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Arī šogad jūnijā Liepājas un novadu 
pensionāri ielīgoja Jāņus. Pēc astoņu 
gadu pārtraukuma 16. jūnijā tas atkal 
notika Pāvilostas Upesmuižas parka es-
trādē.

Ielīgošanas pasākumā pulcējās ļaudis 
no Liepājas, Saldus un Kuldīgas pilsētām, 
Aizputes, Grobiņas, Nīcas, Durbes, Prieku-
les un Brocēnu novadiem, kā arī Vērgales, 
Medzes un Cīravas pagastiem, kopumā 
pulcējot 22 kolektīvus ar vairāk nekā 300 
līgotājiem.

Pasākumu atklāja Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, 
turpināja Liepājas Pensionāru biedrības 
vadītāja Astrīda Vērdiņa, pastāstot, ka šo-
gad senioru Jāņu ielīgošanas pasākumam 
aprit nu jau 25 gadi. Ilggadējais Liepājas 
Pensionāru biedrības valdes priekšsēdē-
tājs Arnolds Upmalis pirms 25 gadiem 
sapulcināja Liepājas rajona pensionārus 
un ar vilcienu tos atveda uz Saku, kur 
visu dienu dziedāja un dejoja. Tā bez pār-
traukuma ik gadu šo pasākumu organizē 
Liepājas Pensionāru biedrība. Ar svētku 
sveicienu sanākušos seniorus un citus 
koncerta klausītājus sveica arī Liepājas 
domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, 
kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vit-
kovskis.

Jāņu ieskandināšanas pasākumā pie-
dalījās Liepājas Tautas mākslas un kultū-
ras centra folkloras kopa “Vēlava”, vokālais 
ansamblis “Vakarvējš” no Vērgales, Dur-
bes vokālais ansamblis “Mežābele”, Aiz-
putes vokālais ansamblis “Uzmet garu”, 
Brocēnu deju kolektīvs “Dzirnaviņas”, 
Nīcas vokālais ansamblis “Sentiments”, 
Grobiņas vīru vokālais ansamblis “Tev”, 
vokālais ansamblis “Kurzemīte” no Liepā-
jas, Priekules vokālais ansamblis “Zilais 
lakatiņš”, Kuldīgas deju kolektīvs “Mada-

Seniori ielīgo Pāvilostā!

ra”, Jaunlutriņu deju kolektīvs “Senlejas”, 
Karostas vokālais ansamblis “Pīlādzītis”, 
Liepājas deju kopa “Rietumvējš”, Poļu 
biedrības vokālais ansamblis “Burštinki”, 
Grobiņas vokālais ansamblis “Tev”, Kul-
dīgas akordeonistu ansamblis, Medzes 
vokālais ansamblis “Harmonija”, Liepājas 
vokālais ansamblis “Dzirkstele”, Cīravas 
vokālais ansamblis “Priekā”, Priekules 
senioru deju kolektīvs “Valceris”, Liepājas 
vokālais ansamblis “Labākie gadi”.

Ielīgošanu vadīja atraktīvais, jautrais 
un vienmēr pozitīvais aktieris Jānis Dreib-
lats, bet pēc koncerta ikviens varēja ļau-
ties deju ritmiem muzikanta Valda Aivara 
pavadījumā.

 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Gunita Vērnie-
ce. Sēdē piedalījās jaunievēlētie Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis 
BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš DĒVICS, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, 
Zane MEŽAVILKA un Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki – pašvaldības galvenā grā-
matvede Inguna BLAUBĀRDE, pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE, pašvaldības 
izpilddirektors Alfrēds MAGONE, pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Ildze Agita BALODE, paš-
valdības grāmatvede Inese SEMENKOVA un pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Mari-
ta KURČANOVA. Citi sēdes apmeklētāji – reģionālā laikraksta “Kurzemes Vārds” pārstāvji Ilze 
ŠĶIETNIECE un Egons ZĪVERTS, reģionālā laikraksta “Kursas Laiks” pārstāvji Jānis GOLDBERGS 
un Dainis ĢELZIS. Sēdi protokolēja novada vēlēšanu komisijas sekretāre Mudīte ZAMARĪTE. 
Sēdē tika izskatīti 2 darba kārtības punkti. 

â Izveidoja Balsu skaitīšanas komisiju novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām. Novada 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Gunita Vērniece informēja par kārtību, kādā izveidojama balsu 
skaitīšanas komisija un ierosināja izvirzīt kandidātus komisijas sastāvam. Novada vēlēšanu komi-
sijas priekšsēdētāja ierosināja balsu skaitīšanas komisiju izveidot no klātesošajiem pašvaldības 
darbiniekiem – I. Blaubārde, I. A. Balode, I. Semenkova. Citi ierosinājumi un priekšlikumi netika 
saņemti. Deviņiem deputātiem balsojot par, Pāvilostas novada dome nolēma izveidot balsu skai-
tīšanas komisiju šādā sastāvā: Inguna Blaubārde; Ildze Agita Balode un Inese Semenkova.

â Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Novada vēlēšanu komisijas priekšsē-
dētāja Gunita Vērniece ierosināja izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja amatam. De-
putāts Gints Juriks no vēlētāju apvienības “Mēs savam novadam” par kandidātu novada domes 
priekšsēdētāja amatam izvirzīja deputātu Uldi Kristapsonu. Deputāte Zane Mežavilka no vēlētāju 
apvienības “Vienoti novada attīstībai” par kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam izvir-
zīja deputātu Ralfu Jenertu. Citi priekšlikumi netika saņemti. 

Kandidāts Uldis Kristapsons ir ieguvis šādu balsu sadalījumu: “PAR” 6 balsis: A. Barsukovs, 
G. Brēdiķis, V. Cielava, G. Juriks, U. Kristapsons, A. Zaļkalns, “PRET” – 3 balsis: M. Dēvics, R. 
Jenerts, Z. Mežavilka. Kandidāts Ralfs Jenerts ir ieguvis šādu balsu sadalījumu: “PAR” – 3 balsis: 
M. Dēvics, R. Jenerts, Z. Mežavilka, “PRET” – 6 balsis: A. Barsukovs, G. Brēdiķis, V. Cielava, G. 
Juriks, U. Kristapsons, A. Zaļkalns. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 19. panta trešo un 
ceturto daļu, 21. panta pirmās daļas 10. punktu un 40. panta ceturto daļu, balsu skaitīšanas re-
zultātiem, Pāvilostas novada domei atklāti balsojot, par Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju 
ievēlēja Uldi Kristapsonu.

Sēdes vadīšanu pārņem Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sē-
des protokolēšanu pārņem pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons ierosināja apstiprināt šādu turp-
māko darba kārtību:

l Novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
l Novada domes komiteju izveidošana un locekļu ievēlēšana.

â Novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons ierosināja izvirzīt kandidātus novada do-
mes priekšsēdētāja vietnieka amatam. Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons no vēlēšanu ap-
vienības “Mēs savam novadam” par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam 
izvirzīja deputātu Andri Zaļkalnu. Deputāte Zane Mežavilka no vēlēšanu apvienības “Vienoti no-
vada attīstībai” par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzīja deputātu 
Ralfu Jenertu. Kandidāts Andris Zaļkalns ir ieguvis šādu balsu sadalījumu: “PAR” 6 balsis: A. 
Barsukovs, G. Brēdiķis, V. Cielava, G. Juriks, U. Kristapsons, A. Zaļkalns,  “PRET” 3 balsis: M. Dē-
vics, R. Jenerts, Z. Mežavilka. Kandidāts Ralfs Jenerts ir ieguvis šādu balsu sadalījumu: “PAR” 3 
balsis: M. Dēvics, R. Jenerts, Z. Mežavilka, “PRET” 6 balsis: A. Barsukovs, G. Brēdiķis, V. Cielava, 
G. Juriks, U. Kristapsons, A. Zaļkalns. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20. panta otro 
daļu, 21. panta pirmās daļas 10. punktu un 40. panta ceturto daļu, balsu skaitīšanas rezultātiem, 
Pāvilostas novada domei atklāti balsojot, par Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieku 
ievēlēja Andri Zaļkalnu.

â Pāvilostas novada dome nolēma izveidot:
l Finanšu komiteju  piecu locekļu sastāvā;
l Sociālo jautājumu komiteju trīs locekļu sastāvā;
l Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju trīs locekļu sastāvā;
l Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautāju-

mu komiteju piecu locekļu sastāvā. 
Uzdeva pašvaldības kancelejas vadītājai Aritai Mūrniecei līdz kārtējai finanšu komitejas sēdei 

sagatavot Pāvilostas novada domes saistošo noteikumu “Pāvilostas novada pašvaldības noli-
kums” projektu jaunā redakcijā.  

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons aicināja izvirzīt kandidatūras finanšu komitejas sa-
stāvam un informēja par likuma normu, kas nosaka domes priekšsēdētāja pārstāvniecību Finan-
šu komitejā. Finanšu komitejas sastāvā ievēlēti deputāti – Uldis Kristapsons; Gints Juriks; Gatis 
Brēdiķis; Ralfs Jenerts; Zane Mežavilka.

Sociālo jautājumu komitejas sastāvā ievēlēti deputāti – Vita Cielava; Gatis Brēdiķis; Mārtiņš 
Dēvics.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā ievēlēti deputāti – Gints Juriks; 
Aldis Barsukovs; Zane Mežavilka.

Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu 
komitejas sastāvā ievēlēti deputāti – Andris Zaļkalns; Vita Cielava; Aldis Barsukovs; Gatis Brēdi-
ķis; Ralfs Jenerts.

2017. gAdA 29. jūnijā PāviloStā notikA 
kārtējā domeS Sēde.

Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS, Pāvilostas no-
vada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš DĒVICS, Ralfs 
JENERTS, Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA un Andris ZAĻKALNS, pašvaldības darbinieki – paš-
valdības galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE, pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, 
Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita 
SPRUDZĀNE, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. Citi sēdes ap-

2017. gAdA 20. jūnijā PāviloStā notikA 
domeS Sēde, 

kuru SASAucA PāviloStAS novAdA PAšvAldībAS vēlēšAnu 
komiSijAS PriekšSēdētājA gunitA vērniece.

meklētāji – Vērgales zvejnieku apvienības pārstāvis Agnis MEĻĶIS. Sēdi protokolēja pašvaldības 
kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīts 31 darba kārtības jautājums.

