīzes”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads uz maija sēdi.

â Atcēla Pāvilostas novada domes 29.10.2015. lēmumu par nekustamā īpašuma nodok
ļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā SIA “Jaunliepājas Namsaimnieks”, reģ. 
Nr. 42103018704,  par summu EUR 152,91. Nolēma piedzīt no SIA “Jaunliepājas Namsaimnieks”, 
reģ. Nr. 42103018704, parādu par nekustamiem īpašumiem  “Rožmalas”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, un “Jaunrozes”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, par kopējo summu 
EUR 83,46 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 pagarināt uz laiku līdz 15.11.2017. pirmā ceturkšņa, kura samaksas termiņš ir 
31.03.2017., nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 467,64 eiro apmērā par nekustama
jiem īpašumiem Pāvilostas novadā. Nolēma pagarināt uz laiku līdz 15.11.2017. otrā ceturk
šņa, kura samaksas termiņš ir 15.05.2017., nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 481,67 
eiro apmērā par nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā. Nolēma pagarināt uz laiku 
līdz 15.11.2017. trešā ceturkšņa, kura samaksas termiņš ir 15.08.2017., nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumu 467,46 eiro apmērā par nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā.

â Atbalstīja SIA “Ezernieki Agro” nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņu 
pārcelšanu uz 15.11.2017. nekustamiem īpašumiem – “Meldrāji”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads,  un “Priediene”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, zemes lietojumam “Ķenča Lī
kums”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Pārcēla nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 
termiņu uz 15.11.2017. 2016. gada ceturtā ceturkšņa nenomaksātajam maksājumam 614,25 
eiro apmērā par nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā. Pārcēla nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumu termiņu uz 15.11.2017. 2017. gada pirmā ceturkšņa nekustamā īpašu
ma nodokļa maksājumiem 1187,28 eiro apmērā, kuru samaksas termiņš ir 31.03.2017., par 
nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novadā. Pārcēla nekustamā īpašuma nodokļa maksā
jumu termiņu uz 15.11.2017.  2017. gada otrā ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa mak
sājumiem 1181,40 eiro apmērā, kuru samaksas termiņš ir 15.05.2017. par nekustamajiem 
īpašumiem Pāvilostas novadā. Pārcēla nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņu uz 
15.11.2017.  2017. gada otrā ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem 1143,77 
eiro apmērā, kuru samaksas termiņš ir 15.08.2017., par nekustamajiem īpašumiem Pāvilos
tas novadā.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, deputāts Aldis Barsukovs lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Atcēla ar Pāvilostas 
novada domes 27.03.2014. sēdes lēmumu, protokols Nr. 5., 5.§ apstiprināto tenisa korta 
maksas pakalpojumu cenrādi ar 30.04.2017. Apstiprināja tenisa korta maksas pakalpojumu 
cenrādi (par 1 stundu) ar 03.05.2017.

Nr. Preces nosaukums Izcenojums
bez PVN, EUR PVN 21%, EUR

Cena
ar PVN, EUR

1. Pieaugušajiem 4,13 0,87 5,00
2. Bērniem līdz 18.g.v. 2,89 0,61 3,50
3. Inventāra noma 0,83 0,17 1,00
4. Pāvilostas  novada iedzīvotājiem:
4.1. Pieaugušajiem 2,89 0,61 3,50
4.2. Bērniem līdz 18 g.v. 1,65 0,35 2,00
4.3. Inventāra noma 0,83 0,17 1,00

â Atzina par bezcerīgu parādu un norakstīja no Pāvilostas novada pašvaldības bilances 
personai nodokļa parādu EUR 48,46 apmērā sakarā ar parādnieka nāvi. Lēmuma izpildi uz
deva Pāvilostas novada pašvaldības galvenajai grāmatvedei. Nolēma atsaukt pieteikumu par 
nodokļu parāda piedziņu Zvērinātai tiesu izpildītājai I. Božei.

â Palielināja SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” santehniķa amata darba stundas 
tarifa likmi no EUR 2,99 uz EUR 3,50 ar 2017. gada 1. maiju. Nolēma finanšu līdzekļus atalgo
juma palielināšanai rast SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” budžetā. Uzdeva SIA “Pāvi
lostas komunālais uzņēmums” nepalielināt pakalpojumu tarifus 2017. gadā, kā pamatojumu 
norādot darbinieka atalgojuma palielināšanos.

â Nolēma ar 2017. gada 1. maiju izveidot jaunu štata vietu “Labiekārtošanas strādnieks 
Vērgalē” un papildināja Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta sadaļu “Labiekārtoša
na”. Apstiprināja labiekārtošanas strādnieka amata pienākumu aprakstu.

â Nodeva atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Pāvilostas novada pašvaldībai piede
rošo dzīvokli “Atvari”3, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads ar kopējo platību 77,1 
m2, dzīvojamās mājas un zemes gabala 771/12261 domājamās daļas. Privatizācijas komi
sijai uzdeva nodrošināt dzīvokļa īpašuma “Atvari”3, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, novērtēšanu atsavināšanai saskaņā ar likumu “Publiskas personas finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3. pantu. Nekustamā īpašuma nosacīto cenu 
un atsavināšanas paziņojumu nolēma apstiprināt Pāvilostas novada domē.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Piešķīra 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam daļu no ikgadējā apmaksātā 
atvaļinājuma no 2017. gada 2. maija līdz 2017. gada 3. maijam (2 kalendārās dienas) par 
2016. gadu.

â Apstiprināja SIA “TOPO Libau” sagatavoto Pāvilostas novada pašvaldības A, B, C gru
pas ceļu un ielu sarakstu, Pāvilostas novada pašvaldības ceļu izvietojuma shēmu un Pāvilos
tas novada pašvaldības ielu izvietojuma shēmu. 

â Likvidēja adresi Tirgus iela 18, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466, adreses kods 
104777833.

â Precizēja zemes vienības Sakas iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novads platību no 0,18 
ha uz 0,0313 ha.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, deputāts Andris Zaļkalns lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Deleģēja Andri Zaļkalnu 

2017. gada 10. aprīlī pāvilostā notika domes ārkārtas sēde

2017. gada 27. aprīlī vērgalē notika kārtējā domes sēde

Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS, Pāvilostas 
novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Dace BĒRZNIECE, Vita CIELAVA, 
Ēriks ERLECKIS, Gints JURIKS, Arta BUNKA, Andris ZAĻKALNS, pašvaldības darbinieki – Pāvilos
tas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Gunita VĒRNIECE. Sēdi protokolēja pašvaldības 
kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 4 darba kārtības punkti.

â Nolēma lūgt VAS “Latvijas Valsts ceļi” Liepājas nodaļu saskaņot būvprojektu “Ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu pārbūve Pāvilostas pilsētā (pilsētas jaunajā daļā)” ar atkāpi no 17.05.2016. 
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 4.4.4/111. Nolēma lūgt VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
2018. gada budžetā paredzēt finansējumu aptuveni EUR 100 000 apmērā valsts vietējās nozī
mes autoceļa V1187 Pievedceļš Pāvilostai asfaltbetona dilumkārtas atjaunošanai pēc projekta 
“Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt 
uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā” realizācijas. Nolēma pārņemt Pāvilostas novada 

pašvaldības bilancē VAS “Latvijas Valsts ceļi”  īpašumā esošo valsts vietējo autoceļu V1187 Pie
vedceļš Pāvilostai ar 2018. gadu pēc  projekta “Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā 
atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā” 
realizācijas (veic Pāvilostas novada pašvaldība) un minētā ceļa asfaltbetona dilumkārtas atjau
nošanas (veic VAS “Latvijas Valsts ceļi”).

â Nolēma apturēt Pāvilostas vēlēšanu komisijas locekles Baibas Blaubārdes darbību līdz 
2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu apstiprināšanai.

â Noteica Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 
2017. gada 19. aprīļa plkst. 12.00, uzdeva informāciju ievietot www.pavilosta.lv un izlikt pašvaldī
bas un pagasta pārvaldes ēkās redzamā vietā.

â Nolēma piešķirt finansējumu EUR 3000 apmērā nodibinājumam “Fonds “Cilvēks Cilvē
kam”” mobilā pacēlāja iegādei. Nolēma finansējumu rast no budžeta pozīcijas “Līdzekļi nepare
dzētiem gadījumiem”.
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par Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvi komisijā, ko izveido augkopībai, akvakultūrai, 
lopkopībai vai biškopībai nodarīto zaudējumu novērtēšanai.

â Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem uz pašvaldības piekritīgo zemi “Rī
vas katlu māja”, Rīva, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, uz zemes vienību platībā 252 m2, 
piemērojot nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības. Noteica, ka nomnieks maksā ne
kustamā īpašuma nodokli un nomas maksu plus PVN un apstiprināja zemes nomas līgumu.

â Atcēla Pāvilostas novada domes 2017. gada 30. marta lēmumu “Par zemes nomas 
līgumu pašvaldības piekritīgajai zemei “Rogas”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas no
vads” (protokols Nr.3., 29.§).

â Nolēma atlikt jautājuma par zemes nomas līgumu zemei “Rogas” izskatīšanu uz 
maija sēdi.

â Nolēma pagarināt 03.06.2011. Zemes nomas līgumā Nr. 55A un 01.07.2011. Zemes 
nomas līgumā Nr. 59,  kas noslēgts starp Pāvilostas novada pašvaldību un Vārds, Uzvārds, 
noteikto līgumu termiņu un noteikt to līdz 2022. gada 26. aprīlim. 

â Nolēma slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem uz nekustamo īpašumu “Jonasi”, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads. Noteica nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības plus PVN, 
bet ne mazāku kā EUR 28,00 plus PVN, dzīvojamai mājai noteikt īres maksu 0,08 eiro par 
m2. Papildus nomas maksai uzdeva nomniekam samaksāt nekustamā īpašuma nodokli. 
Nodeva atsavināšanai nekustamo īpašumu “Jonasi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 
kas satāv no zemes vienības platībā 0,29 ha un dzīvojamo māju. Nolēma veikt nekustamā 
īpašuma “Jonasi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, novērtējumu. Uzdeva Pāvilostas 
novada privatizācijas komisijai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteikta
jā kārtībā organizēt lēmuma 3.4. punktā minētā īpašuma atsavināšanu.

â Atjaunoja īpašuma tiesības personai uz zemes gabalu Dzintaru ielā 109, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, 5454 m2 platībā saskaņā ar zemes robežu plānu mērogā 1:1000. Ze
mes gabalam ir noteikti sekojoši apgrūtinājumi: 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjos
las teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0,0084 
ha; 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru 
tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0,0064 ha. Atjaunoja īpašuma tiesības Vārds Uzvārds 
uz zemes gabalu Parka ielā 36, Pāvilosta, Pāvilostas novads, 6000 m2 platībā, saskaņā 
ar zemes robežu plānu mērogā 1:1000. Zemes gabalam noteikti sekojoši apgrūtinājumi: 
7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija – 0, 0707 ha; 
7311020105 – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas te
ritorija pilsētās un ciemos – 0,1982 ha. Zemes īpašuma apsaimniekošanas noteikumus, ze
mes īpašuma īpašnieka pienākumus un tiesības zemes apsaimniekošanā noteikt saskaņā 
ar LR Civillikumu,  likumu “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” un Aizsargjoslu likumu.

â Nolēma piekrist pašvaldības piekritīgās zemes “Magoņi”, Vērgales  pagasts, Pā
vilostas novads, sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, un 
atdalītajai zemes vienībai  piešķīra nosaukumu “Laukzāles”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads. Saglabāja zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â Nolēma uzņemt personu dzīvokļu rindā. Kancelejas vadītājai Aritai Mūrniecei uz
deva reģistrēt personu dzīvokļu rindā kā personu, kas nodrošināma ar dzīvojamo platību 
vispārējā kārtībā.

â Piešķīra personai dzīvokļa “Rīva 1”24, Rīva, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, īres 
tiesības uz 3 gadiem.

â Piekrita personas dzīvokļa maiņai no Sakas iela 67, Pāvilosta, Pāvilostas novads, uz 
Sakas iela 69, Pāvilosta, Pāvilostas novads.

â Piekrita nekustamā īpašuma “Ausekļi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, sada
līšanai un atdalīt no tā zemes vienības – 1,1 ha, – 1,9 ha, – 1,26 ha, – 1,3 ha, kopplatība 
6,36 ha, piešķirot jaunu nosaukumu “Austrumi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Ze
mes vienībām – 0,8 ha, – 1,1 ha, – 1,9 ha, – 1,26 ha, – 1,3 ha, kopplatība 6,36 ha noteica 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â Atbalstīja Pāvilostas novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju piedāvātos risi
nājumus darba organizācijai jūlijā un augustā. Organizatoriskos jautājumus uzdeva kārtot 
katras pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai.

â Apstiprināja Antu Zamarīti par Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas locekli uz no
teiktu laiku – līdz 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu apstiprināšanai.

â Atļāva savienot Silvai Vārsbergai Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājas amata 
pienākumus ar darbu Pāvilostas novada vēlēšanu iecirkņa Nr. 577 komisijā; Aritai Mūrnie
cei Pāvilostas novada kancelejas un dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata pienākumus 
ar darbu Pāvilostas novada vēlēšanu iecirkņa Nr. 598 komisijā; Ildzei Agitai Balodei Pāvil
ostas novada sociālā dienesta vadītājas amata pienākumus ar darbu Pāvilostas novada 
vēlēšanu iecirkņa Nr. 577 komisijā; Oskaram Vērniekam SIA “Pāvilostas komunālais uz
ņēmums” valdes locekļa amata pienākumus ar darbu Pāvilostas novada vēlēšanu iecirkņa 
Nr. 577 komisijā; Lienei Volenbergai Pāvilostas novada pašvaldības lietvedes, privatizā
cijas komisijas sekretāres, Pāvilostas novada domes Tiesiskuma izvērtēšanas komisijas 
darījumiem ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi locekles amatu pienākumus ar darbu 
Pāvilostas novada vēlēšanu iecirkņa Nr. 598 komisijā.

â Mainīja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Jonasi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, zemes vienībai platībā 0,29 ha no individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 
0601 uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, 
platībā 0,29 ha.

â Piešķīra personai vienistabas dzīvokli “Vērgales stacija” 2, Vērgales pagastā, Pāvi
lostas novadā uz 3 gadiem.

â Saskaņā ar projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres iesniegumu, nolēma veikt ak
tualizāciju Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam, sadaļā: Investī
ciju plāns 2012.–2018. gadam.

â Nolēma piedzīt no Mariannas Popovas parādu par nekustamo īpašumu “Aleksand
ri”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, par kopējo summu 262,11 eiro 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 26.05.2017.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu dar-
bībā” 11. pantu, deputāts Aldis Barsukovs lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Apstiprināja 
sekojošu darba laiku tenisa kortam: no trešdienas līdz svētdienai 11:00–15:00 un 16:00–
20:00; pirmdiena un otrdiena – BRĪVS.

â Apstiprināja vienas personas izmantotās pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašu
mu “Liepkalniņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Džungļi”, Vērgales pa
gastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Piešķīra nosaukumus/adreses un 
noteica nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

64960060049 8,9 saglabāt nosaukumu  
“Džungļi”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

0101

0101 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimnie-
cība

64960060048 3,0 piešķirt nosaukumu “Me-
žaines”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

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

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Līdumnieki”, Vērgales pagas
tā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Piešķīra nosaukumus/adreses un noteica 
nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

64960040414 3,65 saglabāt nosaukumu un adresi  
“Līdumnieki”, Vērgales pagas-
tā, Pāvilostas novadā

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

64960040416 3,82 piešķirt nosaukumu “Tīrum-
nieki”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64960040417 12,44 piešķirt nosaukumu un adresi 
“Līduma Nieki”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

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

â Ar 01.05.2017. nolēma izbeigt  īres  līgumu  ar personu par pašvaldības dzīvokļa, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, izīrēšanu.

â Piešķīra personai 2 istabu dzīvokli Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, uz 3 
gadiem.

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

nākamās komiteju sēdes notiks 2017. gada 18. maijā pāvilostas novada pašvaldībā.
nākamā domes sēde plānota 2017. gada 25. maijā pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja 
korespondente Vita Braže un sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

pāvilostas novada paŠvaldīBas, vērgales pagasta pārvaldes Un vpvkaC
darBa laiks maija svētkos!

Saskaņā ar  MK rīkojumu Nr. 342 (15.06.2016.) darba diena, 5. maijs, tiek pārcelta uz sestdienu, 13. maiju.

sestdien, 13. maijā, – pašvaldībā un vpvkaC no plkst. 8.00–14.00,
vērgales pagasta pārvaldē 

no plkst. 8.00 līdz 12.00/no plkst. 12.30 līdz 16.30.

pāvilostas novada paŠvaldīBa
reģ. Nr. 90000059438

aicina pieteikties uz vakanci 
iepirkUma speCiālists/-e

prasības kandidātiem:
n augstākā, pirmā līmeņa augstākā vai tai pielīdzināta augstākā izglītība 
 (finansēs, grāmatvedībā, vadības zinātnēs vai tiesību zinībās). 
 Juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;
n izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
n normatīvo aktu publisko iepirkumu jomā pārzināšana, spēja metodoloģiski pareizi 
 atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;
n labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
n teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju 
 un pieņemt pamatotus lēmumus;
n iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā. 
darba laiks: nepilna laika 5 dienu darba nedēļa (30 stundas)
Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomen
dācijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem nosūtīt uz epasta adresi: dome@pavilosta.lv vai pa 
pastu Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466, 
vai iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.
pieteikšanās termiņš – līdz 2017. gada 12. maija plkst. 16.00.
 

pirmpirkUma tiesīBas
Pašvaldība aprīļa mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekustamiem īpašumiem:
“jaunbebe”, vērgales pagastā 29,8 ha platībā;
“Škapari”, sakas pagastā 4,73 ha platībā;
“mežvidi”, zemes gabals nr. B-6(B-seši), sakas pagastā;
“lūkati”, vērgales pagastā 1,1 ha platībā;
“Brenvaldi”, sakas pagastā 4,2 ha platībā;
“dīķīši”, sakas pagastā 3,29 ha platībā. 
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 paŠvaldīBU vēlēŠanas 2017
2.7. izveidot Pāvilostas novada sporta klubu;
2.8. izveidot Bērnu un Jauniešu centru (BJC) Vērgalē;
2.9. veicināt novada jauniešu patriotisko audzināšanu sadarbī

bā ar jaunsardzes kustību;
2.10. atbalstīt aktīvās atpūtas, tūrisma attīstību, īpašu uzmanī

bu pievēršot tūrisma veidiem, kas raksturīgi Pāvilostas novadam, 
t.sk. laivu tūrismam;

2.11. popularizēt novadu, mūsu tūrisma uzņēmējus starptautis
kā mērogā, palielinot finansējumu šīm aktivitātēm;

2.12. atbalstīt un veicināt starptautisko sadarbību izglītības, kul
tūras, tūrisma un sporta jomās;

2.13. Vērgales muižas kompleksa atjaunošana, Pāvilostas pro
menādes izbūve;

2.14. Ziemupē izveidot “Jūras māju” – senlietu krātuvi.
3. Uzņēmējdarbība:
3.1. atbalstīt uzņēmējdarbību, kas rada jaunas darba vietas un 

veicina ģimeņu atgriešanos novadā, palielina ienākumus novada 
budžetā;

3.2. organizēt uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucienus uz 
starptautiskām izstādēm, uzņēmumiem u.tml.; 

3.3. iepirkumu procedūrās kā prioritāti noteikt vietējos uzņēmē
jus;

