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Lai svētki izdotos, tiem rūpīgi 
jāsagatavojas. sekojot šiem padomiem, 
līgosiet ar prieku!

Labākās jāņuzāles: lai jāņuzāļu smarža būtu seviš-
ķi izteikta, tās jālasa no paša rīta, kad vēl ir rīta rasa un 
saule jau silda pļavas. Šajā laikā jāņuzāles mostas un 
sniedz visizteiktāko aromātu.

Dzeltenākam Jāņu sieram: siera receptes ir dažā-
das, bet, ja sieram pievieno tikai olu dzeltenumus, siers 
ir košāks; jo dzeltenākas olas, jo zeltaināks siers!

Veselam garam: Jāņu pirtsslotas jāgatavo laikus. 
Zarus slotiņām griež dienā, kad nelīst. Koki nedrīkst 
būt vecāki par diviem trim gadiem, un labākie zariņi ir 
tie, kas aug tuvāk zemei.

Pret odiem: līdzēs krustnagliņas un ķiploks. Samal 
smalki, ierīvējies un līgo bez bēdām!

Pret galvassāpēm: Jāņu rītā pret galvassāpēm lī-
dzēs tēja, kas pagatavota, aplejot ar krūzi karsta ūdens 
divas karotes kumelīšu, vilkābeles, apiņu un piparmēt-
ras.

Novēlam Jāņos sajust kopā būšanas vienojošo prie-
ku ar savu ģimeni, radiem, draugiem un kaimiņiem! 
Ļausimies Jāņu nakts noslēpumainībai ar svētku 
ugunskuriem un līgodziesmām, kā arī smelsimies spē-
ku un svētību visam nākamajam gadam!

Pāvilostas novada informatīva izdevuma veidotājas 
Vita BRAŽE un Marita KURČANOVA

Alise Priedoliņa, Pāvilostas Mākslas skolas 2. kursa audzēkne.

PRAKTISKI PADOMI 
LĪKSMAI LĪGOŠANAI!

Vasaras saulgrieži ir laiks, kad pienākusi gada 
garākā diena un īsākā nakts, saule uzkāpusi pašā 
debesu kalnu virsotnē, bet daba uzplaukst neparas-
tā krāšņumā un dāsni dalās ar ikvienu savā piln-
briedā. Arī mēs vēlamies dalīties laba vēlējumos un 
pāris praktiskos padomos.

Zvejnieku svētki 
  

 
 

PĀVILOSTĀ   
2017. gada 8. jūlijā  

 

PROGRAMMA 
PIE OSTAS  
Plkst.9:00 svētku tirgus ar amatnieku, zemnieku, mājražotāju un zivju produkciju. 
SIA „ANNELS” piepūšamās un izklaides atrakcijas (par maksu). 
PIE KROGA “ĀĶAGALS” 
Plkst.11:00 Orbitron 3D šūpoles (biļešu cena: EUR 3,00). 
PĀVILOSTAS KAPSĒTĀ 
Plkst.11:00 atceres brīdis pie Piemiņas akmens “Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps jūras dzelmē”. 
OSTĀ 
Plkst.10:00 Pāvilostas pilsētas Zvejnieku kopā sanākšana un Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja apsveikums 
arodsvētkos. 
No plkst.11:00 – 15:00 atvērto durvju diena uz Valsts robežsardzes kuģa "TIIRA", Mobilā video novērošanas 
kompleksa apskate. 
No plkst.11:30 vizināšanās ar laivām pa Sakas upi un jūru (par maksu). 
No plkst.12:00 meistarklase zivju ēdienu gatavošanā un degustēšanā “No jūras dzelmes līdz pannai” kopā ar zivju 
restorāna “Le Dome” šefpavāru Sergeju ŠIPOROVU. 
Zeltainu un kārdinoši smaržojošu zivju kūpināšana pēc sentēvu metodēm kopā ar meistaru pāvilostnieku Dzintaru 
Zamarīti. 
Par muzikālo noskaņu svētkos gādās grupa  “Piemare“ un Lielplatones jauktais vokālais ansamblis "Vīnava".   
Plkst.15:30  Ūdens akrobātikas šovs, ko piedāvā ūdens slēpošanas klubs “Partizāņu Ugunskurs”.  
PIE TIC SAKAS UPĒ 
No plkst.11:30 veiklības airēšanas distance “Kurjers”, ko organizē laivošanas operators “Redzēt  debesis”. 
Dalībniekus nodrošina ar kanoe laivām, airiem, vestēm. Nolikumu skatīt www.pavilosta.lv. Pieteikšanās būs 
iespējama arī pasākuma dienā. 
PLUDMALĒ 
Plkst.10:00 Kurzemes pludmales futbola čempionāta 2017. gada II posms, nolikums www.pavilosta.lv  
Plkst.13:30 Atraktīvo mūziķu apvienības “Zaļā galma kapella” koncerts. 
Plkst.14:30 Kuģu un laivu parāde, Neptūna sagaidīšana, netradicionāls sporta spēles  bērniem un pieaugušajiem 
kopā ar Jūras valdnieku un nārām. 
UPESMUIŽAS PARKA ESTRĀDĒ 
Plkst. 20:00 Ventspils BIGBENDA un solistu Denisas Dārznieces, Lauras Rubīnas, Undīnes Rolavas, Ances 
Jankovskas koncerts. 
Zaļumballe kopā ar grupām "Cits Kvartāls" un “Ceļojums”.     
Plkst. 24:00 Svētku salūts. 

Ieeja uz pasākumu Upesmuižas parka estrādē 7,00 EUR. 
 Bērniem līdz 7 gadu vecumam, senioriem un personām ar invaliditāti (uzrādot to apliecinošu dokumentu) 

 ieeja bez maksas. 
Pāvilostas pilsētas stadionā (Dzintaru ielā 107A) bezmaksas autostāvvietas un vietas telšu pilsētiņai. 

 

PIE OSTAS 
Plkst. 9.00 svētku tirgus 
ar amatnieku, zemnieku, mājražotāju un zivju produkciju.
SIA “ANNELS” piepūšamās un izklaides atrakcijas (par maksu).

PIE KROGA “ĀĶAGALS”
Plkst. 11.00 Orbitron 3D šūpoles (biļetes cena – 3 eiro).

PĀVILOSTAS KAPSĒTĀ
Plkst. 11.00 atceres brīdis pie piemiņas akmens 
“Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps jūras dzelmē”.

OSTĀ
Plkst. 10.00 Pāvilostas pilsētas “Zvejnieku kopā sanākšana” 
un Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja apsveikums arodsvētkos.
No plkst. 11.00 līdz 15.00 atvērto durvju diena uz Valsts robežsardzes 
kuģa “TIIRA”, mobilā video novērošanas kompleksa apskate.
No plkst. 11.30 vizināšanās ar laivām pa Sakas upi un jūru 
(par maksu).
No plkst. 12.00 meistarklase zivju ēdienu gatavošanā un 
degustēšanā “No jūras dzelmes līdz pannai” kopā ar zivju restorāna 
“Le Dome” šefpavāru Sergeju ŠIPOROVU.
Zeltainu un kārdinoši smaržojošu zivju kūpināšana pēc sentēvu 
metodēm kopā ar meistaru pāvilostnieku Dzintaru Zamarīti.
Par muzikālo noskaņu svētkos gādās grupa “Piemare” un Lielplatones 
jauktais vokālais ansamblis “Vīnava”.  

SAKAS UPĒ PIE CENTRA TILTA
Plkst. 15.30 ūdens akrobātikas šovs, 
ko piedāvā ūdens slēpošanas klubs “Partizāņu ugunskurs”. 

PIE TIC SAKAS UPĒ
No plkst. 11.30 veiklības airēšanas distance “Kurjers”, 
ko organizē laivošanas operators “Redzēt debesis”. 
Dalībniekus nodrošina ar kanoe laivām, airiem, vestēm. Nolikumu skatīt 
www.pavilosta.lv. 
Pieteikties būs iespējams arī pasākuma dienā.

PLUDMALĒ
Plkst. 10.00 Kurzemes pludmales futbola čempionāta 
2017. gada 2. posms, nolikums www.pavilosta.lv. 
Plkst. 13.30 atraktīvo mūziķu apvienības “Zaļā galma kapella” 
koncerts.
Plkst. 14.30 kuģu un laivu parāde, Neptūna sagaidīšana, 
netradicionālas sporta spēles bērniem un pieaugušajiem kopā ar jūras 
valdnieku un nārām.

UPESMUIŽAS PARKA ESTRĀDĒ
Plkst. 20.00 Ventspils bigbenda un solistu Denisas Dārznieces, 
Lauras Rubīnas, Undīnes Rolavas un Ances Jankovskas koncerts.
Zaļumballe kopā ar grupām “Cits kvartāls” un “Ceļojums”.    
Plkst. 24.00 svētku salūts.
Ieeja uz pasākumu Upesmuižas parka estrādē – 7 eiro.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam, senioriem un personām ar invaliditāti 
(uzrādot to apliecinošu dokumentu) ieeja bez maksas.

Pāvilostas pilsētas stadionā (Dzintaru ielā 107A) 
bEZMAKSAS AUTOSTĀVVIETAS UN VIETAS TELTīM.
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2017. gada 25. maijā Pāvilostā notika kārtējā domes sēde, kas bija šo deputā-
tu sasaukuma pēdējā sēde. Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, 
pasniedzot ziedus un piemiņas grāmatu, pateicās deputātiem par darbu, idejām un risi-
nājumu meklēšanu, par atbalstu.

Pirmajā rindā no kreisās: deputātes Dace BĒRZniECE, Arta BUnKA, Vita CiELA-
VA, deputāts Aldis BARsUKOVs. Otrajā rindā no kreisās: deputāti Ēriks ERLECKis, Andris 
ZAĻKALns, Gints jURiKs, domes priekšsēdētājs Uldis KRisTAPsOns un deputāts Gatis 
BRĒDiĶis.

Sēdē piedalījās arī pašvaldības darbinieki: Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors 
Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, Vērgales pagasta 
pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna 
BLAUBĀRDE, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČA-
NOVA. Sēdi protokolēja Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. 
Sēdē tika izskatīti 47 darba kārtības punkti.

â Nolēma paredzēt līdzfinansējumu 2018. gada budžetā šādiem Pāvilostas novada pašval-
dības izstrādātiem projektiem: 1) “Neringa and Pavilosta municipalities cooperation in develo-
ping sustainable and clear enviromental”, projekta līdzfinansējums 45 993,23 EUR, kas ir 15 
% no programmas prasītās summas 266 294,95 EUR, kas ir 85% no kopējās projekta summas 
(kopējā projekta summa Pāvilostas novada pašvaldībai 313 288,18 EUR); 2) “Amber coast tradi-
tion and tourism”, projekta līdzfinansējums 12 495,00 EUR, kas ir 15% no programmas prasītās 
summas 70 805,00 EUR, kas ir 85% no kopējās projekta summas (kopējā projekta summa 
Pāvilostas novada pašvaldībai 83 300,00 EUR).

â Nepiešķīra finansējumu biedrībai “Trīs reiz trīs” dokumentālās filmas veidošanai un bied-
rībai “Cimdu ceļš” grāmatas izdošanai.

â Nolēma piedzīt parādu par nekustamo īpašumu “Jaunrieksti”, Saraiķos, Vērgales pa-
gastā, Pāvilostas novadā, par kopējo summu 28,86 eiro bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Piedzenama 
arī soda nauda 0,05% dienā no parāda summas, rēķinot no 1.06.2017.

â Ar 2017. gada 1. septembri nolēma izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes 
29.12.2016. sēdes Nr.17. lēmumā Nr. 3.§  “Par degvielas limitu noteikšanu”. Finansējumu deg-
vielas limita palielināšanai uzdeva rast PII “Dzintariņš” budžetā.

â Apstiprināja nomas maksu par telpu īri Vērgales kultūras namā sapulču, informatīvo, 
atpūtas un izklaides pasākumu organizētājiem:

l zāle – 25,00 EUR dienā;
l zāle (ja tiek piesaistīti muzikanti vai izmantota mazā piepūšamā atrakcija) – 30,00 EUR 

dienā;
l zāle (ja pakalpojuma saņēmējs nav saistīts ar Pāvilostas novadu) –50,00 EUR dienā.
Atpūtas, izklaides, koncertu, teātru organizētājiem, kuri paši veic ieejas biļešu tirgošanu, 

īres maksa ir 10% no pasākuma ieņēmumiem. Telpu īrē iekļauta kultūras nama tualešu, foajē 
un aktieru telpas izmantošana. No maksas par telpu īri atbrīvotas Pāvilostas novada domes 
pašvaldības iestādes. Par maksas pakalpojumiem saņemtie līdzekļi tiek ieskaitīti Vērgales kul-
tūras nama budžetā.

â Apstiprināja nomas maksu par telpu īri Ploces kultūras namā, nosakot  cenu 5,00 EUR 
par pasākumu. Par maksas pakalpojumiem saņemtie līdzekļi tiek ieskaitīti Vērgales pagasta 
pārvaldes budžetā. 

â Apstiprināja nomas maksu par telpu īri Pāvilostas novada pašvaldības semināru un iz-
stāžu zālei, nosakot cenu 5,00 EUR par stundu. Par maksas pakalpojumiem saņemtie līdzekļi 
tiek ieskaitīti Pāvilostas novada pašvaldības budžetā. Maksas pakalpojumi noteikti EUR bez 
PVN. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem saņem pēc pakalpojuma sniegšanas: 
saskaņā ar izrakstīto rēķinu bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību; 
saskaņā ar izrakstīto darījumu apliecinošo kvīti, samaksājot skaidrā naudā Vērgales pagasta 
pārvaldes kasē vai Pāvilostas novada pašvaldības kasē. Izīrētājs ar nomnieku slēdz nomas līgu-
mu. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. jūnijā.

â Ar 2017. gada 31. maiju nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 2011. gada 27. oktobra 
lēmumu, protokols 14., 6. §. Apstiprināja šādus maksas pakalpojumus no 2017. gada 1. jūnija:

Pļaušana ar trimmeri –11,40 EUR/h (ieskaitot 21 % PVN);
Pļaušana ar raideri – 15,00 EUR/h (ieskaitot 21 % PVN).
Teritorijas sakopšana (mēnesī):
Ar cieto segumu (bruģis, asfalts, betona plāksnes u.c.) – 32,70 EUR/100 m2 (ieskaitot 21% PVN);
Bez seguma – 37,00 EUR/100 m2 (ieskaitot 21 % PVN).
Kapličas un inventāra noma:
Dvieļi – 4,30 EUR (ieskaitot 21 % PVN);
Lāpstas – 3,60 EUR (ieskaitot 21 % PVN);

2017. GADA 25. mAijā PāViLOsTā nOTiKA KāRTĒjā DOmEs sĒDE

Dēļi, stangas, cirvis – 2,90 EUR (ieskaitot 21 % PVN);
Zārks – 3,60 EUR/diennaktī (ieskaitot 21 % PVN);
Kapliča – 3,60 EUR/diennaktī (ieskaitot 21 % PVN).
â Samazināt personai ar otrās grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu Sakas pagastā, 

Pāvilostas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem. Personai ar pirmās 
grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, nekus-
tamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem. Personai ar otrās grupas invaliditāti par 
nekustamo īpašumu Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, nekustamā īpašuma nodokļa summu 
par 50 procentiem. 

â Nolēma nepārrēķināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Sakas pa-
gastā, Pāvilostas novadā.

â Ar 2017. gada 28. jūniju nolēma pagarināt Oskara Vērnieka pilnvaru termiņu SIA “Pāvil
ostas komunālais uzņēmums” valdes locekļa amatā. SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” 
valdes locekļa Oskara Vērnieka mēnešalgu nolēma saglabāt esošajā apmērā.

â Atļāva savienot Valentīnai Bubenai Pāvilostas novada Sakas bibliotēkas vadītājas amata 
pienākumus ar darbu Pāvilostas novada vēlēšanu iecirkņa Nr. 598 komisijā.

â Atļāva savienot Alfrēdam Magonem Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektora amatu 
ar Vērgales Mednieku biedrības valdes locekļa amatu.

â Nolēma atbrīvot vienu personu no nekustamā īpašuma nodokļa, īres maksas un zemes 
nomas maksas par dzīvokli Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kamēr persona iegūst 
izglītību un tai nav patstāvīgu un regulāru ienākumu. Nolēma dzēst aprēķināto nekustamā īpa-
šuma nodokļa, īres maksas un zemes nomas maksas aprēķinu par 2017. gadu par pašvaldības 
piekritīgo dzīvokli Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

â Nolēma veikt nekustamā īpašuma Pāvilostā, Pāvilostas novadā, ierakstīšanu zemesgrā-
matā uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda. Par nekustamā īpašuma Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, atsavināšanu lems pēc minētā īpašuma ierakstīšanas zemesgrāmatā.

â Nolēma veikt nekustamo īpašumu “Nosaukums 1”, Rīvā, Sakas pagastā, Pāvilostas nov., 
un “Nosaukums 2”, Rīvā, Sakas pagastā, Pāvilostas nov., ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Pāvil
ostas novada pašvaldības vārda. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums 1”, Rīvā, Sakas pagastā, 
Pāvilostas nov., un “Nosaukums 2”, Rīvā, Sakas pagastā, Pāvilostas nov., atsavināšanu lems 
pēc minēto īpašumu ierakstīšanas zemesgrāmatā.

â Nolēma sakārtot nekustamo īpašumu “Novada lauki”, Sakas pagastā, Pāvilostas nov., at-
dalot no tā zemes vienību. Nolēma pēc nekustamā īpašuma “Novada lauki”, Sakas pagastā, Pā-
vilostas nov., sakārtošanas reģistrēt to zemesgrāmatā un lemt par zemes vienības atsavināšanu.

â Apstiprināja Pāvilostas novada Sociālā dienesta darbības stratēģiju 2017.–2020. gadam.
â Atcēla Pāvilostas novada domes 2017. gada 27. aprīļa lēmumu, protokols Nr. 5., 27.§, 

un piešķīra vienai personai dzīvokļa īres tiesības uz trīs gadiem Rīvā, Sakas pagastā, Pāvilostas 
novadā.

â Nolēma ar lēmuma pieņemšanas brīdi izbeigt 1.04.2017. noslēgto dzīvojamās telpas īres 
līgumu Nr.130 ar vienu personu.

â Nolēma uzņemt trīs personas dzīvokļu rindā  kā personas, kuras ar dzīvojamo platību 
nodrošināmas vispārējā kārtībā.

â Anulēja personas deklarēto dzīvesvietu adresē: Rīvas, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā.
â Ar 2017. gada 25. maiju nolēma izbeigt 2016. gada 1. jūlijā noslēgto zemes nomas līgu-

mu ar SIA “Egļu mežniecība” par zemes vienību 0,6466 ha platībā.
â Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem par pašvaldības piekritīgās zemes 

“Žagatas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienību 0,6466 ha platībā un noteica 
nomas maksu gadā – 2 % no kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai nomnie-
kam jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Nolēma ierakstīt pašvaldībai piekritīgo zemi “Žaga-
tas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Jautājumu par 
nekustamā īpašuma atsavināšanu lems pēc īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā.

â Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem par nekustamo īpašumu “Vasarnieki 
17”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, par zemes vienību 0,1811 ha platībā. No-
teica nomas maksu gadā – 1,5 % no kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai 
nomniekam jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo 
īpašumu “Vasarnieki 17”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes 
vienības 0,1811 ha platībā. Nolēma veikt nekustamā īpašuma “Vasarnieki 17”, Ziemupē, Vērga-
les pagastā, Pāvilostas novadā, novērtējumu. Uzdeva Pāvilostas novada Privatizācijas komisijai 
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā organizēt lēmuma 3.4. 
punktā minētā īpašuma atsavināšanu.

â Nolēma dzēst zemes nomas maksu 257,85 EUR par pašvaldības piekritīgo zemi “Rogas”, 
Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz pieciem 
gadiem par pašvaldībai piekritīgās zemes “Rogas”, Saraiķos, Vērgales pagastā, Pāvilostas no-
vadā, zemes vienību 2,1 ha platībā saskaņā ar izkopējumu no Vērgales pagasta kadastra kartes. 
Noteica nomas maksu gadā – 2 % no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas 
maksai nomniekam  jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Zemes nomas līgumu uzdeva sa-
gatavot zemes lietu speciālistei un uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes vadītājam nogādāt ad-
resātam to parakstīt klātienē.

â Pagarināja 4.06.2012. zemes nomas līgumā Nr.99, kas noslēgts starp Pāvilostas novada 
pašvaldību un personu, noteikto līguma termiņu un noteica to līdz 2022. gada 29. maijam.  
Noteica nomas maksu 2 % gadā no kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai 
nomniekam jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis.

â Pagarināja 4.06.2012. zemes nomas līgumā Nr.100, kas noslēgts starp Pāvilostas nova-
da pašvaldību un personu, noteikto līguma termiņu un noteica to līdz 2022. gada 29. maijam. 
Noteica nomas maksu 3 % gadā no kadastrālās vērtības plus PVN. Papildus nomas maksai 
nomniekam jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis.

â Apstiprināja zemes ierīcības projekta grozījumus nekustamā īpašuma “Oškalni”, Vērga
les pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai, nosakot, ka projektēto zemes vienī-
bu platības pēc kadastrālās uzmērīšanas atbilst Pāvilostas novada TIAN noteiktajai minimālajai 
platībai – 3,0 ha un attālumam no ēkas līdz projektēto zemes vienību robežām jābūt vismaz 4 
m. Apstiprināja platības un nolēma piešķirt adreses ēkām:

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS, VPVKAC un VĒRGALES 
PAGASTA PĀRVALDES DARBA LAIKS LĪGO SVĒTKOS!

22. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 15.00. 
23. un 24. jūnijā iestādes slēgtas.

Priecīgus svētkus!
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Plānotais zemes vienības 
kadastra apzīmējums

Platība
(ha) Adrese/nosaukums

64960070157

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

Saglabāt nosaukumu un adresi zemei un ēkām 
ar kadastra apzīmējumiem 64960070014001, 
64960070014002 – “Oškalni”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā.

64960070158

4,0
(vairāk vai mazāk 
pēc kadastrālās 
uzmērīšanas)

Saglabāt nosaukumu un piešķirt adresi zemei un 
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 64960070014003, 
64960070014004, 64960070014005 – “Ošakalnā-
ji”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

64960070159

6,9
(vairāk vai mazāk 
pēc kadastrālās 
uzmērīšanas)

Saglabāt nosaukumu “Ošlejas”, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā.

Saskaņā ar “Zemes ierīcības likuma” 22. pantu zemes ierīcības projekts un tā grozījumi īste-
nojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. Zemes ierīcības projekts ir 
īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadas-
tra informācijas sistēmā un ierakstīta zemesgrāmatā.

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Dižozoli”, Vērgales pagastā, Pā-
vilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai, nosakot, ka projektēto zemes vienību platības pēc 
kadastrālās uzmērīšanas atbilst Pāvilostas novada TIAN noteiktajai minimālajai platībai – 3,0 ha. 
Piešķīra nosaukumus/adreses un noteica nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
(ha) Adrese/nosaukums NīLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

64960070162

5,4
(vairāk vai mazāk 
pēc kadastrālās 
uzmērīšanas)

Saglabāt nosaukumu un 
adresi “Dižozoli”, Vērga-
les pagastā, Pāvilostas 
novadā.

0101
Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

64960070163

3,0
(vai vairāk pēc 
kadastrālās 
uzmērīšanas)

Saglabāt nosaukumu 
“Diž ozoli”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas 
novadā.

0101
Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

64960070164

3,0
(vai vairāk pēc 
kadastrālās 
uzmērīšanas)

Saglabāt nosaukumu 
“Dižozoli”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas 
novadā.

0101
Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

64960070165

3,0
(vai vairāk pēc 
kadastrālās 
uzmērīšanas)

Saglabāt nosaukumu 
“Dižozoli”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas 
novadā.

0101
Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

64960070166

4,7
(vairāk vai 
mazāk pēc 
kadastrālās 
uzmērīšanas)

Piešķirt nosaukumu 
“Laukozoli”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas 
novadā.