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada saistošos noteikumus Nr. 5 “Pāvil
ostas novada pašvaldības nolikums”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas. Ar Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada saistošo noteikumu Nr. 5 “Pāvilostas 
novada pašvaldības nolikums” spēkā stāšanos spēku zaudē Pāvilostas novada pašvaldības 2013. 
gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 20.

â Apstiprināja Pāvilostas novada domes Finanšu komitejas nolikumu.
â Apstiprināja Pāvilostas novada domes Sociālo jautājumu komitejas nolikumu.
â Apstiprināja Pāvilostas novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

nolikumu.
â Apstiprināja Pāvilostas novada domes Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, ziv-

saimniecības un saimniecisko jautājumu komitejas nolikumu.
â Noteica pieteikumu pieņemšanas termiņu līdz 2017. gada 19. jūlija plkst. 16.00, darbam 

sekojošās Pāvilostas novada domes komisijās: Administratīvā komisija, Iepirkumu komisija, Koku 
ciršanas komisija, Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisija un Vēlēšanu komi-
sija.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”11. 
pantu, deputāte Zane Mežavilka lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Nolēma neaprēķināt un neiz-
maksāt atalgojumu par deputāta pienākumu pildīšanu Zanei Mežavilkai līdz 2017. gada 1. oktob-
rim.

â Nolēma nepiešķirt finansējumu biedrībai “Nigestes amatniecības nams”.
â Atzina par bezcerīgu parādu un nolēma norakstīt no Pāvilostas novada pašvaldības bilan-

ces parādnieka SIA “REMA KOKAUDZĒTAVA”, reģ. Nr. 40003495331 nodokļa parādu 217,43 EUR 
apmērā sakarā ar parādnieka izslēgšanu no komercreģistra un likvidāciju. Lēmuma izpildi uzdeva 
Pāvilostas novada pašvaldības galvenajai grāmatvedei. Atsauca pieteikumu par nodokļu parāda 
piedziņu zvērinātam tiesu izpildītājam A. Sporem.

â Nolēma neatcelt nekustamā īpašuma nodokli par neapstrādāto lauksaimniecības zemi 
2013. gadā par summu, kas uz 29.06.2017. sastāda 108,68 eiro.

â Nolēma pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.35 ar vienu personu un dzīvojamās 
telpas īres līgumu Nr.31 ar vienu personu, tos precizējot. Pēc dzīvojamās telpas īres līgumu pār-
slēgšanas uzdeva veikt maksājumu pārrēķinus par dzīvokļiem.

â Izsludināja konkursu “Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā – 2017”. Apstiprināja konkursa 
nolikumu un vērtēšanas komisijas sastāvu. (Skat. 6. lpp.).

â Nolēma pārņemt nekustamo īpašumu Meža ielā 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, Pāvilos-
tas novada pašvaldības īpašumā, likumā “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4., 5. un 6. 
pantā noteikto funkciju realizēšanu.

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Lakati”, Sakas pagastā, Pāvil
ostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Piešķīra nosaukumus/adreses un noteica nekustamo 
īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadastra 
apzīmējums

Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas plāno-

jumam 

64860030213

10,5
(vairāk vai 
mazāk)

saglabāt nosaukumu/
adresi  “Lakati”, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā

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

64860030214

7,5
(vairāk vai 
mazāk)

piešķirt nosaukumu 
“Mežlakati”, Sakas pagas-
tā, Pāvilostas novadā

0201
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

Priekšlikums projektēto zemes vienību Nr.1 (nosaukums “Lakati”) un Nr.2 (nosaukums 
“Mežlakati”) īpašniekiem, pēc zemes ierīcības projekta īstenošanas, uzdeva noslēgt vieno-
šanos par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu uz apvidū esošo ceļa teritoriju ar nekustamā 
īpašuma “Jaunarāji” īpašniekiem. Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 22. panta pirmo daļu 
zemes ierīcības projekts un tā grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības pro-
jekta apstiprināšanas. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli 
uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta 
zemesgrāmatā.

â Piekrita nekustamā īpašuma Dārza ielā 3, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 
sadalīšanai un atdalīt no tā zemes vienību 15,9 ha, piešķirot jaunu nosaukumu “Stabules”, Sa-
raiķi, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Zemes vienībai 15,9 ha saglabāt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 
0101. Nekustamā īpašuma Dārza ielā 3, Saraiķi, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā 
paliekošajām zemes vienībām 3,7 ha, 0,5490 ha, 2,2 ha un 0,1380 ha, saglabāt nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM 
kods 0101.

â Nolēma mainīt adresi no “Liekņi” dz. 5/6, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads uz adresi 
“Liekņi”  5, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads un “Liekņi”  6, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads.

â Piešķīra adresi zemes vienībai “Vasarnieki” 20, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, LV3463. Piešķīra vasaras mājai un saimniecības ēkai, kas atrodas uz zemes gabala “Va-
sarnieki” 20, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, adresi “Vasarnieki” 20, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV3463. 