3.4. pabeigt Ziemeļu un Dienvidu molu pagarināšanas projektu;
3.5. palielināt finansējumu pašvaldības projektu konkursam;
3.6. sadarbībā ar uzņēmējiem un BJC risināt jautājumu par sko

lēnu nodarbinātību vasarā.
4. Vide un labiekārtošana:
4.1. veicināt novada centru apzaļumošanu, veidojot sakārtotu, 

pievilcīgu un ziedošu vidi, rūpēties par novada sakoptību;
4.2. veikt pludmales zonas labiekārtošanu, lai iegūtu Zilā Karo

ga sertifikātu;
4.3. izstrādāt perspektīvu plānu ielu seguma un gājēju celiņu 

atjaunošanai;
4.4. labiekārtot Piecdesmitgades parku Pāvilostā;
4.5. nodrošināt pašvaldības pārziņā esošo ceļu kvalitātes uzla

bošanu, grants ceļu un ielu asfaltēšanu; 
4.6. atjaunot ūdensvada un kanalizācijas sistēmu Pāvilostā – 

jaunā ciemā;
4.7. nodrošināt ielu apgaismojumu ciematos, rekonstruēt Vēr

gales centra apgaismojumu;
4.8. turpināt Ziemupes, Saraiķu un Sakas ciemu centru labie

kārtošanu;
4.9. paredzēt budžetā līdzekļus dzīvojamā fonda atjaunošanai, 

t.sk. dzīvojamās mājas “Teikas” Vērgalē sakārtošanai;
4.10. atbalstīt iedzīvotājus par vides apstākļu uzlabošanu Plo

ces kažokzvēru fermas apkārtnē, atkārtoti prasot rīcību vidi kontro
lējošām iestādēm un uzņēmuma vadībai;

4.11. modernizēt novada centrālās katlumājas apkures tarifu 
optimizēšanai;

4.12. turpināt novada kapsētu sakārtošanu un labiekārtošanu.
5. Dabas aizsardzība, sabiedriskā kārtība:
5.1. uzlabot iespējas savākt šķirotus atkritumus;
5.2. izveidot glābšanas dienestu Pāvilostā;
5.3. turpināt novērošanas kameru uzstādīšanu sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanai;
5.4. izveidot jaunu pašvaldības policijas štata vietu Vērgales pagastā.
6. Sociālā palīdzība, veselības aizsardzība:
6.1. izstrādāt projektu par sociālo punktu ierīkošanu Pāvilostā 

un Vērgalē;
6.2. sniegt sociālo palīdzību, palielināt sociālos pabalstus iedzī

votājiem ar zemiem ienākumiem;
6.3. izbūvēt Vērgales veselības centru “Doktorāts” ar ģimenes 

ārsta praksi un aptiekas telpām;
6.4. atbalstīt veselīga dzīvesveida aktivitātes novadā.
7. Pārvalde:
7.1. atbalstīt pašvaldības darbinieku izglītošanos, prasīt kompe

tenci un atbildību darba jautājumu risināšanā;
7.2. izmantot ES finanšu līdzekļu piesaisti novadam ar mērķi uz

labot iedzīvotāju labklājību un vidi; 
7.3. pieļaut novada parādu palielinājumu, vienīgi saņemot adek

vātu līdzfinansējumu no ES vai citiem ārējiem finansētājiem;
7.4. aktīvi pārstāvēt novada intereses valsts institūcijās;
7.5. daļēji apmaksāt veselības apdrošināšanu pašvaldības ies

tāžu darbiniekiem.

Kandidātu saraksta nosaukums:  
vienoti novada attīstīBai
Nr.p.k. Vārds, uzvārds

1 Ralfs Jenerts, SIA “Dunduru pļavas” valdes loceklis

2 Irina Kurčanova, Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
vadītāja

3 Zane Mežavilka, bezdarbniece

4 Mārtiņš Dēvics, SIA "Mansilat" īpašnieks, SIA "Metsa 
Forest" iekrāvējtehnikas operators

5 Imants Vinters, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra Teh-
niskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļas 
Liepājas biroja vecākais inspektors

6 Elmārs Šēns, SIA "Pindstrup Latvia" struktūrvienības 
vadītājs

7 Arta Bunka, bioloģiskā saimniecība "Sniķeri" īpašniece

8 Daiga Enkuzena, Vērgales pagasta muzeja klientu apkalpo-
šanas speciāliste

9 Ritvars Zītars, pašnodarbinātais

10 Ārija Paipa, Pāvilostas vidusskolas skolotāja

11 Aldis Strazdiņš, SIA "S.P.P." valdes priekšsēdētājs

priekŠvēlēŠanU programma: mērķis – par saviem no-
vada iedzīvotājiem atbildīga, finansiāli spēcīga un kompetenta 
pārvaldība.

Pārvalde:
 īstenosim caurspīdīgu pašvaldības darbu, nodrošinot aktīvu 

domes sēžu, komisiju un komiteju darbu;
 atbalstīsim un iesaistīsim novada iedzīvotājus pašvaldības lē

mumu pieņemšanas procesā;
 turpināsim iesāktos un uzsāksim jaunus novada attīstības pro

jektus. Projektu realizācijai piesaistīsim ES fondu līdzekļus un/vai 
citus finansējuma avotus;

 nodrošināsim taisnīgu finanšu resursu sadali visā novada te
ritorijā.

Izglītība:
 saglabāsim un veicināsim novada pirmsskolas izglītības iestā

žu, mūzikas un mākslas skolu attīstību; 
 saglabāsim pašreizējo vispārizglītojošo skolu tīklu novadā;
 nodrošināsim lauku teritorijā dzīvojošo skolēnu nokļūšanu  

mājās pēc interešu pulciņu nodarbībām un skolu rīkotajiem pasā
kumiem;

 nodrošināsim izglītojamo nokļūšanu uz un no novada izglītības 
iestādēm;

 atbalstīsim novada jauniešu izglītības iegūšanu pašvaldībai 
nepieciešamās profesijās (stipendijas, līdzfinansējums izglītības ie
gūšanai u.c.).

Veselība un sociālā drošība:
 atbalstīsim pensionārus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām, trūcī

gās un maznodrošinātās personas;
 nodrošināsim brīvpusdienas visiem novada vispārizglītojošo 

un pirmsskolas izgītības iestāžu audzēkņiem;
 atbalstīsim jaunu audžuģimeņu izveidošanu;
 atbalstīsim daudzdzīvokļu māju siltināšanu, nodrošinot speciā

listu piesaisti dokumentu sagatavošanai un pasākuma īstenošanai;
 veicināsim dzīvojamās platības palielināšanu, lai nodrošinātu 

nepieciešamo mājokļu skaitu novadā.
 izveidosim jaunus un attīstīsim esošos pakalpojumu centrus 

(duša, veļas mazgātava);
 aktivizēsim sociālā dienesta darbību, panākot arī mobilo so

ciālo aprūpi.
Tautsaimniecība un tūrisms:
 sekmēsim saimnieciskās darbības attīstību novadā;
 radīsim labvēlīgu vidi jauniem uzņēmējiem, īpaši atbalstot jau

nu uzņēmumu un darba vietu radīšanu;
 pārskatīsim nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kār

tību novadā;
 nodrošināsim atbalstu novada iedzīvotāju projektu pieteiku

miem un iniciatīvām;
 veicināsim radošo industriju ienākšanu novadā.
Kultūra un sports:
 atbalstīsim kultūras un sporta aktivitātes novadā;
 pilnveidosim un turpināsim popularizēt novada kultūrvēsturis

ko mantojumu;
 turpināsim un paplašināsim pagastu un pilsētas līdzšinējās 

svētku tradīcijas;
 atbalstīsim iedzīvotāju interešu grupu, sabiedrisko un nevals

tisko organizāciju aktivitātes novadā;
 saglabāsim novada bibliotēkas un veicināsim kultūras dzīves 

attīstību novadā.
Publiskās infrastruktūras uzlabošana, labas un drošas dzīves 

vides nodrošināšana:
 veicināsim infrastruktūras attīstību un uzlabosim komunālo 

pakalpojumu servisu novadā;
 labiekārtosim un apsaimniekosim automašīnu publiskos stāv

laukumus;
 nodrošināsim sakoptas novada vides un profesionālas aina

vas izveidi, radot estētisku apzaļumošanas stratēģiju un efektīvu 
apsaimniekošanas plānu;

 sekmēsim uzņēmēju ienākšanu sabiedriskās ēdināšanas sfērā.

Plašāka informācija par kandidātu sarakstiem: 
http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists,
informācija par balsošanas kārtību: 
https://www.cvk.lv/pub/public/ .
Pāvilostas novada vēlēšanu komisijas tālrunis – 
63484559; 29725727.
Centrālās vēlēšanu komisijas informācijas tālrunis: 
67814900.

pāvilostas novada vēlēšanu komisija

2017. gada 3. jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēša
nas. Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem 
Latvijas un ES pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos 
pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas 
Iedzīvotāju reģistrā.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:
29.05.2017. no 16:00–20:00
30.05.2017.  no  9:00–13:00
Šajās dienās iecirkņos vēlētāji varēs iepazīties ar materiāliem 

par deputātu kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu program
mām, noskaidrot nepieciešamo informāciju par vēlēšanu norisi, 
iesniegt pieteikumus balsošanas nodrošināšanai vēlētāja atrašanās 
vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties 
vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji varēs izmantot, ja vēlēšanu die
nā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā.

Balsošanai atrašanās vietā jāpiesakās no 2017. gada 29. mai
ja līdz 3. jūnijam plkst. 12.00. Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, 
vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments 
– pase vai personas apliecība (ID karte).

Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt savā vēlēšanu iecir
knī, var izmantot iespēju nobalsot iepriekš:

31.05.2017. no plkst. 17:00–20:00 (iepriekšējā balsošana)
01.06.2017. no plkst. 9:00–12:00 (iepriekšējā balsošana)
02.06.2017. no plkst. 10:00–16:00 (iepriekšējā balsošana)
sestdien, 3. jūnijā, iecirkņu darba laiks no plkst. 7.00 līdz 

plkst. 22.00
Iecirknis Nr. 577 Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, 

Pāvilosta, Pāvilostas novads, tālr. Nr. 63484559; 26148827.
Iecirknis Nr. 601 Vērgales kultūras nams, Pagastmāja, Vērgale, 

Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, tālr. Nr. 63490836; 26818992.
Iecirknis Nr. 598 Saieta nams, Pagasta māja, Sakas pagasts, 

Pāvilostas novads, tālr. Nr. 63453073; 29373188.

2017. gada pašvaldību vēlēšanām 
reģistrētie kandidātu saraksti  

pāvilostas novadā
Kandidātu saraksta nosaukums:  
mēs savam novadam

Nr.p.k. Vārds, uzvārds

1 Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs

2 Edijs Aploks, z/s "Aploki" īpašnieks

3 Aldis Barsukovs, Pāvilostas novada pašvaldības  sporta 
organizators Pāvilostā

4 Dace Baumane, Pāvilostas novada domes teritorijas plānotāja, 
lietvede būvniecības, mērniecības un ģeodēzijas jomā, SIA 
"Metrum" zemes ierīkotāja

5 Baiba Blaubārde, Pāvilostas bērnudārza "Kastanītis" 
medicīnas māsa, ambulatorā māsa ģimenes ārsta J. Kraģa 
privātpraksē

6 Skaidrīte Blūma, Ziemupes bibliotēkas bibliotekāre

7 Gatis Brēdiķis, SIA "Vega" jaunākais projektu vadītājs

8 Vita Cielava, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centrs" augkopības konsultante

9 Ēriks Erleckis, pensionārs

10 Gints Juriks, Vērgales pamatskolas direktors, Liepājas Sporta 
spēļu skolas treneris

11 Sintija Spriņģe, Pāvilostas novada Bērnu un jauniešu centra 
vadītāja

12 Andris Zaļkalns, pensionārs

priekŠvēlēŠanU programma: mērķis – videi drau-
dzīgs, jaunām idejām atvērts un saimnieciski rosīgs pāvilos-
tas novads.

1. Kopējie attīstības principi:
1.1. izmantot pieejamos resursus, lai nodrošinātu līdzsvarotu 

novada attīstību mērķa īstenošanai;
1.2. plānot un veidot infrastruktūras objektus, pakalpojumus, 

ievērojot novada iedzīvotāju intereses; 
1.3. veicināt novada iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju ie

saistīšanos novada pārvaldē;
1.4. pilnveidot sociālo, kultūras, izglītības un veselības pakalpo

jumu pieejamību novada iedzīvotājiem.
2. Izglītība, kultūra, tūrisms un sports:
2.1. par prioritāti noteikt izglītību, veicinot izglītības iestāžu iz

augsmi, kā arī interešu izglītības attīstību;
2.2. saglabāt visas novadā esošās izglītības iestādes;
2.3. ar 2018. gadu nodrošināt visus pirmsskolas un vispārējās 

izglītības audzēkņus ar pašvaldības finansētu ēdināšanu;
2.4. atbalstīt pedagogu dalību izglītības kvalitātes uzlabošanas 

projektos;
2.5. atbalstīt pašdarbības kolektīvu darbu, nevalstisko organizā

ciju un pensionāru apvienību darbību;
2.6. izbūvēt sporta laukumu pie Vērgales sporta halles;
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aprīlī pašvaldības policija veica šādus darbus:
â Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem mēneša laikā veikti četri patrulēšanas reidi 

pa novada teritoriju. Pārkāpumi nav konstatēti.
â Sakas pagastā konstatēts kūlas dedzināšanas gadījums. Paziņots vietējam uguns-

dzēsējam, deguma vieta likvidēta.
â Sakas pagastā aizturēts automobilis “Opel Astra”. Vadītājs atradās 2,36 promiļu 

alkohola reibumā. Izsaukta Ceļu policija, noformēts administratīvā pārkāpuma protokols. 
Vadītājam draud sods līdz 1,4 tūkstošiem EUR, arests līdz 15 dienām un 4 gadi bez auto-
vadītāja tiesībām.

â Vadītājam, kas atstāja automašīnu brauktuvju krustojumā, izteikts mutisks brīdi-
nājums par pārkāpumu.

â Pāvilostā samierināts viens ģimenes konflikts.
â Pāvilostā, Dzintaru ielā, daudzdzīvokļu mājā nakts laikā klausījās skaļu mūziku. 

Pārkāpēji brīdināti par nakts miera traucēšanu.
â Vērgales pagastā klaiņojis suns. Diemžēl suņa saimnieks netika noskaidrots.
â Vērgales pagastā izrakti nesprāguši ložmetēja lādiņi. Paziņots Valsts policijai, iz-

saukti sapieri, atradumi neitralizēti.
â Pāvilostas pludmalē tika izskalots mazs ronis, kam palīdzēja tikt atpakaļ jūrā.

Brīdinājums visiem suņu saimniekiem
Katru gadu, iestājoties pavasarim, iekšpagalmos, pilsētas parku zālienā un arī pilsē-

tas pludmalē paveras bēdīgs skats – ir redzami suņu ekskrementi, kurus suņu saimnie-
ki nav savākuši aiz saviem mīluļiem. Tiks veikta stingrāka kontrole pilsētas pludmales 
teritorijā, kur ir aizliegtas pastaigas ar suņiem. Policijas inspektori pievērsīs uzmanību 
maisiņu esamībai suņu ekskrementu savākšanai.

Vēlos atgādināt, ka suņu saimnieki, vedot pastaigā suni un nesavācot suņa ekskre-
mentus, izdara administratīvo pārkāpumu. Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmanto-
šanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, tajā skaitā suņu ekskrementu nesavākšanu, 
izsakāms brīdinājums vai uzliekams naudas sods no 7 līdz 350 eiro. Administratīvo pār-
kāpumu protokolu policija ir tiesīga rakstīt, ja suns bijis izvests ārā bez saites.

Lūdzu visus suņu saimniekus ievērot MK Noteikumus Nr. 266 “Labturības prasības 
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, 
kā arī suņa apmācībai”.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

soCiālais dienests ziņo
Aprīļa mēnesī 13 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, vienai personai pie-

šķirts pamatpabalsts, divām ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, vienai ģimenei pie-
šķirts pabalsts jaundzimušā aprūpei, vienai personai piešķirts pabalsts neparedzētu 
apstākļu un situāciju risināšanai, viena persona ievietota pansionātā, vienai personai 
piešķirts asistenta pakalpojums.

12. aprīlī Sakas “Saieta namā” notika radošā darbnīca “Lieldienas gaidot”, 
kurā piedalījās sociālā dienesta klienti no Sakas pagasta. Notika olu krāsošana, 
salātu taisīšana, noslēgumā jauka, sirsnīga patērzēšana pie klāta svētku galda. Sociālā 
darbiniece Sintija saka paldies tiem, kuri atsaucās uz aicinājumu piedalīties šajā pasāku-
mā, un turpmāk cer uz lielāku atsaucību!

Iedzīvotāju zināšanai:
*) Sakas Saieta namā ir lietoto apģērbu pievedums;
*) 17. maijā plkst. 9.30 domes semināru zālē, Dzintaru ielā 73 (2. stāvā) notiks 

seminārs vecākiem. Seminārs notiks projekta “Kopā būšanas prieks!” ietvaros. Lūdzu 
pieteikt savu līdzdalību sociālā dienesta vadītājai I. Balodei pa telefonu 63484560.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

administratīvā komisija
Pāvilostas novada pašvaldības administratīvā komisija 2017. gada 20. aprīļa sēdē iz-

skatīja vienu administratīvā pārkāpuma lietu par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu. 
Personu sodīja ar naudas sodu 70,00 EUR apmērā.

Nākamā administratīvās komisijas sēde plānota 2017. gada 18. maijā plkst. 12.00.
 

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede Liene Volenberga

Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros

20. maijā plkst. 11.30 
Pāvilostas pilsētas stadionā

Tiek aicināts ikviens skriešanas entuziasts 
līdz 10 gadu vecumam!

Pieteikšanās Pāvilostas pilsētas stadionā
pasākuma dienā no plkst. 11.10!

Mini maratonā apbalvots tiks ikviens mazais skrējējs!

Mini Maratons bērnieM

UzmanīBU! 
IZMAIŅAS AUTOBUSU 

KURSĒŠANAS MARŠRUTOS!
Atsaucoties Liepājas Neredzīgo biedrības un Vērgales un Medzes pagasta iedzīvotāju lūgumam, 

no 2017. gada 1. maija gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr. 5124 Liepāja–Vērgale un Nr. 6908 Liepāja–
Ziemupe, paziņojusi Valsts Autotransporta direkcija. Izmaiņas veiktas, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk 
nokļūt rehabilitācijas centrā “Dvēseles veldzes dārzs”, kā arī medicīnas iestādēs Liepājā.

Tuvāko mēnešu laikā tiks vērtēts pasažieru pieprasījums reisos, kuros autobuss kursē līdz 
rehabilitācijas centram, lai lemtu par to saglabāšanu.

Maršrutā Nr. 5124 “liepāja–vērgale” mainīts izbraukšanas laiks no galapunkta, reiss uz 
Vērgali brauc gar Reģionālo slimnīcu. Vasaras sezonas laikā (01.05.–30.09.) rīta reiss no Liepā
jas iebrauc rehabilitācijas centrā “Dvēseles veldzes dārzs”.

 Izpildes dienas 
12345--  Izpildes dienas 

12345--
KURŠU IELA 8:00 VĒRGALES CENTRS 9:05

OLIMPISKAIS CENTRS 8:12 APTIEKA 9:07

CENTRĀLĀ SLIMNĪCA 8:18 PLOCE 9:12

KAPSĒDES SKOLA 8:24 MEDZE 9:16

KALNMALAS 8:27 KALNMALAS 9:20

MEDZE 8:31 KAPSĒDES SKOLA 9:23

PLOCE 8:35 CENTRĀLĀ SLIMNĪCA 9:29

LAIVENIEKI 8:48 OLIMPISKAIS CENTRS 9:35

APTIEKA 8:57 KURŠU IELA 9:47

VĒRGALES CENTRS 9:00   

Maršrutā Nr. 6908 “liepāja–ziemupe” vasaras sezonas laikā (01.05. –30.09.) vakara reiss 
no Ziemupes  iebrauc rehabilitācijas centrā “Dvēseles veldzes dārzs”.