0101
Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

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

â Noteica detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Parka ielā 30, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā, zemes vienības 0,8456 ha platībā sadalīšanai. Nolēma uzsākt detālplānojuma izstrādi at-
bilstoši zemes sadalīšanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un detālplānojuma izstrādes 
vadītājam kopā ar detālplānojuma izstrādātāju četru nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu uzdeva nosūtīt paziņojumus par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu, organizēt publisko apspriešanu, pieprasīt no darba uzdevumā minētajām institūcijām 
atzinumus par detālplānojuma projektu, organizēt sanāksmi par saņemtajiem priekšlikumiem un 
institūciju atzinumiem, publicēt paziņojumus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un izstrādes 
gaitu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”, ievietot paziņojumus pašvaldī-
bas mājaslapā internetā www.pavilosta.lv un teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
(turpmāk – TAPIS). Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldī-
bas izpilddirektoru Alfrēdu Magoni. Apstiprināja darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei un no-
slēdza līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju un detālplānojuma izstrādātāju – sertificētu arhitekti 
Āriju Rukuti, personas kods, sertifikāta Nr.100948, par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu par 
ierosinātāja līdzekļiem. 

â Nolēma turpināt iesākto apvienotā detālplānojuma projekta izstrādi nekustamajiem īpašu-
miem Austrumu ielā 9, Brīvības ielā 39, Brīvības ielā 35 un Torņa ielā 5, Pāvilostā, zemes vienībām 
0,0555 ha, 0,1569 ha, 0,1296 ha un 0,1300 ha platībā. Nolēma turpināt būvprojektēšanu atbilstoši 
būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Detālplānojuma izstrādes vadītājam kopā ar 
detālplānojuma izstrādātāju uzdeva organizēt publisko apspriešanu, pieprasīt no darba uzdevumā 
minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma projektu, organizēt sanāksmi par saņemta-
jiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, publicēt paziņojumus par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu un izstrādes gaitu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”, ievie-
tot paziņojumus pašvaldības mājaslapā internetā www.pavilosta.lv un teritorijas attīstības plānoša-
nas informācijas sistēmā (turpmāk – TAPIS). Par apvienotā detālplānojuma izstrādes vadītāju at-
kārtoti apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoru Alfrēdu Magoni. Uzdeva atkārtoti 
izdot un apstiprināt darba uzdevumu apvienotā detālplānojuma izstrādei nekustamiem īpašumiem 
Austrumu ielā 9, Brīvības iela 39, Brīvības ielā 35 un Torņa ielā 5, Pāvilostā. Papildināja un grozīja 
27.11.2014. noslēgto līgumu Nr.PNP/14/4 un 29.04.2015. noslēgto līgumu par apvienotā detāl-
plānojuma izstrādi un finansēšanu par ierosinātāja līdzekļiem atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu 
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.5. daļas un 
5.3. daļas pantiem. 

â Piekrita nekustamā īpašuma “Novada lauki”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai 

un atdalīt no tā zemes vienību 0,97ha platībā, piešķirot jaunu nosaukumu “Pagastmājas parks”, 
Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Zemes vienībai 0,97 ha platībā saglabāja nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 
0201. Nekustamā īpašuma “Novada lauki”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā paliekošajai 
zemes vienībai 2,11 ha platībā saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â Precizēja grafisko pielikumu Pāvilostas novada domes 2009. gada 29. novembra lēmumam 
(prot. Nr.19., 25§) “Par zemes vienību piekritību, piederību pašvaldībai vai nodošanu zemes refor-
mas pabeigšanai” un 2009. gada 26. novembra lēmumam (prot. Nr.21., 20§) “Par kļūdu labojumu” 
par īpašumu “Vecais pagasta karjers”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Pēc grafiskā pielikuma 
precizēšanas nekustamā īpašuma “Vecais pagasta karjers”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
platība noteikta 10,21 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc uzmērīšanas).

â Likvidēja adresi “Bērziņi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, dzīvojamai mājai, kūtij, šķūnim 
un vēl vienai zemes vienībai.

â Noteica, ka Pāvilostas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem 
“Tiltiņi”, “Vairogi”, “Atvari”, Sakas pagastā, Dzintaru iela 55, Dzintaru iela 25, Dzintaru iela 17, Brīvī-
bas iela 16, Pāvilostā, “Dzintarpils”, Vērgales pagastā, un Ploce 1, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilos-
tas novadā, ir beigušās un ieraksts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā par pašvaldības tiesībām 
ir dzēšams. Uzdeva Privatizācijas komisijai sagatavot un iesniegt Liepājas tiesas Zemesgrāmatu 
nodaļā dokumentus Pāvilostas novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanai uz nekustamajiem 
īpašumiem “Vairogi”, “Atvari”, Sakas pagastā, Dzintaru iela 55, Dzintaru iela 25, Dzintaru iela 17, 
Brīvības iela 16, Pāvilostā, “Dzintarpils”, Vērgales pagastā, un Ploce 1, Plocē, Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā.

â Nolēma klasificēt par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām šā-
das būves:

Nr.
p.k.

īpašuma nosaukums Zemes vienības kadastra 
apzīmējums

būves kadastra 
apzīmējums

Zemes īpašnieks,
adrese

1. “Saules lēkti”, 
Ziemupē, Vērgales pag., 
Pāvilostas nov.

64960010524 64960010187002 Vārds, uzvārds, 
nosaukums, Rīga, 
LV–1013

2. “Pagrabs”, Ziemupē, 
Vērgales pag., Pāvilos-
tas nov.

64960010187 64960010187001 Vārds uzvārds,
nosaukums,
Rīga, LV–1012

Viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas uzdeva īpašniekiem iesniegt Pāvilostas novada 
būvvaldē dokumentus atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei – būves sakārtošana, konservācija 
vai nojaukšana tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību (veicamie darbi, apjoms un laika grafiks). 
Nolēma nekavējoties piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā no lielākās 
kadastrālās vērtības (būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības). Nolēma nekavējoties 
piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības 
(būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības) nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 
61A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Lēmums izpildāms nekavējoties. Lēmuma apstrīdēšana  un pār-
sūdzība neaptur tā darbību. Ja lēmums netiek pildīts, iestāde var nodrošināt tā izpildi, piemērojot 
aizvietotājizpildi un citus “Administratīvā procesa likumā” noteiktos piespiedu izpildes līdzekļus.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. 
pantu, Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Nolēma piešķirt Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam daļu no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma no no 2017. gada 
6. līdz 9. jūnijam un no 12. līdz 13. jūnijam (6 kalendārās dienas) par 2016. gadu.

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada saistošo noteikumu Nr.4 “Kārtība, 
kādā Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un fi-
nanšu resursus” projektu. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakst-
veidā un elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Saistošie notei-
kumi pēc pozitīva ministrijas atzinuma saņemšanas publicējami informatīvajā izdevumā “Pāvilostas 
Novada Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, izliekami redzamā vietā pašvaldības ēkā un 
pagasta pārvaldē. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2017. gada 15. jūlijā.

â Jautājumu par Vērgales Muižas dīķa licencētās makšķerēšanas nolikuma apstiprināšanu 
atlika izskatīšanai jūnija sēdē.

â Precizēja zemes vienības “Deltas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, platību no 2,9 uz 
1,8252 ha.

â Mainīja adresi lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un 
apkopes kooperatīvai sabiedrībai “Vērgale1”, reģ. Nr. 42103009650, Pāvilostas nov., Vērgales 
pag., “Vērgales pagasta padome”, LV–3463 uz lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba 
rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība “Vērgale1”, reģ. Nr. 42103009650, 
“Darbnīcas”, Vērgalē, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV–3463.

â Ar 2017. gada 1. jūniju nolēma palielināt darba slodzi no 0,7 uz 1 Pāvilostas novada būvval-
des teritorijas plānotājai lietvedei būvniecības, ģeodēzijas un mērniecības jomā un grozīja Pāvilos-
tas novada pašvaldības štatu saraksta sadaļu “Būvvalde”. Grozīja Pāvilostas novada pašvaldības 
tarifikācijas sadaļu “Būvvalde”. Uzdeva Pāvilostas novada būvvaldes vadītājam grozīt iestādes bu-
džetu atbilstoši pieņemtajam lēmumam.

â Nolēma atļaut Valdim Freimanim novietot pārvietojamo pirti pludmales zonā iepretī īpašu-
mam “Sunkuri”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Uzdeva pirti novest pa teritorijas plānojumā 
noteikto nobrauktuvi pie Akmeņraga bākas. Atļauja izsniegta uz 2017. gada tūrisma sezonas laiku. 
Pāvilostas novada teritorijas plānojumā noteica, ka pludmales zonā ir atļauts novietot pārvietoja-
mās pirtis ar pašvaldības atļauju.

â Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrācijas un ie
stāžu darbu.

nākamās komiteju sēdes notiks 2017. gada 22. jūnijā Pāvilostas novada pašvaldībā.
nākamā domes sēde plānota 2017. gada 29. jūnijā Vērgales pagasta pārvaldē.

Informāciju apkopoja korespondente Vita Braže 
un sabiedrisko attiecību speciāliste marita Kurčanova

PiRmPiRKUmA TiEsĪBAs
Pašvaldība maijā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekustamajiem īpašumiem:
“Akači”, Vērgales pagastā, 4,6 ha platībā;
“Burvji”, sakas pagastā, 7,85 ha platībā;
“Gliemeži”, sakas pagastā, 27,38 ha platībā;
“noras”, sakas pagastā, 16,2 ha platībā.
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maijā pašvaldības policija veica šādus darbus:
â Saraiķos konstatēta kūlas dedzināšana. Noskaidrota vainīgā persona, sastādīts ad-

ministratīvā pārkāpuma protokols.
â Pāvilostā aizturēts autovadītājs 4,4 promiļu reibumā. Pārkāpējs nodots Valsts poli-

cijas darbiniekiem. Vadītājam draud naudas sods līdz 1400 eiro, arests līdz 15 dienām un 
četri gadi bez autovadītāja tiesībām.

â Pāvilostā vīrietim sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos sa-
biedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.

â Aizturēts iereibis velosipēdists. Iedzīvotājs nodots Valsts policijas darbiniekiem.
â Vērgalē suns izrakņājis kapu kopiņas.Veikta saruna ar kapsētas uzraugu.
â Saraiķos kādam iedzīvotājam izteikti draudi. Savāktā informācija nodota Valsts 

policijai.
â Sadarbībā ar Valsts policiju veikti reidi novadā. Pārbaudītas desmit automašīnas, 

pārkāpumi nav konstatēti.
â Sastādīti astoņi protokoli par iebraukšanu ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem 

Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. Uzlikti sodi par kopējo summu 320 eiro.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

iEDZĪVOTājU iEVĒRĪBAi!

Pāvilostas novada pašvaldības realizētā projekta “Veicot ieguldījumu infrastruktūras 
sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību 
Pāvilostas novadā” ietvaros ir paredzēts sakārtot ūdenssaimniecību Pāvilostas jaunajā 
ciemā. Lai sakārtotu pilsētas jaunā ciema ūdensvadu un kanalizāciju, remontdarbu laikā 
tiks daļēji pārraktas ielas un apgrūtināta satiksme. Paredzētais remontdarbu izpildes 
laiks – 3 mēneši. Remontdarbu norises laikā paredzamas dažādas neērtības pil-
sētas iedzīvotājiem un viesiem. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt saprotošiem!

Pāvilosta ir viena no retajām pilsētām, 
kurai ir sava oficiāli apstiprināta himna: 
to 1999. gadā radījuši divi autori “ar vār-
du” – iedzimtais Uldis Marhilēvičs un 
Guntars Račs. Pašsaprotami, ka Latvijas 
Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas 
(LPIA) izbraukuma sēde Pāvilostas novadā 
12. maijā tika atklāta, kājās stāvot un mei-
teņu ansamblim izjusti dziedot par vietu, 
kuru “nekādi vēji neizputinās”.

Attēlā: (no labās) Pāvilostas novada izpild-
direktors Alfrēds Magone, domes priekšsēdē-
tājs Uldis Kristapsons, LPIA priekšsēdētāja 
vietnieks, Rūjienas novada izpilddirektors Ivo 
Virsis (viņam šīs bija sēdes “vadonības kristī-
bas”) un LPS padomniece Sniedze Sproģe.

U. Kristapsons izpilddirektorus apsveica ar 
vārdiem: “Tā ir laime, ka jūs katru mēnesi varat 
satikties ikreiz citā vietā, pārrunāt problēmas. 
Dalīta bēda jau vairs ir tikai pusbēda. Katrā vietā 
ir, ko apskatīt, ieraudzīt, nošpikot un pārnest uz 
savu pašvaldību. Pāvilosta ir tā vieta, kurā iemī-
las un kurā gribas atgriezties. Lai tāda vēlēšanās 
rodas arī šīs sanāksmes dalībniekiem!”

Uldis Kristapsons uzrunas turpinājumā 
iepazīstināja viesus ar Pāvilostas novadu. 
Daudzviet vairs nav vienīgā veikala, novadā 
ir tikai divas skolas un divi bērnudārzi, ne vi-
sur kursē satiksmes autobuss, toties novadā 
darbojas septiņas bibliotēkas! U. Kristap-
sons ir pārliecināts, ka pašreizējā situācijā 
tieši bibliotēka ir tā nozīmīgā vieta, kur ļau-
dīm satikties. Ievērības cienīgu vērtējumu 
priekšsēdētājs veltīja arī “nevaldāmajiem 
un darbīgajiem pensionāriem”.

Tomēr novadam ir vēl kāds pamats lep-
numam: līdz 2017. gadam tā kredītportfelis 
bijis nulle! Tagad gan nāksies aizņemties, 
lai segtu 10% līdzfinansējuma Dienvidu un 
Ziemeļu mola pagarināšanai. Pāvilosta ir 
vienīgā mazā osta rietumu piekrastē, kur 
rosās zvejnieki, un viena no mazajām ostām 
Baltijas jūrā, kur tiek īstenots starptautisks 
ostas modernizācijas projekts. Daudzu val-
stu jahtām šis vietvārds jau tagad ir zināms. 
Rosība jūtama arī muzeja tuvumā, jo brī-
nišķīgajā namiņā bagātajam materiālu 
klāstam par senajiem arodiem un darba 
rīkiem, par padomijas noslēgtības gadiem 
piekrastes zonā jau sen kļuvis par šauru. 
Par to novada apskates laikā pārliecinā-
jās arī ciemiņi. Toties, atbraucot pēc kāda 
laika, viesi varēs ne tikai aizsoļot krietnu 

gabalu pa pagarinātajiem moliem, bet arī 
novērtēt iecerēto promenādi līdz jūrai. 

“Pāvilosta – vilnī uz augšu!” – šo iedzī-
votāju rosināto saukli novada dome apstipri-
nāja pirms gada. Ulda Kristapsona stāstītais 
liek ticēt, ka tieši tā arī būs.

Sanāksme notika tādā kā “minējumu un 
neziņas” laikā, pirms vēlēšanām. Izpilddirek-
tori šo notikumu sagaidīs “pilnā bruņojumā”, 
jo sanāksmes temats bija daudzrunīgs un 
ietilpīgs, proti, “Kā mierīgi pārdzīvot vēlē-
šanu laiku un noturēt mieru pašvaldībā”. 
Psihoterapeits Ansis Jurģis Stabiņģis iepa-
zīstināja ar stresa pārvaldīšanas mākslu. Kat-
ram saprotamo situāciju analīze vedināja zālē 
sēdošos jautāt, diskutēt un, cerams, arī kaut 
ko ielāgot. Katram gadījumam.

Katram gadījumam svarīgi bija arī noklau-
sīties kolēģa, LPIA valdes locekļa, Jēkabpils 
pilsētas domes izpilddirektora Guntara Go-
guļa padomus, apkopojot izpilddirektoru tie-
sību aspektus, kas ietverti “Darba likumā” un 
“Pašvaldību likumā”. “Apkārt, protams, ir emo-
cionālais fons. Tas jauc prātus. Izpilddirektoram 
jāpierāda, jāatgādina, ka esam uzticami, nepie-
ciešami. Mēs motivējam darbiniekus, mums pa-
šiem jābūt gudriem un ar savu godprātīgo darbu 
jāpierāda, ka esam vajadzīgi!”  Lai to atbilstoši 
novērtē jaunā sasaukuma deputāti!

LPS padomniece sabiedrisko attiecību 
jautājumos Jana Bunkus skaidroja, kā rīko-
ties krīzes situācijās un kāda ir sabiedrisko 
attiecību loma starpinstitucionālā sadarbībā. 
Šis temats gan skāra plašāku jautājumu loku, 
tomēr ieteikumi izpilddirektoriem deva papil-
du nodrošinājumu iespējamas krīzes situāci-
jai arī savā pašvaldībā tuvākajā nākotnē.

Ar padomiem un laba vēlējumiem no-
drošinājušies, sanāksmes dalībnieki sēdās 
autobusos un apceļoja mājinieku ieplānotos 
objektus – jau minēto Pāvilostas novadpēt-
niecības muzeju (aizrautīgās stāstnieces, 
muzeja vadītājas Irinas Kurčanovas pavadī-
bā), jūru, kas tobrīd bija fantastiski zaļganā 
tonalitātē, uzkāpa 38 m augstajā Akmensra-
ga (Akmeņraga) bākā un “Ievlejās” apcie-
moja slaveno maizes cepēju Agitu Pētersoni, 
kura pēc vecmāmiņas receptes cep gardu 
rudzu saldskābmaizi. Paldies visiem novada 
ļaudīm un abiem “mājastēviem” par saulai-
nās dienas iespaidiem!

LPS izdevuma “Logs” žurnāliste 
Daina Oliņa

IZPILDDIREKTORI TIEKAS PĀVILOSTĀ
Foto: D. Oliņa

PAZiņOjUms
Pāvilostas novada bāriņtiesa informē, ka jūnijā, jūlijā un augustā tiek mainīti iedzīvotāju pie-

ņemšanas laiki.
iedzīvotājus pieņems:
Pāvilostā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00;
Vērgalē trešdienās no plkst. 9.30 līdz 15.30 (no plkst. 14.00 līdz 15.30, 
iepriekš piesakoties pa tālruni 26019461), piektdienās no plkst. 9.30 līdz 14.00;
sakā ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.30, iepriekš piesakoties pa tālruni 26019461.

Pāvilostas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja santa Ansone

RELiĢisKās ZiņAs
SAKASLEJAS EV. LUT. BAZNĪCĀ
Dievkalpojumi katra mēneša 2. svētdienā plkst. 11.00 un katra mēneša 4. svētdienā 

plkst. 13.00. 

PĀVILOSTAS BAPTISTU BAZNĪCĀ
18. jūnijā plkst. 11.00 viesosies dziedošie bērni ar īpašām vajadzībām – muzi-

kālais kolektīvs “Roku rokā” no Aizputes. Izdzīvojiet “Ziemassvētku koncertu” Vasar-
svētku gaisotnē – ne TV ekrānā, bet tiešā klātbūtnē! 

UZmAnĪBU!
sakarā ar As “Latvijas Valsts meži” veiktajiem mežaines ceļa (sakas pag.) 

remontdarbiem no 29. maija līdz 29. septembrim mežaines tilts pār Durbes 
upi tiek satiksmei slēgts! Gājējiem būs nodrošināta pārejas laipa. Autobraucē-
jiem lūgums izmantot apbraucamos ceļus Cīravas virzienā un ievērot norādes zī-
mes. Atbildīgais A. Grīntāls, telefons 29254050.

Maijā 14 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, divām personām piešķirts pamat-
pabalsts, divām ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, septiņām ģimenēm 
piešķirts dzīvokļa pabalsts, divām ģimenēm piešķirts pabalsts jaundzimušā aprūpei, trīs per-
sonām piešķirts pabalsts veselības aprūpei, vienai personai piešķirts asistenta pakalpojums.

Uzmanību!
12. un 13. jūnijā Sociālā dienesta darbinieki iedzīvotājus neapkalpos, jo dosies 

pieredzes apmaiņas braucienā.
SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKU ATVAĻINĀJUMI:
Sintija Eizengraudiņa – no 22.06. līdz 30.06. un no 24.07. līdz 28.07.;
Vizma Alseika – no 10.07. līdz 24.07.;
Nadežda Fjodorova – no 16.06. līdz 30.06.;
Diāna Fridrihsone – no 4.07. līdz 26.07.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

sOCiāLAis DiEnEsTs ZiņO

Godātie Pāvilostas novada iedzīvotāji! 
Pēcvēlēšanu naktī sagaidot vēlēšanu rezultātus, izjutām patiesu prieku un gan-

darījumu par jūsu izdarīto izvēli, dodot mums iespēju arī turpmākos četrus gadus 
strādāt novada attīstības un iedzīvotāju labā. Augstu vērtējam jūsu izrādīto uzticību 
mums, nenoticot dažam labam tukšam solījumam, ko izteica otrais saraksts. Mums 
prieks, ka novada ļaudis redz, seko un domā līdzi, un ir novērtējuši darītājus, nevis 
runātājus. Vēlamies izteikt pateicību visiem tiem vēlētājiem, kuri mūs atbalstīja, lai 
arī turpmāk mēs varētu turpināt jau iesāktos darbus un ar jaunu sparu ķerties klāt 
jauniem!

Uldis Kristapsons, vēlētāju apvienība “Mēs savam novadam” 
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VKKF atbalstīts projekts “Pāvilostas mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uz-
labošana”

    Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza projektu “Pāvilostas Mākslas skolas materiāli teh-
niskās bāzes uzlabošana” VKKF programmai “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehnis-
kās bāzes uzlabošana” un saņēma 1119,00 EUR atbalstu keramikas podnieka virpas “Whisper 
T” iegādei. Pāvilostas Mākslas skolā 2016. gada septembrī jau tika uzsākta keramikas mācība un 
veidošana, pateicoties VKKF projektam, kura laikā tika iegādāta apdedzināšanas krāsns. Iegādā-
joties kvalitatīvu podnieka virpu, mācību procesa apguve vēl vairāk uzlabosies, pieaugs veidoto 
keramikas darbu kvalitāte. Projekta mērķis (ilgtermiņa): uzlabojot Pāvilostas Mākslas skolas 
materiāli tehnisko bāzi, nodrošināt mākslas skolas izglītības izcilību un konkurentspēju. Projekta 
ietvaros tika pilnībā aprīkota keramikas klase pilnvērtīgai apmācību programmas apguvei: iegā-
dāta profesionāla elektriskā podnieka virpa. Pirms virpas iegādes tika izsludināta cenu aptauja 
un uzrunāti divi plānotā aprīkojuma piegādātāji: SIA “Peldošā pilsēta” un SIA “Keramserviss”, jo 
šāda veida piegādātāju Latvijā nav daudz. Cenu aptaujā tika saņemti divi piedāvājumi, lētāks bija 
SIA “Peldošā pilsēta” piedāvājums, līdz ar to šis uzņēmums arī iepriekšējā gadā veica elektriskās 
apdedzināšanas krāsns piegādi. Keramikas apmācībai pagājušajā mācību gadā tika piesaistīta 
pasniedzēja – keramiķe Antra Mazika, kas vienreiz nedēļā audzēkņiem māca veidošanu. Pasnie-
dzēja atzinīgi novērtēja iegādāto virpu un tās iespējas.

Pāvilostas novada pašvaldī-
ba aktīvi veic projekta “Lauku 
ceļu infrastruktūras sakār-
tošana Pāvilostas novadā uz-
ņēmējdarbības atbalstam lauku apvidos”, projekta Nr.16-02-A00702-000022,  realizāciju. 

Aktīvi rit ceļu grants seguma atjaunošanas darbi plānotajos piecos ceļu posmos, no 
tiem divi ceļi atrodas Sakas pagastā, trīs Vērgales pagastā.  Darbus veic  SIA “ALAND”, reģ. 
Nr.52103037961, būvuzraugs ir SIA “BalticLine Globe”, reģ. Nr.40003780856; Aldis Kasakov-
skis, sertf. Nr.207471, autoruzraudzību veic būvprojekta izstrādātājs SIA “IK projekts”, reģ. 
Nr.42103037103. Kopējā projekta summa ir 579 538,00 EUR, no tās publiskais finansējums 
ir 521 584,27 EUR.

Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EjZF) atklātā projektu iesniegumu konkursa 
pasākuma “sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekts “Lielga-
barīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejā”

  Pāvilostas novada pašvaldība aktīvi realizē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF) pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstītu pro-
jektu “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības 
muzejā”. Projekta ietvaros tiek būvēta lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas ēka pie 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja, bijušā šķūņa vietā. Ēkā plānots izvietot lielgabarīta mu-
zeja eksponātus. Ekspozīcijas izveide savukārt tiek finansēta no “Interreg Latvija – Lietuva” 
projekta “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired history”, kuru realizē Pāvilostas novadpētnie-
cības muzejs sadarbībā ar Palangas kūrorta muzeju.  SIA “Geo Contultants” veica būvprojekta 
izstrādi. Savukārt iepirkumā par būvdarbu veikšanu uzvarēja un darbus veic SIA “AB BŪVNIE-
CĪBA”, atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Jānis Āboliņš. Objekta būvuzraugs SIA “AMG montāža” 
pārstāvis Ivars Silacērps. Kopējās  attiecināmās izmaksas ir 38 850,00 EUR, no tām publiskais 
finansējums 34 965,00 EUR. Būvdarbu kopējā līgumcena, iekļaujot PVN 21%, ir 54 328,36 
EUR. Būvdarbu veikšanas laiks ir trīs mēneši no līguma noslēgšanas, tātad tas ir līdz 20. jūni-
jam. Projekta realizācijas laiks ir līdz 2017. gada 31. decembrim. 

Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi realizēt divus Eiropas Reģionālā fonda “Interreg 
Latvija – Lietuva” atbalstītus projektus:

“Palanga. Pavilosta: maritime inspired  history” jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras ie-
dvesmota vēsture”

Projekta akronīms: PPmiH
Projekta nr. LLi-173
Projekta īstenošanas laiks: 
01.01.2017. – 31.05.2018.
Projekta mērķis:  Saglabāt Baltijas jūras kultūrvēsturisko mantojumu.
Projekta vadošais  partneris: Palangas kurortoloģijas muzejs, Birutes alejā 34A, Palan-

gā, Lietuvā.
Programma: Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam.
Projekta kopējās izmaksas ir 542 488,14 EUR, kas ir ERAF atbalsts, Pāvilostas novada 

pašvaldība sedz 148 321,25 EUR.
Projekta ietvaros Pāvilostas novadpētniecības muzejam ir plānotas kopīgas aktivitātes ar 

Palangas kūrorta muzeju. Pāvilostas novadpētniecības muzejs plāno apmēbelēt un interak-
tīvi aprīkot topošo Tīklu māju, kura tiek būvēta EJZF atbalstītā projekta “Lielgabarīta zve-
jas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejā”, i.D. nr.16-
02-FL03-F043.0204-000001, ietvaros. 

“Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras pie-
krastē”  jeb “Coordination development and capacity building of rescuers along Baltic 
seashore”, “safety First”.

Projekta mērķis:  paaugstināt Latvijas un Lietuvas glābēju kapacitāti, kā arī informēt ie-
dzīvotājus un tūristus par drošu atpūtu pludmalē. Projekta laikā tiks veiktas vērienīgas ap-
mācības un semināri glābējiem, kā arī modernizēts glābēju aprīkojums. Projekta izmaksas ir 
500 936,31 EUR, kas ir ERAF atbalsts.

Projekta īstenošanas laiks: 22 mēneši (3.04.2017. – 02.02.2019.)
Projekta numurs: LLI92
Programma: Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam.
Projekta partneri: galvenais partneris ir Ventspils p/i “Ventspils Digitālais centrs”, pārē-

jie projekta partneri – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Klaipēdas Ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests, Neringas pašvaldība, Liepājas p/i “Pašvaldības policija”, Pāvilostas 
novada pašvaldība.

Pāvilostas novada pašvaldība piedalīsies projekta ietvaros plānotajās mācībās, un Pāvilos-
tas pludmalē tiks ierīkotas divas drošības kameras. Pāvilostas novada pašvaldības saņemtais 
finansējums ir 4731,00 EUR, līdzfinansējums 709,65 EUR.

    Pāvilostas novada pašval-
dība ir iesniegusi projekta pie-
teikumu “Veicot ieguldījumu 
infrastruktūras sakārtošanā 
atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas 
novadā” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.  specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai 
un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu iesniegumu atlases kārtā “Ieguldījumi 
uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībām, kuras nav nacionālās vai reģionālās 
nozīmes attīstības centru pašvaldības”. Projekta mērķis:  veicināt Pāvilostas novada uzņēmēj-
darbības attīstību atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, pilnveidojot un paaugstinot 
ūdenssaimniecības pakalpojumu līmeni. Sakārtojot pilsētas ūdenssaimniecību, tiks veicināta 
uzņēmējdarbības attīstība pilsētā. Projekta realizācijas laiks divpadsmit mēneši. Projekta ko-
pējās izmaksas ir 500 00,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85%, t.i., 425 000,00 EUR. Tika 
veikta iepirkuma procedūra par darbu veicēju, kurā uzvarēja SIA “ĢL konsultants”  par summu 
424 440,00 EUR bez PVN, ar PVN 513 572,40 EUR, autoruzraudzību veic projekta izstrādātājs 
SIA “EMERETIC”, bet būvuzraudzību veic SIA “BalticLine Globe”. Līgums par būvdarbu uzsāk-
šanu noslēgts ar šā gada 9. maiju. Ūdenssaimniecības būvdarbi paredzēti Pāvilostas pilsētas 
jaunajā daļā.

Pāvilostas novada pašval-
dība ir iesniegusi projekta “Pa-
sākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei Pāvilostas novadā” pieteikumu Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbal-
sta mērķa 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakal-
pojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 
9.2.4.2. pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profi-
laksei”.

Projekta mērķis: īstenojot vietējā mēroga preventīvus un izglītojošus pasākumus, uzla-
bot veselību un slimību profilaksi Pāvilostas novada iedzīvotājiem. 

Projektā plānotās galvenās darbības ir: 1. Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām 
un vietējai sabiedrībai, kuros plānoti izglītojoši pasākumi par veselīga uztura veicināšanu, tā 
saistību ar cukura diabētu, izglītošana par veselīga uztura jautājumiem novada skolās, vietējo 
dabas produktu un zivju izmantošana ēdienkartē, atkarību profilakse un dzimumaudzināšanas 
jautājumi novada skolās, sirds veselība un tās nozīme, onkoloģisko slimību profilakse. Plānota 
arī sociālā pedagoga konsultācijas un problēmsituāciju risināšana bērniem un viņu vecākiem, 
lai mazinātu atkarību riska veidošanos un risinātu dažādas problēmas.

Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai, kurās plānotas 
dažādas fiziskas aktivitātes, tai skaitā regulāras ārstnieciskas vingrošanas nodarbības no-
vada iedzīvotājiem Pāvilostā un Vērgalē un speciālas fiziskas aktivitātes novada senioriem, 
veselības dienu un veselības veicināšanas pasākumu organizēšana plašākai sabiedrībai: sa-
draudzības pašvaldību kopīga sporta diena un Baltijas jūras piekrastes pašvaldību senioru 
vienota sporta diena. Laivošanas pasākumi dažādai mērķauditorijai un peldētapmācības jau-
nāko klašu skolēniem.

Projekta realizācijas rezultātā plānots iesaistīt šādas mērķgrupas: bērni – peldēt-
apmācība; jaunieši – dzimumaudzināšanas jautājumi un ģimenes plānošana, dažādas 
atkarības un kā ar tām cīnīties, pareiza uztura pamati un tā nozīme – uzturspeciālista, 
motivēšanas trenera piesaiste, fiziskās aktivitātes uz ūdens – laivošana; vidējā paaudze 
– fiziskās aktivitātes, profilakses pasākumi, garīgās veselības veicināšana, uztura speciā-
listu konsultācijas, cukura diabēts un onkoloģiskās saslimšanas, to profilakse. iedzīvotā-
ji, kas vecāki par 54 gadiem: ārstnieciskā vingrošana, nūjošana, līnijdejas, velobrauk-
šana, uzturspeciālista apmācības un konsultācijas, praktiskās nodarbības. Apmācībās un 
aktivitātēs tiks piesaistīti arī bezdarbnieki, trūcīgās personas, nepilnās ģimenes, daudz-
bērnu ģimenes, vientuļie cilvēki, seniori, kam plānotas tematiskās lekcijas, semināri, īsās 
motivējošās intervences. Pasākumiem – apmācībām, lekcijām, praktiskām nodarbībām 
– plānots piesaistīt speciālistus ar atbilstošu kvalifikāciju, piemērojot “Publisko iepirku-
mu likumu” vai veicot cenu aptauju, ja tas nepieciešams. Projekta realizācijas rezultātā 
plānots kopumā sniegt atbalstu 500 mērķa grupu dalībniekiem. Kopējās projekta izmak-
sas ir 33 149,00 EUR, projektu plānots īstenot trīs gadus, līdz 31.12.2019. Pašreiz tiek 
slēgts līgums par projekta realizāciju. 

Pāvilostas novada pašvaldība ir iesniegusi šādus projektus Liepājas rajona partne-
rības izsludinātajā projektu konkursā: 

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākumā “Sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” iesniegti trīs projektu pieteikumi:

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

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

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

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Dar-
bības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta pieteikumu “Publiski pieejamas 
skaņu ierakstu studijas izveide Pāvilostā”, projekta līdzfinansējums 10 955,85 EUR, tai 
skaitā no LAD prasītā summa 31 807,28 EUR (kopējā projekta summa 42 763,13 EUR).

jaunajā plānošanas periodā (2015.–2020.) biedrības “Liepājas rajona partnerība” iz-
sludinātajos projektu konkursos EJZF (Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds) un ELFLA 
(Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) programmās 2016. un 2017. gadā Pāvilos-
tas novada pašvaldība novadam piesaistījusi 331 458,29 EUR lielus finanšu līdzekļus, 
kas ir lielākā summa salīdzinājumā ar citiem novadiem “Liepājas rajona partnerības” 
teritorijā.

Pašvaldības projektu koordinatore 
Vizma Ģēģere

PROjEKTi PāViLOsTAs nOVADA PAŠVALDĪBā
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8. maijā, paziņojot četrus 
uzvarētājus un finansējuma 
saņēmējus, Pāvilostas novadā 
noslēdzās “Latvijas Mobilā tele-
fona” (LMT) projektu konkurss 
“LMT Latvijai”. Līdz Latvijas 
simtgadei novadā tiks papil-
dināts bērnu rotaļu laukums, 
pludmales apmeklētāju vaja-
dzībām labiekārtota apkārtne 
kāpu zonā un iegādāts vingro-
šanas komplekss bērnu līdz-
svara un veiklības attīstīšanai. 
Lielāko atsaucību iedzīvotāju 
balsojumā guva iecere iegādā-
ties tautastērpus un jaunus ak-
sesuārus.

Lai klātienē svinīgi apbalvotu 
finālistus un paziņotu uzvarētā-
jus, konkursa noslēguma pasāku-
mā Pāvilostas novada pašvaldībā 
kopā ar Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu 
piedalījās LMT prezidents un val-
des priekšsēdētājs Juris Binde, kā 
arī LMT Biznesa klientu centra 
“Liepāja” vadītājs Raivis Roga.

“Lielāko atsaucību guvušais 
projekts Pāvilostas novadā aplieci-
na iedzīvotāju pošanos svētkiem, 
lai godam un lepni tos sagaidītu. 
Gandarījums, ka LMT kā Latvijas 
uzņēmums var būt līdzās iedzīvotā-
jiem nozīmīgu ieceru realizēšanā, jo 
īpaši sniedzot atbalstu, lai kopīgi ga-
tavotos Latvijas simtgadei. Priecāja-
mies par ikvienu, kurš ir apņēmības 
pilns domāt un darīt savas valsts at-
tīstībai un viedvalsts stiprināšanai. 
Paldies katram, kurš uzdrošinājās 
pieteikt savu ideju konkursam 
“LMT Latvijai”, iedrošināja un at-
balstīja citus cilvēkus! Veiksmi un 
enerģiju projektu pabeigšanā līdz 
Latvijas simtgadei,” uzsvēra LMT 
prezidents Juris Binde.

No 20 konkursā saņemtajām 
projektu idejām Pāvilostas novadā 
iedzīvotāju balsošanai otrajā kārtā 
tika izvirzītas visas. Par otrās kār-
tas projektiem iedzīvotāji kopumā 
balsojuši 7908 reizes.

“Patiesi priecē iedzīvotāju un 
iestāžu aktivitāte, startējot projektu 
konkursā “LMT Latvijai”, lai nova-
dā īstenotu sev un citiem nozīmīgas 
ieceres. Tā mēs – ikviens Pāvilos-
tas iedzīvotājs – soli pa solītim no 
sapņa vai cerības pamazām tuvo-
jamies savu ieceru realizēšanai. 
Gribas ticēt, ka agrāk vai vēlāk 
katra nospraustie mērķi, izlolotie 
sapņi vai klusākās cerības tomēr 
materializējas konkrētos darbos 

Līdz Latvijas simtgadei ar LMT atbalstu plānots 
īstenot četrus projektus Pāvilostas novadā

un realizējas konkrētos rezultātos,” 
sacīja Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.

Konkursa pirmajā kārtā pro-
jektus vērtēja LMT un novada 
pārstāvju žūrija. Par otrajā kārtā 
izvirzītajiem projektiem varēja 
balsot klātienē novadā vai interne-
ta vietnes www.lmt.lv sadaļā “LMT 
Latvijai”. Savukārt LMT klientiem 
bija iespēja balsot arī īsziņas veidā.

Šogad piedalīties projektā 
bija iespēja ikvienam Pāvilostas, 
Talsu, Viļakas, Aglonas, Auces, Lī-
gatnes, Gulbenes un Aizkraukles 
novada iedzīvotājam, iedzīvotāju 
grupai, nevalstiskai organizācijai 
vai juridiskai personai, kuras dek-
larētā vai juridiskā adrese ir kādā 
no minētajiem novadiem.

Kopumā konkursā “LMT Lat-
vijai” šogad tika saņemti 140 ide-
ju pieteikumi, no kuriem uz otro 
kārtu tika izvirzīti 127. Savukārt 
36 uzvarētājus un finansējuma 
saņēmējus noteica iedzīvotāju bal-
sojums par labākajām iniciatīvām 
novadu attīstībai. Par otrās kārtas 
projektiem kopumā saņemts vai-
rāk nekā 44 tūkstoši balsu.

Projekta “LMT Latvijai” mēr-
ķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi 
Latvijas novados, atbalstīt privāt-
personu, juridisku personu un 
nevalstisko organizāciju iniciatī-
vas novadu sabiedriskās dzīves 
izaugsmei, īpaši sekmējot vides 
uzlabošanas projektus, projektus 
ar plašu sabiedrības iesaisti un 
tādus, kas popularizē aktīvu dzī-
vesveidu.

Kopš 2011. gada LMT konkur-
sa realizācijas laikā kopumā īste-

noti vairāk nekā 145 iedzīvotājiem 
nozīmīgi projekti visā Latvijā, kam 
LMT atvēlējis pāri par 380 tūksto-
šiem eiro. Iepriekš projekti reali-
zēti 31 Latvijas pilsētā un novadā 
– Alūksnes novadā, Balvu novadā, 
Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Dau-
gavpils novadā, Dobelē, Grobiņas 
novadā, Iecavā, Jelgavā, Jēkabpilī, 
Jēkabpils novadā, Krāslavas no-
vadā, Kuldīgā, Liepājā, Līvānos, 
Madonā, Mārupes novadā, Ogrē, 
Preiļos, Rēzeknē, Rojā, Saldū, 
Skrundā, Talsos, Tērvetes novadā, 
Tukumā, Valkā, Valmierā, Ventspi-
lī un Ventspils novadā.

Pāvilostas novadā konkursā 
“LMT Latvijai” uzvarējušie pro-
jekti:

1. “Jauni goda tērpi deju ko-
lektīvam “Vērgalīte””. 

Deju kolektīvs “Vērgalīte” jau 
vairāk nekā 30 gadu prezentē 
Kurzemes tautastērpu krāšņu-
mu gan Latvijā, gan pasaulē. Lai 
nostiprinātu piederību Kurzemes 
novadam, kā arī godam sapostos 
Latvijas valsts simtgadei, deju ko-
lektīvs iecerējis papildināt tērpu 
kolekciju ar Rucavas tautastērpu 
komplektu, kā arī iegādāties jau-
nus aksesuārus.

Projekta iesniedzējs: biedrī-
ba “Vērgalīte”.

Piešķirtais finansējums: 
2000 eiro.

2. “Vairāk kustību – vairāk 
veselības!”.

Lai veicinātu bērnu aktivitātes 
svaigā gaisā, stiprinātu veselību 
un fizisko sagatavotību skolas gai-
tām, pirmsskolas izglītības iestāde 
“Kastanītis” iecerējis papildināt 

Piešķirtais finansējums: 
2000 eiro.

4. “Vingrošanas komplekss 
pirmsskolas vecuma bērniem”.

Cilvēks, kurš zaudē līdzsvaru, 
krīt un… sekas ir neparedzamas. 
Vecuma posms no trīs līdz septi-
ņiem gadiem ir izšķirošs brīdis 
fiziski vispusīgi attīstīta cilvēka 
veidošanā. Tieši tāpēc Pāvilostas 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Dzintariņš” bērniem vitāli nepie-
ciešams vingrošanas komplekss 
“Climboo”, ar kura palīdzību at-
tīstīt veiklību, līdzsvara izjūtu un 
prasmi pārvaldīt ķermeni.

Projekta iesniedzējs: Pāvil
ostas pilsētas pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Dzintariņš” vadītāja 
Monta Pētermane.

Piešķirtais finansējums: 
2000 eiro.

LMT projektu vadītāja
Ieva Balode
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bērnu rotaļu laukumu ar diviem 
āra trenažieriem, sešiem līdzsvara 
riteņiem un “Baskāju taku”.

Projekta iesniedzējs: PII 
“Kastanītis” vadītāja Gaida Aker-
felde.  

Piešķirtais finansējums: 
1993 eiro.

3. “Labiekārtojuma elemen-
tu izbūve pludmales apmek-
lētāju vajadzībām kāpu zonā 
Vērgales pagasta viesu mājā 
“Laikas””.

Viesu māja “Laikas” atrodas 
Baltijas jūras krastā, Ziemupē. 
Tās apkārtnē nepieciešams atjau-
not dēļu klājuma pastaigu taku, 
kā arī ierīkot skatu platformu ar 
soliņiem. Projekts būs vērsts uz 
dabas aizsardzību, kā arī kalpos 
par vidi saudzējošu paraugu ar 
audzinošu ietekmi.

Projekta iesniedzējs: viesu 
nama “Laikas” īpašniece Liene 
Zaļkalne.

Novada kultūras un izglī-
tības projektu konkursā mēs 
piedalījāmies ar ideju iestā-
dīt 18 rododendrus pie Zie-
mupes gaišā skumju akmens 
kā piemiņu visiem astoņpa
dsmit 1949. gada 25. martā 
izvestajiem ziemupniekiem. 

Vēlējāmies stādīt Latvijā 
selekcionētus, audzētus, mūsu 
apstākļiem piemērotus stādus. 
Arī šī iecere radās Ziemupes 
gaišā skumju akmens idejas 

autoram Arvīdam Albertam. 
Plānojām rīkot stādīšanas tal-
ku, pieaicinot Arvīdu, viņa 
mazbērnus, vietējos skolēnus, 
bet dzīve ieviesa savas korek-
cijas. 25. martā Arvīds kopā 
ar mums vēl bija piemiņas pa-
sākumā, bet 10. aprīlī pameta 
mūs uz visiem laikiem. Viņa 
ieceri apsolījāmies izpildīt. 
Projekts tika atbalstīts daļēji, 
no 500 nepieciešamajiem eiro 
stādu iegādei tika piešķirti 125 

eiro. Babītes stādaudzētavā ie-
gādājāmies septiņus dažādos 
laikos ziedošus augus. Paldies 
stādaudzētavas darbiniecēm 
par piešķirtajām atlaidēm. 

Rododendrus mēs  iestādī-
jām. Lai nu aug par piemiņu uz 
Sibīriju izvestajiem Ziemupes 
ļaudīm, par piemiņu Arvīdam 
un par prieku ziemupniekiem.

Skaidrīte Blūma 
un Daina Vītola 

Ziemupes rododendru projekts
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“Mums, latviešiem, kā ozoliem 
būt – dzīt saknes dziļi savā Tēvu 
zemē un kupliem zaru vainagiem 
debesīs tiekties pēc gaismas.”

Akcija “Apskauj Latviju” vēr-
sta uz Latvijas tautas vienotības 
un piederības sajūtas stiprināša-
nu, veicot simbolisku rīcību iz-
veidot garīguma sardzi – iestādot 
ozolus Latvijas robežpilsētās, pa-
gastos vai pierobežas teritorijās. 
2017. gada 4. maijā pie Latvijas 
robežas esošo 45 pašvaldību te-
ritorijās tika stādīti ozoli, kuriem 
ir pievienota īpaša norāde, kas 
apliecina, ka tas ir Latvijas simt-
gades ozols. Stādīšanas darbus 
vienlaicīgi uzsāka četros galē-
jos Latvijas punktos, kuros par 
piemiņu valsts astoņdesmitajai 
jubilejai novietoti (1998. gadā) 
tēlnieka Viļa Titāna skulpturālās 
grupas “Latvija saules zīmē” ob-
jekti. Meikšānu ciemā Zilupes – 
Šķaunes ceļa malā atrodas viena 
no četrām zīmēm “Austras koks”, 
jo, būdama vistālāk uz valsts aus-
trumiem, šī vieta pirmā “sveic” 
sauli. “Saules puķe” ir Latvijas tā-
lākais dienvidu punkts, tas atro-
das Demenes pagastā Daugavpils 
novadā. “Zaļais stars” ir Latvijas 
galējais rietumu punkts, un tas 
atrodas Bernātos Nīcas novadā. 
“Baltās naktis” – Latvijas tālākais 
ziemeļu punkts – atrodas Ipiķu 
pagastā Rūjienas novadā.

Akciju “Apskauj Latviju” rīko 
Iekšlietu ministrija sadarbībā ar 
Kultūras ministrijas Latvijas valsts 
simtgades biroju, Latvijas mazpul-
ku organizāciju un Jaunsardzi, kā 
arī vietējām pašvaldībām. 

Pāvilostas novadā ozola 
stādīšanas pasākums notika 
4. maijā Ziemupes centrā lī-
dzās tautas namam. Ozolu ie-
stādīja ziemupnieki Hermīne 
Krūtmane un Andris Balandis. 
Pasākumā piedalījās Iekšlietu 
ministrijas Administratīvā de-
partamenta direktore pulkvede 
Biruta Skaburska, Radošās pado-
mes pārstāve Leonarda Ķestere, 
māksliniece, visu mīlētā aktrise 
Olga Dreģe, Valsts policijas No-
drošināšanas pārvaldes priekš-

Akcija “APSKAUJ LATVIJU”

nieka vietnieks pulkvežleitnants 
Armands Možeiko, Kurzemes re-
ģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa 
priekšnieks pulkvežleitnants In-
gus Ukstiņš un Valsts robežsar-
dzes Ventspils pārvaldes Liepā-
jas nodaļas priekšnieks majors 
Guntars Spinga. Pasākumu atklā-
ja Ziemupes tautas nama vadītā-
ja Daina Vītola, bet uzrunu teica 
Pāvilostas novada domes priekš-
sēdētājs Uldis Kristapsons.