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

â Atlika jautājumu par dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu izskatīšanu uz jūlija sēdi. Uzdeva 
Pāvilostas novada Sociālā dienesta vadītājai I. A. Balodei, pansionāta vadītājai un personas ģi-
menes ārstam lūgt atzinumu par personas veselības stāvokli un spēju patstāvīgi dzīvot atsevišķi, 
bez aprūpējošā personāla uzraudzības.

â Pagarināja 08.11.2012. Zemes nomas līgumā Nr.98, kas noslēgts starp Pāvilostas novada 
pašvaldību un vienu personu, noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 2022. gada 28. jūnijam. 

â Uzdeva pašvaldības juristēm sagatavot pārjaunojuma līgumu 08.08.2012. zemes no-
mas līgumam Nr. 81, ietverot nosacījumu par parāda nomaksu 10 darba dienu laikā, zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 64860040117 platībā 4,6 ha, 64860040157 platībā 1,8 
ha, 64860040211 platībā 3,5 ha, 64860040096 platībā 6,8 ha, 64860040077 platībā 2,2 ha, 
64860100017 platībā 4,5 ha, un noteica termiņu līdz 2022. gada 28. jūnijam. Nolēma slēgt zemes 
nomas līgumu uz 5 gadiem uz zemes vienību platībā 14,1 ha, pie nosacījuma, ka noteiktajā termi-
ņā tiek segts nomas maksas parāds. Noteica nomas maksu 2 % no kadastrālās vērtības plus PVN 
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Līdz 2017. gada 19. jūlija plkst.16.00 var iesniegt pieteikumus darbam  Pāvilostas no-
vada vēlēšanu komisijā, kuras personālsastāvs tiks apstiprināts 2017. gada 27. jūlija Pā-
vilostas novada domes sēdē. Komisijas locekļu kandidatūras pieteikums ir iesniedzams 
Pāvilostas novada pašvaldības kancelejā.

Tiesības izvirzīt un pieteikt pārstāvjus darbam Pāvilostas novada vēlēšanu komisijā 
ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrētām partijām vai partiju apvienībām, attiecīgās do-
mes deputātiem, kā arī vēlētāju grupām, kuru sastāvā ir vismaz 10 balsstiesīgi Latvijas 
pilsoņi. 

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu 
valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. 

Saskaņā ar likuma “Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēša-
nu iecirkņu komisiju likums” 8. pantu pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa 
kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija 
(nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pie-
teikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas 
kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā 
likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot 
savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam 
pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas 
lēmuma. 

Iesniegumu var iesniegt brīvā formā, norādot nepieciešamo informāciju vai arī aizpil-
dot sagatavoto veidlapu, kas ir pieejama Pāvilostas novada pašvaldībā un Vērgales pagas-
ta pārvaldē, www.pavilosta.lv.

iZSludinātA PieteikšAnāS uZ PāviloStAS 
novAdA domeS vēlēšAnu komiSiju

PirmPirkumA tieSībAS
Pašvaldība jūnijā atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekustamiem īpašumiem:
“ezīši”, vērgales pagastā, 16,9 ha platībā;
“Ziedumežs”, vērgales pagastā, 20,1 ha platībā;
“traktori”, Sakas pagastā, 20,3 ha platībā;
krasta iela 18, Pāvilostā, 1505 m2 platībā;
“laidorgas”, Sakas pagastā, 49,41 ha platībā;
“ozoliņi”, Sakas pagastā, 2,7 ha platībā;
“Saltvalki”, vērgales pagastā, 1,20 ha platībā;
“eglaines”, vērgales pagastā, 8,26 ha platībā;
“Staltbrieži”, vērgales pagastā, 4,9 ha platībā;
“Pūpoli”,  vērgales pagastā, 4,0036 ha platībā.

Pāvilostas novada vēlēšanu komisija informē: Pāvilostas novadā no 2328 balsstiesī-
gajiem iedzīvotājiem vēlēšanās piedalījušies 1188 vēlētāji, derīgās vēlēšanu aploksnes 
1188, derīgās vēlēšanu zīmes – 1165.

Jauno Pāvilostas novada domes sastāvu veidos 6 deputāti no saraksta “Mēs savam 
novadam” – Uldis KRISTAPSONS, Gatis BRĒDIĶIS, Aldis BARSUKOVS, Gints JURIKS, 
Vita CIELAVA, Andris ZAĻKALNS, 3 deputāti no saraksta “Vienoti novada attīstībai” – 
Ralfs JENERTS, Zane MEŽAVILKA, Mārtiņš DĒVICS.

Sīkāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas vietnē: www.cvk.lv.
 Paldies visiem vēlētājiem, kuri bija aktīvi, piedalījās vēlēšanās un izteica savu vie-

dokli!

Piezīme: balsis aprēķina, no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot 
plusus.

Pāvilostas novada vēlēšanu komisija

SArAkStS “mēS SAvAm novAdAm”
DERĪGĀS ZĪMES: 793 (66,75%) IEVĒLĒTI: 6

Nr. sarakstā Vārds, uzvārds Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.