ZIEMUPE 16:45

LAIVENIEKI 16:55

VERNĀTI 17:03

SARAIĶI 17:09

KOPDARBS 17:17

VASKI 17:21

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus 
un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegto 
biļešu skaita.

ŠĶĒDE 17:24

NAMIĶI 17:27

ZVAIGZNES 17:30

DĀRZIŅI 17:37

DZELZCEĻNIEKU IELA 17:55

KURŠU IELA 18:10

 Izpildes dienas 12345-7

SVEIKSIM DARBA JUBILEJĀS 
UN JAUNDZIMUŠOS NOVADNIEKUS!

 Pāvilostas novada pašvaldība šī gada 
Pāvilostas pilsētas svētku svinīgajā pasākumā, 20. maijā plkst. 17.00 

pilsētas stadionā apaļajās darba jubilejās 
sveiks šādus pašvaldības iestāžu darbiniekus:

vidusskolas skolotāju Gaidu BENETI 20 gadu darba jubilejā;
vidusskolas skolotāju Maritu ROLMANI 20 gadu darba jubilejā;
Pāvilostas pilsētas PII “Dzintariņš” pirmsskolas izglītības skolotāju 
Ligitu EIHVALDI 20 gadu darba jubilejā!
Svinīgajā pasākumā sveiksim arī jaundzimušos pāvilostniekus – 
Paulu BRŪKLI,  Oskaru HORNU, Alanu SLOSKĀNU un Martinu VASKOPU!

Orientēšanās piedzīvojums “IepazīstI pāvIlOstu”
20. maijā

Orientēšanās sākums plkst. 14.30 pāvilostas pilsētas stadionā.
• Komanda sastāv no 2 – 6 cilvēkiem;
• 10 obligātie kontrolpunkti;
• komandai līdzi fotoaparāts vai mobilais telefons ar kameru;
• varēs izmantot transportlīdzekļus.

Orientēšanās finišs līdz plkst. 16.00 Pāvilostas novada TIC, Dzintaru ielā 2.
Pieteikšanās līdz plkst. 14.20 pie TIC galdiņa, Pāvilostas pilsētas stadionā.

Katru komandu finišā sagaida pārsteigums!
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Vēlme sakopt Latviju un pada-
rīt to par zaļāko valsti pasaulē ir ik-
viena Latvijas iedzīvotāja moto un 
dzinējspēks, lai dotos Lielajā Talkā, 
kas šogad noritēja nu jau 10. reizi. 
Lielās Talkas organizatori atklāj, 
ka šogad talkas laikā tika sakopts 
rekordliels skaits talkošanas vietu 
– gandrīz 2000 vietas Latvijā un 
arī Eiropā, bet talkotāju skaits ir 
sasniedzis vismaz 200 000 cilvē-
ku. Ņemot vērā, ka daudzi talkoja 
arī ārpus oficiālajām vietām, kas 
bija norādītas www.talkas.lv kartē, 
kopējais talkas dienā aktīvo cilvē-
ku skaits varētu pārsniegt pat 300 
tūkstošus. Lielās Talkas laikā visā 
Latvijā tika sakoptas ceļa malas, 
meži, dažādu vēsturisko vietu ap-
kārtnes un citas teritorijas. Lielās 
Talkas oficiālais datums bija 22. 
ap rī lis, tomēr, kā ierasts, daudzi 
talkotāji darbus pie apkārtnes 
sakopšanas iesākuši jau nedēļas 
sākumā vai dienu pirms oficiālā 
Lielās Talkas datuma.

saraiķos atjauno  
basketbola grozu

Arī Saraiķos talkas dienās 
bija vērojama rosība. Piektdienā, 
21. aprīlī, mums palīgos apkārt-
nes sakopšanā devās Vērgales 
pamatskolas bērni lietvedes Ingas 
Vītoliņas vadībā. Tika uzkoptas 
ceļmalas autoceļam Ventspils 
šoseja–Saraiķi (mūsu novada 
robežās), pārstaigātas ceļmalas 
Saraiķu ciemata robežās, nolasīti 
lielākie akmeņi iecerētā futbola 
laukuma teritorijā. Paldies Ingai, 
Ievai, Sanijai, Ancei, Gundegai, 
Raivim, Kristeram, Andrim. Pal-
dies Kibeļskai Zigrīdai par pieda-
līšanos un palīdzību!

Jaunieši Talkas dienā bija no-
lēmuši atjaunot salauzto basket-
bola grozu pie bijušās kafejnīcas. 
Izrādījās, ka tas nebija tik vien-
kārši – bija nepieciešami metinā-
šanas un galdniecības darbi, bet 
svētdienas pēcpusdienā grozs 
tika no jauna uzstādīts. Paldies 
Ingmāram, Dairim, Jānim, Kris-
tapam, Edgaram. Paldies Štībe-
lim Oļģertam par palīdzīgu roku 
uzstādīšanā!

Sestdienā, 22. aprīlī, vairāk 
bija manāma rosība privātajā sek-
torā – dažs lasīja akmeņus pie-
mājas saimniecībā, kaļķoja augļu 
kokus un pat stādīja jaunus dzīv-
žogus!

Kopumā gružu ar katru gadu 

SAKOPJAM NOVADU UN LATVIJU!

paliek aizvien mazāk, un vairāk 
enerģijas var ieguldīt kādu jaunu 
ideju īstenošanā.

ziemupē gatavojas  
latvijas simtgades  
ozola stādīšanai un  
sakopj ziemupes kapus

Talkas dienas rīts iesākās vē-
jains un vēss. Naktī un no rīta pat 
lijis lietus, taču Ziemupes centrā 
ieradās gan lieli, gan mazi talkotā-
ji – pavisam 31! Šajā dienā tika ie-
plānots ne viens vien darbs. Viens 
no svarīgākajiem – jāsakopj un 
jānogrābj vieta Ziemupes centrā, 
kur 4. maijā tiks stādīts Latvijas 
simtgades ozols. Pēc cītīga darba 
šī vieta ir sagodināta un izskatās 
lieliski. Taču līdz ar šo grābšanas 
darbi neapstājās un beigu beigās 
tika nogrābta visa plašā Ziemupes 
centra teritorija. Papildus tika  lī-
dzināti kurmju rakumi, lasīti un 
dedzināti zari. Bet pie Ziemupes 
centra dīķmalā tagad ziedēs arī 
puķes, kas priecēs ikvienu garām-
gājēju. Pēc lielā darba visi tika ai-

pāvilostā talko 
gan lieli, gan mazi

Šogad Pāvilostas vidusskolas 
padome pieņēma lēmumu, lai dar-
bošanās būtu efektīvāka un saska-
ņotāka, skolēnu talkošana notiks 
katrai klasei atsevišķi izvēlētā 
laikā un vietā, ņemot vērā skolas 
mācību grafikus un veicamo darbu 
specifiku. Līdztekus audzinātāji 
audzināšanas stundās skolēnus 
īpaši motivēja piedalīties Lielajā 
Talkā kopā ar savu ģimeni. Jau šo-
brīd, pateicoties skolēnu, skolotāju 
un tehnisko darbinieku kopīgam 
darbam, skolas dārzā vairs nemē-
tājas pērnie āboli un dobēs sakal-
tušie laksti. Skolas siltumnīcā ir 
izdīguši un braši aug salāti, loki, 
redīsi, rukola, spināti, baziliks un 
tomāti skolas kopgaldam. Lielākie 
skolēni bija priecīgi, izcērtot krū-
mus Sakas upes malā pie skolas. 
Savukārt mazie bērni dažos upes 
malas metros salasīja daudzus 
maisus ar atkritumiem. Citi vidus-
skolas sākumklašu skolēni sadar-
bībā ar Pāvilostas muzeju palīdzē-
ja sakopt piemiņas vietu lietuviešu 
kareivjiem Pāvilostas mežā pie jū-
ras. Vidusskolēni bija sajūsmā par 
apgūtām jaunajām iemaņām ābe-
līšu apkopšanā. Tagad viņi zina, 
kuri zari jāzāģē un kuri jāatstāj. 
Gala rezultātu var redzēt pie Dzin-
taru ielas ābelēm blakus skolai. 
Savukārt Valsts mežu teritorijā 
vairākas putnu ģimenes ir tikušas 
pie jaunām mājiņām, pateicoties 5. 
un 6. klases skolēnu aktivitātēm. 
Arī mežā netrūka atkritumu, ko 
savākt, taču darbiņš atmaksājās, jo 
nobeigumā bija patīkams pikniks 

Pāvilostas pilsētas seniori sakopj Stembres kapsētu.
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Ziemupes centrā ieradās gan lieli, gan mazi talkotāji.

No 10.–28.aprīlim Vērgales 
muzejā bija apskatāma izstāde 
“AK, SVĒTĀ LESTENE!”, kurā 
bija aplūkojamas fotogrāfijas un 
informācija par Lestenes baznī-
cas likteni dažādos laika posmos. 
Tukuma muzeja piedāvātajā iz-
stādē izmantoti Rundāles pils 
muzeja, Tukuma muzeja, Latvi-
jas Kultūras akadēmijas, Rīgas 
Kino muzeja, Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspek-
cijas Dokumentācijas centra, 
Jurģa Skulmes ģimenes, Latvi-
jas Nacionālā mākslas muzeja, 
Rīgas Amatniecības vidusskolas 
un Arņa Šablovska materiāli. Arī 
Gata Dieziņa, Gunāra Janaiša un 

Vitolda Mašnovska fotogrāfijas. 
Savukārt izstādes noslēguma 
dienā muzejā bija tikšanās ar 
vienu no izstādes veidotājām, 
Tukuma muzeja direktori Agritu 
Ozolu. Viņa ļoti precīzi un spilgti 
klātesošajiem pastāstīja ne vien 
par izstādes tapšanu, bet arī par 
Lestenes baznīcas vēsturi, par 
tās glābšanas vēsturi un tajā ie-
saistītajiem cilvēkiem. Viņu vidū 
mums visiem labi pazīstamas 
personības – Imants Lancmanis, 
Ojārs Spārītis un citi. Ar lielu ie-
interesētību klausījāmies stāstu 
par to, kā radies sen zināmais 
izsauciens “Ak, svētā Lestene!”. 
Cilvēkus apbūra baznīcas krāš-

ņās dekorācijas, gaismas un ērģe-
ļu skaņas. Cilvēki, uz to visu lū-
kojoties, no pārsteiguma mēdza 
iesaukties – Ak, svētā Lestene!

Vērgales muzeja darbinieces 
saka paldies visiem, kuri apmek-
lēja izstādi! Priecājamies par vi-
siem, kuri, kopā darbojoties, veic 
brīnumu, atjaunojot neaprēķinā-
mos postījumus Lestenes glābša-
nas darbos, jo Lestenes baznīcai 
jāpaliek par laikmeta liecinieci 
nākamajām paaudzēm. Paldies 
Agritai Ozolai par atsaucību, tie-
koties ar Vērgales pagasta iedzī-
votājiem! 

Vita Braže

Izstāde Vērgales muzejā

cināti Ziemupes tautas namā pie 
lielā galda, lai iestiprinātos ar Dai-
nas Balandes gardo talkas zupu! 
Garšoja lieliski, un paldies par to!

Savukārt 22. aprīlī ziemupnie-
ki tika aicināti uz Ziemupes kapu 
sakopšanas talku. Arī šeit talkoja 
25 cilvēki. Apmēram 10 no tiem 
strādāja otro dienu. Tika apzāģē-
ti koki, izzāģēti zari un nogrābta 
taka uz jūru. Tagad Ziemupes 
kapi izskatās gaiši un sakopti. Pal-
dies ikvienam, kurš pielika savu 
roku šajā vajadzīgajā darbā! 

talkas dienā sakopj 
vērgales centru

Talkas dienā Vērgalē tika sa-
kopta centra teritorija. Tika grāb-
tas lapas parkā, sakopta teritorija 
aiz Doktorāta un aiz Vērgales 
pagasta pārvaldes. Vērgales pa-
matskolas skolēni, kuri dzīvo Zie-
mupē un Saraiķos, talkoja savās 
apdzīvotajās vietās, bet pārējie 
devās lasīt gružus pie jūras.

ar desiņām. Pāvilostas vidusskolas 
klases, kas vēl nepaspēja dot savu 
ieguldījumu apkārtnes sakopšanā, 
turpinās darbus vēl arī maijā.

Savukārt pēc darba dienas Pāvi-
lostas novada pašvaldības adminis-
trācijā tās darbinieki, domes priekš-
sēdētājs un pārstāvji no Pāvilostas 
mežniecības turpināja 2015. gada 
pavasarī iesākto darbu pie Sakas 
upes krastu attīrīšanas no krūmā-
jiem un nokaltušiem zariem, šoreiz 
tika sakopts krasts pie Upesmuižas 
akmens kāpnēm. Pāvilostas novada 
TIC meitenes sakopa teritoriju ap 
tūrisma centru un Sakas upes krast-
malu. Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama darbinieki ceturtdienā kopa 
teritoriju pie Upesmuižas parka es-
trādes. Arī citi pašvaldības iestāžu 
darbinieki šajā piektdienā sakopa 
teritorijas savu iestāžu tuvumā.

Oficiālajā Lielās Talkas die-
nā, 22. aprīlī, Pāvilostā pulcējās 
aptuveni 25 talcinieki. Pāvilostas 
pensionāru apvienība šogad iz-
vēlējās sakopt Stembres kapsētu 
Sakas pagastā, bet citi talcinie-
ki sakopa kāpas un pludmali, 
labiekārtoja un sakārtoja bērnu 
laukumu jaunajā ciemā, kā arī 
ielās vecajā pilsētas daļā zāģēja 
krūmus un satīrīja pie mājas pie-
guļošo ielas daļu.

Paldies visiem, kas atsaucās 
pašvaldības aicinājumam un pie-
dalījās talkā!

 
Rakstu veidoja korespondente 

Vita Braže,  sabiedrisko 
attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova

un vidusskolas direktore 
Ingūna Griškēviča

 

8. aprīlī Vērgales kultūras 
nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Vērgalīte” piedalījās 
starpnovadu koncertā “Ar dancī-
ti laiku vedu” Priekules novada 
Bunkas pagastā. 11 deju kolektīvi 
no Liepājas deju apriņķa un arī 
Saldus izdejoja krāšņu koncertu. 
Šādu koncertu ik gadu rīko Prie-
kules kultūras nama vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “Duvzare”.

Aprīļa mēnesis kolektīviem 
bija saspringts laiks, jo bija jā-

gatavojas deju skatei, kas nori-
sinājās 22. aprīlī. Tāpēc ikkatrs 
koncerts bija lieliska iespēja 
izmēģināt dejas uz skatuves un 
tautastērpos, ne tikai mēģināju-
mu zālēs.

“Vērgalīte” šim koncertam 
bija izvēlējusies divas dejas – 
“Dievs, sargi dzimteni” un deju 
kolāžu “Ciemā teku meitas celt”.

 
Kolektīva dalībniece

Ilze Skābarde

Deju kolektīvs “Vērgalīte” 
koncertē Bunkā
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Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūra atgādina, lai piedalī-
tos ceļu satiksmē, tai skaitā arī 
pirms pavasara darbu uzsākša-
nas, traktortehnika un tās pie-
kabes jāsagatavo un jāuzrāda 
ikgadējai tehniskajai apskatei. 
Apskates laikā vadītājam līdzi 
jābūt traktortehnikas vadītāja 
apliecībai, tehnikas reģistrācijas 
apliecībai un jābūt derīgai OC-
TAS polisei. Samaksa par apskati 
tiek veikta pie inspektora.

No 2017. gada 30. jūnija par 

Notiks traktortehnikas ikgadējā 
valsts tehniskā apskate Pāvilostas novadā

kā nekļūt “bez vainas” vainīgam?
Ir sācies pavasaris, un tuvojas jaunā biškopības sezona. Latvijas 

Biškopības biedrība atgādina, ka neaprūpētas bišu saimes rada drau-
dus pārējo bišu saimju veselībai un sakarā ar pastāvošo likumdošanu 
var radīt krietnus finansiālus zaudējumus to īpašniekiem. Proti, par 
bišu saimju nereģistrēšanu vai izvairīšanos no uzskaites var uzlikt 
naudas sodu no septiņiem līdz septiņsimt eiro, bet saskaņā ar Latvi-
jas Republikas likuma “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss” 
108. pantu par Amerikas peru puves neziņošanu vai apkarošanas ne-
veikšanu var uzlikt naudas sodu no piecpadsmit līdz tūkstoš četrsimt 
eiro un konfiscēt bišu saimes.

kas ir galvenā riska grupa,  
kurai šis sods visvairāk draud?

Lai gan no prakses zinām, ka dažkārt grēko arī profesionāli biš-
kopji, lielākas iespējas tikt sodītam ir tieši nelielu dravu īpašniekiem, 
kuri bišu saimju ārstēšanai un labturībai pievērš maz vērības. Bieži tie 
ir vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem maz rūp, kas iemājojis stropos 
viņu dārzā: spietu laikā stropā apmetas spiets, dzīvo tik ilgi, cik daba 
to ļauj, un tad, slimību novājināts, rudenī tiek izlaupīts un iet bojā. 
Nākamajā gadā cikls atkārtojas. Līdzīgi var notikt arī cilvēku atstā-
tās mājās – īpašnieks ir atbildīgs par to, kas dzīvo viņa īpašumā, arī 
pamestās dravas pamestajos stropos. Varbūt labāk tomēr šādiem stro-
piem aiznaglot skrejas vai arī, ja tiem vēl ir lietošanas vērtība, – tos 
vienkārši pārdot citam biškopim.

kādēļ tieši tagad?
Bišu saimes apdraud parazitārās ērces – varras, vīrusu slimības, 

kas nāk komplektā ar ērcēm, bakteriālās slimības (Amerikas un Ei-
ropas peru puves) un pēdējā laikā iespējama jauna, Latvijas dravās 
līdz šim neredzēta kaitēkļa parādīšanās – Eiropas dienvidos (Itālijā) 
konstatēta mazā stropa vabolīte. Lieki piebilst, ka tieši novārtā pames-
tas un neaprūpētas bišu saimes ir ceļš, pa kuru kaitēkļi ienāk mūsu 
dravās.

Latvijas Republikas likuma “Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodekss” 107. pants “Dzīvnieku slēpšana, nereģistrēšana, 
neidentificēšana (nemarķēšana) un izvairīšanās no to uzskaites” 
nosaka: Par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta 
inspektora, dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, dzīvnieku neidentificēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos 
no to uzskaites pašvaldībā uzliek naudas sodu fiziskajām personām 
no septiņiem līdz divsimt desmit eiro, bet juridiskajām personām – no 
piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit eiro. Par tādiem pašiem pārkāpu-
miem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uz-
likšanas, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit 
līdz trīssimt piecdesmit eiro, bet juridiskajām personām – no trīssimt 
piecdesmit līdz septiņsimt eiro.

LBB Liepājas nodaļas vadītājs
Māris Romanovs

Bišu saimju īpašniekus 
aicinām ievērot likumdošanu

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka lauksaimniecības pro-
dukcijas ražotāji 2017./2018. saimnieciskajā gadā var iegādāties mar-
ķētu dīzeļdegvielu, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi. 
Pieteikties minētās dīzeļdegvielas saņemšanai šogad varēs elek-
troniski LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vienlaicīgi 
ar pieteikšanos platību maksājumu saņemšanai – sākot no šā gada 
11. aprīļa. Pēdējā diena, kad varēs pieteikties dīzeļdegvielas saņem-
šanai, ir 1. jūnijs.