Ar skanīgām dziesmām klāt-
esošos priecēja Vērgales pamat-
skolas folkloras kopa “Čabraki” 
un Ziemupes folkloras draugu 
kopa. Savukārt Daina Vanaga 
aicināja visus dziedāt spēka vār-
dus ozolam, lai tas izaugtu liels 
un varens. Apkārt ozolam tika 
veidoti divi apļi. Iekšējo apli, 
ejot pret sauli, veidoja Vērgales 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Vērgalīte”, bet ārējo, ejot pa 
saulei, pārējie atnākušie. Skanot 
spēka dziesmai “Lai bij vārdi, 
kam bij vārdi, man pašai stipri 
vārdi”, Hermīnes tante un Andris 
Balandis iestādīja ozolu. Pie tā 
tika piesprausta plāksne, kas ap-
liecina, ka šeit iestādīts Latvijas 
simtgades ozols. Arī Hermīnes 

tante saņēma apliecinājumu, ka 
šeit ar viņas palīdzību iestādīts 
ozols, bet Vērgales pamatskolas 
7. klases skolniecei ziemupniecei 
Sanijai Montai Brēdiķei pasnie-
dza apliecinājumu, ka rūpes par 
ozolu turpmāk tiek uzticētas vi-
ņai. Godpilno pienākumu Sanijai 
palīdzēs veikt viņas ģimene, kla-
sesbiedri un draugi. Pēc svinīgā 
pasākuma ne viens vien atnāku-
šais šo vēsturisko mirkli iemūži-
nāja fotogrāfijās. Tas noteikti būs 
stāsts bērniem, mazbērniem un 
nākamajām paaudzēm. Noslēgu-
mā Ziemupes folkloras draugu 
kopa nodziedāja savu dziesmu 
ozolam un apsēja tam saulgriežu 
rituālu prievīti, sakot: lai top! 

Pēc Latvijas simtgades ozola 
stādīšanas visi tika laipni aicinā-
ti uz Ziemupes stāvlaukumu, kur 
jau otro gadu par godu Latvijas 
Republikas Neatkarības dekla-
rācijas pasludināšanas gadadie-
nai tika atzīmēti Baltā galdauta 
svētki. Pie balti klātiem galdiem 
un pašu sarūpēta cienasta ļaudis 
dziedāja, svinēja un atzīmēja šos 
gaišos svētkus.  

 
Vita Braže

Fo
to

: V
. B

ra
že

.

Aizvadītā gada izskaņā biedrī-
ba “Latvijas zaļā josta” sadarbībā 
ar Valsts izglītības satura centru, 
AS “Latvijas Valsts meži”, SIA 
“Līgatnes papīrs” u.c. aicināja Lat-
vijas pirmsskolas, vispārē jās, in-
terešu un profesionālās izglī tības 
iestādes iesaistīties ma  kulatūras 
vākšanas konkursā “Tīrai Lat-
vijai”, 2016./2017.mā cību gada 
ietvaros vācot makula tūru un sa-
cenšoties ar citām Lat vijas izglītī-
bas iestādēm savāk tajā makulatū-
ras daudzumā. Šāds makulatūras 
vākšanas konkurss ik gadu tiek 
organizēts ar mērķi pievērst bēr-
nu un jauniešu uzmanību maku-
latūras vākšanai, šķirošanai un 
pārstrādei, tā saudzējot un taupot 
dabas resursus. Konkursā pieda-
lījās 432 izglītības iestādes no vi-
sas Latvijas, un kopā tika savākti 
1 228 236,60 kg makulatūras.

Arī mēs, Pāvilostas Sv. Pētera 
un Pāvila ev. lut. draudzes svēt-
dienas skolas audzēkņi, šajā kon-
kursā iesaistījāmies! No 17. no-
vembra līdz 13. martam kopīgiem 
spēkiem ar novada iestāžu, biblio-
tēku un citu aktīvu un atsaucīgu 
cilvēku palīdzību mums izdevās 
savākt 9592 kg makulatūras.

Konkursā bija divas nominā-
cijas – visvairāk savāktie kg ie
stādē un visvairāk savāktie kg uz 
vienu audzēkni. Mūsu svētdienas 
skolā darbojas tikai 25 bērni, tie-
ši šī iemesla dēļ otrā nominācija 
mums atnesa veiksmi. Konkursa 
rezultātu kopsavilkumā Pāvilos-
tas Sv. Pētera un Pāvila ev. lut.
draudzes svētdienas skola ar 
savāktajiem 383,68 kg uz vienu 
audzēkni makulatūras vākšanas 
konkursā ir ieguvusi 1. vietu visā 
Latvijā, aiz sevis atstājot Brengu-
ļu sākumskolu, kuras rezultāti 
ir 287,839 kg uz vienu audzēk-
ni, un Saldus pagasta PII “Grau-
diņš”, kur bija savākti 245,918 kg 
uz vienu audzēkni.

Uz konkursa noslēguma 
apbalvošanas ceremoniju devā-
mies 26. maijā. Tā norisinājās 
Tērvetes dabas parkā, kur tika 
aicināti piedalīties visi konkur-
sa dalībnieki. Apbalvošanas 

ceremoniju vadīja dziedātājs 
Lauris Reiniks, pēc apbalvoša-
nas izskanēja Laura Reinika 
un dziedātājas Elzas Rozentā-
les populārākās un iemīļotākās 
dziesmas. Visas dienas garumā 
dalībniekiem bija iespēja pieda-
līties radošās darbnīcās – augu 
stādīšanā, spēļu spēlēšanā, at-
kritumu šķirošanas darbnīcā, kā 
arī dalībnieki varēja iepazīties 
ar ugunsdzēsēju, ātrās palīdzī-
bas un Latvijas karavīru darbu, 
uzlaikojot apģērbu, izmēģinot 
aprīkojumu un transportu, kuru 
ikdienā lieto šie speciālisti. Kon-
kursa dalībniekiem bija iespēja 
apmeklēt Tērvetes dabas parku 
bez maksas, ko svētdienas sko-
las bērni arī mīļuprāt izmantoja.

Pēc konkursa nolikuma kat-
ra izglītības iestāde par katru 
savākto 1 t makulatūras akcijas 
beigās saņem 5 kg zīmēšanas 
vai biroja papīra. Mēs saņēmām 
19 pakas kopējamā papīra. To iz-
mantosim svētdienas skolas va-
jadzībām. Savukārt par uzvaru 
nominācijā “Visvairāk savāktie 
kg uz vienu audzēkni” konkur-
sa organizatori mūsu svētdienas 
skolai pasniedza naudas bal-
vu 400 eiro vērtībā, saņēmām 
arī dažādas saldumu balvas no 
pasākuma sponsoriem, par ko 
esam bezgala priecīgi. Vēl saņē-
mām arī “Zvaigznes ABC” dāva-
nu karti 30 eiro vērtībā, Dabas 
muzeja dāvanu karti, spēles, 
atstarotājus, cepumus, krāsu zī-
muļus un dažādas citas dāvanas.

Milzīgu paldies vēlamies pa-
teikt ikvienam novada iedzīvotā-
jam, kas iesaistījās makulatūras 
vākšanas konkursā. Ikvienam, 
kas izmantoja savu brīvo laiku 
un nesa, veda, stiepa, sasēja un 
uzglabāja smago makulatūru.

 Īpašs paldies spēkavīriem 
Ivaram Hornam, Antonam Kapa-
cinam un Normundam Meņģim, 
kuri palīdzēja savākto makulatū-
ru iekraut “Līgatnes papīra” ma-
šīnā promvešanai.

 
Anta Zamarīte un 

Sintija Spriņģe

Lieliskie rezultāti 
makulatūras vākšanas 
konkursā “Tīrai Latvijai”
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17. maijā Pāvilostas vidus-
skolas 2. un 3. klases skolēni 
kopā ar skolotājām Intu Prie-
doliņu un Ivetu Arāju apmek-
lēja Pāvilostas novadpētnie-
cības muzeju, lai piedalītos 
netradicionālā mācību stundā, 
ko bija noorganizējusi muzeja 
vadītāja.

Iesākumā skolēni apskatīja 
Ivara Freimaņa fotoizstādi “Ceļo-
jums putnu un dzīvnieku pasau-
lē”. Krāsainās fotogrāfijas skolē-
nus pamudināja iepazīt un izjust, 
kāda ir putnu un zvēru ikdiena 
pļavās un mežā. Izstādes apmek-
lējuma laikā skolēni gan spēlēja 
spēli, gan dziedāja dziesmu, ko 
iemācījusi mūzikas skolotāja 
Dace Bunka. Turpinājumā skolē-
ni un skolotājas ar īpašu interesi 

apskatīja jauno muzeja ekspozī-
ciju “Padomju laiki Pavilostā”.

Noslēdzoties mācību gadam, 
arī Pāvilostas Mākslas skolas 
audzēkņi 24. maijā apmeklēja 
Pāvil ostas novadpētniecības mu-
zeju. Viņi apskatīja gan muzeju, 
gan mākslinieces Agnes Lipingas 
gleznu izstādi “Pāvilostas pēr-
les”, kas būs pieejama apmek-
lētājiem līdz 20. jūlijam muzeja 
darba laikā.                             

Paldies visiem Pāvilostas vi-
dusskolas skolotājiem, kuri iz-
manto muzeja darbinieku radīto 
vidi, lai novadītu netradicionālas 
mācību stundas. Uz sadarbību 
nākamajā mācību gadā!

Muzeja vadītāja  
Irina Kurčanova

Netradicionālās mācību 
stundas muzejā Pāvilostas bibliotēka aicina 

visus interesentus – gan bērnus 
vecumā no pieciem gadiem, gan 
jauniešus, gan vecākus – iesais-
tīties lasīšanas veicināšanas 
programmā “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija – 2017”.

Tā kā priekšā ir garās vasaras 
brīvdienas, vēlams sākt lasīt jau 
tagad, jo, atliekot lasīšanu uz pē-
dējo brīdi, var gadīties, ka jāgaida 
rindā uz vēlamajām grāmatām. 
Ar šajā gadā piedāvāto grāma-
tu klāstu var iepazīties gan pie 
mums uz vietas bibliotēkā, gan 
sociālā tīkla www.facebook.com 
Pāvilostas bibliotēkas lapā. 

Gaidām jaunus un jau esošos 
aktīvos lasītājus! 

Pāvilostas bibliotēkas 
bibliotekāre Elīna Horna

“BĒRnU, jAUniEŠU Un 
VECāKU žūRijA – 2017”
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Pāvilostai, mazajai Kurze-
mes pilsētiņai pašā Baltijas jū-
ras krastā, šogad maija vidū tika 
atzīmēta nu jau 138. dzimšanas 
diena. Pāvilostas pilsētas svētki 
ir svētku diena ikvienam pāvil
ostniekam, kurš jūtas piederīgs 
savai pilsētai un dzimtajai vietai. 
Daudzi, kas kaut vienu reizi vie-
sojušies Pāvilostā, tajā atgriežas 
vēl un vēl. Un ir daudzi, kas, ne-
būdami iedzimtie pāvilostnieki, 
šo skaisto pilsētu jūras karstā 
ir patiesi iemīlējuši un sauc par 
savējo.

Neviļus viss maijs ik gadu Pā-
vilostā aizrit pilsētas svētku zīmē. 
Tā šogad maija sākumā ar diviem 
skaistiem autorkoncertiem pilsētā 
viesojās Pāvilostas himnas autori 
Guntars Račs un Uldis Marhilēvičs, 
tā Pāvilostas bibliotēkā visu mēnesi 
varēja apskatīt tieši pāvilostnieču 
skaistos rokdarbus izstādē “Raibo 
sapņu lidojums”, tā Pāvilostas no-
vadpētniecības muzejā 19. maijā 
tika atklāta koša un ļoti saistoša 
gleznu izstāde “Pāvilostas pērles”.

Pāvilostai vienmēr piemitusi 
īpaša aura, kas pie sevis vilinājusi 
gan izcilus Latvijas mūziķus, gan 
māksliniekus. Šo auru un pievilk-
šanas spēku sevī sajutusi arī jaunā 
un talantīgā māksliniece Agnese 
Liping, kuras saknes tāpat iestiep-
jas Pāvilostas smilšainajās kapās. 
Izstādes atklāšanas dienā, 19. mai-
jā, Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja izstāžu zālītē pulcējās gan 
Agneses draugi un paziņas, gan vi-
ņas talanta cienītāji. Izstādē paralē-
li viena otrai miksētas divas tēmas 
– Pāvil osta ar burvīgiem ostas ska-
tiem un romantiski skaisti meiteņu 
tēli. Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja vadītāja Irina Kurčanova, 
atklājot izstādi, iepazīstināja klāt-
esošos ar Agneses māksliniecisko 
darbību un sasniegumiem, izstādot 
savus darbus starptautiskās izstāžu 
zālēs visā pasaulē. Agneses gleznas 
izstādē “Pāvilostas pērles” novad-
pētniecības muzejā būs apskatā-
mas līdz pat jūnija beigām.

Savukārt vakarpusē Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā ikviens in-
teresents bija aicināts bez maksas 
noskatīties filmu “Maestro”. Ar iz-
stādes atklāšanu novadpētniecības 
muzejā un filmu kultūras namā sā-
kās Pāvilostas svētku svinības trīs 
dienu garumā.

20. maija rītā otro gadu Pāvilos-
tas pilsētas iedzīvotāji un viesi tika 
modināti, grupas “Piemare” muzi-
kantiem braucot pa pilsētas ieliņām 
un spēlējot skanīgas dziesmas, sa-
vukārt Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama kolektīvs ikvienam iedzīvotā-
jam, kurš to vēlējās, pasniedza kar-

Trīs dienas svin Pāvilostas pilsētas svētkus!

stu un gardu rīta kafiju.
Jau agrā rīta stundā pilsētas sta-

dionā valdīja rosība, jo svētku tir-
gum iekārtojās tirgotāji, kas piedā-
vāja iegādāties gan dažnedažādus 
stādus un košumpuķes, gan sadzīvē 
noderīgas lietas, bet pilsētā darbo-
jošās iestādes un biedrības gatavo-
ja savus prezentācijas stendus. Kā 
jau svētku tirgū, bija padomāts arī 
par vēdera priekiem lielajiem un 
jautrām izpriecām piepūšamajās 
atrakcijās mazajiem. Bet Pāvilostas 
pilsētas PII “Dzintariņš” rotaļu lau-
kumā mazie svētku svinētāji varēja 
iesaistīties dažādās rotaļās, spēlēs 
un fiziskās aktivitātēs, kuras piedā-
vāja pirmsskolas izglītības iestādes 

“Dzintariņš” kolektīvs.
Turklāt ikviens, kas vēlējās no 

rīta izkustēties, varēja piedalīties 
rīta vingrošanā, ko organizēja Pā-
vilostas novada Bērnu un jauniešu 
centra dalībnieki. Rīta vingrošana 
lieti noderēja sportistiem, kas ie-
sildījās futbola, strītbola un tenisa 
mačiem. Kā zināms, pirms aktīvas 
sportošanas nepieciešams kārtīgi 
iesildīt muskuļus. Par to rūpējās 
BJC aktīvistes Liene un Kristiāna, 
kuras lika pat visaktīvākā sportista 
sirdspukstiem skanēt straujāk.

Turpinājumā sekoja ikgadējā 
velomotoauto parāde, kura šogad 
norisinājās jau septīto reizi. Parā-
dē piedalījās 21 velo vienība, 27 

Svētku ietvaros pēcpusdienā 
TIC organizēja orientēšanās pie-
dzīvojumu “Iepazīsti Pāvilostu”. 
Kopā pieteicās 12 komandas ar 
40 cilvēku kopskaitu. Gan vietējie 
pāvilostnieki, gan Pāvilostas viesi 
devās izpildīt vairākus uzdevumus 
un izbaudīt saulaino dienu. Šogad 
orientēšanās piedzīvojumā dalīb-
nieki varēja doties ne tikai kājām, 
bet arī ar velosipēdu, motociklu vai 
automašīnu. Dalībniekiem bija jāat-
rod jaunā pāra atslēdziņa uz trošu 
tilta, jāsaskaita, cik tūju aug “skolas 
pakavā”, jānoskaidro brīvdienu mā-
jas “Pie Pifa” adrese, jānofotografē-
jas pie Pāvilostas novada domes un 
jāuzzina, kāds ir tās darba laiks, 
jāpiemeklē Pelēkās kāpas augiem 
atbilstoši nosaukumi, jāizspēlē 
“desu” partija, jāmakšķerē zivti-
ņas “Zvilnī”, jānofotografējas skatu 
tornī ar Pāvilostas karodziņiem, 
jāizspēlē bumbu spēle Tirgus ielas 
galā, jāsaskaita, cik vēja zvanu ir 
rotu darbnīcas “Jūras rotas” logos 
un jāmet zvejnieku zābaki ostā. No-
slēgums ar dalībnieku apbalvošanu 
notika Tūrisma informācijas centrā. 
Visas komandas piemiņai saņēma 
fotorāmīti ar pārsteiguma bildi un 
atkarībā no punktu kopskaita tika 
pie lielā, vidējā vai mazā suvenīru 
komplekta no TIC. Finišā sagaidī-
jām “Ķengurus”, komandu “Brīnu-
mi notiek”, “Meža vilkus”, “Spicos”, 
“Mopēdistus”, “Upesmuižu”, “Za-
marīšus”, “Nitro zaķus”, “ALDU” 
un “Čukurus”. Diemžēl divas ko-
mandas līdz finišam nenokļuva.  
Kā atzina komandu dalībnieki, tad 
tas ir lielisks veids, kā paskatīties 
uz Pāvilostu citādāk. Prieks, ka 
bija komandas, kas orientēšanās 
piedzīvojumā bija piedalījušās jau 
pagājušajā gadā. Visas komandas 
vienbalsīgi atzina, ka noteikti arī 
nākamgad jārīko šāds pasākums! 
Lielu paldies Pāvilostas novada TIC 
kolektīvs saka brīvdienu mājai “Pie 
Pifa”, brīvdienu mājai “Zvilnis”, 
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moto vienības un 6 auto vienības, 
kopā 83 dalībnieki. Tie bija gan no 
Pāvilostas pilsētas un novada, gan 
arī no citām Latvijas vietām – Rī-
gas, Kapsēdes, Liepājas, Grobiņas, 
Dobeles, Ventspils. Ik gadu parāde 
pierāda, ka tā ir lieliska iespēja vi-
siem velomotoauto entuziastiem 
satikties vienuviet un padižoties 
ar saviem braucamajiem. Parādes 
laikā valdīja pozitīvas emocijas, kas 
veicināja jaunu ideju un enerģijas 
pieplūdumu visai dienai kā pašiem 
parādes dalībniekiem, tā arī skatī-
tājiem.

Reizē ar Pāvilosta pilsētas svēt-
kiem ik gadu Pāvilostas novada 
Tūrisma informācijas centrs atklāj 
jauno tūrisma sezonu. Mazajiem 
skrējējiem līdz 10 gadu vecumam 
TIC pilsētas stadionā organizēja nu 
jau ierasto minimaratonu, kurā uz-
varētājs bija ikviens, kurš noskrēja 
distanci. Arī šogad skrējēju bija 
gana daudz, lai varētu sadalīt divās 
vecuma grupās: no 0 līdz 5 gadiem 
skrēja deviņi bērni un grupā no 
6 līdz 10 gadiem skrēja 17 bērni. 
Katras grupas ātrākais skrējējs 
tika apbalvota ar svētku šampanieti 
(bezalkoholisku). Prieka dzirksts, 
uztraukums un sacensību gars bija 
redzams ikviena skrējēja sejā, tā-
pēc lielāko bērnu grupā skrējiens 
pat bija jāatkārto, lai uzzinātu uz-
varētāju.
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un Māris Bikse (“Alsunga”).
Kad noklusa sportistu klaigas 

un svilpes pūtieni, Pāvilostas pil-
sētas stadionā varēja sākties pil-
sētas svētku svinīgais pasākums, 
ko ievadīja Pāvilostas himnas at-
skaņojums un pilsētas kultūras 
nama vadītājas Silvas Vārsbergas 
ievadruna. Turpinājumā ar svētku 
uzrunu visus sveica Pāvilostas no-
vada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons. Viņš, kā ik gadu, svei-
ca jaunpiedzimušos pāvilostniekus 
– Paulu Brukli, Oskaru Hornu, 
Alanu Sloskānu, Martinu Vaskopu 
un viņu vecākus, iedzīvotājus apa-
ļajās darba jubilejās – Gaidu Beneti, 
Maritu Rolmani un Ligitu Eihvaldi, 
uzņēmējus nominācijā “Lielākais 
nodokļu maksātājs Pāvilostas no-
vadā 2016” 1. vietā šogad ir SIA “N 
stars”. Savukārt nominācijā “Lielā-
kais darba devējs Pāvilostas novadā 
2016”. 1. vietā šajā gadā ir nodibinā-
jums “Fonds “Cilvēks cilvēkam””.

Turpinājumā ikviens pasā-
kuma apmeklētājs tika aicināts 
noklausīties MilleruBalandīnu ģi-
menes un grupas “Can Zone” kon-
certu, savukārt desmitos vakarā 
Upesmuižas parka estrādē sākās 
un līdz rīta gaismai turpinājās svēt-
ku balle kopā ar grupu “Sienāži”.

Pāvilostas pilsētas svētku no
slēguma dienā, svētdienā, 21. mai-
jā, Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā uz 
ekumēnisko dievkalpojumu pul-
cējās tie pāvilostnieki un pilsētas 
viesi, kas vēlējās aizlūgt par pilsē-
tas mieru, drošību, izaugsmi un 
attīstību, par gudru un tālredzīgu 
novada vadību, par laimīgām un 
mīlestības piepildītām ģimenēm 
un iedzīvotājiem. Dievkalpojumu 
papildināja Pāvilostas pilsētas kul-
tūras nama sieviešu koris “Sīga” 
diriģentes Lienes Brečas vadībā un 
Pāvilostas Mūzikas skolas audzēk-
ņi Gabriēla VagotiņaVagule, Valts 
Entonijs Drišļjuks, Agnese Ģēģere, 
Mihaēls Doronins un skolotāji Jeļe-
na Doroņina un Helmuts Audars. 
Vēlāk baznīcas sētā dievkalpojuma 
apmeklētāji tika aicināti uz svētku 
kūku un tasi kafijas.

Vēlējums “Lai tevi mīl uz zemes 
un sargā no Debesīm!” ļoti labi at-
tiecināms arī uz mūsu pilsētiņu 
Pāvilostu, jo tā ir kā maza paradīze 
jeb Ēdenes dārza stūrītis uz zemes, 
kur savu mieru, laimi, prieku un 
mīlestību atraduši tās iedzīvotāji, 
bet kuru no dažādām kataklizmām, 
nelaimēm, bēdām un ciešanām 
sargā no Debesīm. Pāvilostas pilsē-
tas svētkus vienmēr pavadījis silts 
laiks, kad saulīte ritinās pa zemes 
virsmu un ziediem ir ziedēšanas 
pilnbrieds. Dažreiz pat šķiet, ka tā 
ir savdabīga dāvana no Debesīm!

Pāvilostas pilsētas svētku orga-
nizatoru vārdā sakām lielu paldies 
visiem, kas palīdzēja darbā un ar 
padomu, ikvienam, kas iesaistījās 
svētku tapšanā!

 
Rakstu veidoja: sabiedrisko 
attiecību speciāliste Marita 

Kurčanova, Pāvilostas 
novada TIC kolektīvs, Bērnu un 

jauniešu centra kolektīvs, sporta 
organizators Aldis Barsukovs.

rotu darbnīcai “Jūras rotas”, Ģirtam 
VagotiņamVagulim un visiem svēt-
ku dalībniekiem.

Kamēr vieni iepazina Pāvilos-
tu, apmeklējot dažādus objektus 
un iestādes, tikmēr citi piedalījās 
pilsētas stadionā notiekošajās ak-
tivitātēs. Šogad riteņbraukšanas 
sacensībām kopskaitā pieteicās 24 
dalībnieki, starp viņiem bija četri 
dipdap braucēji, septiņi velosipē-
disti līdz septiņu gadu vecumam, 
astoņi dalībnieki 8 – 12 gadu ve-
cumā un pieci pieaugušie velosipē-
disti. Riteņbraukšanas sacensību 
stafete bija ļoti pārdomāta, iekļaujot 
tos velobraukšanas elementus, kas 
nepieciešami, lai droši pārvietotos 
pa pilsētas ielām. Turpat divu stun-
du ilgajās sacensībās noskaidrojās 
labākie velobraucēji katrā vecuma 
kategorijā. Paši mazākie dalībnieki 
katrs saņēma balviņu par drosmi 
un piedalīšanos, vecuma grupā 
līdz septiņiem gadiem 1. vieta Rei
nim Zaļkalnam, 2. vieta – Olafam 
Zaļkalnam, bet 3. vieta – Alisei 
Spriņgei. Vecuma grupā no 8 līdz 
12 gadiem visātrākais un veiklā-
kais bija Miks Jānis Šterns, 2. vietu 
ieguva Viesturs Bērznieks, bet 3. 
vietā – Bruno Bērziņš. Pieaugušo 
grupā piecu dalībnieku konkuren-
cē 1. vietu ieguva Uģis Zaļkalns, 2. 
vietā palika Guntis Hartovičs, bet 3. 
vietā – Guntars Zamarītis.