1 Uldis Kristapsons 434 60 1167 1

7 Gatis Brēdiķis 144 67 870 2

3 Aldis Barsukovs 148 85 856 3

10 Gints Juriks 145 86 852 4

8 Vita Cielava 141 89 845 5

12 Andris Zaļkalns 172 126 839 6

2 Edijs Aploks 115 97 811 7

11 Sintija Spriņģe 93 110 776 8

4 Dace Baumane 85 106 772 9

6 Skaidrīte Blūma 83 116 760 10

5 Baiba Blaubārde 111 147 757 11

9 Ēriks Erleckis 52 152 693 12

Nr. sarakstā Vārds, uzvārds Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.

1 Ralfs Jenerts 156 24 504 1

3 Zane Mežavilka 105 32 445 2

4 Mārtiņš Dēvics 104 32 444 3

10 Ārija Paipa 83 31 424 4

5 Imants Vinters 73 39 406 5

6 Elmārs Šēns 67 37 402 6

11 Aldis Strazdiņš 71 42 401 7

2 Irina Kurčanova 81 68 385 8

9 Ritvars Zītars 59 53 378 9

7 Arta Bunka 71 69 374 10

8 Daiga Enkuzena 62 71 363 11

SArAkStS “vienoti novAdA AttīStībAi”
DERĪGĀS ZĪMES: 372 (31,31%) IEVĒLĒTI: 3

2017. gAdA 3. jūnijA 
PAšvAldību vēlēšAnu reZultāti

sekojošām zemes vienībām 64860040077 platībā 2,2 ha, 64860040157 platībā 1,8 ha. Noteica 
nomas maksu 3 % no kadastrālās vērtības plus PVN sekojošām zemes vienībām 64860040096 
platībā 6,8 ha, 64860040117 platībā 4,6 ha, 64860040211 platībā 3,5 ha, 64860040116 platībā 
14,1 ha. Papildus nomas maksai uzdeva nomniekam maksāt nekustamā īpašuma nodokli.

â Nolēma slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar vienu personu dzīvojamās ēkas uztu-
rēšanai “Alkšņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, platībā 2,35 ha. Noteica, ka zemes nomas 
termiņš ir no 29.06.2017. līdz 28.06.2027. Noteica, ka zemes nomas maksa ir 0,5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības. Papildus nomas maksai nomnieks maksā spēkā esošajos norma-
tīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa likmi un nekustamā īpašuma nodokli par 
iznomāto zemi. Uzdeva slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes. 
Nolēma ierakstīt pašvaldības piekritīgo zemi “Alkšņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, ze-
mesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

â Nolēma slēgt uz 5 gadiem nomas līgumu uz nekustamā īpašuma “Stallīši” nedzīvojamo 
telpu Nr.15. Zemes nomas maksu gadā noteica 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
Uzdeva nomniekam papildus nomas maksai iznomātājam maksāt normatīvajos aktos noteiktos 
nodokļus.

â Atklāti balsojot “PAR” 6 deputātiem un atturoties 3 deputātiem, Pāvilostas novada 
dome nolēma piešķirt vienai personai 1 zivju tīkla rīku limitu. Nolēma zvejas tiesības iznomāt 
pašpatēriņa zvejai no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 31. decembrim un nomas maksu 
samaksāt pirms zvejas tiesību nomas līguma protokola saņemšanas. Nolēma Zvejas tiesību 
nomas līguma protokolu no pašvaldības puses parakstīt tikai pēc apliecinājuma saņemšanas 
no Pāvilostas novada pašvaldības galvenās grāmatvedes un zemes lietu speciālistes, ka limita 
saņēmējs ir izpildījis 3. punkta nosacījumu, kā arī nav citu maksājumu parāds attiecībā pret 
pašvaldību un tās iestādēm. Uzdeva Zvejas tiesību nomas līgumu Vērgales pagastā deklarē-
tām personām un personām, kā ar personām, kurām pieder nekustamais īpašums Vērgales 
pagasta administratīvajā teritorijā, parakstīt Vērgales pagasta pārvaldē pie lietvedes Anitas 
Sprudzānes.

â Atklāti balsojot “PAR” 7 deputātiem, “PRET” 1 deputātam un vienam deputātam atturo-
ties, Pāvilostas novada dome nolēma noteikt nūdistu pludmali Dienvidu pludmalē 200 m garumā, 
200 m no Jūras ielas stāvlaukuma uz Akmeņraga pusi. Nolēma aktualizēt pludmales zonējumu 
un izvietot norādes zīmes pludmalē. Nolēma noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par nūdistu 
pludmales nepieciešamību nākamajā gadā, publicējot www.pavilosta.lv aptauju. Uzdeva Pāvilos-
tas novada sabiedrisko attiecību speciālistei sagatavot aptaujas kopsavilkumu uz 20. jūlija Attīs-
tības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko jautājumu komitejas 
sēdi.

â Atcēla Pāvilostas novada domes 25.05.2017. Lēmumu “Par saistošiem noteikumiem” 
(Protokols Nr.6.,41.§).