Dīzeļdegviela tiek piešķirta lauksaimniecības produkcijas ražo-
tājiem izmantošanai tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā 
un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas 
ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem. To var iegādāties tad, ja 
tā tiek izmantota lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādāša-
nai, kas būs apstiprināta platību maksājumu saņemšanai vai iekļau-
ta mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā; tādas meža vai purva zemes 
apstrādāšanai, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes 
apstrādāšanai zem zivju dīķiem, kurā audzē zivis vismaz 20 ha pla-
tībā. Precīzāki dīzeļdegvielas saņemšanas nosacījumi ir lasāmi LAD 
mājas lapā. 

LAD ir veicis izmaiņas arī EPS, lai atgādinātu lauksaimniekiem par 
iespēju pieteikties dīzeļdegvielas saņemšanai. Klientiem pēc Vienotā 
iesnieguma iesniegšanas sistēmā parādīsies uzaicinājums pieteikties 
dīzeļdegvielai ar samazināto akcīzes nodokļa likmi.

Informāciju sagatavoja: kristīne ilgaža 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 67027830, 67027384 Epasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

izmaiņas dīzeļdegvielas, kurai 
piemēro samazināto akcīzes nodokļa 
likmi, pieteikšanās termiņos

No 2. līdz 8. aprīlim Pāvilostas 
novada Bērnu un Jauniešu cen-
tra vadītāja piedalījās apmācību 
kursā Spānijā, Malagā. Apmācību 
tēma – kā rīkoties pēc realizētas 
aktivitātes, kā uzlabot aktivitāšu 
vizuālo pievilcību, noformēšanu 
un popularizēšanu, kā veidot ak-
tivitāšu izvērtēšanu un atskaišu 
veidošanu.

2. aprīļa pēcpusdienā apmā-
cību kursa dalībnieki no Latvijas, 
Spānijas, Polijas, Vācijas, Īslan-
des, Bulgārijas un Francijas sa-
tikās Malagas lidostā, kur visus 
sagaidīja organizācijas pārstāve, 
loģistikas koordinatore Montse. 
Apmācībās kopā piedalījās 15 da-
lībnieki no 7 valstīm. Apmācības 
vadīja Spānijas nacionālās aģen-
tūras treneri Antonio Benačess 
(Antonio Benaches) un Eduardo 
Masia Aguljo (Eduardo Macia 
Agullo). Pāvilostas novada Bērnu 
un Jauniešu centra vadītāja bija 
vienīgā Latviju pārstāvošā dalīb-
niece.

Dalībnieki ar kopīgu trans-
portu devās uz apmācību norises 
vietu, 1,5 stundu brauciena attālo 

Mollinu, aktivitāšu kompleksu 
CEULAJ, kur arī pavadīja visas at-
likušās apmācību dienas. Pirmās 
dienas vakarā tika organizētas 
dažādas iepazīšanās aktivitātes, 
kā arī dalībnieki tika iepazīstināti 
ar turpmāko dienu programmu, 
dienas plānu.

Nākamajās dienās norisinā-
jās dažādas ar apmācību galveno 
tēmu saistītas aktivitātes, kuras 
tika veidotas tā, lai ikvienam ap-
mācību dalībniekam būtu iespējas 
pēc atgriešanās savā mītnes valstī 
pielietot tās turpmākajā darbā. 
Piemēram, kā izveidot veiksmīgu 
ERASMUS+ projekta pieteikumu, 
tika izskaidrots DEOR (Dissemi-
nation and exploitation of results) 
jeb rezultātu izvērtēšana un izpla-
tīšana. Ņemot vērā treneru ietei-
kumus, par šo projekta daļu pa-
dziļināti nepieciešams domāt jau 
pirms projekta pieteikuma formas 
sagatavošanas.

Ceturtajā apmācību dienā da-
lībnieki devās studiju vizītē uz 
netālo Granadu, kur tikās ar pilsē-
tas aktīvāko organizāciju Eiropas 
Brīvprātīgā darba popularizēšanā, 

veikšanā un brīvprātīgo nosūtīša-
nā un uzņemšanā. Visas dienas 
garumā norisinājās diskusijas 
un aktivitātes, kuras saistītas ar 
organizācijas iepriekšējo pieredzi 
DEOR un projekta redzamības 
aktivitāšu plānošanā un veicinā-
šanā.

Atlikušajās apmācību dienās 
dalībnieki pieskārās tēmām par 
veikto aktivitāšu atskaišu sagata-
vošanu, budžeta plānošanu, dalīb-
nieku atskaišu nepieciešamību, 
smieklu jogas izmantošanu ikdie-
nas darbā, par starptautiski atzīto 
sertifikātu “Youthpass”.

Pēdējā apmācību diena tika 
koncentrēta uz apmācību izvērtē-
šanu, turpmāko nākotnes projektu 
veidošanu un kontaktu dibināšanu.

Paldies Latvijas Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentū-
rai par iespēju piedalīties tik vēr-
tīgās apmācībās!

Apmācību izdevumus sedza 
ERASMUS+ programma.

 
Pāvilostas novada Bērnu un 

Jauniešu centra vadītāja 
Sintija Spriņģe

apmācību kurss “and…what comes after 
activity/mobility? deor and mobility tools”

Sestdienas lietainais laiks 
radīja bažas par pasākuma izdo-
šanos, bet 30. aprīļa rīts radīja 
priecīgu un pavasarīgu noskaņo-
jumu. Jau ļoti agri bija vērojama 
aktīva rosīšanās, jo tirgotāji ga-
tavojās tradicionālajam svētku 
tirdziņam Vērgalē. Šogad tika 
novērots vislielākais pārdevēju 
un pircēju skaits, kopš tiek rīkots 
šāda veida tirgus, jo jau pirms 
plkst. 9 Vērgales centrs bija pār-
pildīts ar mašīnām un cilvēkiem. 
Tirgotāji, kuru skaits bija pāri 40, 
bija gan vietējie, gan no apkārtē-
jiem novadiem un pilsētām, bet 
daži bija mērojuši garu ceļu gan 
no Vidzemes, Zemgales un Zie-
meļkurzemes.   Arī preču klāsts 
ievērojams – saimniecības un 
rūpniecības preces, pārtikas pro-
dukti – kūpinājumi, zivis, siers, 
maize, puķes un stādi, sudraba 
rotas, kosmētika, grāmatas,  un 
vēl daudz kas cits. Bērnu prie-
kam tika piedāvāta cukurvate, 
piparkūkas un sklandurauši un 
ķermeņa apgleznošana. Vērgal-
es skaistumu varēja labi aplūkot 

Svētku tirdziņš Vērgalē

Liepājas suvenīru fabrikas veido-
tajos suvenīros. 

Svētku tirdziņu kuplināja an-
samblis no Kuldīgas – “Rumbas 
kvartets”, kuri klausītāju prie-
kam piedāvāja senas un mīļas 
melodijas, aicinot dziedāt līdzi un 
izmantot izdevību uzdejot. Ikvie-
nam bija iespēja arī iegādāties šī 
ansambļa disku. 
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Paldies par palīdzību Ivaram 
Lapiņam, Aivaram Sprudzānam, 
Ārijai Poriņai, Arvim Kurmim, 
Dainaram Muntiņam, Ainai 
Šteinbergai un Benitai Baltrunei. 
Paldies visiem tirgotājiem, pircē-
jiem un skatītājiem! Uz tikšanos 
pēc gada Vērgalē!

 
Vita Braže 

traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās 
apskates laiki Un vietas pāvilostas novadā

Apdzīvota vieta Datums Laiks Norises vieta

Pāvilosta 15.05 10:30 Dzintaru iela 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

Valsts tehniskās uzraudzības 
sniegtajiem pakalpojumiem va-
rēs samaksāt TIKAI ar bezskaid-

ras naudas maksājumu.
Uzziņām tālrunis: 29437351; 

20000450, vai www.vtua.gov.lv.
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Lielai daļai Latvijas iedzīvo-
tāju sestdiena, 22. aprīlis, sais-
tījās tikai un vienīgi ar Vislat-
vijas Lielās talkas aktivitātēm, 
bet Liepājas deju apriņķa tautas 
deju kolektīvu dalībniekiem šī 
diena bija ilgi gaidīta un īpaši 
nozīmīga šajā gadā, jo Liepājas 
Olimpiskā centra Rožu zālē no-
risinājās Liepājas deju apriņķa 
Tautas deju kolektīvu skate, 
tajā pulcējot 29 kolektīvus no 
Liepājas pilsētas, Durbes, Aizpu-
tes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, 
Priekules un Vaiņodes nova-
diem.

Šogad skate bija īpaša ar dau-
dziem, dejotājiem neierastiem 
jauninājumiem. Pirmkārt, nebija 
obligātā deja kā citus gadus, bet 
dejotājiem pašiem bija dota iespē-
ja izvēlēties divas dejas no četrām 
jaunapgūtajām dejām no deju 
lieluzveduma “Māras zeme”, kas 
tiks izdejots 2018. gada svētkos. 
Otrkārt, skate tika sadalīta trīs da-
ļās – pirmajā daļā uzstājās bērnu 
un jauniešu deju kolektīvi, kā arī 
B, C, F grupas dejotāji, kopumā 15 
deju kolektīvi, otrajā daļā – A un E 
grupas dejotāji, kopā 7 kolektīvi, 
bet trešajā skates daļā savu dejot-
prasmi rādīja A un D grupas dejo-
tāji, kopā arī 7 kolektīvi.

Deju skate ar svinīgu atklāša-
nu iesākās pulksten 17, bet indivi-
duālie mēģinājumi dejotājiem uz 
Rožu zāles skatuves dēļiem iesā-
kās jau agrā rītā. Skates rezultāti 
tika paziņoti turpat pusnaktī. Lai 
gan šajā reizē dejotājiem un kolek-
tīvu vadītājiem deju skate prasīja 
gan emocionālu, gan fizisku iztu-
rību, prieks par gada visgaidītākās 
dienas noslēgumu un rezultātu pa-
ziņošanu bija pārāks. Vēlajā vakar-
stundā Rožu zālē dejotāji žūrijas 
komisiju sagaidīja, jautri dejojot 
starp krēslu rindām, dziedot līdzi 
fona mūzikai un priekpilniem uz-
saucieniem.

Gada nozīmīgākā diena aizvadīta!

Fo
to

: I
. S

kā
ba

rd
e

Pāvilostas pilsētas kultūras nama VPDK “Mārsils”.

Vērgales kultūras nama VPDK “Vērgalīte”.

Šogad Liepājas deju apriņķa 
dejotājus vērtēja žūrijas komisijas 
priekšsēdētāja, horeogrāfe, deju 
svētku virsvadītāja Zanda Mūr-
niece un žūrijas locekļi – Latvijas 
Nacionālā kultūras centra dejas 
mākslas eksperte Maruta Alpa, 
Saldus deju apriņķa virsvadītāja, 
horeogrāfe Santa Laurinoviča, Si-
guldas deju apriņķa virsvadītāja, 
horeogrāfe Gunta Skuja, Deju svēt-
ku virsvadītājs, horeogrāfs Agris 
Daņiļevičs. Saviem dejotājiem līdzi 
juta Liepājas deju apriņķa virsva-
dītājs Jānis Purviņš un Latvijas Na-
cionālā kultūras centra direktore 
Signe Pujāte. Žūrija vērtēja dejas 
māksliniecisko izpildījumu un 
rakstura atklāsmi, dejas horeogrā-
fiskā teksta precizitāti, izpildījuma 
muzikalitāti, tautas tērpa valkāša-
nas kultūru un pareizību, kā arī 
deju kolektīva skatuves kultūru un 
kopiespaidu.

Pāvilostas novadu Liepājas 
deju apriņķa tautas deju skatē 
pārstāvēja Vērgales kultūras nama 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Vērgalīte” un Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Mārsils”.

Vērgales deju kolektīva “Vēr-
galīte” vadītāja Kristīne Jaunbrūna 
deju skatei Liepājā izvēlējās žūrijai 
atrādīt dejas “Dievs, sargi dzim-
teni” (Jāņa Ērgļa horeogrāfija) un 
Jāņa Purviņa iestudēto deju kolā-
žu “Ciemā teku meitas celt”. Pēc 
žūrijas vērtējuma “Vērgalīte” ska-
tē ieguva I pakāpi, saņemot 51,2 
punktus. 

Savukārt Pāvilostas vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Mārsils” 
deju skatē atrādīja deju “Pielūgsme 
meitenei” (Jāņa Ērgļa horeogrāfija) 
un horeogrāfes Taigas Ludboržas 
veidoto deju “Es meitiņa kā rozī-
te”. Mārsiliešiem šī gada deju skate 
aizritēja ļoti labi, jo ar 43,2 punk-
tiem iegūts I pakāpes diploms un 
izcīnīta 1. vieta savā grupā. Deju 

kolektīva “Mārsils” vadītāja Daiga 
Cābele ar prieku atzina, ka bija 
nepieciešami 12 gadi, lai sasnieg-
tu šādu rezultātu, bet noteikti pie 
sasniegtā neapstāsies un dosies ti-

kai uz priekšu – uz izaugsmi. Liels 
prieks kolektīva vadītājiem Daigai 
un Eināram bija arī par pozitīva-
jām uzslavām no horeogrāfa Agra 
Daņiļeviča un virsvadītāja Jāņa 
Purviņa par dejas “Es meitiņa kā 
rozīte” izpildījumu un ieteikumu 
citiem E grupas kolektīviem šo 
deju mācīties tieši no mārsiliešiem. 
Tāpat kolektīva “Mārsils” vadītā-
jiem žūrijas komisija norādīja, ka 
nākamajās deju skatēs jāpadomā 
par dejotāju tērpiem un vēl kādu 
tautas tērpu komplektu, tas veici-
nās kolektīva skatuves kultūru un 
kopiespaidu.

Pāvilostas novada deju kolek-
tīvi “Vērgalīte” un “Mārsils” vēlas 
teikt lielu paldies saviem vadītā-

jiem par pacietību un soļu mācī-
šanu, par neatlaidību, vēlreiz un 
vēlreiz liekot strādāt un noticēt 
saviem spēkiem, Vērgales kultūras 
nama vadītājai Velgai un Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama vadītājai 
Silvai par līdzi jušanu, kā arī Pāvi-
lostas novada domei par finansiālo 
atbalstu un pašvaldības metodiķei 
izglītības un kultūras jomā Silvijai 
Lejai par gardo balvu.

Bet ar skati jau nekas nebei-
dzas, un mēģinājumi, koncertēša-
na turpinās!

 
Sabiedrisko attiecību speciālis-

te Marita Kurčanova
un deju kolektīva “Vērgalīte” 

dalībniece Ieva Skābarde
 

Pāvilostas bibliotēkas vadī-
tāja Mairita Vītola saviem lasī-
tājiem un visiem citiem intere-
sentiem bija sagādājusi lielisku 
dāvanu, 7. aprīlī bibliotēkā or-
ganizējot tikšanos ar gastroen-
terologu, profesoru Anatoliju 
Danilānu un grāmatas “Anato-
lijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu 
sirdi” autoru Pēteri Strubergu.

Pagājušā gada nogalē apgāda 
“Jumava” izdotā Pētera Struberga 
grāmata ir veidota, balstoties uz 
profesora, viņa ģimenes locekļu, 
radu, draugu, kolēģu, studentu un 
pacientu atmiņām. Profesors Ana-
tolijs Danilāns pazīstams kā sa-
biedrībā mīlēts veselīga dzīvesvei-
da popularizētājs, kurš, daloties ar 
savu personīgo pieredzi, vienkāršā 
un saprotamā valodā stāsta par to, 
kas nepieciešams, lai cilvēki dzī-
votu ilgi, laimīgi un veseli. Viņš 
uzskata, ka profesionālajā jomā 
svarīgākais ir, lai ikviens cilvēks 
sajustu, ka ārsts no sirds vēlas vi-
ņam palīdzēt. Šī pārliecība profeso-
ram ir palīdzējusi sasniegt to, ar ko 
viņš, būdams izcils speciālists gas-
troenteroloģijā, šobrīd var lepoties. 

Pāvilostas bibliotēkā viesojas profesors Anatolijs Danilāns

Arī pats profesors Anatolijs Dani-
lāns ir vairāku grāmatu autors.

Tikšanās laikā, pašvaldības 
semināru zālē pulcējot vairāk 
nekā 80 klausītāju un pārlapojot 
līdzi paņemtās profesora Danilāna 
personīgās fotogrāfijas, klātesošie 
varēja gūt izsmeļošas atbildes uz 
interesējošiem jautājumiem, zi-
nāšanu pūram pievienot ne vienu 
vien jaunu, vērtīgu un līdz ar to arī 
dzīvē noderīgu atziņu, ka arī iegā-
dāties grāmatu ar A. Danilāna un 
P. Struberga autogrāfiem.

Jauko tikšanos ar profesoru 

Danilānu un rakstnieku Struber-
gu muzikāli papildināja vokālā 
ansambļa “Stella Amare” meiteņu 
dziedājums skolotājas Aijas Gert-
sones vadībā.

Paldies par līdzdalību, gatavo-
joties šim pasākumam, Maritai K., 
Silvijai L., Santai A., īpašs paldies 
Rutai Ozolai par skaistiem zie-
diem, kurus dāvinājām ciemiņiem.

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova 

un bibliotēkas vadītāja 
Mairita Vītola
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Sestdienā, 8. aprīlī, skatītā-
ju pārpildītā Pāvilostas pilsē-
tas kultūras nama lielajā zālē 
tika atzīmēta Pāvilostas atjau-
notā amatierteātra 10 gadu ju-
bileja.

Pāvilostā jau izsenis ticis spē-
lēts teātris, un pāvilostnieki vien-
mēr bijuši draugos ar to. Jau tāla-
jā 1925. gadā Pāvilostā darbojies 
dramatiskais pulciņš, taču aktī-
vāka dramatiskā kolektīva darbī-
ba atsākās piecdesmitajos gados, 
vairāk nekā 40 gadus iestudējot 
lugas un priecējot savus skatī-
tājus. Pāvilostas amatierteātra 
pastāvēšanas daudzo gadu laikā 
iestudētas ļoti daudzas izrādes, 
pulcinot lielu aktieru skaitu, kas 
savukārt sešdesmitajos gados 
ļāvis izveidot pat divas drama-
tiskā kolektīva grupas un bērnu 
drāmas pulciņu. Iestudētās lugas 
rādītas gan uz pašmāju skatu-
ves, gan dažādās Latvijas vietās. 
Pāvilostas amatierteātrī darbo-
jušies ļoti daudzi pāvilostnieki 
gan kā aktieri un suflieri, gan kā 
tehniskie darbinieki un dekora-
tori, bet lugas iestudējuši vairāk 
nekā 11 režisori. No Pāvilostas 
bērnu dramatiskā kolektīva, ko 
ilgus gadus vadīja skolotāja Hel-
ga Tarziere, izaugusi arī Latvijas 
mēroga aktrise Ilze Rūdolfa, kura 
šobrīd ir Latvijas Nacionālā teāt-
ra aktieru sastāvā.