Ap pusdienlaiku Pāvilostas vi-
dusskolas kolektīvs projekta “Ve-
sels” ietvaros ikvienu svētku ap-
meklētāju un dalībnieku cienāja ar 
gardu pavasara zupu, bet turpat sta-
dionam blakus esošajā laukumiņā 
Pāvilostas pilsētas iestādes un dar-
bojošās biedrības prezentēja savu 
darbību. Novadpētniecības muzejs 
un TIC savā stendā piedāvāja iepazīt 
Pāvilostas pilsētu un novadu, tūris-
ma iespējas un vēsturi, kā arī aici-

nāja piedalīties momentspēlē “Cik 
labi pazīsti Pāvilostu?”. Savukārt 
Pāvilostas novada Bērnu un jaunie-
šu centrs savā stendā iepazīstināja 
ar tā darbību, centra darbinieki un 
jaunieši iesaistīja svētku apmeklē-
tājus burbuļu pūšanas rīku gatavo-
šanā un burbuļu pūšanā. Vislielāko 
prieku burbuļu pūšana radīja tieši 
pašiem mazākajiem svētku dalīb-
niekiem, kuri Bērnu un jauniešu 
centra prezentācijas laukumā uztu-
rējās visilgāk. Pāvilostas novada BJC 
saka paldies aktīvajiem jauniešiem, 
kuri ieguldīja daudz laika un spēka, 
lai sagatavotos svētku aktivitātēm. 
Vienā kopējā stendā bija apvieno-
jušās mūzikas skola, mākslas skola 
un aušanas biedrība “Lum stiņš”, 
piedāvājot ieaust krāsainu pave-
dienu grīdas sedziņā vai izveidot 
kādu piemiņas lietu no māla, pirmo 
reizi piesēžoties pie mehāniskās 
māla virpas. Savukārt ar lustīgām 
dziesmām, klātu galdu un gardām, 
turpat uz vietas ceptām pankūkām 
sevi prezentēja Pāvilostas senioru 

nodibinājums “Varavīksne”. Par 
atraktīvu noformējumu un apmek-
lētāju piesaisti bija padomājusi arī 
Pāvilostas bibliotēka, kas mazākos 
svētku dalībniekus uzrunāja ar Pū-
čuka palīdzību, aicinot apmeklēt un 
radoši darboties bibliotēkas stendā. 
Par saviem pakalpojumiem un no-
vada pašvaldības iespējām sociālajā 
jomā stāstīja Pāvilostas novada Soci-
ālā dienesta darbinieki, kopīgi dar-
bojoties ar Neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības dienesta brigādi, kas 
ikdienā uzturas Pāvilostas sociālajā 
un veselības mājā. Ar iespaidīgu 
stendu un līdzi atvesto tehniku un 
aprīkojumu sevi prezentēja Latvijas 
Nacionālie bruņotie spēki.

Svētku dienas viducī ar skais-
tiem tērpiem un tautas dejas priekš-
nesumu pasākuma apmeklētājus 
tautastērpu parādē priecēja Vērga-
les vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Vērgalīte”. Bet turpinājumā nere-
dzētus un pārdrošus trikus, kā arī 
amizantas izdarības un smieklīgus 
jokus piedāvāja Liepājas cirka stu-
dija “Beztemata” izrādē “Sanāciet, 
sanāciet pirmo reizi Pāvilostā, caur-
braucot no Krievijas uz Parīzi!”.

Jau vēlā pēcpusdienā savas 
spēles bija izspēlējuši arī futbola, 
strītbola un tenisa spēlētāji. Svētku 
strītbola turnīrā piedalījās sešas 
komandas: “Jūrkalne”, “Zapads” 
(Pāvilosta), “Lazijs un CO” (Pāvil
osta), “Oga” (Grobiņa), “Alsunga” 
un “DPPD” (biedrība “Dažādas pa-
audzes par dzīvi”). Izspēlējot katrai 
komandai ar katru, 1. vietu ieguva 
komanda  “Oga” ar 11punktiem, 2. 
vietā – komanda “Alsunga” arī ar 11 
punktiem, 3. vietā – komanda “Jūr-
kalne” ar 9 punktiem, 4. vietā – ko-
manda “Zapads” ar 7 punktiem, 5. 
vietā – komanda “Lazijs un CO” ar 
4 punktiem, bet 6. vietā – koman-
da “DPPD” ar 3 punktiem. Uzvarē-
tāju komandā “Oga” spēlēja Ģirts 
Kristvalds, Artis Krūmiņš, Kaspars 
Kristvalds.

Savukārt Pāvilostas čempionātā 
tenisā 1. posmā piedalījās 14 dalīb-
nieki. Bērnu līdz 16 gadiem grupā 
sacentās četri dalībnieki. Izspēlējot 
katram dalībniekam ar katru, 1. 
vietā Klāvs Kaņepe, 2. vietā – Klāvs 
Pauls Vējkājs, bet 3. vietā – Jānis 
Ūdriņš. Sieviešu turnīrā divu da-
lībnieču cīņā 1. vietu ieguva Inta 
Freimane, 2. vietā atstājot Aiju Bar-
sukovu. Vīru turnīrā piedalījās asto-
ņi dalībnieki. Tika izspēlētas divas 
apakšgrupas, kuru 1. un 2. vietas 
ieguvēji tikās finālā. Lai noskaidro-
tu 1. posma uzvarētāju, nācās skai-
tīt setu attiecību, jo iegūtie punkti 
trim spēlētājiem bija vienādi. Par 1. 
posma uzvarētāju kļuva Sandis Bie-
riņš, 2. vietā – Raivis Intenbergs un 
3. vietā – Jānis Štokmanis.

Pāvilostas pilsētas svētku ce-
ļojošais kauss minifutbolā pulcēja 
septiņas komandas, tās bija: “Zvej-
nieks” (Liepāja), “Dunalka”, “Alsun-
ga”, “Veterāni”, “Medze”, “Aizputes 
pagasts” un “Pāvilosta”. Izspēlējot 
katrai komandai ar katru, 1. vietā 
Medzes komanda ar 13 punktiem, 
2. vietā – Alsungas komanda ar 
12 punktiem, 3. vietā – komanda 
“Zvejnieks” ar 10 punktiem, 4. vie-
tā – Dunalkas komanda ar 8 punk-
tiem, 5. vietā – “Veterānu” komanda 
ar 6 punktiem, 6. vietā – Pāvilostas 
komanda ar 5 punktiem, bet 7. vie-
tā – Aizputes pagasta komanda ar 
4 punktiem. Uzvarētāju koman-
dā spēlēja Jānis Pumpurs, Endijs 
Gūtmanis, Artis Simsons, Emīls 
Jēkabsons, Artis Lādēns, Raivis 
Kurgans, Andris Dergunovs, Toms 
Šlampe, Madars Skābardis, Junijs 
Teketenko un Nauris Gūtmanis. 
Medzes futbola komanda izcīnīja 
ceļojošo kausu trešo reizi pēc kār-
tas, tādēļ kauss pāriet komandas 
īpašumā. Turnīra laikā tika noteik-
ti trīs labākie spēlētāji, kuri tika 
pie individuālajām veicināšanas 
balvām, tie ir Artis Simsons (“Me-
dze”), Džordans Inge (“Zvejnieks”) 

Plašāku fotoreportāžu skatie-
ties mājaslapā www.pavilosta.lv, 

sadaļā “FOTOGALERIJAS”.
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Maija sākumā Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama jaunie-
šu dramatiskā kolektīva sešas 
dalībnieces, kuras dzied arī 
kultūras nama ansamblī “Stel-
la Amare”, – Krista, Samanta, 
Liene, Gerda, Una un Kristiāna 
kopā ar skolotājām Maritu 
Hornu un Aiju Gertsoni devās 
uz Rīgu, lai ar kuģi “Tallink” 
dotos uz Stokholmu, kur vi-
ņas gaidīja latvieši, kuri dzīvo 
Zviedrijā.

Meitenes ar skolotājām vie-
sojās Zviedrijā dzīvojošo latvie-
šu skolā, kur rādīja savu literāri 
muzikālo uzvedumu “Uz ceļa ir 
vislabāk...”. Skatītāju rindās sē-
dēja gan skolas audzēkņi, gan 
skolotāji, gan vecāki. Bija prieks 
uzstāties, jo katra skatītāja sejā 
bija vērojamas dziļas pārdomas, 
un pēc tam no šiem cilvēkiem 
dzirdējām jaukus komentārus 
par uzvedumu. Stokholmas lat-
viešu skolas skolotāja Elza Ža-
gariņa savā atsauksmē raksta: 
“Šodien kaut kā ļoti aizkustināja 
Pāvilostas viesu sniegums, Zie-
doņa dzeja... tā, ka gribētos viņās 
klausīties vēl un vēl.” Savukārt 
Tatjana Mediņa pēc mūsu uzstā-
šanās teica: “Liels paldies par tik 
labi sagatavotu un profesionālu 
koncertu!” Viena no Stokholmas 
latviešu skoliņas skolotājām pēc 
mūsu uzstāšanās pienāca un 

vienkārši pateica: “Paldies, mei-
tenes! Jūsos klausoties, sapratu, 
ka man jābrauc mājās!”

Apskatījām arī skolu, kurā no 
1 līdz 14 gadu vecumam mācās 
ap 100 bērnu. Stokholmas lat-
viešu sestdienas skolas mērķis 
ir pulcināt bērnus un stiprināt 
viņos latvisko identitāti, palīdzēt 
iemācīties un attīstīt latviešu 
valodas un literatūras pamatus, 
ģeogrāfiju, vēsturi un latviešu 
tradīcijas, kā arī, pats svarīgā-
kais, iegūt jaunus, latviski ru-
nājošus draugus. Interesanti, 
ka skolā visi staigā maiņas apa-
vos, bet tie, kuriem nav maiņas 
apavu, staigā zeķēs, arī mēs tai 
skaitā. Pēc uzstāšanās devāmies 
pie Agneses Blaubārdes, kura 
kopā ar savu ģimeni mūs laipni 
uzņēma. Tālāk kopā ar latviešu 
meiteni Madaru, kura Zviedrijā 
ieradusies pērnā gada rudenī ar 
mērķi iemācīties zviedru valodu 
un studēt augstskolā, devāmies 
ekskursijā pa pilsētu. Ekskursija 
izvērtās ļoti interesanta, apska-
tījām modernās mākslas muze-
ju, vecpilsētu, priecājāmies par 
stokholmiešu lepnumu – skais-
ti ziedošajiem ķiršiem pilsētas 
centrā un pašu Stokholmu, kura 
mūs apbūra ar skaisto dabu, labo 
laiku un atsaucīgajiem iedzīvotā-
jiem. Šī ekskursija nebūtu bijusi 
tik interesanta, ja lielāko daļu 

Pāvilostas jauniešu viesošanās Stokholmā

maršruta mēs nebūtu gājuši kā-
jām. Bet Ziedonis jau teica: “Ej 
kājām, cilvēciņ, ej kājām. Jo tad ir 
pašam sava dvaša un solis pašam 
arī paša.” Pēc lielās staigāšanas 
devāmies uz savām naktsmājām, 
lai atvilktu elpu, uzkrātu enerģi-
ju, jo nākamajā dienā atkal gaidī-
ja pastaiga. Nākamā diena sākās 
tāpat, kā beidzās iepriekšējā – ar 
staigāšanu. Devāmies uz karaļa 
pili, lai noskatītos goda sardzes 
parādi. Bet visinteresantākais 
šajā dienā bija Agneses ašā ide-
ja – nofilmēt mūsu uzstāšanos 

Stokholmas centrā un ievietot 
video internetā. Šobrīd mūsu uz-
vedumu var atrast facebook.com 
lapā. Paldies Agnesei par ideju 
un ieguldīto darbu.

Pēc tam ar labi padarīta dar-
ba sajūtu devāmies uz ostu, lai 
atkal kāptu uz kuģa un atgriez-
tos mājās, kur dalīties savā jau-
najā pieredzē un pastāstīt par 
piedzīvojumiem. Paldies Agnesei 
par jauko uzņemšanu. Paldies 
skolotājām Maritai un Aijai, ku-
ras veltīja mums savu laiku, lai 
mēs varētu iemācīties izprast un 

pasniegt dzeju, to apvienojot ar 
mūziku. Paldies mūsu skatītā-
jiem par jaukajiem komentāriem. 
Un liels paldies pašvaldības ār-
zemju braucienu izvērtēšanas 
komisijas locekļiem, kuri novēr-
tēja mūsu varēšanu un piešķīra 
finansējumu, sagādājot mums šo 
lielisko iespēju doties ceļā, parā-
dīt un pierādīt, ka uz ceļa tiešām 
ir vislabāk!

Bērnu un jauniešu 
dramatiskā kolektīva un

ansambļa “Stella Amare” 
dalībniece Kristiāna Šeiko

Vairāk nekā 400 muzejnieku 
26. maijā pulcējās Jelgavā, lai atzī-
mētu Starptautisko muzeju dienu 
un suminātu konkursa “Zelta pu-
teklis 2016” uzvarētājus. Konkur-
su rīko Latvijas Muzeju biedrība, 
lai veicinātu nozares attīstību. 
Visvairāk pieteikumu konkursam 
šogad iesniedzis Ludzas novad-
pētniecības muzejs un Latvijas 
Nacionālais mākslas muzejs, bet 
visvairāk balvu saņēma Liepājas 
muzejs un Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs.

Latvijas Muzeju biedrības 
gada balvai “Zelta puteklis 2016” 
Pāvilostas novada pašvaldība pie-
teica Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja 2016. gada 27. augustā 
atklāto izstādi “PADOMJU LAIKS 
PĀVILOSTĀ”.  

Vairāk nekā 40 nominantu 
konkurencē Pāvilostas novad-

pētniecības muzejs ieguva balvu 
“Zelta puteklis  2016” nomināci-
jā  “GADA EKSPOZĪCIJA 2016” 
(muzejiem ar darbinieku skaitu 
līdz 10).

Apsveicam ar augsto darba 
novērtējumu un sakām paldies 
par ieguldīto darbu Pāvilostas mu-
zeja vadītājai Irinai Kurčanovai 
un muzeja darbiniecēm Larisai 
Ķipstei un Sandrai Teterei.

* Zelts ir īpašs metāls, kas 
sniedz pozitīvu lādiņu, un to dēvē 
par laimes simbolu. Muzeju nozare 
par saviem Zelta putekļiem sauc 
tos izcilos, izdomas bagātos, rūpīgi 
un bieži vien gadiem veidotos pro-
duktus, kas ir sasnieguši apmeklē-
tāju sirdis un snieguši tiem īpašu 
baudījumu muzejā.

Metodiķe izglītības un 
kultūras jomā Silvija Leja

Pāvilostas muzejs 
iegūst “ZELTA PUTEKLI”

26. maijā Pāvilostas pilsē-
tas kultūras namā ar muzikā-
lo izrādi bērniem “Brēmenes 
muzikanti” uzstājās kultūras 
nama bērnu dramatiskais te-
ātris režisores Maritas Hor-
nas vadībā. Lugu pēc visā pa-
saulē tik ļoti populārās brāļu 
Grimmu pasakas motīviem 
sarakstījuši Valdis Rūmnieks 
un Maija Līcīte.

Pāvilostas mazie aktie-
ri caur jokiem, dziesmām un 
gudrām atziņām zālē sanā-
kušajiem izstāstīja ikvienam 
zināmo stāstu, kā no ļauniem 
saimniekiem aizbēgušie Kaķis, 
Suns, Gailis un Ēzelis satiekas 
ar no karaļpils padzīto Dzies-
minieku, lai kopā dotos uz brī-

nišķīgo sapņu pilsētu Brēmeni, 
kur neviens nevienu neizkalpi-
na un visi bezgala mīl mūziku. 
Pa ceļam drošsirdīgie Brēme-
nes muzikanti izglābj Prince-
sīti, ko sagūstījuši laupītāji, un 
tad līksmās svētku noskaņās 
visi dodas uz savu iecerēto sap-
ņu pilsētu.

Lomās iejutās: Dziesminieks 
– Aleksandrs Protopovičs, Prin-
cesīte – Gabriela VagotiņaVa-
gule, Kaķis – Kristiāna Šeiko, 
Suns – Rainers Zamarītis, Gai-
lis – Samanta Barsukova, Ēzelis 
– Una Stendze, karalis – Gints 
Šulcs, ziņnesis – Edijs Bielis, 
laupītāju barvedis – Klāvs Vēj-
kājs, laupītāju barvede – Liene 
Šķila, laupītāji – Kristers Kļa-

viņš, Andris Štokmanis, Laila 
Anna Horna, Līvija Krēsliņa.

Kā pastāsta kultūras nama 
režisore, luga izvēlēta gan tās 
popularitātes dēļ, gan arī lie-
lais spēlētāju skaits licis meklēt 
tādu lugu, kurā ikvienam atras-
tos loma un būtu iespēja sevi 
parādīt uz skatuves.

Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama bērnu teātra dalībnieki 
un režisore Marita Horna saka 
lielu paldies kultūras nama dar-
biniekiem par palīdzību izrādes 
tehniskajā sagatavošanā un ap-
skaņošanā.

 
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 
Marita Kurčanova

Pāvilostas pilsētas kultūras namā 
iebrauc Brēmenes muzikanti

Pāvilostas novada pašvaldī-
bas semināru zālē 8. maijā notika 
floristikas pasniedzējas, Liepājas 
Universitātes Dabas un inženier-
zinātņu fakultātes docentes, peda-
goģijas zinātņu doktores  Vairas 
Kārkliņas un pedagoģijas zinātņu 
maģistres Vinetas Kulmanes  grā-
matas “Augu hidrolāti veselībai, 
labsajūtai un uzturam” prezentā-
cija. Savu pirmo grāmatu “Savva-
ļas augu virtuve” Vaira Kārkliņa 
izdeva pērnā gada pavasarī.

Grāmatā ir apkopotas ziņas 
par smaržīgajiem augu ūdeņiem, 
to iegūšanu, sastāvu un daudz-

veidīgajām lietošanas iespējām. 
Grāmatas autore klātienē pastās-
tīja gan par ideju pirmo reizi pa-
gatavot hidrolātu, gan par meto-
dēm un augiem, kas izmantojami 
hidrolātu gatavošanai. Ikvienam 
prezentācijas apmeklētājam bija 
iespēja ne tikai izmēģināt Vairas 
Kārkliņas līdzi paņemtos hidrolā-
tus, bet arī tos iegādāties.

Pēc prezentācijas varēja arī 
nopirkt jauno grāmatu un sa-
ņemt autores autogrāfu.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova

Prezentē savu jauno grāmatu

5. un 6. maijā Vecpiebal-
gas novadā norisinājās bērnu 
un jauniešu folkloras svētki 
“Pulkā eimu, pulkā teku 2017”. 
Tajos kopā ar skolotāju Maritu 
Kalēju piedalījās arī Vērgales 
pamatskolas folkloras kopa 
“Čabraki”.

Ceļš uz Vecpiebalgu mūsu 
folkloristiem sākās jau 4. maija 
pēcpusdienā pēc Latvijas simtga-
des ozola iestādīšanas Ziemupē. 
Vēlu vakarā nokļūstot Vecpiebal-

gā, pateicoties Zaigas un Edgara 
sarūpētajam cienastam, Vecpie
balgas centrā sirsnīgi un mīļi tika 
atzīmēti Baltā galdauta svētki.

5. maija rītā notika folkloras 
svētku “Pulkā eimu, pulkā teku 
2017” atklāšana, labāko folkloras 
kopu un individuālo izpildītāju 
koncerts, festivāla dalībnieku 
rotaļu programma un interaktīvā 
folkloras taka “Zinu, zinu tēva 
sētu”, kas norisinājās Latvijas 
Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 

filiālē “Vēveri”. Savukārt vakarā 
Taurenes estrādē, pašā Gaujas 
krastā, notika danči.

6. maijā “Čabraki” piedalījās 
svētku koncertā “Lai bij labi, kur 
bij labi”, kas notika Dzērbenes 
Augstajā kalnā.

Bet mājupceļā mūsu folkloras 
kopa apmeklēja Āraišu ezerpili, 
kas ir 9. – 10. gadsimta seno lat-
gaļu ezera mītnes rekonstrukcija.

 
Vita Braže

“Pulkā eimu, pulkā teku 2017” 
Vecpiebalgas novadā
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Mācīties ir tas pats, kas irties pret 
straumi, tiklīdz pārstāsi airēt, tūlīt tevi 
nesīs atpakaļ. 

/Ķīniešu sakāmvārds/
Tuvojoties mācību gada noslēgu-

mam, Pāvilostas novada izglītības ie
stāžu labākie skolēni un viņu skolotāji 
tika aicināti uz pieņemšanu pie Pāvilos-
tas novada domes priekšsēdētāja. Ap-
balvošanas pasākums notika 15. maijā 
Pāvilostas vidusskolas zālē.

Pasākumu ievadīja Pāvilostas no-
vada pašvaldības metodiķe izglītības un 
kultūras jomā Silvija Leja, uzsverot, ka 
skolēnu panākumus veido gan ģimene, 
gan skolotāji, bet galvenokārt pašu 
nopietnais darbs, attieksme un neat-
laidība. Savukārt Pāvilostas novada do-
mes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
izteica gandarījumu ne tikai par tiem 
skolēniem, kuri jau gadiem pierādījuši 
savu neatlaidību un mērķtiecību, kāp-
jot zinību kalnā un pievarot grūtības, 
bet arī par skolēniem, kurus sveiks 
pirmo reizi. Tika vēlēts neapstāties pie 
sasniegtā, bet droši un pārliecinoši do-
ties pretī zinībām, eksperimentiem un 
sasniegumiem.

Par augstiem sasniegumiem mācī-
bu priekšmetu olimpiādēs, konkursos 
un sporta sacensībās uz svinīgo pasā-
kumu tika aicināti šādi novada izglītības 
iestāžu skolēni:

Gerhards Vagotiņš-Vagulis (Pāvil
ostas vidusskolas 1. klase) – Aizputes 
novada atklātās vizuālās mākslas olim-
piādē 2. vieta.                                                 

madara Brēdiķe (Vērgales pa-
matskolas 3. klase) – starpnovadu 
matemātikas olimpiādē 2. vieta. Atzinī-
ba XII Kurzemes zonas mūzikas skolu 
vijoļspēles audzēkņu konkursā “SOL
RELAMI”.

Rihards novads (Vērgales pamat-
skolas 4. klase) – starpnovadu mate-
mātikas olimpiādē 2. vieta.

Rainers Zamarītis (Pāvilostas 
pamatskolas 4. klase) – Aizputes no-
vada atklātajā matemātikas olimpiādē 
atzinība.             

madars Bērznieks (Pāvilostas 
vidusskolas 4. klase) – Nīcas novada 
atklātajā angļu valodas olimpiādē 1. 
vieta.              

Gabriela Vagotiņa-Vagule (Pā-
vilostas vidusskolas 4. klase) – Nīcas 
novada atklātajā angļu valodas olimpi-
ādē 2. vieta. Kurzemes reģiona skolēnu 
skatuves runas konkursā 1. pakāpes 
diploms. Atzinība XII Kurzemes zonas 
mūzikas skolu vijoļspēles audzēkņu 
konkursā “SOLRELAMI”.

Roberts indriekus (Vērgales pa-
matskolas 4. klase) – starpnovadu an-
gļu valodas olimpiādē atzinība.                            

Rūta Klāsēna (Vērgales pamat-
skolas 4. klase) – dziedāšanas konkur-

sa “Dziesmu dziedu, kāda bija – 2017” 
Lejaskurzemes kārtā tituls “Lielā dzie-
dātāja” un republikā tituls “Dižlielā dzie-
dātāja”. 

Valters Dēvics (Vērgales pamat-
skolas 4. klase) – starpnovadu sacen-
sībās futbolā 1. vieta.

sindija Rusiņa (Vērgales pamat-
skolas 5. klase, mākslas skola) –  Kur-
zemes reģiona mākslas skolu kerami-
kas radošo darbu konkursā 3. vieta.