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu.
â Piekrita nekustamā īpašuma “Kamoli”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai un 

atdalīt no tā zemes vienību 3,2 ha, piešķirot jaunu nosaukumu “Kamolu Lauks”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā. Zemes vienībai 3,2 ha saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. Nekustamā īpašuma 
“Kamoli”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā paliekošajām zemes vienībām 12,7 ha un 
2,1 ha, saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201.

â Piekrist nekustamā īpašuma “Kļaviņas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai un 
atdalīt no tā zemes vienību 13,9 ha, piešķirot jaunu nosaukumu “Māras Lauki”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā. Zemes vienībai 13,9 ha saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. Nekustamā 
īpašuma “Kļaviņas”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā paliekošajai zemes vienībai 24,1 
ha, saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â Atcēla Pāvilostas novada domes 30.03.2017. sēdes lēmumu “Par Pāvilostas pilsētas koku 
apsaimniekošanas plāna izstrādi” (protokols Nr.3.,37.§). Pāvilostas novada domes 30.03.2017. 
sēdes lēmuma “Par Pāvilostas pilsētas koku apsaimniekošanas plāna izstrādi” (protokols 
Nr.3.,37.§) izpildei paredzētos finanšu līdzekļus nolēma novirzīt ainavu arhitekta/profesionāla 
dārznieka pakalpojuma finansēšanai. Uzdeva pašvaldības izpilddirektoram organizēt speciālista 
– ainavu arhitekta/profesionāla dārznieka piesaisti.

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

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

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

Līdz 2017. gada 19. jūlija plkst. 16.00 Pāvilostas novada pašvaldības kancelejā var iesniegt 
pieteikumus (brīvā formā) uz šādām Pāvilostas novada domes izveidotām komisijām: 

n Koku ciršanas komisija.
n Administratīvā komisija.
n Iepirkumu komisija.
n Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisija. 

Komisiju personālsastāvs tiks apstiprināts 2017. gada 27. jūlija Pāvilostas novada domes sēdē.

iZSludinātA PieteikšAnāS uZ PāviloStAS 
novAdA domeS komiSijām
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No 2017. gada 1. jūlija daudzbērnu ģi-
menes var braukt reģionālo maršrutu au-
tobusos un vilcienos, saņemot atlaidi 25% 
apmērā no biļetes cenas. 27. jūnijā valdī-
ba apstiprināja jaunus Ministru kabineta 
noteikumus Braukšanas maksas atvieg-
lojumu noteikumi, iekļaujot daudzbērnu 
ģimenes locekļus kā jaunu braukšanas 
maksas atvieglojumu saņēmēju katego-
riju. Atlaide tiks piešķirta daudzbērnu 
ģimenēm, kas ir valsts īstenotās atbalsta 
programmas Latvijas Goda ģimene dalīb-
nieces un ir saņēmušas 3+ Ģimenes karti.

Iegādājoties biļeti vienam braucienam 
reģionālo maršrutu autobusā vai vilcienā, 
daudzbērnu ģimenes locekļiem būs jāuz-
rāda apliecība 3+ Ģimenes karte un per-
sonu apliecinošs dokuments, kas saskaņā 
ar Personu apliecinošu dokumentu liku-
mu ir pase vai personas apliecība (ID kar-

te). Saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas 
biļetes cenas varēs jebkurš ģimenes lo-
ceklis, kurš ir norādīts 3+ Ģimenes kartē.

Apliecību 3+ Ģimenes karte Sabiedrī-
bas integrācijas fondā var saņemt ģime-
ne, kurā persona viena vai kopā ar laulāto 
aprūpē vismaz trīs bērnus, tostarp arī 
audžubērnus vai aizbildnībā esošus bēr-
nus. Daudzbērnu ģimenes bērns var būt 
arī pilngadīga persona, kas nav sasniegu-
si 24 gadu vecumu, ar nosacījumu, ka šī 
persona iegūst vispārējo, profesionālo vai 
augstāko izglītību. Detalizētāka informā-
cija par iespēju saņemt 3+ Ģimenes karti 
pieejama interneta vietnē www.godagime-
ne.lv.

Zane Plone,
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Valsts SIA Autotransporta direkcija

Daudzbērnu ģimenes var saņemt atlaidi 
reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos

jūnijā pašvaldības policija veica šādus darbus:
â Kopā ar Valsts policijas darbiniekiem mēneša laikā tika veikti četri patrulēšanas 

reidi pa novada teritoriju. Pārkāpumi netika konstatēti.
â Ziemupes pludmalē kāda persona vizinājās ar kvadriciklu. Diemžēl vainīgā perso-

na netika aizturēta.
â Pāvilostā, Dzintaru ielā, apstādināta automašīna bez tehniskās apskates un bez ob-

ligātās civiltiesiskās transportlīdzekļu apdrošināšanas. Aizturētais vadītājs bija alkohola 
reibumā. Vainīgais nodots Ceļu policijas darbiniekiem. 

â Sastādīts viens protokols-paziņojums par novietotu automašīnu Baltijas jūras kras-
ta kāpu aizsargjoslā. Vainīgajai personai uzlikts naudas sods 50,00 EUR apmērā.