2007. gada aprīlī daži pā-
vilostnieki ierosināja atjaunot 
amatierteātri tagadējā Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā, bet par 
tā vadītāju un režisori tika uzru-
nāta Marita Horna. Jau pirmajā 
gadā, ieguldot lielu darbu un ne-
atlaidību, uz Līgo svētkiem Upes-
muižas parka estrādē tika rādīta 
turpat divu stundu garā kolektī-
va pirmā izrāde “Skroderdienas 
Silmačos”. Kopumā šajos desmit 
gados Pāvilostas atjaunotais ama-
tierteātris uzvedis 14 lugas un 
priecējis skatītājus ar neskaitā-
miem atraktīviem, pamācošiem 
un smieklīgiem priekšnesumiem 
gan Ziemassvētku ballēs, gan tū-
risma sezonas noslēguma pasā-
kumā un citās reizēs. Pērnā gada 
aprīlī Pāvilostas amatierteātris 
ar iestudēto lugu “Latvieša sap-
nis” viesojās piektajos latviešu 
kultūras svētkos Īrijā, kas bija 
kolektīva pirmā tik tālu aiz Lat-
vijas robežām spēlētā viesizrāde.

Bet sestdienā svētku pasā-
kums iesākās ar nelielu video 
materiālu, iepazīstinot ar drama-
tiskā kolektīva aktieriem, kuri 
šobrīd darbojas amatierteātrī. No 
atjaunotā kolektīva pašiem pirm-
sākumiem kolektīvā darbojas Ga-
tis Štokmanis, Silva Vārsberga un 
režisore Marita Horna, kura ne 
tikai režisē izrādes, bet arī lab-
prāt iejūtas kādā lomā. Bet gadu 
laikā viņiem pievienojās Rudīte 
Jance, Ģirts Vagotiņš-Vagulis, 
Dace Bunka, Einārs Vārsbergs, 
Daiga Cābele, Edijs Ermsons, 
Anna Kaže, kura kolektīvā ienāca 
kā aktrises aizstājēja un nolēma 
turpināt darboties kolektīvā, un 
Dzintra Vērniece, kura iesāku-
mā amatierteātrī pildīja sufliera 
amatu, bet vēlāk nolēma nospē-

pāvilostas amatierteātris svin jubileju!

lēt arī kādu lomu, kļūstot par 
pilntiesīgu dramatiskā kolektīva 
aktrisi.

Lai gan Pāvilosta ir tikai 
mazs, niecīgs punkts uz lielās pa-
saules kartes, tomēr arī šeit dzī-
vo sapņotāji. Ja jau Holivudā var 
notikt Amerikas kinoakadēmijas 
balvas “Oskars” pasniegšanas 
ceremonija, tad kāpēc šāds pa-
sākums nevarētu notikt arī Pāvi-
lostā?! Tāpēc jubilejas pasākums 
tika nodēvēts par “Pāvila balvas 
pasniegšanas ceremoniju”, izvir-
zot aktierus dažādās nominācijās 
un pasniedzot īpašas piemiņas 
balvas, kuru koka pamatne izga-
tavota no pāvilostniekiem tik ļoti 
iemīļotās Mīlestības priedes at-
lūzušā zara, tādējādi izrādot šai 
priedei cieņu un nesot to mūžīgā 
piemiņā.

Pasākumā, translējot nelie-
lus video fragmentus no iestu-
dētajām izrādēm, tika izvirzītas 
10 nominācijas, pasniedzot 11 
apbalvojumus:

â nomināciju “Labākais ie-
kritiens lomā” saņēma Daiga Cā-
bele;

â nomināciju “Liderīgākais 
dejotājs” saņēma Ģirts Vagotiņš-

Vagulis;
â nomināciju “Amizantākais 

aktieris” saņēma Dace Bunka;
â nomināciju “Visvairāk sis-

tais” saņēma Rudīte Jance;
â nomināciju “Izteiksmīgā-

kais lidojums” saņēma Dzintra 
Vērniece;

â nomināciju “Māksla prasa 
upurus” saņēma Anna Kaže;

â nomināciju “Pikantākā 
dzimuma maiņa” saņēma Einārs 
Vārsbergs;

â nomināciju “Lielais impro-
vizētājs” saņēma Edijs Ermsons;

â nomināciju “Kvēlākie mī-
lētāji” saņēma Silva Vārsberga 
un Gatis Štokmanis;

â nomināciju “Pāvilostas te-
ātra gariņš” saņēma režisore Ma-
rita Horna.

Apbalvojumus aktieriem pa-
sniedza grupas “Piemare” pārstā-

vis Vasīlijs Lazukins, deju kolek-
tīva “Mārsils” pārstāvis Valērijs 
Kurčanovs, Nīcas amatierteātra 
pārstāve, Bārtas amatierteātra 
pārstāve Gunta Klievēna, Prieku-
les amatierteātra pārstāve Liene 
Braže, Vārmes amatierteātra 
pārstāve, Liepājas teātra saimnie-
ciskās daļas direktore Ilze Ozola, 
Pāvilostas bērnu dramatiskā teāt-
ra dalībnieki – Laila Anna Horna, 
Andris Štokmanis un Aleksandrs 
Protopovičs, kā arī bijušie ama-
tierteātra dalībnieki – Janeta 
Kristapsone, Ilmārs Šnore un 
Monta Pētermane.

Pasākuma ietvaros tagadējā 
amatierteātra dalībnieki teica 
paldies un sūtīja video sveicienu 
saviem priekšgājējiem – tiem ak-
tieriem, kuri Pāvilostā aizsākuši 
teātra darbību. Dramatiskā ko-
lektīva dalībnieki sola turpināt 

iesāktās gaitas un vēl daudzus 
gadus priecēt savus skatītājus, 
vienlaikus kā goda viesus uz 
savām izrādēm aicinot savus 
priekšgājējus.

Jubilejas reizē ierasta lieta 
ir jubilāra sveikšana. Pasākumā 
labus vēlējumus teica un rado-
šu darbību vēl daudzus gadus 
vēlēja Pāvilostas pilsētas kul-
tūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Mārsils”, grupas 
“Piemare” puiši, Nīcas amatier-
teātra režisore Daina Kandēvica, 
Bārtas amatierteātris, Priekules 
amatierteātris, Vārmes amatier-
teātris, Pāvilostas novada pašval-
dības metodiķe izglītības un kul-
tūras jomā Silvija Leja, Pāvilostas 
līnijdeju kolektīva “Dejotprieks” 
dalībnieces, draugi, radi un citi 
aktieru talanta cienītāji.

Jubilejas pasākuma noslē-
gumā amatierteātra režisore 
Marita Horna pateicās visiem, 
kas veltījuši daudz laika un dar-
ba, lai pasākums varētu notikt, 
– vispirmām kārtām saviem 
aktieriem par paļāvību un uzti-
cību, iestudējot kārtējo izrādi, 
paldies arī skatītājiem un teātra 
mākslas cienītājiem, kam spēlēt 
ir vislielākā atbildība, paldies 
tika teikts arī Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama kolēģiem. Vislie-
lāko paldies režisore veltīja sa-
vai mammai Veltai Vītolai, kura 
vienmēr bijusi iedvesmotāja un 
tas dzinējspēks, kas liek iet uz 
priekšu un darīt! Liels paldies 
tika teikts arī Maritas Hornas 
ģimenei – vīram un bērniem 
par atbalstu, izpalīdzīgu roku un 
ideju realizēšanu.

Skaistā jubilejas pasākuma 
izskaņā Pāvilostas dramatiskā 
kolektīva aktieri vienojās kopējā 
kapelā “Acetons” un visiem zālē 
sēdošajiem veltīja dziesmu “La-
ternu stundā”.

Jubilejas pasākumu vadī-
ja jaunie amatierteātra aktieri 
– Andra Lanka, Terēze Cābele, 
Juris Ūdriņš un Normunds Dun-
kers.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Amatierteātra dalībniece Dace Bunka.

Bārtas kultūras nama vadītāja Gunta Klievēna pasniedz Annai 
Kažei nomināciju “Māksla prasa upurus”.

Pāvilostas amatierteātra vadītāja Marita Horna.

Pāvilostas amatierteātris.
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Svinīgā ceremonijā Gaismas 
pils Ziedoņa zālē 24. aprīlī bal-
vas pasniedza konkursu “Gada 
bibliotekārs 2016” un “Pagasta 
bibliotekārs – gaismas nesējs” 
uzvarētājiem.

Latvijas Bibliotekāru biedrība 
un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība apbalvoja sešus 
bibliotekārus par viņu veikumu, 
sasniegumiem, pašaizliedzīgu 
darbu un devumu vietējai sabied-
rībai. Klātesošos uzrunāja Latvijas 
Republikas kultūras ministre Dace 
Melbārde.

Konkursā “Pagasta bibliote-
kārs – gaismas nesējs” apbalvoja 
četrus bibliotekārus – no Kurze-
mes, Latgales, Vidzemes, Zemga-
les. Balvas pasniedza LNB Atbalsta 
biedrības pārstāvji: Karina Pē-
tersone, Georgs Turlajs, Irīna Pī-
gozne, Jānis Dripe. Šis ir konkursa 
jubilejas gads – “Gaismas nesēja” 
tituls tika piešķirts 10. reizi. Des-
mit gadu laikā par “Gaismas nesē-
jiem” izraudzīti 47 bibliotekāri – 
izcili, mērķtiecīgi, radoši un aktīvi 
mazo gaismas piļu darbinieki, kas 
izceļas ar īpašu attieksmi pret savu 
darbu, atsaucību pret lasītājiem un 
rūpēm par vietu, kur viņi dzīvo un 
strādā. Konkurss “Pagasta biblio-
tekārs – gaismas nesējs” novērtē 
bibliotekāru ieguldījumu.

“Gaismas nesējas” titulu 
Kurzemē saņēma Mairita Vīto-
la – Pāvilostas bibliotēkas vadī-

tāja. Pieteikumā “Gaismas nesē-
ju” konkursam teikts, ka Mairita 
ir radoša, daudzpusīga un izcila 
bibliotekāre. Viņai piemīt talants 
iesaistīt bibliotēkas pasākumos un 
aktivitātēs dažādu paaudžu lasītā-
jus. Darbs ar bērniem ir Mairitas 
sirdslieta. Bibliotēkā ir izveidota 
mūsdienīga rotaļu un atpūtas ista-
ba pirmsskolas vecuma un jaunā-
ko klašu bērniem. Ja bibliotekārei 
būtu jāpiešķir kāds īpašs tituls par 
darbu ar bērniem un jauniešiem, 
tad Mairita būtu nopelnījusi Lielā 
Meistara titulu.

Balva tiešām pelnīta, jo ar savu 
darbu Mairita ieguvusi lasītāju 
cieņu. Viņa godprātīgi, profesio-
nāli, ar lielu atbildības sajūtu un 
pozitīvu attieksmi veic savu darbu. 
Bibliotēkā notiek daudzveidīgas 
aktivitātes gan bērniem, gan pie-
augušajiem, tur radīta mājīga vide 
un valda pozitīva aura. Viņa dara 
vairāk kā noteikts darba pienāku-
mos.

Apbalvojumu “Pagasta biblio-
tekārs – gaismas nesējs” Vidzemē 
saņēma Ropažu novada bibliotēkas 
vadītāja Dace Smukša, Latgalē 
Anastasija Plačinda no Viļakas no-
vada Žīguru bibliotēkas, Zemgalē 
Ingrīda Grūbe no Kokneses pagas-
ta bibliotēkas.

Galveno balvu dāvināja ABLV 
Charitable Foundation, dodot ie-
spēju “Gaismas nesējiem” ceļot 
uz Zviedriju, iepazīt Stokholmas 

bibliotēkas, gūt jaunu pieredzi, ie-
dvesmu un idejas. ABLV Charitable 
Foundation pasniedza arī Amster-
damā dzīvojošas latviešu dizaine-
res Māras Skujenieces radīto por-
celāna vāzi. Laureātu nokļūšanu 
Zviedrijā nodrošinās Tallink Latvia, 
naktsmājas gādās Zviedrijas latvie-
šu apvienība.

Par “Gaismas nesēju” svētku 
sajūtu viņu īpašajā dienā rūpējās 
veikalu tīkls RIMI un Pure Choco-
late. Balvas sarūpēja arī Jāņa Ro-
zes apgāds un izdevniecība Rīgas 
Viļņi.

Pasākuma atbalstītīja: Latvijas 
Republikas Kultūras ministrija, 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rī-
gas pašvaldības kultūras iestāžu 
apvienības Rīgas Porcelāna mu-
zejs, Latvijas Universitātes Botā-
niskais dārzs, Eco Baltia.

Šajā svētku dienā kopā ar Mai-
ritu Nacionālajā bibliotēkā svētku 
ceremonijā bija ilggadējās lasītājas 
Velta Citskovska, Maija Arāja un 
kolēģes no Ziemupes un Vērgales 
bibliotēkām.

Mums prieks un mēs lepoja-
mies ar Mairitu Vītolu, Pāvilostas 
bibliotēkas vadītāju – “Gaismas 
nesēju”! Lai jaunas un radošas ide-
jas arī turpmākajā darbā, saglabāt 
labestīgo smaidu un dzīvesprieku!

Pāvilostas novada pašvaldības 
metodiķe izglītības un kultūras 

jomā Silvija Leja

“Gaismas nesējas” balva Mairitai Vītolai

Pāvilostas novada pašvaldī-
bas izstāžu zālē 12. aprīlī jau 
trešo gadu pēc kārtas tika atklāta 
pāvilostnieču rokdarbu izstāde. 
Ar katru gadu, pieaicinot jau-
nus rokdarbniekus, izstāde kļūst 
aizvien plašāka. Šogad izstādei 
dots nosaukums “Raibo sapņu 
lidojums”, un tajā savus darbus 
izstādījušas turpat 30 Pāvilostas 
rokdarbnieces no audēju pulciņa 
“Lumstiņš” un rokdarbu pulciņa 
“Spundiņš”, kā arī bibliotēkas 
zālītē skatāma Pāvilostas vidus-
skolas 5.–8. klašu skolnieču rok-
darbi.

Izstādē “Raibo sapņu lido-
jums” apskatāmi turpat 60 zeķu 
pāri, vairāk nekā 20 cimdu 
pāru, 18 austas sedziņas, īpaši 
modelēti un izšūti apģērbi, ce-
pures, šalles, plecu lakati, rotaļ-
lietas, spilvendrānas, aksesuāri 
un daudzi citi skaisti rokdarbi, 

Pāvilostas rokdarbnieces atklāj savu izstādi

katrs ar savu krāsu un stāstu. 
Kādam cimdu pārim pielikta zī-
mīte “Mani pirmie…”, parādot to, 
ka lielie darbi sākas no pavisam 
vienkāršām lietām.

Vislielākais darbs ieguldīts 
Pāvilostas rokdarbu pulciņa 
“Spundiņš” dalībnieču darinātajā 
musturdeķī, piesaistot mākslinie-
ci Tamāru Kurzemnieci un mo-

Muzikālu sveicienu izstādes 
darbu autorēm un visiem apmek-
lētājiem sniedza Pāvilostas Mūzi-
kas skolas ģitārspēles audzēkņi.

Liels nopelns izstādes ie-
kārtošanā un mākslinieciskajā 
noformējumā ir Tamārai Kur-
zemniecei, kura ar lielu neatlai-
dību un atbildības sajūtu līdz pat 
pulksten sešiem no rīta iekārtoja 
izstādi.

Izstādi organizē Pāvilostas 
bibliotēka sadarbībā ar Pāvi-
lostas rokdarbu pulciņu “Spun-
diņš”, audēju pulciņu “Lumstiņš” 
un Pāvilostas vidusskolas mājtu-
rības un tehnoloģijas skolotāju 
Intu Vīganti. Izstāde būs apska-
tāma līdz 31. maijam.

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

ROSĪGAIS LAIKS 
PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKĀ

disti Agritu Vīksnu. Tam veltīts 
ļoti ilgs laiks un liels, skrupulozs 
darbs. Taču gala rezultāts ir ie-
spaidīgs – skaistā sienas sega no 
54 kvadrātiņiem izklāta pa visu 
sienu un priecē ikviena izstādes 
apmeklētāja aci. Rokdarbu pulci-
ņa “Spundiņš” dalībniece Velta 
Citskovska atklāja, ka idejas par 
musturdeķa darināšanu autore 
ir Valija Vīgante, kura ierosinā-
ja mazos dzijas kamoliņus, kas 
palikuši pāri un sakrājies pilns 
grozs, nemest ārā, bet lietderīgi 
izmantot, darinot raibus kvadrā-
tiņus ar Pāvilostas simboliku un 
pilsētai raksturīgajām krāsām. 
Izstādes atklāšanā rokdarbnieces 
atcerējās ne vienu vien amizantu 
un smieklīgu gadījumu saistībā 
ar musturdeķa darināšanu. Vie-
nubrīd pat licies, ka ideju par 
musturdeķi realizēt nesanāks, 
bet galu galā, atsaucoties un izpa-
līdzot daudziem pāvilostniekiem, 
viss pakārtojies veiksmīgi.

Pāvilostas bibliotēkā 
2017. gada 26. maijā plkst.16.30

uz satikšanos ielūdz Pūčulēns
Aicinām piedalīties 

“Grāmatu starta” gan esošos, 
gan jaunos dalībniekus.
Ja tev ir 3 līdz 6 gadi – 

pievienojies! 
Uz tikšanos!

 Bibliotēkas darbinieces
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Aprīļa mēnesī Pāvilostas 
bibliotēkā  notika īpaša rosība 
– tikšanās ar ārstu A. Danilā-
nu un rakstnieku P. Strubergu, 
sadarbībā ar rokdarbniecēm 
atklājām izstādi “Raibo sapņu 
lidojums”. Lai pēc iespējas vai-
rāk redzētu un apmeklētu šo 
burvīgo izstādi, aktīvi tiek ie-
saistīti Pāvilostas vidusskolas 
skolotāji un audzēkņi. Skolē-

niem tiek uzdoti dažādi uzdevu-
mi un pārbaudījumi, lai pievērs-
tu uzmanību darba tehnikai un 
citām lietām.

Paldies skolotājām Gaidai 
Benetei, Ivetai Arājai, Intai 
Priedoliņai, Agritai Valkašai, 
Intai Vīgantei un skolēniem.

Bibliotēkas vadītāja 
Mairita Vītola
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Šogad Lieldienas visā pasaulē 
atzīmēja aprīļa vidū. Laikā, kad 
dienas kļuvušas garākas, naktis 
nedaudz siltākas, un biežāk re-
dzam saulīti ritināmies pa debess 
jumu.

Tomēr tieši šogad Lieldienās 
laiks mūs lutināja gan ar siltiem 
saules stariem un mērenu vēja 
plūsmu, gan ar “cīruļu puteni” 
pirmajās Lieldienās. Šis ir ļoti in-
teresants laiks, kad pavasaris jau 
dabā ievilcis savus pirmos otas 
triepienus, bet arī vēl ziema ik pa 
brītiņam par sevi atgādina ar bal-
tām sniega pūkām un sarmu, kas 
vēl agrajās rīta stundās sedz savu 
kristālspožo seģeni pār zemi.

lieldienu svinēšana 
vērgalē

Ar stipru vēju, sniegu un zie-
mai raksturīgiem laika apstākļiem 
atnāca pirmās Lieldienas Vērgalē. 
Vērgales centru rotāja pūpolkoks 
pilns ar daudzkrāsainām olām, 
zaķu ģimene ar krāsainu olu 
grozu, bet lielajā ligzdā, lejā pie 
muzeja, Vērgales gulbis bija “sa-
dējis” sešas lielas un krāsainas 
olas. Vērgales centrā bērniem par 
prieku ieradās arī īsta zaķu ģime-
ne – zaķene ar pieciem zaķēniem 
no Raizeru ģimenes saimniecības. 
Šeit bija arī iespēja pārbaudīt tītara 
olas stiprumu un iegūt balvu. 