Kristiāns Roberts Gertsons (Pā-
vilostas vidusskolas 5. klase) – starpno-
vadu sacensībās galda tenisā 1. vieta.

Rihards Ķepsnis (Pāvilostas vi-
dusskolas 5. klase) – starpnovadu sa-
censībās galda tenisā 2. vieta.

Ramona Tīna Rolmane (Pāvilos-
tas vidusskolas 5. klase) – starpnova-
du sacensībās 400 metru skrējienā 3. 
vieta.

sandis strīķis (Vērgales pamat-
skolas 6. klase) – starpnovadu sacen-
sībās futbolā un  florbolā 1. vieta un vo-
lejbolā 2. vieta.

miks Kalējs (Vērgales pamatsko-
las 6. klase) – starpnovadu sacensībās 
futbolā un florbolā 1. vieta un volejbolā 
2. vieta.

jānis ūdriņš (Pāvilostas vidussko-
las 6. klase) –  starpnovadu sacensī-
bās galda tenisā 1. vieta, basketbolā 2. 
vieta un dambretē 3. vieta.

sāra jasmīna Vezjuka (Pāvilostas 
vidusskolas 6. klase) – starpnovadu sa-
censībās šķēpa mešanā 3. vieta.

Alise Aleksandra Griškēviča (Pā-
vilostas vidusskolas 6. klase) – starpno-
vadu sacensībās šahā 2. vieta.

Harijs Vītols (Vērgales pamatsko-
las 7. klase) – starpnovadu sacensībās  
florbolā 1. vieta un volejbolā 2. vieta.

Dāvis Hemšteins (Vērgales pa-
matskolas 7. klase) – starpnovadu sa-
censībās volejbolā 2. vieta.

Toms Roberts Biģelis (Pāvilostas 
vidusskolas 7. klase) – starpnovadu sa-
censībās basketbolā 2. vieta.

Rasa Lācīte (Pāvilostas vidussko-
las 7. klase) – starpnovadu sacensī-
bās volejbolā 2. vieta.

Klāvs Pauls Vējkājis (Pāvilostas 
vidusskolas 7. klase) – starpnovadu 
sacensībās basketbolā un galda tenisā 
2. vieta.

jānis Blūms (Vērgales pamatsko-
las 7. klase) – starpnovadu sacensībās 
lodes grūšanā 3. vieta un volejbolā 2. 
vieta.

sanija monta Brēdiķe (Vērgales 
pamatskolas 7. klase) – starpnovadu 
ģeogrāfijas olimpiādē atzinība.

inga Šangena (Pāvilostas vidus-
skolas 7. klase, mākslas skola) – Kurze-
mes reģiona mākslas skolu keramikas 
radošo darbu konkursā galvenā balva.

Elīna miltiņa (Vērgales pamatsko-

las 7. klase) – starpnovadu ģeogrāfijas 
olimpiādē 2. vieta.

Edijs Bielis (Pāvilostas vidussko-
las 7. klase) – starpnovadu sacensībās 
galda tenisā 3. vieta.

Haralds mucenieks (Vērgales pa-
matskolas 8. klase) – starpnovadu sa-
censībās  400 metru skrējienā 3. vieta 
un basketbolā 1. vieta.

Kristers Kļaviņš (Pāvilostas vidus-
skolas 8. klase) –  starpnovadu sacen-
sībās volejbolā 3. vieta.

Armands skudra (Pāvilostas 
vidusskolas 8. klase) – starpnovadu 
sacensībās basketbolā 2. vieta un vo-
lejbolā 3. vieta.

samanta sļeserenko (Pāvilostas 
vidusskolas 8. klase) – starpnovadu 
sacensībās volejbolā 3. vieta.

megija skujiņa (Pāvilostas vidus-
skolas 8. klase) – starpnovadu sacensī-
bās volejbolā 3. vieta.

Kitija Tuze (Pāvilostas vidusskolas 
8. klase) – starpnovadu sacensībās vo-
lejbolā 3. vieta.

ieva jēce (Vērgales pamatskolas 
8. klase) – starpnovadu latviešu valo-
das olimpiādē 1. vieta.

Andris jēcis (Vērgales pamatsko-
las 8. klase) – starpnovadu sacensībās  
florbolā un basketbolā 1. vieta un volej-
bolā 2. vieta.

Henrijs Andrians Gēgersons 
(Vērgales pamatskolas 8. klase) – 
starpnovadu sacensībās futbolā, flor-
bolā, basketbolā 1. vieta un  volejbolā 
2. vieta.

markuss Grīnhāgens (Pāvilostas 
vidusskolas 9. klase) – starpnovadu 
fizikas olimpiādē 2. vieta.

Elvita Petrauska (Vērgales pa-
matskolas 9. klase) – starpnovadu lat-
viešu valodas olimpiādē 2. vieta. Starp-
novadu bioloģijas olimpiādē atzinība.

marija Petrauska (Vērgales pa-
matskolas 9. klase) – starpnovadu lat-
viešu valodas olimpiādē 3. vieta.

Dans sils (Vērgales pamatskolas 9. 
klase) – starpnovadu krievu valodas olim-
piādē atzinība. Starpnovadu sacensībās 
futbolā, florbolā un basketbolā 1. vieta.

markuss Gedmins (Vērgales 
pamatskolas 9. klase) – starpnovadu 
sacensībās  futbolā un florbolā 1. vieta.

jānis Dunkers (Vērgales pamat-
skolas  9. klase) – starpnovadu sacen-
sībās futbolā, florbolā un basketbolā 1. 
vieta un volejbolā 2. vieta.

Ralfs Emīls Klāsēns (Vērgales pa-
matskolas 9. klase) –  starpnovadu sa-
censībās futbolā un basketbolā 1. vieta 
un  volejbolā 2. vieta.

Toms Rumpis (Vērgales pamat-
skolas 9. klase) – starpnovadu sacen-
sībās  florbolā un basketbolā 1. vieta un 
volejbolā 2. vieta.

Arturs Bērziņš (Pāvilostas vidus-

skolas 9. klase) – starpnovadu sacen-
sībās  basketbolā 2. vieta, volejbolā un 
galda tenisā 3. vieta.

Kristers mārtiņš Girgensons 
(Pāvilostas vidusskolas 9. klase) – 
starpnovadu sacensībās basketbolā 2. 
vieta un volejbolā 3. vieta.

janeks Kants (Pāvilostas vidus-
skolas 9. klase) – starpnovadu sacen-
sībās volejbolā 3. vieta.

Leo Kiričenko (Pāvilostas vidus-
skolas 9. klase) – starpnovadu sacen-
sībās basketbolā, diska mešanā, galda 
tenisā 2. vieta, volejbolā un lodes grū-
šanā 3. vieta.

Uvis Kārlis mūrnieks (Pāvilostas 
vidusskolas 9. klase) – starpnovadu sa-
censībās basketbolā 2. vieta.

Krišs Valters Rudzājs (Pāvilostas 
vidusskolas 9. klase) – starpnovadu 
sacensībās basketbolā un volejbolā 2. 
vieta.

Gints Šulcs (Pāvilostas vidussko-
las 9. klase) – starpnovadu sacensībās  
šķēpa mešanā 1. vieta, basketbolā un 
lodes grūšanā 2. vieta, volejbolā, diska 
mešanā 3. vieta.

Kristers Gūtmanis (Pāvilostas 
vidusskolas 9. klase) – starpnovadu 
sacensībās volejbolā 3. vieta.

samanta Barsukova (Pāvilostas 
vidusskolas 10. klase) – starpnovadu 
sacensībās novusā 2. vieta.

ilva Bunka (Pāvilostas vidussko-
las 10. klase) – starpnovadu sacensī-
bās novusā un volejbolā 3. vieta.

Vendija Pētermane (Pāvilostas 
vidusskolas 10. klase) – starpnovadu 
sacensībās volejbolā 3. vieta.

Liene Šķila (Pāvilostas vidussko-
las 10. klase) – starpnovadu sacensī-
bās volejbolā 3. vieta.

Krista Karlsone (Pāvilostas vi-
dusskolas 10. klase) – Latvijas eseju 
konkursā “Daudzveidīgā Latvija: ebreju 
kopiena Latvijas vēsturē un mūsdie-
nās” 1. pakāpes diploms. Starpnovadu 
sacensībās volejbolā 3. vieta.

Kristiāna Kuduma (Pāvilostas 
vidusskolas 11. klase) – starpnovadu 
krievu valodas tulkošanas konkursā 2. 
pakāpes diploms.

made jete jance (Pāvilostas vi-
dusskolas 11. klase) – starpnovadu sa-
censībās dambretē 3. vieta.

Kārlis Rudzājs (Pāvilostas vidus-
skolas 11. klase) – starpnovadu sacen-
sībās  šķēpa mešanā 2. vieta un lodes 
grūšanā 3. vieta.

Agnese Ģēģere (Pāvilostas vidus-
skolas 12. klase) – Kurzemes reģiona 
zinātniski pētniecisko darbu konkursā 
atzinība. Starpnovadu sacensībās vo-
lejbolā 3. vieta.

Loreta Krafta (Pāvilostas vidus-
skolas 12. klase) – starpnovadu krievu 
valodas tulkošanas konkursā 1. pa-

kāpes diploms. Starpnovadu sacensī-
bās dambretē 1. vieta.

Pāvilostas novada pašvaldības 
noteikumu “Par Pāvilostas novada vis-
pārējās un profesionālās ievirzes izglī-
tības iestāžu labāko skolēnu un skolo-
tāju izvirzīšanu un svinīgo pieņemšanu 
pie domes priekšsēdētāja” 3.4. punkts 
paredz piešķirt tā saucamās SPEC-
BALVAS  5. – 12. klašu skolēniem par 
iegūto 1. – 3. vietu divās vai vairākās 
mācību priekšmetu olimpiādēs vai arī 
par skolēna izvirzīšanu un piedalīšanos 
VISC organizētajās mācību priekšmetu 
III posma valsts olimpiādēs. Šogad šā-
das specbalvas saņēma:

marta ZAmARĪTE (Pāvilostas vi-
dusskolas 7. klase) – 1. vieta  atklātajā 
Aizputes novada ģeogrāfijas olimpiādē, 
1. vieta Kurzemes reģiona atklātajā 7. 
klašu ģeogrāfijas olimpiādē, 3. vieta 
Kurzemes reģiona mākslas skolu kera-
mikas konkursā, 2. vieta  augstlēkšanā  
un 2. vieta dambretē starpnovadu sa-
censībās.

Eva VĪTOLiņA (Vērgales pamat-
skolas 7. klase) – 3. vieta starpnovadu 
matemātikas olimpiādē, 3. vieta starp-
novadu angļu valodas olimpiādē.

mihaēls DOROņins (Pāvilostas 
vidusskolas 9. klase) – 1. vieta starp-
novadu vēstures olimpiādē, 2. vieta 
starpnovadu fizikas olimpiādē, atzinī-
ba starpnovadu bioloģijas olimpiādē, 
starpnovadu matemātikas olimpiādē 
un starpnovadu ķīmijas olimpiādē, atzi-
nība valsts vēstures olimpiādē.

Pašvaldības metodiķe izglītības un 
kultūras jomā Silvija Leja paldies sacī-
ja Vērgales pamatskolas un Pāvilostas 
vidusskolas skolotājiem, kuri palīdzē-
juši un atbalstījuši savus skolēnus ceļā 
uz panākumiem, – Ludmilai Vasiļčikai, 
Sigitai Freimanei, Baibai Arājai, Ivetai 
Vanagai, Ārijai Paipai, Andai Blūmanei, 
Solveigai Ansonei, Ivitai Meļķei, Ainai Ja-
kovļevai, Inesei Renķei, Agritai Valkašai, 
Dainai Magonei, Gaidai Benetei, Inesei 
Razmai, Intai Priedoliņai, Maritai Kalējai, 
Rutai Ozolai, Dacei Bērzniecei, Jeļenai 
Doroņinai, Dacei Bunkai, Zintim Vīgu-
lim, Eināram Vārsbergam, Initai Zing-
nikai, Ingai Šnorei, Maritai Rolmanei, 
Ingūnai Griškēvičai un Gintam Jurikam.

Pasākumu kuplināja un ar muzikā-
lām pauzēm nodrošināja Grobiņas nova-
da Skolēnu interešu centra ģitāristu an-
sambļa dalībnieces Antra, Aija un Eva.

Pasākuma izskaņā visi pulcējās 
vidusskolas ēdamzālē, kur viņus gaidīja 
svētku kūka. Paldies Pāvilostas vidus-
skolas kolektīvam par atsaucību un 
viesmīlību!

Saulainas, priecīgas un jaukas va-
saras brīvdienas!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
marita Kurčanova

sVinĪGā PiEņEmŠAnA PiE DOmEs PRiEKŠsĒDĒTAjA
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12. maijā Liepājā, Beberli-
ņos, notika ikgadējās 1. novada 
Jaunsardzes “Vīru spēles”. Sa-
censības šogad notika par godu 
Jaunsardzes 25 gadu jubilejai. 
Sacensībās piedalījas 25 koman-
das, tai skaitā arī Pāvilostas jaun-
sargi, savukārt trīs komandas 
dažādu apstākļu dēļ tika diskva-
lificētas.

No Pāvilostas jaunsargiem 
“Vīru spēlēs” piedalījās Agnese 
Ģēģere, Liene Šķila, Uvis Kārlis 
Mūrnieks, Gints Šulcs, Kristers 

Kļaviņš un Edijs Bielis. Sacen-
sību trase nebija viegla, tā bija 
4 kilometrus gara, ar visādiem 
pārbaudījumiem, kas no jaunsar-
giem prasīja lielu veiklību, gudrī-
bu un izturību. Visas komandas 
izcīnīja gardu kliņģeri. Pāvilostas 
jaunsargi ieguva 4. vietu, bet līdz 
3. vietai pietrūka vien nieka 25 
sekundes. Piedalīties “Vīru spē-
lēs” ir goda lieta katrai vienībai 
un katram jaunsargam!

Pāvilostas jaunsargu koman-
das dalībniece Agnese Ģēģere

Pāvilostas jaunsargi 
piedalās “Vīru spēlēs”

26. maijā Pāvilostas biblio-
tēkā notika pašu mazāko lasītā-
ju – “Grāmatu starta” dalībnie-
ku – tikšanās.

Šajā reizē mūs apciemoja ļoti 
īpašs viesis, kas bija mērojis tālu 
ceļu no Rīgas. Tas bija “Grāmatu 
starta” simbols – Pūčulēns. Bēr-
ni bija sajūsmā un ar lielu prie-
ku piedalījās dažādās aktivitātēs 
un rotaļās kopā ar mūsu viesi. 
Kopā ar vecākiem tika izlasīts arī 
stāsts par gudro Pūci no Vinnija 
Pūka piedzīvojumiem.

Tās pašas nedēļas otrdienā 
Pūčulēns viesojās arī Pāvilostas 
PII “Dzintariņš” grupiņās, kur 
ar mazajiem jautrojās dažādās 
rotaļās un lasīja Pūčulēna mīļā-
ko grāmatiņu “Pūcītes svinības”, 
atdarinot putnu balsis – pēkšķēja 
pīles, kladzināja vistas, kūkoja 
dzeguzes un dziedāja citi putni.

Paldies visiem vecākiem un 
bērniem par aktīvu piedalīšanos 
mūsu pasākumā!

 
Bibliotekāre Elīna Horna

Pūčulēns tiekas ar 
mazajiem lasītājiem

Ikviens interesents aicināts apmeklēt Vērgales pagasta muižu ak-
cijā “Apceļosim Latvijas pilis un muižas!” laikā no 1. jūnija līdz 28. 
oktobrim.

EKSKURSIJU LAIKI:
no 1. jūnija līdz 30. septembrim T. C. Pk. S. Sv. (ekskursijas 

nenotiek P., O.), satikšanās vieta – Vērgales muzejs, no plkst. 9.30 
līdz 12.00.

no 1. līdz 28. oktobrim P. O. T. C. Pk. (ekskursijas nenotiek S., 
Sv.), satikšanās vieta – Vērgales muzejs, no plkst. 9.30 līdz 12.00.

Pārējā laikā – iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu 29338335 
(Mirdza Sīpola).

Vērgales muiža iekļauta akcijā 
“Apceļosim Latvijas pilis un muižas!”

27. maijā bērnudārzā “Kasta-
nītis” sveikas savai pirmajai izglī-
tības iestādei teica desmit sešga-
dīgo grupiņas audzēkņi. Kopā ar 
audzinātāju Lilitu, auklīti Dagniju 
un muzikālo audzinātāju Simonu 
viņi dziedāja, dejoja un skaitīja 
dzejolīšus. Izlaiduma dienā, atva-
doties no bērnudārza, bērni sveica 
audzinātājas, auklīti un samīļoja 
arī savus vecākus. Savukārt vecāki 
teica paldies bērnudārza darbinie-
kiem par mīlestību, gādību un uz-
manību, par atbalstu un pirmajām 
bērnu zināšanām, kas šeit iegūtas. 
Sešgadīgie no iestādes vadītājas 
saņēma apliecību par bērnudārza 
beigšanu.

“Sveika skola!” septembrī teiks 
Renāte APLOKA, Gustavs DRĪLIŅŠ, 
Kristers FRANCIS, Anna GULBE, 
Ralfs GŪTMANIS, Anna Amanda 
KALĒJA, Kellija KRAUKLE, Edgars 
LAUMANIS, Rēzija ŠĒNA un Ma-
tīss Rinalds TOMAŠEVSKIS.

Vita Braže

Izlaidums bērnudārzā “Kastanītis”
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Maijs Pāvilostā ir gada īpa-
šākais mēnesis, jo pavasara vis-
skaistākajā laikā Pāvilostas pil-
sēta svin savu dzimšanas dienu. 

Maija sākumā ikviens latvie-
tis atzīmē arī kādus citus Latvijai 
nozīmīgus svētkus – Latvijas Re-
publikas Neatkarības deklarāci-
jas pasludināšanas dienu, kurai 
šogad apritēja 27. gadskārta. Līdz 
ar dabas mošanos un atplauk-
šanu visā tās krāšņumā Latvijā 
un Pāvilostā iesākas pacilātības, 
prieka un  laimes piepildīts laiks, 
jo varam būt brīvi savā valstī un 
lepoties kā ar Latviju, tā arī ar 
savu pilsētu.

Šādu emocionāli pacilātu ga-
rastāvokli radīja ne tikai siltais 
un saulainais laiks, bet arī Pā-
vilostas vidusskolas pasniegtā 
dāvana ikvienam pāvilostniekam 
un pilsētas viesim, 3. maijā or-
ganizējot tikšanos ar Pāvilostas 
himnas “Ai, Pāvilosta!” vārdu au-
toru Guntaru Raču un mūzikas 
autoru Uldi Marhilēviču, kurš 
šogad arī maijā atzīmē savu 60. 
jubileju.

Pāvilostas vidusskolas aktu 
zālē pašā dienas vidū uz pasāku-
mu “Laikam laika nav” pulcējās 
iespaidīgs skaits Guntara Rača 
dzejas un mūzikas cienītāju. 
Un daudzo dzejoļu un grāmatas 
“Laikam laika nav” autors ne-
lika vilties, viņš citēja dzejoļus 
no jaunās grāmatas, dāvājot arī 
klātesošajiem pa īpašam panti-
ņam. Vairumam klausītāju Račs 
asociējas ar Pāvilostas himnas 
vārdiem, kā grupas “Bet, bet” 
bundzinieks un dziesmu izpildī-
tājs, bet reti kurš zināja, ka  Gun-
taram Račam tuva ir dzeja un 
tik tikko ir iznākusi viņa dzejoļu 
un atziņu grāmata, bet rudenī 

autors plāno izdot nākamo dze-
joļu krājumu “#365”, kurā būs 
apkopoti dzejoļi, kas šobrīd ik 
vakaru pa vienam tiek publicēti 
viņa facebook.com kontā. Daudzi 
klātesošie jau cītīgi seko Guntara 
Rača sociālā tīkla kontam un ar 
nepacietību gaida iznākam jauno 
grāmatu.

Pasākumam īpaši jauku un 
sirsnīgu noskaņu piešķīra pie-
aicinātie grupas “Bet, bet” da-
lībnieki Uģis Tirzītis (ģitāra) un 
Andris Alviķis (bass), kā arī so-
liste no Ventspils Katrīna Binde-
re un pašmāju jaunās zvaigznes 
– Pāvilostas vidusskolas skolnie-
ce Krista Karlsone un Vērgales 
bērnudārza mūzikas skolotāja Si-
mona Tomsone. Arī zālē sēdošie 
klausītāji ik pa laikam tika aici-
nāti dziedāt līdzi māksliniekiem, 
lai kopīgi pieskandinātu zāli. Bet 
visskaistākais un emocionālākais 
brīdis bija Pāvilostas himnas at-
skaņošana, kad visi zālē sēdošie 
cēlās kājās – savas pilsētas him-
nu skaļi un ar lepnumu dziedāja 
kā lieli, tā mazi pāvilostnieki.

Pasākuma izskaņā ikvienam 
bija iespēja iegādāties grāmatu 
“Laikam laika nav” un saņemt 
Guntara Rača autogrāfu.

Pēc nelielas atelpas un emo-
cionālas pacilātības, kas valdīja 
noslēdzoties pasākumam ar Gun-
taru Raču, šīs pašas dienas va-
karpusē pilsētas kultūras namā 
notika Pāvilostas vidusskolas 
organizētais Ulda Marhilēviča ju-
bilejas dziesmu vakars, kas reizē 
bija arī vidusskolas mūzikas sko-
lotājas Daces Bunkas ilgi lolotais 
un beidzot piepildītais sapnis.

Kā jau jubilejas reizē pienā-
kas, Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama lielajā zālē pulcējās Ulda 

Marhilēviča talanta un dziesmu 
cienītāji, kā arī draugi, radi, kai-
miņi un novadnieki.

Pats mākslinieks sēdās pie 
klavierēm, bet viņa dziesmas 
dziedāja Pāvilostas vidusskolas 
dziedošie skolēni un skolotāji, Pā-
vilostas pilsētas kultūras nama 
sieviešu koris “Sīga”, bērnu vo-
kālais ansamblis “Burbulīši”, 
ansamblis “Stella Amare”, sarī-
kojumu kuplināja deju kolektīvs 
“Mārsils”, kā arī jestru sveicienu 
māksliniekam jubilejā bija saga-
tavojis Pāvilostas amatierteātris. 
Muzikālo pavadījumu nodrošinā-
ja basģitārists Modris Laizāns un 
bundzinieks Ivars Kalniņš, pasā-
kumu apskaņoja Dainis Vinklers.

Turpinājumā jubilejas dzies-
mu vakara idejas autore Dace 
Bunka, svinīgi nolasot pienāku-
mu un atbildības memorandu, 
lūdza mākslinieku Uldi Marhilē-
viču kļūt par Pāvilostas vidussko-
las krusttēvu, kam mākslinieks, 
ilgi nevilcinoties, arī piekrita.

Jubilejas pasākumu vadīja 
Dace Bunka un amatierteātra 
režisore Marita Horna, starp 
priekšnesumiem iepazīstinot 
klausītājus ar Ulda Marhilēviča 
bērnības, jaunības un mākslinie-
ka gaitām.

Sarīkojuma izskaņā skolotāja 
Dace Bunka un Marita Rolmane 
pateicās visiem, kas palīdzēja.

Vairāk nekā divu stundu ga-
rais pasākums aizritēja jautrības 
un smieklu, humora un asprātī-
bas, mazliet smeldzīgā un maz-
liet nostalģiskā gaisotnē. Nu glu-
ži kā pats Marhils!