â Ziemupes pludmalē atrasts beigts ronis un beigta lapsa. 
â Saraiķos kādā viesu mājā esošie atpūtnieki traucēja nakts mieru kaimiņiem. Sa-

ņemts iesniegums, uzsākta administratīvā lietvedība.
â Pāvilostā, Dzintaru ielā, kūpēja koka dobums. Nekavējoties tika informēts pašval-

dības ugunsdzēsējs. Dūmošana likvidēta.
â Saņemta informācija par neatļautu braukāšanu ar mehānisko transportlīdzekli pa 

Baltijas jūras krasta kāpu zonu kempingā “Miera osta”. Pārbaudes laikā motociklists jau 
bija aizbraucis.

â Kempingā “Ievlejas”, Sakas pagastā viens no apmeklētājiem alkohola reibumā 
draudēja citiem ar nazi un gribēja pārvietoties ar transportlīdzekli. Vainīgais tika aiztu-
rēts un nodots Valsts policijas darbiniekiem.

â Saņemta informācija par konfliktu Pāvilostas estrādē. Kopā ar Valsts policijas dar-
biniekiem apsekojot estrādes teritoriju, pārkāpums netika konstatēts. Patrulēšana turpi-
nājās līdz pasākuma beigām.

â Brīvības ielas malā Pāvilostā atradās alkohola reibumā esošas personas ar mo-
torolleri. Tā kā personas ar motorolleri nepārvietojās, tad tika izteikts brīdinājums par 
iespējamām sekām un atbildību.

â Sakas pagastā viens no iedzīvotājiem nelikumīgi pieslēdzis elektrisko ganu pie 
augstsprieguma līnijas. Par notikušo informēta Valsts policija un “Latvenergo” dežūrdaļa. 
Iesākta izmeklēšana.

â Pāvilostā vienam vīrietim sastādīts administratīvais protokols pēc LAPK 171. panta 
par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 
Aleksandrs Urtāns

20. jūnijā Pāvilostas novada vēlē-
šanu komisijas priekšsēdētaja Gunita 
Vērniece sasauca 3. jūnijā ievēlētos 
deputātus uz pirmo domes sēdi. Pāvil
ostas novada domē ievēlēti 6 deputāti 
no vēlētāju apvienības “Mēs savam 

novadam” – Aldis BARSUKOVS, Ga-
tis, BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Gints 
JURIKS, Uldis KRISTAPSONS, Andris 
ZAĻKALNS, un 3 deputāti no vēlētāju 
apvienības “Vienoti novada attīstībai” 
– Mārtiņš DĒVICS, Ralfs JENERTS un 

Darbu uzsāk jaunā Pāvilostas novada dome

Pirmā rindā no kreisās: deputāts Aldis barsukovs, deputāte Zane mežavilka, domes priekšsēdētājs uldis kristapsons, 
deputāte vita cielava, deputāts mārtiņs dēvics. Otrā rindā no kreisās: deputāts gatis brēdiķis, domes priekšsēdētāja 
vietnieks Andris Zaļkalns, deputāts gints juriks, deputāts Ralfs Jenerts. Foto: M. Kurčanova

Zane MEŽAVILKA.
Sēdes darba kārtībā bija jautājumi par  

Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja 
un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu, 
kā arī par Pāvilostas novada domes komi-
teju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu.

No vēlētāju apvienības “Mēs savam 
novadam” domes priekšsēdētāja kandi-
datūrai deputāts Gints Juriks izvirzīja ilg-
gadējo Pāvilostas novada domes priekš-
sēdētaju Uldi Kristapsonu, bet no otra 
saraksta  “Vienoti novada attīstībai” de-
putāte Zane Mežavilka izvirzīja deputātu 
Ralfu Jenertu. Balsošanas rezultātā ar 6 
balsīm par Uldi Kristapsonu un 3 balsīm 
par Ralfu Jenertu par Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētaju uz nākamo termi-
ņu kļuva Uldis Kristapsons.

Pāvilostas novada domes priekšsē-
dētāja vietnieka amatam tika izvirzīts 
deputāts Andris Zaļkalns no apvienības 
“Mēs savam novadam” un Ralfs Jenerts 
no apvienības “Vienoti novada attīstībai”. 
Ar 6 balsīm par Andri Zaļkalnu un 3 bal-
sīm par Ralfu Jenertu par domes priekš-
sēdētaja vietnieku tika ievēlēts Andris 
Zaļkalns.

 Domes sēdes turpinājumā deputāti 
lēma saglabāt esošās komitejas – Finan-
šu komiteju, Sociālo jautājumu komiteju, 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komiteju un Attīstības, lauksaimniecības, 
mežsaimniecības, zivsaimniecības un 
saimniecisko jautājumu komiteju. Depu-
tāti izvirzīja savas kandidatūras darbam 
komitejās, kas tika arī akceptētas no citu 
deputātu puses.

Pirmā domes sēde jaunajam deputātu 
sastāvam notika 29. jūnijā Pāvilostas no-
vada pašvaldībā, Pāvilostā, nedēļu pirms 
tam iedzīvotāju jautājumus un iesniegu-
mus izskatot komitejās.