Lieldienu svinēšana iesākās 
Vērgales kultūras namā ar Vērga-
les kultūras nama bērnu drama-
tiskā kolektīva ludziņu “Kā Gar-
ausis Lielais Dējējs olas dēja”. To 
palīdzēja uzzināt Dagnija un Anete 
Tomaševskas, Sindija un Denija 
Rusiņas un Viktorija Edija Vihma-
ne. Bērnu dramatiskā teātra dalīb-
nieki un tā vadītāja Velga sveica vi-
sus un, vēlot priecīgas Lieldienas, 
dāvāja katram pa mazai oliņai, bet 
skatītājiem uzdeva jautājumus par 
Lieldienu noformējumu Vērgalē. 
Tie, kuri atbildēja pareizi, saņēma 
nelielas saldumu balvas. Pēc tam 
divas komandas sacentās par to, 

LIELDIENAS ATZĪMĒ VISĀ NOVADĀ

kurš ātrāk saģērbs Lieldienu zaķi! 
Un, tā kā tajā mirklī sāka spīdēt 
saule un bija pierimis putenis, 
visi tika aicināti uz aktivitātēm 
brīvā dabā. Lieldienu sportiskās 
atrakcijas vadīja Velga un Vērga-
les sporta nama vadītājs Dzintars 
Semenkovs. Paši drosmīgākie un 
aktīvākie sadalījās komandās, lai 
veiktu stafetes un reizē arī sasildī-
tos. Sacensībās parādīja veiklību, 
ejot ar koka kājām, lecot ar maisu 
un slēpojot pa četriem. Izveicību 
varēja parādīt arī nesot, lobot un 
ēdot olas uz ātrumu, bet spēks bija 
vajadzīgs, lai komandā pārvietotu 
lielās Vērgales gulbja olas! Šajās 
Lieldienās tika ne vien tradicionāli 
ripinātas olas, bet arī noskaidrots, 
kura ola visātrāk noripos no kalna! 

Pēc lauka aktivitātēm atkal 
svētki turpinājās kultūras namā, 
kur Vērgales pamatskolas folklo-
ras kopa “Čabraki” visus aicināja 
uz rotaļām. Ikviens varēja izlocīt 
kājas un dziedāt līdzi “Kur tu teci, 
gailīti?”, dejot un dziedāt līdzi 
“Caur sidraba birzi gāju” un pieda-
līties citās rotaļās. Pēc tam folklo-

ras kopa aicināja visus uz radoša-
jām darbnīcām, kur gan liels, gan 
mazs varēja darināt saulītes. Vēr-
gales kultūras namā visas dienas 
garumā varēja apskatīt Vērgales 
pamatskolas skolēnu zīmējumus 
un glezniņas, kas tapušas vizuālās 
mākslas stundās. Prieks, ka šajos 
svētkos kopīgi darbojās gan ģime-
nes, gan dažādas paaudzes.

Vērgales kultūras nama va-
dītāja saka paldies čaklajiem 
“zaķīšiem”, kas palīdzēja tapt un 
novadīt svētkus – Dzintaram Se-
menkovam, Ingai Čipānei, Vitai 
Bražei, Raizeru ģimenei, Maritai 
Kalējai un visiem Lieldienu svētku 
dalībniekiem!

Korespondente Vita Braže

lieldienas saraiķos
Otrajās Lieldienās lieli un mazi 

saraiķnieki pulcējās kafejnīcas 
“ER-AR-MI” pagalmā, lai svinētu 
šos pavasara svētkus. Rīts nemaz 
neatgādināja pavasari, jo naktī bija 
atnākusi ziema. Uz pasākumu pat 
bija ieradies Lieldienu zaķis, tikai 
šoreiz no sniega. Bērniem kā allaž 

prieks par zaķa darbiem, jo vietvie-
tām pagalmā tas bija paslēpis pa 
šokolādes olai, kuras bērni dūšīgi 
meklēja! Bet, lai vasarā nekostu 
odi, kārtīgi jāizšūpojas. Lielākie 
bērni izšūpoja arī mazākos. Notika 
arī Lieldienu olu izstāde. Tie, kuri 
piedalījās, saņēma par to saldumu 
balviņas. Visjautrākā tomēr ir olu 
ripināšana. Kādam paveicas, citam 
nē, bet dažs sapelnīja sev pilnu 
groziņu ar olām, arī šokolādes. 
Tradicionāli tika veidots kopīgs 
foto. Bija jāpasteidzas, jo, svinot 
svētkus, nemanot ziemu bija no-
mainījis pavasaris, un sniega zaķis 
gatavojās mukt prom kaut kur, kur 
ir aukstāks. Ejot rotaļās, sniegs bija 
pazudis, un bija laiks ēst pantāgu. 
Saraiķu bibliotēkas vadītāja Ingu-
na saka mīļu paldies jaukajiem 
palīgiem – Karlīnai, Sendrai un 
Kristapam! Paldies arī Annijai un 
Saivai! Un, protams, vislielākais 
paldies jaukajai viesu mājas “Za-
riņi” saimniecei Ilmai par atļauju 
darboties viņas pagalmā!

Korespondente Vita Braže

lieldienu ieskandināša-
nas koncerts pāvilostā

Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā otrajās Lieldienās lieli un 
mazi pāvilostnieki un pilsētas viesi 
pulcējās uz ieskandināšanas kon-
certu “Sveiciens pavasarim”. Sau-

5. aprīlī Pāvilostas novad-
pētniecības muzejā tika atklāta 
saldenieka Ivara Freimaņa per-
sonālizstāde “Ceļojums putnu 
un zvēru pasaulē”. Izstāde mu-
zeja zālē būs apskatāma līdz 17. 
maijam.

Personālizstāde “Ceļojums 
putnu un zvēru pasaulē” ir Ivara 
Freimaņa pirmā personālizstāde, 
kurā ietvertas aptuveni piecdes-
mit fotogrāfijas, kas uzņemtas 
laikā no 2012. gada līdz 2017. 
gadam Saldus novadā. Fotoattēlu 
vienojošā tēma ir dzīvnieki un 
putni Latvijas dabā.

Izstādes atklāšanā fotogrāfi-
ju autors uzsvēra, ka laba kadra 
medīšanai svarīgi ir trīs faktori 
– būt pareizā laikā, objekts, ko 
fotografēt, un pareiza gaisma. Pa 
reizei lielu lomu nospēlē arī veik-
smes faktors. Bet, lai šie faktori 
sastaptos vienā veselumā un ma-
terializētos kā skaista fotogrāfija, 

pāvilostas muzejā atklāj fotoizstādi
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les pielietajā kultūras nama zālē 
mazliet nobijies lidinājās mazs 
taurenītis Pauliņa, skatoties un 
pētot sanākušos ļaudis. Tauriņu 
meitenīte vēlējās noskaidrot, kas 
ir Lieldienas un kā tās svinamas? 
Caur deju un dziesmu mazais tau-
renītis pamazām iepazina svētkus, 
dāvāja krāsainas olas un skaistus 
pavasara ziedus. Ar taurenīti kopā 
dziedāja un dejoja Pāvilostas pilsē-
tas kultūras nama 1.–4., 3.–6. un 
5.–9. klašu tautisko deju kolektīvi, 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Mārsils” un sieviešu koris “Sīga”.

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Kurčanova

ziemupes lieldienas
Ziemupnieku Lieldienu rīts ie-

sākās ar Lieldienu Dievkalpojumu 
baznīcā. Tur bija sapulcējušies ap 
40 baznīcēnu. Šogad bija sagadī-
jies tā, ka arī vienīgās šūpoles, ku-
rās varēja kārtīgi izšūpoties, bija 
baznīcas šūpoles.

Lieldienu rotaļas Ziemupes 
centrā bija jautras un prieka pil-
nas. Darījām visu, kas tajās pie-
nākas, – ripinājām olas, dējām 
olas, nesām olas, skrējām stafetes. 
Mūsu pulciņš nebija liels, tāpēc ak-
tivitātēs piedalījāmies visi.

Paldies Andrim par Ziemupes 
Lieldienu zaķi!

Daina Vītola

ir jāiet dabā, jāvēro un jābūt mil-
zum lielai pacietībai.

Ar fotogrāfiju palīdzību Ivars 
Freimanis atklāj savu dabas Vē-
rotāja skatu, jo fotogrāfijas tapu-
šas brīvā dabā un nav montētas. 
Ivaram patīk fotografēt Latvijas 
dabu, putnus un zvērus, tās dažā-
dību un mainību. Atrodoties pie 
dabas, Ivars iemūžinājis daudzus 
foto kadrus, kas neatkārtojami 
raksturo Latvijas dabas identitāti, 
skaistumu un mežonību. Izstādē 
apskatāmas krāsainas fotogrāfijas, 
kurās manāma fotogrāfa raksturī-
gā pacietības un vērības izpausme, 
tverot mirkli tajā brīdī, kad dzīvā 
radība ir izdevīgā vietā un laikā, jo 
citas izdevības var nebūt! Kā atklāj 
fotogrāfiju autors, tas reizē ir arī 
adrenalīns, jo laika nav daudz un 
iespējas rodas spontāni.

Ivars Freimanis dzimis 1966. 
gada 12. maijā Saldū, un fotogra-
fēt viņam iepaticies jau jaunības 

gados. Sākotnēji fotografēšanu 
apguvis pašmācības ceļā, bet vē-
lāk zināšanas papildinājis no da-
žādiem resursiem, lasījis speciālo 
literatūru par fotografēšanu, kā 
arī apmeklējis fotogrāfu plenērus 

un lekcijas. Pirmā fotosesija mežā 
notikusi 2012. gadā, kad Ivara 
draugs, kurš ir mednieks, uzaici-
nājis Ivaru līdzi uz mežu. Papil-
dus savam hobijam ikdienā Ivars 
nodarbojas ar automašīnu ģenera-

toru un starteru remontēšanu.
Pasākuma izskaņā muzeja 

vadītāja Irina Kurčanova sveica 
fotogrāfiju autoru ar pirmās per-
sonālizstādes atklāšanu un uz-
svēra, ka jūtas pagodināta, ka iz-
stāde pirmo reizi apskatāma tieši 
Pāvilostas novadpētniecības mu-
zejā. Noslēgumā izstādes apmek-
lētāji, kuru vidū bija gan vietējie 
fotografēšanas entuziasti, gan Pā-
vilostas mākslas skolas skolotāji 
un audzēkņi, kā arī Ivara draugi 
un citi interesenti, uzdeva izstā-
des autoram un fotogrāfam gan 
tehniskas dabas jautājumus sais-
tītus ar fotografēšanu un bilžu 
izgatavošanu, gan arī jautājumus 
par fotogrāfiju objektiem jeb zvē-
riem un putniem, bilžu tapšanas 
brīdi un stāstu, kas tajā atainots.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste
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Ar devīzi “Domāt, darīt, zi-
nāt” 5. aprīlī skolā notika dabas-
zinību pēcpusdiena 7.–9. klašu 
skolēniem. Pasākumu  organizē-
ja visi eksakto mācību priekšme-
tu skolotāji.

Skolēni darbojās jauktajās 
komandās un savā starpā sacen-
tās teorētiskajās zināšanās, pēt-
nieciskajā un radošajā darbībā, 
veidojot pasaku no dotajiem ter-
miniem. Labākās komandas iegu-

va diplomus un saldās balviņas. 
Pasākums parādīja skolēniem, 
ka daudzas zināšanas ir pielieto-
jamas kopsakarībā matemātikā, 
fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfi-
jā un informātikā, tā ir jaunā uz 
kompetencēm balstītā mācīšanas 
pieeja, kas jāīsteno skolā.

Eksakto zinību metodiskās 
komisijas vadītāja 
Solveiga Ansone

DABASZINĪBU PĒCPUSDIENA 
PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ

21. aprīlī smaidīgi bērni ar 
skanīgām dziesmām pulcējās 
Alsungas kultūras namā, lai 
piedalītos Starpnovadu dziedā-
šanas svētkos “…kur brauksim 
sīki putni?”.

Šāds pasākums 5 – 6 gadī-
gajiem bērniem notiek jau ses-
to gadu pēc kārtas. Pasākumā 
draudzējas, demonstrē savu dzie-
dātprasmi, iet rotaļās un jauki 
pavada laiku bērni no Alsungas, 
Cīravas, Vērgales un Pāvilostas 
pirmsskolas iestādēm.

Šogad pasākuma tēma bija 
“Transports”. Skanēja dziesmas 
gan par zirdziņu un ratiem, gan 
par mašīnām, lidmašīnām, auto-
busu un vilcienu. Bet vēlāk visi 
iesaistījās jautrās rotaļās, kur 
laiks paskrēja ātri un nemanot.

Paldies par jaunajiem drau-
giem un sirsnīgo uzņemšanu 
Alsungas pirmsskolas izglītības 
iestādei “Miķelītis”!

Mūzikas skolotāja 
Aija Gertsone

Dziedāšanas svētki Alsungā “…kur brauksim sīki putni?”

Ar dziesmiņu uzstājas Vērgales PII “Kastanītis” bērni.

Savu dziedātprasmi rāda Pāvilostas PII “Dzintariņš” audzēkņi.
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Klausījos, brīnījos,
Kas aiz kalna gavilēja –
Lieldieniņas braukšus brauca,
Olas veda vezumā.

lieldienas jau klāt!
Tas nozīmē, ka ziemas sals atkāpjas. Saule spīd 

arvien spožāk un siltāk! Mostas daba un gaisma 
svin savu uzvaru pār tumsu.

Arī “Dzintariņā” visi priecājas par šiem jauka-
jiem pavasara svētkiem – krāso olas, iet rotaļās, 

skaita tautas dziesmas, dzied, šūpojas, sacenšas 
veiklībā un attapībā, mielojas ar dzērvenēm, lai 
būtu sārti vaigi, meklē un arī atrod olas – ripina tās 
un knaulējas, kuram visstiprākā!

Paukš, paukš, knaukš, knaukš,
Knaulējam ar oliņām.
Kuram ola izturēs,
Tas mūs visus uzvarēs.
 

Priecīgas Lieldienas Jums visiem vēlot,
muzikālā skolotāja Aija Gertsone

Lieldienas “Dzintariņā”

Arī šogad Lieldienu zaķis 
nepaskrēja garām Vērgales “Kas-
tanītim”. Vienīgā nelaime – bija 
patrāpījies tāds aizmāršīgs zaķis, 
kurš nekādi nevarēja atcerēties, 
kur tad nolicis tās Lieldienu olas? 
Tad nu bija lielā olu meklēšana 

kopā ar bērniem, kas viņiem sa-
gādāja ne mazums prieka. Un ar 
nepareizajām “olām”, ko zaķis ik 
pa brīdim atrada, varēja gan ro-
taļāties, gan muzicēt. Pasākuma 
gaitā atcerējāmies ticējumus, 
kas jādara Lieldienu rītā, lai visu 

gadu būtu veseli un moži. Pro-
tams, ka svētku nobeigumā za-
ķis atrada pareizās – šokolādes 
oliņas, un tad visiem bija lielie 
prieki!

 
Iestādes vadītāja

Lieldienas Vērgales “Kastanītī”

12. aprīlī Vērgales bērnu-
dārzā “Kastanītis” vecāki pul-
cējās uz vecāku sapulci, kurā 
runājām par veselīgu dzīves-
veidu. Kas tad ir veselīga dzī-
vesveida pamatā? Mūsuprāt, 
veselīgs uzturs un daudz kus-
tību. 

Veselīgu uzturu Jūsu bēr-
niem nodrošinām, vadoties pēc 
Ministru kabineta 172. noteiku-
mu 1. pielikuma, kas reglamentē 
tieši pirmsskolas vecuma bērnu 
ēdināšanu. Maksimāli centīsi-
mies dot Jūsu bērniem vietējo ra-
žotāju Latvijā audzētus dārzeņus 
un zaļumus. Esam iegādājušies 
400 litru lielu saldētavu un vasa-
rā sasaldēsim Latvijas produkci-
ju, lai ziemā nav jāēd Spānijā un 
vēl nez kādās valstīs audzētus 
saldētos brokoļus, puķkāpostus, 
sviesta pupiņas un citus dārze-
ņus. Šajā sakarā lūgums – ja kā-
dam izaug daudz rabarberu, skā-

benes, zemenes, avenes, upenes 
un citas ogas un dārzeņi, kurus 
var sasaldēt un Jums nav žēl 
noziedot bērnudārzam, tad dro-
ši varat atgādāt uz bērnudārzu 
svaigus un labas kvalitātes pro-
duktus (iepriekš gan būtu labi 
sazināties ar vadītāju vai pavā-
ru). Mēs tos noteikti sasaldēsim, 
un Jūsu bērni vai mazbērni zie-
mā apēdīs.

Veselīga dzīvesveida neat-
ņemama sastāvdaļa ir kustības 
un fiziskās aktivitātes. Par to 
arī runājām sapulcē. Vecāki va-
rēja vērot nelielus sporta nodar-
bību fragmentus, ko demonstrē-
ja bērni kopā ar audzinātājām, 
kā arī noskatīties videomateriā-
lu, kā vingro paši mazākie “Lā-
cēni”. Ierosmei parādījām divas 
pavisam īsas Slimību profilak-
ses un kontroles centra īsfilmi-
ņas “Veselība ir kustība. Fizis-
kās aktivitātes 1–2 un 3–5 gadu 

vecumā”. Aicinu aizdomāties 
vecākus – vai Jūsu bērni mājās 
pārāk daudz nesēž pie televi-
zora, telefona, datora? Vai Jūs 
paši rādāt labu piemēru saviem 
bērniem sportojot, skrienot, 
nūjojot, izkustoties? Lai mūsu 
bērniem būtu lielāka vēlme 
kustēties, mēs esam atjaunoju-
ši un papildinājuši bērnudārza 
rotaļlaukumu. Tagad katrs pēc 
savām spējām var kāpelēt, rāp-
ties, šūpoties, šļūkt un visādi 
citādi izkustēties. Ja saņemsim 
konkursa “LMT Latvijai” atbal-
stu, rotaļlaukumu papildināsim 
vēl ar diviem bērnu āra trena-
žieriem, 6 līdzsvara riteņiem un 
baskāju taku.

Lai mums visiem kopā izdo-
das izaudzināt veselus un dzī-
vespriecīgus bērnus!

Iestādes vadītāja 
G. Akerfelde

Vairāk kustību – vairāk veselības!
29. aprīlī Pāvilostas pilsē-

tas kultūras nama jauniešu 
ansamblis “Stella Amare” de-
vās uz Bauskas novada Īslīces 
kultūras namu, lai pierādītu 
sevi Starptautiska mēroga 
konkursā “Aprīļa pilieni”.

Milzum daudz dalībnie-
ku: solisti, popgrupas un deju 
grupas – no Vācijas, Polijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Bulgārijas, 

Ukrainas, Baltkrievijas, Krie-
vijas un, protams, no Latvijas. 
Milzīga konkurence un vērtīga 
pieredze.

Paldies ansambļa dziedo-
šajiem, muzikālajiem, atraktī-
vajiem jauniešiem par drosmi 
sevi pierādīt šādā starptautiskā 
konkursā!

Ansambļa skolotāja 
Aija Gertsone

“Stella Amare” dzied 
“Aprīļa pilienos”
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Katram no dalībniekiem 
par šo laiku Itālijā ir savi ie-
spaidi un arī notikumi, kas vēl 
ilgi paliks atmiņā. Taču par 
svarīgākajiem ieguvumiem 
visi dalībnieki ir vienisprātis 
– jauni draugi, pieredze un pa-
dziļināta valodas apguve. Visi 
četri projekta dalībnieki at-
zīst, ka šis ir bijis viens no in-
teresantākajiem pasākumiem, 
kādā nācies piedalīties. Itālijā 
pavadītais laiks bijis grūts, 
taču piesātināts dažnedažā-
dām aktivitātēm. 