 
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste
Marita Kurčanova

Pāvilostā viesojas 
RAČs un mARHiLs
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Pēc garajiem un mokpilnajiem 
ziemas mēnešiem mūs beidzot 
pagodina pavasaris. Tas ielaužas 
domās, padara visu skaistāku un 
vienkāršāku, līdz gribas vien-
kārši ļauties saulei, kas reibina, 
padara pēcpusdienas skolā ar-
vien garākas un garākas tikmēr, 
kamēr šķiet, ka uzrodas jaunas 
prioritātes. Atkal gribas ļauties 
pasaulei. Gribas skūpstīties ar 
vēju, klejot vienai ar sauli acīs 
un baudīt dzīvi, veroties jūrā. Ne-
daudz ļaujoties šīm jūtām, mēs 
(6. klase) uzsākām tik kaislīgas 
debates par ikgadējo pavasara 
ekskursiju, ka iznākums nebija 
pat nojaušams. Beigu beigās prog-
rammā bija brauciens uz Lietuvu, 
kas ietvēra sevī delfināriju, Dzin-
tara muzeju, zoodārzu un nelielu 
pastaigu pa Klaipēdas suvenīru 
veikaliņiem. Tā kā plāns izklausī-
jās gana kārdinošs un pietiekami 
daudz pūļu bija ielikts tā priekš-
spēlē, 17. maija rītā pulksten 7.30 
likās neticami, ka viss, kas notiek, 
nav maldinošs sapnis, bet gan 
mulsinoša īstenība. Turpceļā visi 
bija kā nospriegotas stīgas, kas 
gatavas šauties pretī gaidāmajai 
brīnišķīgajai dienai, kura tāda 
arī izrādījās. Saulītei spīdot un 
vējiņam glāstot, mēs ar prāmi 
pārcēlāmies uz Kuršu kāpu, kur 
mūs gaidīja piedzīvojums Nr.1 – 
delfinārijs. Izrāde bija apmēram 
stundu gara, tās laikā nebei-
dzām apbrīnot delfīnus un jūras 
lauvas. Tie izpildīja neticamus 
trikus, kas mums, egoisma pār-

ņemtajām būtnēm, lika brīnīties 
par to, ka arī citām būtnēm, izņe-
mot mūs, piemīt veselais saprāts. 
Iznākuši no izrādes, mēs bijām 
apburti un iedvesmoti. Nezināmu 
iemeslu dēļ delfīni vienmēr aiz-
kustina cilvēku. Iespējams, tāpēc, 
ka tie šķiet tik patiesi un nevainī-
gi. Varbūt tāpēc, ka tie vienmēr 
smaida, vai varbūt tāpēc, ka vien-
kārši ir tik jauki apzināties, ka 
kaut kur visā nezināmajā visumā 
pastāv tāds skaistuma iemieso-
jums kā delfīni, kuri savu dzīvi 
nodzīvo mīlestībā un rotaļās, pat 
neiedomādamies otru nogalināt 
vai sāpināt. Atpakaļceļā uz prāmi 
diena bija jau nedaudz iesilusi, 
un gaišāku visu padarīja tas, ka 
daudz kas vēl bija priekšā. Devā-
mies uz zoodārzu, kas, protams, 
pats par sevi bija piedzīvojums. 
Mēs apbrīnojām milzīgās pumas, 
tīģeru eleganci, lauvu cēlumu, 
balto vilku skaistumu, melno 
gulbju grāciju, pērtiķu vēlmi joko-
ties un vēl veselu lērumu dažda-
žādu lietu. Svešā, nepazīstamā pa-
saule sagrāba mūs savā varā, un 
arvien skaistāka un valdzinošāka 
sāka likties mežonīgā dzīvnieku 
pasaule, kurā valdīja izveicība, 
ātrums un nežēlība. Savā pasau-
lē mūs ierāva mazās vāverītes, 
kautrīgie kazlēni, bet, ieskatoties 
acīs pūcei, likās tāli un muļķīgi 
uztraukties par kaut ko tik neno-
zīmīgu kā skola un gala atzīmes. 
Vārdu sakot, piedzīvojums Nr.2 
izrādījās pasakains. Tālāk sekoja 
brauciens uz Dzintara muzeju, 

kas izrādījās daudz pievilcīgāks, 
nekā sākumā varētu spriest. Iz-
ejot cauri mīlīgam parkam, mēs 
nonācām kāda franču aristokrā-
ta dārzā. Pretī vērās paliela pils, 
kurā mūs gaidīja dzintara kolek-
cija. Tur bija neizsakāmi skaistas, 
zeltaini mirdzošas kaklarotas, 
diadēmas un mūžveci dzintara ga-
bali, kuros caur palielināmo stiklu 
varēja manīt sīkus odus un kāpu-
rus, kas dzīvojuši miljoniem gadu 
pirms mums. Šī muzeja apmeklē-
jums bija tāda kā laika apjausma 
– apjausma, cik neizsakāmi mazi 
un jauni esam salīdzinājumā ar 
šiem dzintara gabaliem, kas pār-
cietuši gadsimtus, vētras un ka-
rus. Bet pāri visam izciestajam 
tie tagad stāv mūsu acu priekšā, 
slēpjot visu pārdzīvoto, visus no-
slēpumus un daudzos gadsimtus, 
un mēs tos redzam tikai kā mazus 
zeltainus dārgakmenīšus. Kad 
nemanāmi, apbrīnojot nebeidza-
mi skaistās dzintara dārglietas, 
mums bija piezadzies nogurums, 
atlika vien nomierināt saspringto, 
iespaidiem bagāto prātu ar jauku 
pastaigu pa Klaipēdas promenādi 
līdz jūrmalai. Tas bija patīkams 
nobeigums sātīgajai ekskursijai. 
Daudziem no mums vēl ilgi plauk-
tos stāvēs suvenīri, kas atgādinās 
par šo dienu, par 2017. gada kla-
ses ekskursiju.

Ekskursijas dalībniece, 
6. klases skolniece 
Alise Aleksandra 

Griškēviča

DZĪVES PATĪKAMĀ PUSE

29. maijā Vērgales kultūras 
namā pulcējās Vērgales pa-
matskolas skolēni uz  “ERAS-
MUS+” projekta “HEALTHY 
LIVING AND EQUAL OPPOR-
TUNITIES THROUGH SPORT” 
gada noslēguma pasākumu.

Šajā projektā pirmā gada 
laikā skolēni centās atbildēt uz 
jautājumiem: “Kas ir veselīgs 
dzīvesveids?”, “Kā pārliecinā-
ties, vai mans dzīvesveids ir 
veselīgs?”, “Vai ir saistība starp 
fiziskajām aktivitātēm un ve-
selību?”, “Vai ir saistība starp 
pārtiku, kuru lietojam ikdie-
nā, un veselību?”, “Vai veselīgs 
dzīvesveids ietekmē mācīšanās 
spējas un sasniegumus?”. Vis-
pirms tie skolēni, kuri piedalās 
“ERASMUS+” projektā, pastās-
tīja sīkāk par tēmām un svarī-
gākajām projekta aktivitātēm. 
Jānis  Dunkers stāstīja par val-
stīm, kuras piedalās projektā, 
Solveiga Pāvila par zīmējumu 
konkursu, Emīls Sīpols par ap-
tauju “Veselīgs uzturs”. Dagnija 
Tomaševska stāstīja par uztura 
piramīdu. Henrijs Gēgersons 
visus iepazīstināja ar 8. klases 
skolēnu piedāvāto spēli “Ātrā 
ēdināšana pret līdzsvarotu uz-
turu”. Laura Kurme atspoguļoja 
tēmu “Tava nedēļas ēdienkarte”, 
kuras ietvaros skolēni veido-
ja plakātus par našķiem. Elīna 
Miltiņa pastāstīja par centra “ZI-
NOO” un fitnesa kluba apmeklē-
jumu un tā aktivitātēm. Skolēni 
arī apgleznoja Tkreklus, kurus 
šobrīd var apskatīt Vērgales mu-
zejā. Par to sīkāk stāstīja Kate 
Pelnēna un Amanda Zuļģe, bet 
Ieva Jēce iepazīstināja ar tēmu 
par svaru un augumu.

Aprīļa sākumā četri “ERAS-
MUS+” projekta dalībnieki no 
Vērgales pamatskolas devās uz 
Itāliju, tādēļ katrs no viņiem bija 
sagatavojis stāstījumu un fotogrā-
fiju slaidrādi par Itālijā pavadīto 
laiku. Bet pēc tam visiem kopā 
bija iespēja noskatīties itāļu sa-
gatavoto filmiņu par visu valstu 
dalībnieku tikšanos. Katrs dalīb-

nieks saņēma pateicības rakstu 
par piedalīšanos “ERASMUS+” 
projektā. Noslēgumā projekta da-
lībnieki aicināja pārējos skolēnus 
kopā izdejot Itālijā kultūras vaka-
ros citu valstu piedāvātās dejas, 
kā arī mūsu pašu “Pankūku dan-
ci” un “Cūkas driķos”.

Par pusdienu gatavošanu sko-
lā šajā dienā rūpējās vecāko kla-
šu meitenes, kuras skolas virtuvē 
gatavoja dažādus salātus. Tā kā 
šī “ERASMUS+” projekta galvenā 
tēma ir veselīgs uzturs, tad šādas 
pusdienas bija tieši piemērotas 
projekta noslēguma dienai.

Taču, lai diena būtu piepildīta 
ar interesantām aktivitātēm, bija 
padomāts par vēl kādu patīkamu 
tikšanos. Tikties ar skolēniem 
bija ieradušies ielu vingrotāji no 
Liepājas. Ar viņiem bija Gvido 
Šalms, kurš iesaistījies ielu vin-
grošanā un popularizē ielu vin-
grotāju kustību. Viņa komandas 
moto: 

“Jūs izdzerat 4,5 litrus alus – 
mēs noskrienam 4,5 km,

jūs pīpējat – mēs atspieža-
mies,

jūs noņemat stresu dzerot – 
mēs sportojot,

jūs radāt problēmas – mēs 
risinām,

jūs nogalināt savu dzīvi – 
mēs savējo uzlabojam.”

Izvēle tavās rokās, SEKO 
MUMS! – WORKOUT GENERA-
TION!

Skolēni un citi klātesošie 
ar lielu interesi noskatījās ielu 
vingrotāju sagatavoto šovu, pēc 
uzaicinājuma arī iesaistījās tā 
norisē. Bet pēc tam atsevišķi zēni 
un meitenes pa vecuma grupām 
piedalījās viņiem sagatavotajos 
konkursos. Uzvarētājiem tika 
pasniegtas pārsteiguma balvas. 
Pēc sportiskajām aktivitātēm visi 
skolēni pie skolas piedalījās zib
akcijā “FLASHMOB”, nodejojot 
deju, kuru projekta dalībnieki 
bija iemācījušies Itālijā un  pēc 
tam iemācījuši saviem skolas 
biedriem.

Vita Braže

“ERAsmUs+” projekta 
pasākums gada noslēgumā
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Marta izskaņā Vērgales pa-
gasta muzejā tika atzīmēta tā 
25 gadu pastāvēšanas jubileja 
un muzeja dibinātāja Alfreda 
Šnipkes 85 gadu jubileja.

Savas dzīves laikā Alfreds pa-
veicis ļoti daudz. Muzeja pamat-
krājums ir viņa veikums, arī divas 
sarakstītās grāmatas – “Vērgale 
laiku lokos” un “Vērgale laiku lo-
kos 2”. Bez viņa aktīvas darbības 
materiālu vākšanā, telpu izveidē 
un eksponātu sakārtošanā nebū-
tu visa tā plašā klāsta, ko šodien 
varam apskatīt muzejā – uzsvēra 
Vērgales muzeja vadītāja Mirdza 
Sīpola. Ir patiess prieks, ka šodien 
ar daudzu vērgalnieku palīdzību 
muzeja krājumi tiek veiksmīgi pa-
pildināti. A. Šnipke dzimis 1932. 
gada 23. martā Vērgales pagasta 
“Osvaldos” un  arī visu mūžu pa-
vadījis šeit, lielāko daļu no tā vel-
tot pagasta vēstures izzināšanai.

Pasākums tika atklāts ar 
Alfreda Šnipkes mīļāko dziesmu 
“Miglā asaro logs”, ko izpildīja 
Nora Kurme, un muzeja vadītājas 
Mirdzas Sīpolas ievadvārdiem. 
Divdesmit piecu gadu garumā 
Vērgales muzejā  paveikts un no-
ticis ļoti daudz, tādēļ šajā dienā 
tika atkal pāršķirta ne viena vien 
vēstures lappuse, saistīta ar Alfre-
da Šnipkes darbību. Atmiņās par 
aizgājušo laiku dalījās viņa līdz-
gaitnieki, radi, draugi un paziņas. 

Vērgales pagasta muzejam – 25! 
Alfredam Šnipkem – 85!

Alfreda meita Daina Vagule bija 
sagatavojusi raksturīgākos filmu 
un fotogrāfiju materiālus, saistītus 
ar muzeju, tēva dzīvi un darbību. 
Vēlreiz varējām noskatīties do-
kumentālo filmu “Dzīvīte”, kurā 
stāstīts par Vērgali un A. Šnipki. 
Savukārt fotogrāfijās redzējām arī 
viņa palīgu, līdzgaitnieci un atbal-
stītāju – dzīvesbiedri Lieni Šnipki. 
Atmiņās par senajām dienām un 
darbiem kavējās Aivars Grava, 
pastāstot par tā laika notikumiem. 
Par toreizējo Liepājas rajona Sko-
lēnu interešu centru un sadarbību 
ar Alfredu Šnipki stāstīja Pāvilos-
tas novada kultūras un izglītības 
jomas metodiķe Silvija Leja, bet 
Vērgales pagasta pārvaldes vadī-

tājs Jānis Vitrups aicināja godināt 
Alfredu Šnipki ar klusuma brī-
di. Vērgalniece Rasma Vērniece 
nolasīja vairākus savus dzejoļus 
par Vērgali. Atmiņu stāstos par A. 
Šnipki tika pieminēti arī skolēni, 
kas savulaik vāca materiālus Vēr-
gales skolas muzejam. Alfredam 
Šnipkem veltītos ziedus Daina Va-
gule aizveda uz Vērgales kapsētu, 
kur ir viņas vecāku atdusas vieta. 
Ne velti saka, ka cilvēks dzīvo tik 
ilgi, cik ilgi viņš ir mūsu atmiņās. 
Kavējoties atmiņās par Alfrēdu 
Šnipki, laiks aizritēja nemanot, 
un bija gandarījuma sajūta par 
skaisto piemiņas pasākumu.

 
Vita Braže
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Mācību gadam beidzoties, ie-
rasti maija beigās skolās tiek iz-
sniegtas liecības, un kādu noteik-
tu dzīves posmu noslēdz arī skolu 
absolventi. Tā 26. maijā izlaidumu 
svinēja Pāvilostas Mūzikas skolas 
un Pāvilostas Mākslas skolas au-
dzēkņi, viņu vecāki un skolotāji.

Šogad Pāvilostas Mūzikas 
skolu beidza četri audzēkņi. Ap-
liecību par profesionālās ievir-
zes izglītības iegūšanu izglītības 
programmā “Taustiņinstrumentu 
spēle – klavierspēle” saņēma di-
vas audzēknes – Sanija Bērziņa 
un Made Jete Jance, bet apliecību 
izglītības programmā  “Stīgu ins-
trumentu spēle – ģitāras spēle” 
saņēma Agnese Ģēģere un Mi-
haēls Doroņins. Pirms apliecības 
saņemšanas un neliela skolotāja 
raksturojuma katrs absolvents 
nospēlēja savu eksāmena skaņ-
darbu. Svinīgajā pasākumā pal-
dies teica arī skolotājiem par lielo 
ieguldīto darbu un vecākiem par 
bērnu stimulēšanu mācībām un 
neatlaidību. Izlaidumu kuplināja 
mūzikas skolas audzēkņi ar nelie-
liem skaņdarbiem, arī Pāvilostas 
vidusskolas meitenes un skolotāja 
Dace Bunka.

Savukārt Pāvilostas Mākslas 
skolā šogad izlaidumu svinēja ti-
kai viena audzēkne – Luize Svil-

Izlaidumi mūzikas 
un mākslas skolās

Pāvilostas mūzikas skolas absolventi un skolotāji.

Pāvilostas mākslas skolas absolvente un skolotāji.
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3. maijā koncertzāles “Lie-
lais dzintars” mākslas galerijā 
“Civita Nova” notika Liepājas 
reģiona mūzikas skolu stīgu 
instrumentu audzēkņu festi-
vāls koncerts “Mēs esam un 
būsim…”.

Jau sesto gadu Liepājā notiek 
festivāls, kurā piedalās vijolnie-
ki un čellisti no Liepājas reģio-
na mūzikas skolām. Koncerta 
pirmajā daļā vairāki jaunie mūzi-
ķi uzstājās kā solisti, bija dzirda-
mi dažādu sastāvu kameransam-
bļi un Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskolas stīgu ins-
trumentu ansamblis. Repertuārs 

bija plašs un daudzveidīgs.
Festivāla noslēgumā uzstājās 

apvienotais reģiona stīgu instru-
mentu orķestris. Tajā kopā muzi-
cēja jaunie vijolnieki un čellisti 
no Liepājas, Saldus, Skrundas, 
Pāvilostas, Vaiņodes un Nīcas. 
Stīgu orķestrim raksturīgo ska-
nējumu spilgti atklāj baroka 
laikmeta komponistu sacerēju-
mi, tāpēc orķestra izpildījumā 
skanēja itāļu baroka spožākā 
pārstāvja A. Vivaldi Simfonija. 
Koncertā tika atskaņota J. Haid-
na Bērnu simfonija, kur stīgu 
orķestra skanējumu bagātināja 
flauta, vairākas svilpītes un si-

taminstrumenti. Interesants bija 
L. Andersona skaņdarba “Plink, 
plank, plunk” skanējums un at-
skaņojuma veids – jaunie mūziķi 
izlikās, ka aizmirsuši mājās loci-
ņus, un spēlēja tikai picikato. Vēl 
koncertā skanēja latviešu tautas 
dziesmas apdare “Šūpo mani mā-
muliņa” un  noslēgumā populārā 
deja “Can, can”.

Pāvilostas Mūzikas skolu 
šajā festivālā pārstāvēja 3. klases 
audzēkne Madara Brēdiķe un 6. 
klases audzēkne Alise Aleksan
dra Griškēviča.

 
Skolotāja Dace Bērzniece

VĒRGALES PII “KASTANĪTIS”

Gaidīsim:
l Pāvilostas bērnu vecākus, kuru bērni apmeklēs mūsu iestādi jūlijā;
l Vērgales pagasta bērnu vecākus, kuru bērni mūsu iestādi 
sāks apmeklēt septembrī; l visus pārējos interesentus.

Varēsiet iepazīties ar grupiņām, darbiniekiem, teritoriju, dienas režīmu u.c.

pe. Beidzot skolu, ik gadu absol-
venti iegulda savas zināšanas un 
prasmes, izstrādājot diplomdarbu. 
Luizes diplomdarbs – 2017. gada 
kalendārs, darba vadītājs – skolo-
tājs Alberts Brūklis. Mākslas sko-
las direktores pienākumu izpil-

dītāja Inita Zingnika īpaši Luizei 
bija piemeklējusi raksturojumu 
pēc krāsām un vēlēja dzīvot ar 
tām un caur tām. 

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

Marita Kurčanova

MĒS ESAM UN BŪSIM…

Vidusskolā beidzas mācību gads
Lai gan 31. maija rīts uzausa 

apmācies un naktī bija nolijis 
ilgi gaidītais lietus, daudziem 
skolēniem šī bija priecīga diena, 
jo visā Latvijā 31. maijā beidzas 
mācību gads. Tā ir diena, kad sa-
ņemama liecība, un diena, kad 
skolēni uz zināmu laiku atvadās 
no skolas soliem un gaiteņiem.

Šāda diena ik gadu tiek īpaši 
atzīmēta arī Pāvilostas vidusskolā. 
Pēdējā skolas dienā tiek sveikti arī 
tie vidusskolas skolēni, kuri guvu-
ši labas un teicamas atzīmes šajā 
mācību gadā. Un tādu šogad īpaši 
daudz, labi un teicami mācījušies 
19 Pāvilostas vidusskolas audzēkņi.

Pasākums iesākās ar Pāvilos-
tas vidusskolas direktores Ingū-
nas Griškēvičas uzrunu. Viņa to 
ievadīja ar kādu gaitenī noklausītu 
skolēnu sarunu, kurā audzēknis 
atzinies, ka beidzot viņa lūgšanas 
ir uzklausītas un ilgi gaidītā diena 
pienākusi. Skolas direktore atzina, 
ka ir padarīts liels un smags darbs, 
pabeigta vēl viena klase.

Turpinājumā vārds tika dots 
Pāvilostas novada domes priekšsē-
dētājam Uldim Kristapsonam, kurš 
mācību gada procesu salīdzināja 
ar sporta sacensībām, ko līdzīgu 
maratonam, kura beigās visi ir uz-
varētāji, tikai katrs ar savu rezultā-
tu – kāds ar izcilu, kāds tikai labu. 
Domes priekšsēdētājs vēlēja izbau-
dīt silto vasaras laiku, bet skolas 
izcilniekiem piepildīt savus augsti 
nospraustos mērķus arī nākamajā 
mācību gadā!

Pašvaldības apbalvojumu sko-
lēniem “Cerību balva” 2016./2017. 
mācību gadā pasniedza šādiem sko-
lēniem:

5. KLASĒ
Rihards Ķepsnis – 
vidējā gada atzīme 8,64
Kristiāns Roberts Gertsons – 
vidējā gada atzīme 8,55
Paula Niedoliņa – 
vidējā gada atzīme 8,73
6. KLASĒ
Alise Griškēviča – 
vidējā gada atzīme 9,57
Elīna Freidenfelde – 
vidējā gada atzīme 9,29
Elizabete Kiričenko – 
vidējā gada atzīme 9,14
Elvita Uzare – 
vidējā gada atzīme 8,79
Markuss Lazukins – 
vidējā gada atzīme 8,86
7. KLASĒ
Marta Zamarīte – 
vidējā gada atzīme 10
Rasa Lācīte – 
vidējā gada atzīme 8,6
Aleksandrs Protopovičs – 
vidējā gada atzīme 8,67
8. KLASĒ
Sanija Bērziņa – 
vidējā gada atzīme 8,69
Antra Niedoliņa – 

vidējā gada atzīme 8,56
9. KLASĒ
Mihaēls Doroņins – 
vidējā gada atzīme 9,69
Markuss Grinhāgens – 
vidējā gada atzīme 8,63
10. KLASĒ
Kristiāna  Šeiko – 
vidējā gada atzīme 8,6
11. KLASĒ
Diāna Šlangena – 
vidējā gada atzīme 8,56
12. KLASĒ
Loreta Krafta – 
vidējā gada atzīme 8,54
Agnese Ģēģere – 
vidējā gada atzīme 8,62

 
Katrs skolēns no pašvaldības 

saņēma apbalvojumā “Cerību bal-
va” noteikto atribūtiku, savukārt 
skolas vadība ar ziedu un rokas 
spiedienu pateicās skolēnu vecā-
kiem par bērnu sagatavošanu un 
atbalstīšanu mācībās. Devīto un 
divpadsmito klašu skolēni savus 
apbalvojumus saņēma izlaidumos 
– 3. un 10. jūnijā.

Jau vairākus gadus Pāvilostas 
vidusskola ir iedibinājusi arī savu 
apbalvojumu “Mazā cerību balva”. 
Direktores vietniece Aina Jakovļe-
va ar grāmatu un pateicības rakstu 
vecākiem apbalvoja skolēnus no 1. 
līdz 4. klasei par augstiem sasnie-
gumiem mācībās, kā arī svinīgajā 
pasākumā pasniedza vēl pēdējos 
diplomus skolēniem par piedalīša-
nos dažādos konkursos un olimpi-
ādēs un peldētprasmi apliecinošus 
diplomus 1. un 2. klases skolēniem. 
Noslēgumā direktores vietniece 
skolēniem vēlēja jauku, saulainu 
un drošu vasaru un priecīgu atgrie-
šanos skolā 1. septembrī!

Šajā reizē arī skolēnu pado-
mes pārstāves pasniedza diplomus 
klasēm par piedalīšanos pavasara 
sporta dienā.

Kā norādīja skolas direktore, 
cītīgi un smagi strādājuši ne tikai 
skolēni, bet arī skolotāji. Direktore 
pateicās katram skolotājam, veltot 
viņam nelielu uzskaitījumu ar pa-
veiktajiem darbiem un uzsverot ie-
guldījumu skolas dzīvē un attīstībā.

Pasākuma izskaņā ikviens zālē 
sēdošais varēja baudīt Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama jauniešu dra-
matiskā kolektīva literāri muzikālo 
uzvedumu “Uz ceļa ir vislabāk…”, 
kurā dziedāja un Imanta Ziedoņa 
dzeju deklamēja vidusskolas meite-
nes Krista, Samanta, Liene, Gerda, 
Una un Kristiāna skolotāju Maritas 
Hornas un Aijas Gertsones vadībā.

Pasākuma noslēgumā mūzikas 
skolotāja Dace Bunka visus aicināja 
uzkavēties zālē, lai vienotos kopīgā 
video sveicienā Uldim Marhilevi-
čam dzimšanas dienā! 

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Marita Kurčanova

21. jūnijā pulksten 10 aicina uz

ATVĒRTO DURVjU DiEnU
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Šā mācību gada pēdējās die-
nas rītā Vērgales pamatskolas 
skolēni un skolotāji pulcējās Vēr-
gales kultūras namā, lai atskatītos 
uz aizvadīto periodu un sveiktu 
čaklākos skolēnus. Pēc skolas 
direktora Ginta Jurika uzrunas 
“Cerību balvu” pašiem labāka-
jiem skolēniem pasniedza meto-
diķe kultūras un izglītības jomā 
Silvija Leja. Balvas par augstiem 
sasniegumiem mācībās šogad 
saņēma Sanija Monta BRĒDIĶE, 
Elīna MILTIŅA un Eva VĪTOLIŅA. 
S. Leja ar ziediem sveica arī tos 
Vērgales pamatskolas skolotājus, 
kuri palīdzējuši eksāmenu nori-
sē. Savukārt direktora vietniece 
Anda Blūmane pasniedza diplo-
mus skolēniem, kuri veiksmīgi 
startējuši dažādās olimpiādēs, 

bet skolas direktors pasniedza 
apliecības 1. klases skolēniem par 
peldēšanas iemaņu un peldētpras-
mes  apgūšanu Liepājas Olimpis-
kajā centrā. Tiem skolēniem, kuri 
mācījušies labi un teicami, tiek 
dāvāta iespēja atpūsties izklaides 
kompleksā “Beberliņi” un noska-
tīties Liepājas teātra izrādi.

Šajā mācību gadā labi un tei-
cami mācījušies:

1. klasē – Gustavs Šlanka, 
Ance Libķena, Ralfs Šīmanis, Au-
gusts Akerfelds, Kārlis Novads;

2. klasē – Ralfs Helmšteins, 
Markuss Dmitrijevs, Ance Matiso-
ne, Madara Mizēna, Intars Voitke-
vičs, Rinalds Gulbis;

3. klasē – Madara Brēdiķe, 
Paula Loreta Brēdiķe;

4. klasē – Arnita Aploka, Ro-

berts Indriekus, Mārtiņš Lagz-
diņš, Gundega Matisone, Rihards 
Novads, Reinis Vītoliņš, Raivis 
Zuļģis;

5. klasē – Džeina Šervincka, 
Amanda Trofimova;

6. klasē – Miks Kalējs, Emīls 
Sīpols;

7. klasē – Sanija Monta Brēdi-
ķe, Elīna Miltiņa, Eva Vītoliņa;

8. klasē – Ieva Jēce, Andris Jē-
cis, Paula Pelnēna;

9. klasē – Jānis Dunkers, Elvi-
ta Petrauska, Marija Petrauska.

    Pēc tam visi kopā vēroja 
fotogrāfiju slaidrādi un klausījās 
skolotāju sagatavoto stāstījumu 
par aizvadītā mācību gada svarī-
gākajām norisēm. 

Vita Braže

nomināciju diena Vērgales pamatskolā

sanija Brēdiķe.Elīna miltiņa.Eva Vītoliņa.

1. klase ar apliecībām.
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Pāvilostas vidusskolā 13. 
maijā noskanēja zvans, aicinot 
uz pēdējo mācību stundu 9. un 
12. klases audzēkņus, bet vē-
lāk skolas zālē ikviens varēja 
noklausīties skolēnu pavasara 
atskaites koncertu.

9. un 12. klases skolēniem 
priekšā atbildīgs un saspringts 
laiks, jo pirms skaistā izlaiduma 
jūnijā vēl jānokārto gala eksā-
meni. Kā jau katru gadu, 8. kla-
ses skolēni rīkoja pēdējo zvanu 
9. klases skolēniem ar domu, lai 
devītie pielieto savas zināšanas, 
lai parāda, cik labi pazīst skolu, 
cits citu un savu skolotāju. Viss 
sākās jau pirmajā mācību stun-
dā, kad sadalījām devītos koman-
dās, katrā pa četriem zēniem un 
vienai meitenei.

Tika sagatavoti pieci kon-
trolpunkti, kuros katrā bija pa 
uzdevumam. Kontrolpunkti bija 
jāatrod pēc bildēm, kurās bija 
redzama to atrašanās vieta. Pir-
mais kontrolpunkts bija sporta 
zālē, un uzdevums bija tāds pats 
kā šovā “Es mīlu tevi, Latvija!” 
– iedevām lapu ar aprakstu par 
Kristapu Porziņģi, un katram nā-
kamajam bija jāpastāsta tas, ko 
dzirdēja no iepriekšējā stāstītāja. 
Otrais kontrolpunkts atradās bio-
loģijas klasē, kur bijām salikuši 
uz galda dažādas lietas. Devām 
vienu minūti laika, lai šīs lietas 
apskatītu, un minūti, lai uzzī-
mētu. Trešais kontrolpunkts bija 
mācību virtuvē. Katrai komandas 
meitenei bija jāmāca zēniem sa-
klāt galdu. Meitene tikai runāja, 
bet zēni klāja. Ceturtais kontrol-
punkts bija spoguļu istabu. Šeit 
nu gan bija jāparāda zināšanas, 

jo bija sagatavoti deviņi jautāju-
mi gan par skolu, gan par to, ko 
skolas gados iemācījušies. Pēdē-
jais kontrolpunkts atradās angļu 
valodas klasē pie audzinātājas 
Ilzes Ozoliņas. Ņemot vērā to, ka 
Ilze ir angļu valodas skolotāja, 
nolēmām likt runāt tikai anglis-
ki. Šajā vietā bija jāparāda, cik 
labi katrs pazīst klasesbiedrus 
un skolotāju. Uzvarētāju koman-
dai, protams, bija sagādāta balva. 
Svinīgajā pasākuma daļā teicām 
runu un katram kaklā uzkarinā-
jām zvanu ar domugraudu.

Bet turpinājumā vidussko-
las zālē notika skolēnu pavasara 
atskaites koncerts un varēja ap-
lūkot izstādi ar zēnu mājturības 
stundās  un dizaina pamatu un 
kokapstrādes pulciņā veidotiem 
darbiem.

Koncerts iesākās ar vidussko-
las popgrupas meiteņu dziedāju-
mu, bet to turpināja vidusskolas 
sākumskolas posma koris un 
popgrupa. Šajā reizē ar saviem 
priekšnesumiem uzstājās arī 4. 
klases skolniece Gabriela Vagoti-
ņaVagule un 2. klases audzēkne 
Laila Anna Horna.

Koncerta izskaņā vidusskolas 
direktore Ingūna Griškēviča teica 
paldies par Dānijas viesskolēnu 
uzņemšanu ģimenēs. Bet skolo-
tāja Marita Rolmane pasniedza 
ziedus pensionētajiem skolotā-
jiem, direktorei un tehniskajiem 
darbiniekiem.

 
8. klases skolniece 

Sanija Bērziņa 
un sabiedrisko attiecību 

speciāliste
Marita Kurčanova

Vidusskolā zvans aicina 
uz pēdējo mācību stundu

13. maijā Vērgales pamat-
skolā izskanēja pēdējais skolas 
zvans. 

Jau no paša rīta 9. klases sko-
lēni iesaistījās dažādās aktivitātēs, 
devās arī uz Vērgales pagasta mu-
zeju. Šoreiz muzeja darbinieces 
devītajiem bija sagatavojušas ne-
lielu konkursu, lai pārbaudītu viņu 
zināšanas par Vērgales pagastu. 
Kartē bija jāparāda nosauktās vie-
tas – Vērgales pamatskola, Bebe, 
Saraiķu centrs, Meldijas tilts u.c. 
Devītajiem tika dota lieliska iespē-
ja piedalīties šovā ar nosaukumu 
“Es mīlu tevi, Vērgale!”, kas ļoti 

līdzinājās populārajam TV šovam 
“Es mīlu tevi, Latvija!”. Sevišķi 
interesanti bija spēlēt dzimšanas 
dienas svinību spēli, kurā pa apli 
tiek dota kaste. Kasti tikai tad va-
rēja padot tālāk, kad bija atbildēts 
pareizi uz uzdoto jautājumu. Jau-
tājumi un atbildes bija no Ivetas 
Vanagas grāmatas “Vai tu zini? 1 
jautājums un 366 atbildes. Vērga-
le, Ziemupe, Ploce, Saraiķi, Bebe”. 
Noslēgumā tradicionāli katrs de-
vītklasnieks un audzinātāja Marita 
Kalēja parakstījās uz goda dēļa, sa-
ņēma dāvaniņu un laba vēlējumus, 
ieejot lielajā dzīvē.

Turpinājums bija skolas aktu 
zālē, kur katra klase absolventiem 
bija sagatavojusi apsveikumu. Pro-
tams, bija arī atjautības uzdevumi 
un pārbaudījumi, lai zinātu, vai 
devītie ir sagatavojušies eksāme-
niem. Veiksmi eksāmenos šogad 
vēlējām Danai BLŪMAI, Jānim 
DUNKERAM, Marijai PETRAUS-
KAI, Elvitai PETRAUSKAI, Danam 
SILAM, Amandai RUMPEI, Tomam 
RUMPIM, Markusam GEDMINAM, 
Samantai KALNIŠĶEI un Ralfam 
KLĀSĒNAM!

 
Vita Braže 

Pēdējais zvans Vērgales pamatskolā

9. maijā Aizputes pilsētas 
stadionā norisinājās starp-
novadu sporta spēles vieglat-
lētikā skolēniem. Pāvilostas 
vidusskolu šajā pasākumā pār-
stāvēja 17 jaunie sportisti.

 Sacensību dalībniekiem un 
tiesnešiem papildu grūtības sa-
gādāja nelabvēlīgie laika apstāk-
ļi: gandrīz nepārtraukti sniga un 
pūta spēcīgs vējš, sektorus klāja 
dubļi un ūdens peļķes. Drēgnajā 
dienā no mūsējiem labākos re-
zultātus sasniedza tie, kuriem 
bija lielāka iepriekšēja dažādu 
sacensību pieredze. 

Par trīskārtēju sporta spēļu 
laureātu kļuva 9. klases audzēk-
nis Gints Šulcs, uzvarot šķēpa 
mešanā, ieņemot 2. vietu lodes 
grūšanā un 3. vietu diska meša-
nā B grupas zēniem.

 Divas medaļas izcīnīja cits 9. 
klases audzēknis Leo Kiričenko. 
Viņam sudrabs diska mešanā un 
bronza lodes grūšanā B grupas 
zēnu konkurencē. 

Kārtējo reizi savu varēšanu 
starpskolu vieglatlētu forumā 
apliecināja Kārlis Rudzājs no 11. 

klases, iegūstot 2. vietu šķēpa 
mešanā un 3. vietu lodes grūšanā 
starp A grupas jauniešiem. 

Pirmo reizi starpnovadu skolē-
nu sporta spēļu sacensībās viegl-
atlētikā laureātu pulkā iekļuva 7. 
klases skolniece Marta Zamarīte. 
Viņai sudraba medaļa augstlēkša-
nā C grupas meitenēm. 

Tāpat pirmo reizi godalgotas 
vietas šāda ranga sacensībās arī 
Sārai Jasmīnai Vezjukai no 6. kla-
ses un Ramonai Tīnai Rolmanei 
no 5. klases. Sārai Jasmīnai 3. 
vieta šķēpa mešanā un Ramonai 
Tīnai 3. vieta 400 m skrējienā D 
grupas meiteņu konkurencē.                                                                                                    

Vairāki mūsu jaunie vieglat-
lēti sacensībās atradās soļa vai 
divu soļu attālumā no goda pje-
destāla, ierindojoties ceturtajā 
vai piektajā vietā. Un kopumā 
jāsaka: lai arī mūsu vieglatlētu 
komanda šogad startēja stipri at-
jauninātā sastāvā, tika atkārtots 
pagājušā gada sasniegums – ie-
gūtas 10 dažāda kaluma medaļas.

Sporta skolotājs 
Zintis Vīgulis

VIEGLATLĒTIKĀ ATKAL 

10 mEDAĻAs
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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 jūlija izdevumam 
jāiesniedz līdz 2017. gada 29. jūnijam.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā 
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1400 eksemplāru. 
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

Sveicam nozīmīgās 
dzīves jubilejās 

jūNIjĀ DzImuŠOS 
Pāvilostas novada 

iedzīvotājus!

No vasaras mācies mūžu dzīvot –
Mācies krāsas un siltumu krāt,
Katram dzīvotam mirklim
Pieliekot mīļumu klāt.

/Ā. Elksne/

PĀVILOSTAS PILSēTĀ
 
Elizabeti MATISONI – 93
Ligitu Lidiju ĢĒĢERI – 88
Irēnu GRETKAUSKU – 84
Āriju KRIEVIŅU – 84
Rūtu RUDOLFU – 84
Zelmu DMITRIJEVU – 81
Ritu FLANDERI – 80
Jevgeņiju ANDREJEVU – 75
Nikolaju JAKOVĻEVU – 75
Austru VAGOTIŅUVAGULI – 75
Līgu PUTNU – 60
Baibu TRAUTMANI – 60
Ainaru GĀLIŅU, Igoru 
JAKOVĻEVU, Ligitu MEŅĢI, 
Aigaru VASKOPU, Kristapu 
KLAKU, Sindiju MOŽENOVU

VēRGALES PAGASTĀ

Veltu BERGSONI – 93
Augusti Tatjanu NOVIKU – 85
Dzidru VĪTOLU – 84
Ainu Annu ĪVIŅU – 83
Janinu PETRAUSKAITI – 83
Albertu KVIESI – 82
Lūciju Malvīni GLEZERI – 80
Jāni ZVIRBULI – 80
Veltu BITENIECI – 75
Imantu PORIŅU – 75
Alfredu TREIMANI – 75
Veltu VEIDELI – 75
Ņinu APANASEVIČU – 60
Ilgvaru BETHERU – 60

Ainu BĀDERI, Sanitu 
DUNKERI, Gunti PORIŅU, 
Kristapu KLEINŠMITU, 
Edgaru LIEPNIEKU, 
Jāni ALMANI, Endiju ARESTU, 
Paulu DĒVICU

SAKAS PAGASTĀ

Vilmu KREICBERGU – 88
Mildu ARBIDĀNI – 87
Āriju VASIĻJEVU – 85
Silviju DRAUGU – 70 
Ivetu GRUNDMANI, Tatjanu 
VEŠŅAKOVU, Sandu VĪKSNI, 
Mārtiņu RAČI 

Sirsnīgi sveicam arī pārējos novadniekus, 
kuri dzimuši šajā mēnesī!

www.pavilosta.lv

Nolīst asara, sažņaudzas vaigs,
Pienāk nesauktais ardievu laiks.

(H. Dorbe)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Marinai 

Raubēnai un Mirdzai Sīpolai, vīru un 
dēlu 

ANDI SīPOLU 
Aizsaulē pavadot. 

Vērgales pagasta 
PII “Kastanītis” kolektīvs 

Lai tev dzimtās zemes vēji
Klusu miera dziesmu dzied.

(J. Silazars)
Pāvilostas novada pašvaldība izsaka 

līdzjūtību Mirdzai Sīpolai, dēlu 
ANDI SīPOLU 

smilšu kalniņā pavadot.

Tai tālā pļavā, kur atmiņas zied, 
Tur mani jūs vienmēr satiksiet. 

(I. Rudene)
 Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

ģimenei, 
ANDI SīPOLU 

pāragri zaudējot. 
SIA “Alumax Group” kolektīvs

LīDZJŪTībAS

Juristes novada iedzīvotājiem 
juridiskās konsultācijas sniegs 2017. gada 29. jūnijā:

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

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

PāViLOsTā
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 20. jūnijam skatāma 

mākslinieces Agneses Liping gleznu izstāde “Pāvilostas pērles”. 
l Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. 

stāvā, Pāvilostā) no 3. jūnija līdz 30. jūlijam aplūkojama Vijas Bernā-
tes akvareļu izstāde “miniatūras”.

l Pāvilostas bibliotēkā līdz jūnija beigām ir iespējams apskatīt pā-
vilostnieka Gata Štokmaņa privātkolekciju “Vieta, kur pat ķeizars 
kājām iet...”.

l Pāvilostas Upesmuižas parka estrādē 23. jūnijā plkst. 
18.00 Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātra izrāde pēc A. 
Griguļa darba motīviem “nekur tā neiet kā pasaulē”. Režisore Marita 
Horna. Lomās: Oskars Glezers, Dace Bunka, Silva Vārsberga, Daiga 
Cābele, Anna Kaže, Dzintra Vērniece, Gatis Štokmanis, Ģirts Vagotiņš 
– Vagulis, Einārs Vārsbergs, Edijs Ermsons, Tinro Ķeiris, Terēze Cābele, 
Andra Lanka, Juris Ūdriņš, Agnis Aizstrauts, Normunds Dunkers, Gints 
Šulcs. Ieeja par ziedojumiem. Savukārt plkst. 22.00 lielā ugunskura 
iedegšana un zaļumballe līdz rīta gaismai kopā ar grupu “Piemare”. 
Ieeja bez maksas.

l Pāvilostas Upesmuižas parka estrādē 30. jūlijā plkst. 18.00 
uzstāsies mūziķi Lorencs un Andrea Švarci ar Alpu ragu no Šveices. 
Neparasta mūzika un nedzirdēti dzīvesstāsti ar saturīgu vēstījumu. Ik-
viens laipni aicināts! Ieeja bez maksas.

sAKā
l Ulmales bibliotēkā līdz 21. jūnijam ir apskatāma Aijas Barsu-

kovas darināto dzintara rotaslietu izstāde. Apmeklētāji aicināti ap-
skatīt izstādi bibliotēkas darba laikā: pirmdienās un trešdienās no plkst. 
8.00 līdz 18.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00.

VĒRGALĒ
l 14. jūnijā plkst. 12.00 Vērgales kapsētā pie piemiņas akmens 

notiks ATCEREs BRĪDis komunistiskā genocīda upuru piemiņai.
l Arvien straujāk tuvojas vasaras saulgrieži, kad diena ir visgarā-

kā un nakts visīsākā. Tie ir latviešu ražības un auglības, un gaismas 
svētki. Svētki ar ozolu vainagiem un meijām, sieru un alus kausiem, 
dziesmām un ugunskuriem, papardes zieda meklēšanu un…Tie ir svēt-
ki kopā ar ģimeni, ar draugiem un radiem, ar kaimiņiem, ar novadnie-
kiem un ciemiņiem. 21. jūnija vakarā aicinām visus pie Vērgales 
kultūras nama uz vasaras saulgriežiem. Sauli sveicināsim ar Vēr-
gales kultūras nama VPDK “Vērgalīte” un pamatskolas vecāko klašu 
kolektīva dejotāju dejām un ansambļa “Vakarvējš” dziesmām, bet tieši 
Līgo vakarā, 23. jūnijā, plkst. 22.30 Vērgales muzikanti visus aicina 
uz muižas laukumu, lai lustīgā zaļumballē sagaidītu saulīti uzaustam. 
Šajā naktī visus līgotājus sildīs jāņuguns liesmas, bet, ja līs lietus, tad 
tas būs vissiltākais lietus! 

ZiEmUPĒ
l Līdz 1. jūlijam Ziemupes tautas namā apskatāma alus kau-

su izstāde. Pie mums atceļojuši dažādu reģionu, dažādu tautu, dažā-
du laiku un dažādu materiālu alus kausi, kopskaitā ap 150, ir krūzes, 
mucas, muciņas un glāzes. Tiem pievienojušās alus pudeļu etiķetes, 
glāžu paliktņi, pudeļu korķi. Vistālāko ceļu mērojis kauss no Lasvega-
sas. Izstādes eksponātus uz laiku mums aizdeva labi ļaudis no Liepā-
jas, Saraiķiem, Vērgales un, protams, – Ziemupes. Visu izstāstīt nevar, 
jānāk un jāapskata pašiem. “Jo alus – tā ir lieta, latvietis ko ciena. To 
goda vietā vienmēr nolicis!” – tā dzied Normunds Rutulis.

l 20. jūnijā plkst. 21.00 Ziemupes jūrmalā tiks svinēti vasaras 
saulgrieži! Gatavošanās un pošanās Ziemupes jūrmalā notiks visas 
dienas garumā, bet svētkus svinēsim un jāņubērnus gaidīsim no plkst. 
21.00 ar kopīgu sadziedāšanos, saules pavadīšanu, uguns kuršanu. 
Naktī būs iespēja nopērties paparžu un jāņzāļu pirtī, ļauties skaistuma 
rituāliem, līdz sagaidīsim sauli uzaustam (vārtīšanās rīta rasā un kailās 
pusnakts peldes katra paša ziņā). Līdzi ņemt cienastu (kopīgajam mie-
lastam), pagājušā gada vainagu vai jāņuzāles, dvieli, gaismekli (sveci 
vai lāpu, lukturiburkturi), 20 cm garu vītnes fragmentiņu kopējai vītnei 
ap ugunskuru, malkas pagali. Vasaras saulgriežu burvību ir grūti rak-
sturot. Bet tas ir kas netverami tverams. Izbaudāms un izdzīvojams. 
Tiem nav recepšu vai striktu scenāriju. Manuprāt, mūsu saulgrieži ar 
to vienmēr ir atšķīrušies. Tā ir ļaušanās sajūtai un kopējam plūdumam. 
Atceries, ka, ciemojoties pie mums Ziemupes jūrmalā, tu esi daļa no 
pasākuma. Mirklis rada notikumu, un notikumi rodas mirklī! Ļaujies! 
Ģērbieties atbilstoši laikapstākļiem, vienmēr labāk kaut ko ir novilkt, 
nevis drebināties visu vakaru – nakti – rītu! Īpašie viesi būsim mēs paši 
un mūsu dabas bērna gars!

PāViLOsTAs nOVADA PAsāKUmi 
KULTūRAs iEsTāDĒs

ZināŠAnAi
Pāvilostas aptieka no 1. jūnija līdz 31. augustam strādās arī sestdienās 

no plkst. 9.00 līdz 15.00!

ATVAĻinājUmi
Gunta KLEINŠMITE būs atvaļinājumā no 12. jūnija uz trīs nedēļām. 

Dakteris Juris KRAĢIS (Vērgalē) būs atvaļinājumā no 17. jūlija līdz 13. augus-
tam.

Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS atvaļinājumā no 5. 
līdz 18. jūnijam.

Pāvilostas novada būvvaldes vadītājs, arhitekts Jānis GRUNDBERGS būs 
atvaļinājumā 12., 15., 16. jūnijā un no 19. līdz 29. jūnijam.

UZmAnĪBU
Ziemupes un saraiķu iedzīvotājiem TRAnsPORTU nokļūšanai pie 

ģimenes ārsta Vērgalē pieteikt bibliotēkās pie Dainas (tel. 29437166) un  
Ingūnas (tel. 26829626) līdz katras nedēļas pirmdienai!

PATEiCĪBA
Skolotāja Iveta Vanaga, 4. klases skolēni un citi interesenti saka lielu 

Paldies Gunai Kviesei par aizraujošo stāstījumu “Ceļojums pa Jaunzēlandi”.

Agnesi Jēkabsoni un Vitāliju kraukli 
ar meitas līVas piedzimšanu! 

Sveicam

mūžĪBĀ 
Pāvilostā

iniTA sPRūDE 
(dzim. 1965. g.)

Sakas pagastā

DZiDRA GAiLE 
(dzim. 1931. g.)

Vērgales pagastā

ARnOLDs PORiņŠ 
(dzim. 1934. g.) 

āRijA BALODE 
(dzim. 1947. g.)

AnDis sĪPOLs 
(dzim. 1964. g.)

Felicitu jANSONI-BuKĀTI un Ilmāru ČuKuRu 
Eviju mIĶELSONI un Aināru SPūLI 

Sabīni BuKŠu un Aleksandru žINKO

Sveicam kāzu dienā!