Pirmā diena tiek aizvadīta 
“Istituto Comprensivo di Nole” 
skolā, kur notiek iepazīšanās 
un dažādas sporta aktivitātes 
skolas sporta zālē. Bet mazliet 
brīvākā brīdī ir iespēja iestip-
rināties ar cienastu, ko katram 
dalībniekam sagatavojusi itāļu 
ģimene, pie kuras viņš apme-
ties. Mūsu skolēni par to bija ļoti 
pateicīgi un ar prieku cienāja arī 
savus draugus. Nākamās dienas 
jau aizrit citā vietā – Bardonecc-
hia Olimpiskajā ciematā. Arī šeit 
dienas ritēja pēc stingri saplā-
nota grafika. Kā pastāstīja mūsu 
skolas skolēni, tad komunicēt ar 
pārējo valstu dalībniekiem sa-
nācis samērā nedaudz, jo brīvā 
laika bijis ārkārtīgi maz – no rīta 
līdz vakaram bijusi tikai aktīva 
darbošanās. Skolēni atzina, ka 
labprāt būtu devušies arī eks-
kursijās, apskatījuši tuvējās pil-
sētas un iepazinuši itāļu kultū-
ru, bet noslogotā dienas režīma 
dēļ tas nav izdevies. 

Taču, neskatoties uz darbiem 
un aktivitātēm piesātinātajām 
dienām, nedaudz tomēr izdevies 
apskatīt Itāliju. Mūsu dalībnieki 
saka, ka atmiņās šī valsts paliks 
ar gleznainām dabas ainavām 
un skaistiem kalniem. Olimpis-
kā ciemata pilsētiņa ir skaista 
un salīdzinoši klusa pilsētiņa, 
bet ar ļoti mainīgiem laika aps-
tākļiem. Ikvienu no mūsu skolas 
bērniem pārsteidzis tas, cik labā 
līmenī bijusi ēdināšana. Galdā 
celti ne tikai itāļu virtuves popu-
lārie ēdieni – pica un pasta, bet 
vēl daudz, daudz kas cits. Šajā 
projektā no Itālijas piedalījās arī 
divi bērni ar īpašām vajadzībām. 

Pārsteidzoši bijis tas, cik brīvi 
viņi abi jutušies, iesaistījušies 
visās iespējamās aktivitātēs un 
ne mirkli nav bijuši atstumti. 

Šīs tikšanās laikā katra 
valsts sevi prezentēja dažādos 
veidos. Uz Itāliju tika vests arī 
cienasts, kas populārs katrā no 
valstīm. Vērgales pamatskolas 
pārstāvji Latviju prezentēja ar 
populāro dziesmu “Welcome to 
My Country” un cienastā galdā 
lika Jāņu sieru, rudzu maizi un 
konfektes “Gotiņa”. Ja Latvijā 
rudzu maizi ēdam teju katru 
dienu, tad Itālijā tā ir īsts brī-
nums, jo šeit pārtikā tiek lie-
toti baltie milti. Savukārt kul-
tūras vakaros arī katrai valstij 
bija iespēja par sevi pastāstīt. 
Mūsu skolēni pārējos iepazīsti-
nāja ar latviešu tautas dejām – 
Plaukstiņpolku, “Pankūku dan-
ci” un “Cūkas dīriķos”. Pārējo 
valstu pārstāvji aktīvi iesaistī-
jās un dejoja līdzi ar lielu degs-
mi. Savukārt mūsējie iepazinās 
ar poļu, grieķu, rumāņu un citu 
valstu tautas dejām.

Pēdējā aktivitāšu diena tika 
vadīta Turīnā. Šeit, Castello 
laukumā, dalībnieki no visām 
valstīm piedalījās zibakcijā –
FLASHMOB. Visi kopā dejoja 
deju, kuru iepriekš bija apguvu-
ši itāļu skolēnu vadībā. Pēdējās 
dienas aktivitāšu virpulī mūsu 
skolēni tomēr vēl paspēja kaut 
nedaudz apskatīt pilsētu. Šajās, 
Itālijā pavadītajās, dienās tikpat 
kā netika izmantoti mobilie tele-
foni. Pirmkārt, lielās aizņemtī-
bas dēļ, un otrkārt, nebija labs 
interneta pārklājums. Ar saviem 
vecākiem bērni sazinājās kolek-
tīvi, jeb skolotāja visiem nosūtīja 
īsziņas, ka viss ir kārtībā. Un tad 
jau, gluži nemanot, bija pienācis 
atvadu vakars, ar aizkustināju-
ma asarām acīs un patīkamām 
emocijām piepildīts. Paula, Elī-
na, Markuss un Jānis projek-
ta laikā ieguvuši daudz jaunu 
draugu un turpina kontaktēties 
ar tiem. Vislielākais paldies ve-
cākiem, skolotājiem un pasāku-
ma organizatoriem par sapratni, 
palīdzību un ieguldīto darbu!  

Vita Braže

No 2.–8. aprīlim starpsko-
lu stratēģiskā projekta “Heal-
thy Living and Equal Opportu-
nities Through Sport” ietvaros  
Vērgales pamatskolas koman-
da piedalījās projekta mācību 
aktivitātēs Itālijas skolā “Isti-
tuto Comprensivo di Nole”. 

Aktivitātēs piedalījās ap 80 
skolēniem un skolotājiem no 7 
valstīm – Portugāles, Itālijas, 
Spānijas, Rumānijas, Grieķijas, 
Polijas un Latvijas. Mūsu skolu 
pārstāvēja 4 skolēni – M. Ged-
mins, J. Dunkers, P. Pelnēna, E. 
Mil tiņa un 2 skolotājas – I. Meļķe 
un M. Kalēja.

Tās bija piecas darba un ie-
spaidu pilnas dienas. Mēs pie-
dalījāmies dažādās darbnīcās 
– veicot uzdevumus, veidojām 
plakātus, kopīgi sportojām, pre-
zentējām savu veikumu. Caur 
spēlēm, uzdevumiem, dejām un 
tradicionālajiem cienastiem ie-
pazinām mūsu draugu valstis, 
kā arī iepazīstinājām ar mūsu 
Dzimteni – Latviju.

Satiekoties ar skolēniem un 
skolotājiem, visvairāk bijām pār-
steigti par mierīgo un pozitīvo 
gaisotni, augsto organizatoris-
ko līmeni. Piedaloties projektā, 
mūsu skola ir ieguvēja, jo rodas 
jaunas sadarbības iespējas ar ES 
izglītības iestādēm, un arī mūsu 
skolas skolēniem ir iespēja papla-
šināt savu redzesloku un prasmi 
uzņemt viesus. Mums šī nedēļa 
deva jaunas idejas, pārliecību, ka 
visi kopā spējam daudz.

Pēc katras šādas mobilitātes 
var teikt tikai vienu, ka skolē-
ni to atkārtotu vēl un vēl, jo ir 
tik daudz labu lietu, ko viņi ir 
ieguvuši – draugi, jauna piere-
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ITĀLIJĀ GŪST VĒRTĪGU PIEREDZI

dze, cita kultūra, citas tradīci-
jas. Viņi var novērtēt savu dzīvi 
Latvijā un salīdzināt, saredzēt 
priekšrocības un trūkumus. Un 
noteikti var sacīt, ka iegūtā pozi-
tīvā pieredze palīdzēs viņu turp-
mākajā dzīvē.

Izsakām pateicību visiem 
projektā iesaistītajiem skolē-
niem, vecākiem, kolēģiem par 
sapratni, atsaucību un atbalstu, 
strādājot pie šī projekta!

Mūsu lielais paldies Vitai 
Cielavai par sagādāto cienastu 
– garšīgo Jāņu sieru un “Ievleju” 
saimniecei par maizīti!

Projekta aktivitātēm varat 
sekot līdzi “Facebook” mājas 
lapā –  “Vērgales pamatskola”.

Ivita Meļķe, 
projekta koordinatore, 
Vērgales pamatskolas 

skolotāja

Skolēni atceras 
Itālijā pavadīto laiku

26. maijā plkst.16.00
Pāvilostas Mūzikas skolā

26. maijā plkst.17.00
Pāvilostas Mākslas skolā

27. maijā plkst.12.00
Vērgales bērnudārzā “Kastanītis”

Pavasarīgā un saulainā 6. aprīļa dienā 
septiņi enerģiski, aktīvi un muzikāli Pāvilos-
tas novada bērni ar savu skanīgo dziedājumu 
piedalījās Mazo vokālistu konkursā “Cīravas 
Cālis 2017”:

Uvis Aizstrauts – Vērgales PII “Kastanītis”, 
skolotāja Simona Tomase

Evelīna Anševica – Pāvilostas PII “Dzinta-
riņš”, skolotāja Aija Gertsone

Adriana Loreta Bādere  – Vērgales PII “Kas-
tanītis”, skolotāja Simona Tomase

Andželīna Kalnišķe –Vērgales PII “Kastanī-
tis”, skolotāja Simona Tomase

Marta Rozīte – Pāvilostas PII “Dzintariņš”, 
skolotāja Aija Gertsone

Monta Tumpele – Pāvilostas PII “Dzinta-
riņš”, skolotāja Aija Gertsone   

Estere Vigule – Pāvilostas PII “Dzintariņš”, 
skolotāja Aija Gertsone

Pavisam konkursā piedalījās 28 dalībnieki 
no Aizputes, Cīravas, Durbes, Kalvenes, Kaz-
dangas, Vērgales un Pāvilostas. Visi mazie cā-
lēni no žūrijas komisijas saņēma dāvaniņas, 
krāsainus balonus, ziedus un katram pasniedza 
Atzinības rakstu par kvalitatīvi sniegto priekš-
nesumu. No Pāvilostas novada nomināciju “Žū-
rijas simpātija” saņēma Estere Vigule, bet 1. vie-
tu ieguva audzēkne no Aizputes novada.

Paldies mazajiem dziedātājiem par drosmi 
uzstāties plašās publikas priekšā. Paldies bēr-
nu vecākiem par atbalstu.

 
Pāvilostas PII “Dzintariņš”

mūzikas skolotāja Aija Gertsone

mazie cālēni sadziedās Cīravā

Pāvilostnieces Marta, Evelīna, Monta un Estere 

Vērgalnieki – Uvis, Adriāna un Andželīna

Fo
to

: G
. A

ke
rf

el
de

Fo
to

: M
. P

ēt
er

m
an

e

IZLAIDUMI PĀVILOSTAS NOVADA 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

2. jūnijā plkst.16.00
Pāvilostas bērnudārzā “Dzintariņš”

3. jūnijā plkst.18.00, Pāvilostas vidusskolas aktu zālē
Pāvilostas vidusskolas 12. klasei

10. jūnijā plkst.15.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā
Pāvilostas vidusskolas 9. klasei

10. jūnijā plkst.18.00, Vērgales kultūras namā
Vērgales pamatskolas 9. klasei
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Tā nereti prasa bērni, kurus, 
skolai sākoties, rūpīgi vecāki 
cenšas piedabūt iestāties mūzi-
kas skolā. Vecāki dzirdējuši, ka 
tas esot vajadzīgs sirdij, estētis-
kajai audzināšanai, vaļasprie-
kam utt. Tas ir pareizi, taču šādi 
argumenti ir nepilnīgi, tie neat-
klāj galveno.

Muzicēšanas nepieciešamību 
nosaka jaunākie zinātnes atklāju-
mi neiroloģijā un psiholoģijā, kas 
nepārprotami rāda: ar instrumen-
tālu muzicēšanu vislabāk attīstās 
skolai un dzīvei nepieciešamās 
intelektuālās, radošās un emocio-
nālās spējas, tiek uzlabots viss 
smadzeņu potenciāls.

Piemēram: ASV neirologs H. Ču-
gani saka: “Ievedot bērnu mūzikas 
mācībā, viņš iegūst labu smadzeņu 
anatomiju.”

“Ja jūs gribat izmantot visas 
smadzenes, mācieties spēlēt mūzi-
kas instrumentu. Dariet to, un jūs 
lietosiet savas smadzenes pilnībā!” 
vecākiem iesaka ASV psihologs A. 
Rutenbergs. 

“Mūzikas izpildīšana aktuāli 
vingrina smadzenes un stiprina 
sinapses starp neironiem,” apgalvo 
N. Veinbergs. 

“Labākais smadzeņu vin gri
nāšanas (BrainGym) veids ir mu-
zicēšana,” pārliecināts sma dzeņu 

funkcionālās asimetrijas pētnieks 
Dž. Frīds. Un beidzot – muzicēšanas 
nozīmi smadzeņu attīstībā atzīst arī 
psihoterapeits J. Zālītis.

Muzicējot cilvēka smadzenes 
attīstās vislielākajā mērā, jo vien-
laikus tām jāveic vairākas dažādas 
sarežģītas darbības. To, ko domā-
šanas prasmju attīstīšanā spēj 
paveikt muzicēšana, nespēj veikt 
neviena cita darbība! Pēdējā laikā 
zinātnieki nākuši klajā ar pavisam 
negaidītiem atklājumiem – izrā-
dās, ka smadzeņu baltā viela (ak-
sonu apvalki) mūziķiem ir labāk 
attīstīta kā nemūziķiem. Gan sma-
dzeņu pelēkās, gan baltās vielas 
kvalitāti speciālisti nepārprotami 
saista ar cilvēka intelekta vispārējo 
attīstību. Tātad, jo augstāks bērna 
intelekts, jo labākas sekmes mā-
cībās, mazāk problēmu ar bērnu 
uzvedību. Ir pierādīts, ka muzicē-
šana jau īsā laikā ietekmē bērnu 
domāšanas, intelektuālo un radošo 
spēju, atmiņas un pozitīvo emociju 
attīstību. 

Cilvēkam nav obligāti jākļūst 
par mūziķi, taču prasme spēlēt 
kādu instrumentu veicina augstā-
ko prāta spēju attīstību, uzsver J. I. 
Birzkops.

No dažādiem pedagoģijas 
zinātņu doktora Jāņa Birzkopa

rakstiem apkopoja I. Šnore.

Mamma, kādēļ man 
tā mūzika vajadzīga?

pāvilostas mŪzikas skola
Dzintaru ielā 23, Pāvilostā, tālrunis 63498253, 

epasts: muzikas.skola@pavilosta.lv 

30. maijā plkst. 17.00 uzņem jaunus audzēkņus 
2017./2018. mācību gadam:

- klavierspēlē, akordeona spēlē;
- vijoļspēlē, ģitārspēlē;
- trompetes spēlē.

10. aprīlis Vērgales bērnu-
dārza “Kastanītis” bērniem bija 
ļoti priecīga diena! Beidzot varēja 
izmēģināt visas rotaļlaukuma šū-
poles un aprīkojumus. Priekiem 
nebija gala. Tik smaidīgus, laimī-
gus un kustīgus mūsu bērnudār-

za bērnus nebiju sen redzējusi! 
Tā kā rotaļlaukumā uzstādīti ve-
seli 8 jauni rotaļu elementi, tad 
visiem bija ko darīt un par ko 
priecāties. Kā jau iepriekš vecā-
kus informējām, šogad bērnudār-
zā neko neremontēsim, bet visus 

remontiem paredzētos budžeta lī-
dzekļus novirzījām rotaļlaukuma 
labiekārtošanai. Un bērnu mir-
dzošās acis ir pierādījums tam, 
ka darījām pareizi!

Iestādes vadītāja

Prieki visiem Vērgales bērnudārza 
“Kastanītis” bērniem

Fo
to

: G
. A

ke
rf

el
de

Raibs, krāsains un iepriecinošs kā Lieldienu ola 
kļuvis pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” 
rotaļu laukums tieši pirms Lieldienām. Rit 21. gads 
kopš pirmsskolnieki par savām otrajām mājām 
sauc pirmsskolas izglītības iestādi “Dzintariņš”, un 
beidzot ilgi lolotais sapnis par skaisti aprīkotu rota-
ļu laukumu kļuvis par īstenību.

Rotaļu laukuma labiekārtošana šajā gadā bija 
prioritāte, un no pirmsskolas iestādes budžeta šim 
mērķim atvēlēti 14338,00 eiro. Papildu izmaksas 
sastādīja arī veco rīku demontēšana, aizvākšana 
no laukuma un nolīdzināšana – 474,00 eiro.

Bērnu prieks par jaunajiem rotaļu rīkiem ir 
milzīgs. Paši mazākie pat nespēj no rotaļu laukuma 
aiziet bez asarām, kad jādodas uz autobusu. Mums 
– iestādes darbiniekiem – ļoti gribētos, lai laukumā 
uzstādītie rīki kalpo ilgi un dod pirmsskolas bēr-
niem iespēju aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā vēl 
gadiem ilgi.

Vēlos aicināt gan skolas vecuma bērnus, gan 
vecākus būt atbildīgiem un saprotošiem. Rotaļu 
laukuma aprīkojums pirmsskolas izglītības iestā-
des laukumā paredzēts pirmsskolas vecuma bēr-
niem. Tam ir gan vecuma, gan svara ierobežojums. 
Un tikai no mūsu atbildīgas un saudzīgas attieks-
mes ir atkarīgs, cik ilgi rotaļu laukuma aprīkojums 
iestādes laukumā būs krāsains, svaigs, patīkams 
un nesabojāts. Saudzēsim savai nākotnei!

Milzīgs paldies visiem vecākiem, kas atsaucās 

Tik krāsains kā Lieldienu ola!
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uz pēdējā mirklī izteikto aicinājumu un sestdienā 
ieradās uz rotaļu laukuma sakopšanas talku, lai ne-
pacietīgie bērni jau pirms Lieldienām var iemēģināt 
jauno rotaļu kompleksu.

     
Vadītāja Monta Pētermane

Vienmēr liels prieks ir saņemt 
balviņu. Un šoreiz katrs Vērgales 

bērnudārza “Kastanītis” piecu 
un sešgadīgo grupiņu bērns sa-

vērgales bērni piedalās lieldienu zīmēšanas konkursā
ņēma jauku balvu no “MANA 
APTIEKA”. Par ko? Nu, visi taču 
piedalījās Lieldienu zīmēšanas 
konkursā, kur vajadzēja uzzīmēt 
Lieldienu apsveikumu! Katram, 
protams, tas bija savādāks, bet 
visi centās, un par centību visiem 
arī atzinības rakstiņi un jauni zī-
mēšanas bloki, kur nu var atkal 
daudz un skaisti zīmēt. Paldies 
“MANA APTIEKA” kolektīvam! 
Paldies mazajiem zīmētājiem!

Iestādes vadītāja

Vērgales PII “Kastanītis”
 aicina vecākus 

uz Mātes dienai veltīto pasākumu 

“UZZIED VARAVĪKSNES PUĶES”  
13. maijā pulksten 9:30

â 13. aprīlī Liepājas Olimpiskajā centrā notika Lejaskurzemes folklo
ras kopu tradicionālās muzicēšanas konkurss “Klaberjakte”, kur Vērgales 
pamatskolas folkloras kopas “Čabraki” dalībnieki ieguva Sudraba muzikanta 
titulu.

â Tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija” Rūta 
Klāsēna ieguva Lielā dziedātāja titulu, bet, dziedot Rīgā, – Dižlielā dziedātāja 
titulu.

 
sasniegUmi olimpiādēs:

â Dans SILS – atzinība krievu valodā, skolotāja Inese Razma;
â Elīna MILTIŅA – 4. vieta Kurzemes reģiona atklātajā olimpiādē ģeo

grāfijā, skolotāja Sigita Freimane;
â Roberts INDRIEKUS – atzinība angļu valodā, skolotāja Ivita Meļķe.

12. maijā plkst. 12.30 Vērgales kultūras namā 

mātes dienai veltīts konCerts.
13. maijā Vērgales pamatskolā pēdējais zvans.

vērgales pamatskolas ziņas
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Noslēgusies “Rietumu lī-
gas – Kurzemes radio līgas” 
2016./2017. gada sezona. Pāvil-
osta novada basketbolisti šo 
turnīru uzskata par svarīgāko 
sezonā. Turnīrā šogad startēja 8 
komandas. Pēc regulārās sezo-
nas pirmās divas komandas au-
tomātiski iekļuva “Final 4”, bet 
no 3.–6. vietai komandām bija 
jācīnās ceturtdaļfinālā, savukārt 
7. un 8. vietai turnīrs beidzas. Šo-
gad pārliecinoši regulāro sezonu 
uzvarēja BK “Viss.lv Kandava”, 
bet 2.–6. vietai komandas likte-
ni izšķīra viena spēle. Regulārā 
turnīra pēdējās spēlēs “Pāvilos-
tas novada” komanda piedzīvoja 
zaudējumus un turnīru noslēdza 
6. vietā, kas nozīmēja, ka ceturt-
daļfinālā jāspēlē pret spēcīgo BK 

“Liepājas lauvas/LSSS”.
“Final 4” iekļūst komanda, 

kura uzvar divu spēļu summā. 
Pirmā spēle tika aizvadīta Vēr-
gales sporta namā. Spēle bija sa-
springta, un visu spēli komandas 
cīnījās punkts punktā. Spēles bei-
gās laimīgu uzvaru ar rezultātu 
64:49 izcīnīja “Pāvilostas novads”. 
Otrajā spēlē Liepājā BK “Liepājas 
lauvas/LSSS” bija noskaņojušies 
uzvarēt, bet arī šoreiz smagu uz-
varu ar rezultātu 69:63 izcīnīja 
viesi no “Pāvilostas novada” un 
iekļuva pusfinālā. Šogad “Final 4” 
norisinājās Liepājas Olimpiskajā 
centrā. Pusfinālā pretī stājās prin-
cipiālie pretinieki “LPPP/Nīca”, 
kur uzvarētājs bija jānoskaidro 
vienā spēlē. Šoreiz labākie izrādī-
jās pretinieki, ar rezultātu 76:56 

Šajā sezonā “Pāvilostas novada” basketbola komanda 3. vietā

8. aprīlī Pāvilostas vidus-
skolas sporta zālē notika “Pā-
vilostas ceļojošais kauss zāles 
futbolā” izcīņa. Turnīrā pieda-
lījās sešas komandas: “Liepājas 
papīrs” veterānu komanda, fut-
bola kluba “Kandava” veterānu 
komanda, Liepājas rajona ap-
vienotā veterānu komanda un 
trīs jauniešu komandas – “Al-

sunga”, “Depo-14” no Ventspils 
un Pāvilostas komanda.

Komandas tika sadalītas di-
vās grupās, kur 1. grupu veidoja 
komandas “Alsunga”, “Depo-14” 
un Pāvilostas komandas. Savu-
kārt 2. grupā tikās komandas 
“Liepājas papīrs”, FK “Kandava” 
un Liepājas rajona apvienotā ve-
terānu komanda.

Komandā “Alsunga” spēlēja: 
Einārs Jonelis, Artūrs Liepiņš, 
Klāvs Osis, Ginters Liepiņš, Krišs 
Dambergs, Artūrs Cīrulis, Aldis 
Valtenbergs.

Komandā “Depo-14” spēlēja: 
Andrejs Vakurovs, Arturs Mo-
rozs, Toms Rastovs, Sergejs Zi-
kovs, Dmitrijs Kavaļovs, Vitālijs 
Pitkevičs, Mihails Rjumšins.
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no 03.05.2017. līdz 30.09.2017.

darBojas pāvilostas 
tenisa korts

Lūdzam zvanīt un rezervēt spēles laiku pa mobilo tel. 29230995

Pāvilostas novada iedzīvotājiem Viesiem
Pieaugušajiem 3,50 5,00
Bērniem līdz 18 g.v. 2,00 3,50
Inventāra noma 1,00 1,00

* Cenas norādītas EUR, ieskaitot PVN 21 %.

tenisa kortU maksas pakalpojUmU Cenrādis par 1 stUndU*

BRĪVDIENAS – 
pirmdiena, otrdiena

darBa laiks
No trešdienas līdz svētdienai 
plkst.11.00–15.00/16.00–20.00

uzvaru izcīnīja “LPPP/Nīca”. “Pā-
vilostas novads” cīņā par 3. vietu 
tikās ar BK “Tukums”. Visa spēle 
ritēja punkts punktā, un spēles 
beigās ar rezultātu 83:79 uzvaru 
svinēja “Pāvilostas novada” bas-
ketbolisti. Bronzas medaļas ko-
mandai svinīgi pasniedza Pāvilos-
tas novada izpilddirektors Alfrēds 
Magone. Finālā 1. vietu ieguva BK 
“Viss.lv Kandava”, kuri ar rezul-

tātu 83:78 pārspēja “LPPP/Nīca” 
komandu.

Turnīra “3 punktu” konkursā 
no “Pāvilostas novada” basketbo-
la komandas piedalījās Kristaps 
Kabiņeckis – 12 punkti, Kaspars 
Tiškus – 8 punkti un Niks Lagz-
diņš – 5 punkti. Konkursā uzva-
rēja Vairis Pusaudzis, kurš kon-
kursa finālā iemeta 20 punktus. 
No mūsu komandas turnīra sim-

boliskajā pieciniekā tika iekļauts 
Arturs Freimanis.

“Pāvilostas novada” koman-
da saka paldies visiem atbalstī-
tājiem un līdzjutējiem, kuri bija 
kopā ar mums šajā sezonā. Uz 
tikšanos 2017./2018. gada sezo-
nā!

Vērgales sporta nama 
vadītājs Dzintars Semenkovs

Ceļojošā kausa īpašnieki Ventspils komanda “Depo14”.

Pāvilostas ceļojošais kauss zāles futbolā
Pāvilostas komandā spēlēja: 

Ivo Jaunzems, Matīss Eihvalds, 
Arvis Barsukovs, Kristers Cābe-
lis, Arvis Pētermanis, Mārtiņš 
Vērnieks, Miķelis Horna.

FK “Kandava” spēlēja: Igors 
Zaļevskis, Aldis Beļizovs, Arnis 
Eimanis, Kaspars Lasmanis, Ju-
ris Šablinskis, Imants Neilands, 
Jānis Šulcs, Kaspars Šulcs, Ar-
mands Indriksons.

Liepājas rajona apvienotajā 
veterānu komandā spēlēja: Ro-
berts Figoriņš, Sandžers Tarvids, 
Mareks Božis, Nauris Stirna, 
Andris Cābelis, Aldis Barsukovs.

Komandā “Liepājas papīrs” 
spēlēja: Jānis Prokners, Rai-
monds Puķēvics, Turaids Šēfers, 
Aldis Kleins, Uldis Sūnākslis, 
Vladimirs Vaščilko.

Savstarpējās spēlēs pirmās 
grupas rezultāti: “Alsunga” – 
“Depo-14”, ar rezultātu 1:5 uzva-
rēja komanda “Depo-14”; “Pāvi-
losta” – “Alsunga”, ar rezultātu 
1:2 uzvarēja komanda “Alsun-
ga”; “Depo-14” – “Pāvilosta”, ar 
rezultātu 3:2 uzvarēja komanda 
“Depo-14”.

Savukārt otrās grupas re-
zultāti sekojoši: Liepājas rajona 
apvienotā veterānu komanda – 
“Liepājas papīrs”, rezultāts 0:0; 
FK “Kandava” – Liepājas rajona 
apvienotā veterānu komanda, ar 
rezultātu 0:2 uzvarēja Liepājas 
rajona apvienotā veterānu ko-
manda; FK “Kandava” – “Liepājas 

papīrs”, ar rezultātu 4:2 uzvarēja 
FK “Kandava”.

Spēlē par iekļūšanu finā-
lā tikās komanda “Depo-14” ar 
FK “Kandava”, ar rezultātu 3:0 
uzvarēja FK “Kandava”; Liepā-
jas rajona apvienotā veterānu 
komanda – “Alsunga”, ar rezul-
tātu 1:5 uzvarēja komanda “Al-
sunga”. Spēlē par 5. un 6. vietu 
tikās Pāvilostas komanda un ko-
manda “Liepājas papīrs”, pamat-
laiks noslēdzās ar rezultātu 1:1, 
pēcspēles sitienos uzvarēja Pā-
vilostas komanda. Spēlē par  3. 
un 4. vietu tikās Liepājas rajona 
apvienotā veterānu komanda un 
FK “Kandava”, pamatlaiks noslē-
dzās ar rezultātu 2:2, pēcspēles 
sitienos uzvarēja FK “Kanda-
va”. Finālspēlē tikās komandas 
“Depo-14” un “Alsunga”. Pamat-
laiks  noslēdzās ar rezultātu 1:1, 
pēcspēles sitienos uzvarēja ko-
manda “Depo-14”.

Par ceļojošā kausa īpašnie-
kiem uz gadu kļuva Ventspils ko-
manda “Depo-14”.

Turnīrā tika noteikti arī trīs 
labākie spēlētāji, kuri saņēma 
piemiņas balvas – Raimonds 
Puķēvics (komanda “Liepājas 
papīrs”), Sandžers Tarvids (Lie-
pājas rajona apvienotā veterānu 
komanda) un Ivo Jaunzems (Pāvi-
lostas komanda).

 
Sporta organizators Pāvilostā 

Aldis Barsukovs
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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 jūnija mēneša izdevumam jāie-
sniedz līdz 2017. gada 29. maijam.
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 bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

Mūžībā 
Vērgales pagastā

ieva Šalma 
(dzim. 1924. g.)

www.pavilosta.lv

sveiCam
Gundegu OSI un 

Andri KUGELANU 
kāzu dienā!

Līgu bOMbāNI 
un Viesturu LEJU 

kāzu dienā!

Vizbulīti LESNIECI un Ingeru BARSUKOVU 
ar dēla RAJENA piedzimšanu!

SvEicAm

pāvilostā

l 13. maijā plkst. 10.00 Pāvilostas vidusskolā “pēdējā zvana” stun
da 9. un 12. klasēm. Bet plkst. 12.15 vidusskolas zālē skolēnu pavasara 
atskaites koncerts un izstāde ar zēnu mājturības stundās un pulciņa “Di
zaina pamati un kokapstrāde” veidotiem darbiem.

l 31. maijā plkst. 8.30 Pāvilostas vidusskolas zālē mācību gada no-
slēgums, “CerīBU Balvas” pasniegšana, liecību saņemšana.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 17. maijam skatāma ivara 
Freimaņa fotoizstāde “CeĻojUms pUtnU Un zvērU pasaUlē”. Ivars 
Freimanis savas fotogrāfa iemaņas uzsācis jau 12 gadu vecumā. Dzīves 
laikā atklājis, ka viņa aicinājums ir fotografēšana dabā. Viņš ir iemūžinājis 
Latvijas putnu un zvēru pasauli, tam veltot visu savu brīvo laiku. Draugu ie
drošināts un uzrunāts, Pāvilostas novadpētniecības muzejā viņš atklāj savu 
pirmo personālizstādi.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā 19. maijā plkst. 17.00 notiks 
gleznu izstādes “mainīgā pāvilosta” atklāšana. Māksliniece Agnes Li
ping ir piedzimusi Igaunijā, bet visas vasaras pavadījusi Pāvilostā pie pašas 
jūras. Šīs īpašās vasaras – tuvu dabai, jūrai, vējam, šķiet, radījušas gleznotā
jas īpašo izjusto vizuālo valodu un jūtīgo pasaules uztveri. Agnes ir studējusi 
glezniecību Tartu Kõrgem Kunstikool (Tartu Art College) un Tartu Universi
tātē, kā arī apmaiņas projektos Portugālē un Latvijas Mākslas akadēmijā. 
Pēc maģistra grāda iegūšanas Agnes izvēlējusies dzīvot un strādāt Latvijā. 
Kuldīgā gleznotāja ir iekārtojusi darbnīcu, kur aktīvi turpinās darbs pie viņai 
raksturīgajām gleznām. To spilgti violetie un zilie krāsu toņi ir tik intensīvi, 
ka paši kļūst par gaismas avotu jaunai poēzijai vai skatītāju lirisko pārdomu 
plūdumam. Vizuāla noslēpumainība, abstrahēts fons – dabas motīvi, cilvēki 
un ostas... Šīs gleznieciskās krāsu, gaismu un lirisko noskaņu spēles vien
nozīmīgi apliecina Agneses Lipingas krāsu profesionālo uztveri, kā arī viņas 
estētikas izjūtu cilvēka iekšējā telpā. Māksliniece rīkojusi personālizstādes 
kopš 2013. gada – Igaunijā un Portugālē, kā arī guvusi Margaret Kevendi 
stipendiju no mākslinieku savienības Toronto. Agnes Liping gleznas atrodas 
privātkolekcijās Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā, Beļģijā, Dienvidāfrikā, Anglijā, 
Brazīlijā, Portugālē un Kalifornijā.

l Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā, 
Pāvilostā) līdz 31. maijam skatāma pāvilostnieču rokdarbu izstāde “rai-
Bo sapņU lidojUms”.

l Pāvilostas bibliotēkā līdz maija beigām apskatāma vidusskolas mei-
teņu 5.–8. klašu meiteņu rokdarbu izstāde “es vēl tikai māCos…”.

vērgalē

l vērgales kultūras namā līdz 4. jūnijam skatāma Andra Aigara un 
Arnolda Aigara fotoizstāde “Bezgalīgais stāsts”.

l 12. maijā plkst. 12.30 Vērgales kultūras namā Vērgales pamatsko
las mātes dienas konCerts.

l 13. maijā plkst. 11.00 Vērgales pamatskolas zālē “pēdējais 
zvans” 9. klasei. 

l 31. maijā plkst. 9.00 Vērgales pamatskolas zālē nomināciju diena 
un “CerīBU Balvas” pasniegšana par augstiem mācību sasniegumiem. 
Atskats uz mācību gadu fotogrāfijās un video. 

pāvilostas novada pasākUmi 
kUltŪras Un izglītīBas iestādēs

Juristes novada iedzīvotājiem 
juridiskās konsultācijas sniegs šā gada 17. maijā:

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

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

MOBILAIS MAMOGRĀFS
sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus 

tuvāk savai dzīvesvietai – “Veselības Centrs 4” 
mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 30. maijā pie 

pāvilostas veselības un sociālā centra, lejas ielā 10.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības 
dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas 

(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). 
Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību 

ar Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU. 

pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655 
(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu).

Pagājis tieši gads, kad tikāmies Priekules novada Bunkas pagasta 
“Ģildēnos”, kur ikkatrs no Jums bija viens no vairāk nekā tūkstoš se-
nioru zaļumballes dalībniekiem, un nolēmām – vajag atkārtot! Tādēļ ie-
lūdzam Jūs katru personīgi – seniorus, biedrības un citus ieinteresētos 
– lustīgi sagaidīt un nosvinēt vasaras sagaidīšanu latviskākajā Priekules 
novada lauku sētā “Ģildēnos”. Pateicoties sirsnīgajai māju saimnieku at-
saucībai, atkal, kā ikkatru gadu, varam aicināt visus kopā izlīksmoties 
īsti latviskā garā! Kā agrāk, kad māju sētā svētku reizē sabrauca viesi no 
tuvienes un tālienes, kā arī kārtīgi lauku muzikanti, kuri spēlē latviska 
stila mūziku un mūsu dzimtā valodā.

ZAĻUMBALLE NOTIKS 2017. GADA 2. JŪNIJĀ NO PULKSTEN 
12.00 PRIEKULES NOVADA BUNKAS PAGASTA “ĢILDĒNU” MĀJĀS.

Par muzikantiem, kas nodrošinās dejotprieku un līdzi dziedāšanu, 
esam uzaicinājuši lauku kapelas “Luste” no Durbes novada Lieģiem un 
“Paurupīte” no Rucavas novada. Pasākuma laikā visas dienas garumā 
darbosies bufete un tradicionālo silto ēdienu-gardumu virtuve (par mak-
su). Pašiem līdzi jāņem cienasts sev un citu kompānijas biedru pacie-
nāšanai, kā arī drošības pēc kāda sega vai spilvens sēdēšanai. Dalība 
pasākumā par ziedojumu – 1 eiro no cilvēka. 

Pieteikšanās un sīkāka informācija pie Velgas Vērgalē pa tel. 
29189223 vai Maijas Pāvilostā pa tel. 20207695.

Ļoti ceram uz atbalstu un atsaucību kopā būt Latvijas ziedēšanas 
laikā!

No sirds pateicos saviem mīļajiem 
bērniem, mazbērniem, visiem labajiem 
radiem, savai labai, izpalīdzīgai 
draudzenei Vijai, draugiem, kaimiņiem, 
paziņām par atbalstu šajās manas 
dzīves grūtajās dienās, kā arī par 
piemājas kaķīšu ēdināšanu. Visiem 
mīļš paldies! Lai Dievs Jums bagātīgi 
atmaksā!

Ausma

PAtEICĪBA

SIRSNĪGI SVEICAM ARĪ PĀRĒJOS NOVADNIEKUS, KURI DZIMUŠI ŠAJĀ MĒNESĪ!

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās maijā dzimušos 
Pāvilostas novada iedzīvotājus!

Dod citiem sevī labo. 
Tas nezudīs, tas tikai lielāks augs. 
Lai kurp Tu iesi – Tavi soļi ziedēs.
Lai ko Tu teiksi – Tavi vārdi plauks!

PĀVILOSTAS PILSĒTĀ 

Nadeždu VĪTOLU – 92
Edgaru PĪLĒNU – 87
Viju BERNĀTI – 84
Lidiju LAZUKINU – 83
Annu UZARI – 83
Veltu VĪTOLU – 80
Lidiju PĀVELSONI – 75
Vilmu ANDIŅU – 70
Borisu KONONOVU – 65
Aivaru KAŽI – 60
Ludmilu VASIĻČIKU – 60
Daci ZAĻKALNI – 60
Ingrīdu HARKUNU, Daini 
VĪTOLU, Aldi BRŪKLI, 

Janu GADSDENU, Kalvi 
KAŽI, Arvi BARSUKOVU, 
Elvi VĪGANTU

VĒRGALES PAGASTĀ

Ceroni KRASTIŅU – 85
Mariju Veltu RENCI – 84
Benitu Viktoriju BIBI – 75
Sarmīti NOVADI – 75
Aivaru GRAVU – 70
Valeriju GORLOVU – 65
Mariju GŪTMANI – 60
Lilitu SILU – 60
Andri SMIRNOVU – 60
Ivaru KOPŠTĀLU, 

Arti PINKULI, Māri 
EIZENGRAUDIŅU, 
Vitāliju SAVARINU, 
Martu Līnu ERNSTSONI

SAKAS PAGASTĀ

Mariju Veltu SILIŅU – 80
Haraldu PĀVELSONU – 70
Jāni BUŽINSKI – 65
Laimdotu GOGUADZI – 65
Sarmīti KATLAPU – 60
Ivetu ARĀJU, Ivetu BOŽKO

Pilngadnieku – 
Ralfu PĒTERMANI Pāvilostā!

aiCinām Uz vasaras svinēŠanU BUnkā – 
ikgadējo seniorU zaĻUmBalli!

PILSētAS SVētKU tIrGUS
Tirgoties aicināti rokdarbnieki, mājražotāji, amatnieki, 

pārtikas preču tirgotāji un citi interesenti.

Savu dalību pieteikt līdz 19. maijam.
Tirdzniecības vietu ierādīšana stadionā 

20. maijā no pulksten 8.00.

Kontaktperona – Silvija Leja, tālrunis 28254898 vai 63484563.

20. maijā pulksten 10.00
Pāvilostas pilsētas stadionā