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Gadatirgū stāsta par Pāvilostas novadu
3. un 4. jūnijā Latvijas Etnogrāfis-

kais brīvdabas muzejs aicināja visus 
uz Latviešu tautas lietišķās mākslas da-
rinājumu gadatirgu! Katru gadu gada-
tirgus kļūst plašāks un Latvijas tautas 
tradīcijās tapušo darinājumu un gar-
dumu klāsts jau mērāms kilometros! 
Amatniekiem un meistariem no visas 
Latvijas, kopskaitā  2607 gadatirgus da-
lībniekiem, bija ko parādīt!

Pāvilostas novada tūrisma informāci-
jas centra pārstāves Mairita Tumpele un 
Anta Lībiete devās uz gadatirgu reklamēt 
un aicināt muzeja apmeklētājus šovasar 

apmeklēt Pāvilostas novadu.
Sestdienā laika apstākļi īpaši nelutinā-

ja un apmeklētāji labprātāk devās tikai pie 
tirgotājiem, bet svētdien saulainā diena 
apmeklētājiem ļāva baudīt gadatirgu ne-
steidzoties. Ģimenes labprāt nāca pie TIC 
stenda un uzdeva jautājumus. Par patīka-
mu pārsteigumu, daudzi ir ikgadēji Pāvil-
ostas apmeklētāji.

Patīkamā muzeja atmosfēra mūs uzru-
nāja, un plānojam arī nākamo gadu doties 
uz Rīgu!

 
Pāvilostas novada TIC kolektīvs
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Kultūras ministrija un 
Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties 
kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai, līdz 2017. gada 15. jūlijam piesakot ainavu 
dārgumu. Kopdarba rezultātā 2018. gadā tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu 
dārgumu krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, kurā tiks iekļautas 
sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas dabu un 
vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, ko uzska-
tām par īpašām Latvijas vērtībām neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un 
diženuma. Tās ir ainavas, kuras vēlamies ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem 
un mazbērniem. Piemēram, Pērses upes ieteka Daugavā, Mākoņkalns Rēzeknes novadā, 
Graudu iela Liepājas pilsētā vai Kaltenes jūrmala un ciems.

AINAVU DāRGUMU KRāTUVE TAPS VAIRāKOS POSMOS:
l pirmajā posmā no šī gada 15. jūnija līdz 2018. gada 14. februārim notiks aina-

vu pieteikšana un balsošana par pieteiktajām ainavām.  Ainavas, kas balsošanā un 
ekspertu padomes vērtējumā gūs lielāko punktu skaitu, tiks iekļautas LNB ainavu 
dārgumu krātuvē un par tām tiks vākta papildu informācija: atmiņu stāsti, vēsturiski 
fotoattēli, vēlējumi nākotnei;

l otrajā posmā no 2018. gada 15. februāra līdz 14. augustam paredzēta ainavu 
dārgumu krātuves izveide LNB digitālajā vidē, pārvietojamas izstādes sagatavošana, 
kā arī Eiropas Padomes Ainavu balvas nacionālā atlase;

l trešajā posmā no 2018. gada 15. augusta līdz 15. decembrim notiks reģionālās 
izstādes, diskusijas un noslēguma pasākums LNB, kā arī priekšlikumu gatavošana 
ainavu dārgumu iekļaušanai Latvijas Kultūras kanonā.

 
     Ja pieteicējam nav pieejams internets un/vai nepieciešama palīdzība formas aizpil-

dīšanā, objektus iespējams pieteikt tuvākajā publiskajā bibliotēkā un saņemt bibliotēkas 
darbinieku konsultāciju. Pieteikumam var izmantot arī izdrukājamu un aizpildāmu pa-
pīra formu, kuru pēc aizpildīšanas var ieskenēt un nosūtīt uz e-pasta adresi ainavudar-
gumi@varam.gov.lv.

Elektroniskajā ainavu dārgumu krātuvē tiks iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmī-
gas ainavas ar īpašu vēstījumu par Latvijas dabu un vēsturi. Tās var būt jau augsti novēr-
tētas ainavas, piemēram, Ventas rumba Kuldīgā, Graudu iela Liepājā, kā arī pietiekami 
nenovērtētas, bet nozīmīgas un reģionam raksturīgas ainavas.

Ainavu dārgumus var pieteikt ikviena fiziska persona, kā arī fizisku personu grupa 
(kolēģi, draugi, ģimene, NVO pārstāvji u.tml.) līdz š. g. 15. jūlijam elektroniski tīmekļa 
vietnē www.ainavudargumi.lv vai papīra formātā tuvākajā publiskajā bibliotēkā, to ieske-
nējot un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi ainavudargumi@varam.gov.lv. Tā kā ikviens 
reģions, arī Kurzeme ir ļoti bagāta ar skaistām un nozīmīgām ainavām, varam ieprieci-
nāt, ka nav jāizvēlas tikai viena ainava, jo pieteikumu skaits ir neierobežots.

Pieteiktās ainavas tiks izvērtētas, un tiks sastādīts katra reģiona ainavu dārgumu 
balsošanas saraksts, kurš tiks nodots sabiedrībai balsošanai. Apvienojot ekspertu pado-
mes un sabiedrības balsis, tiks izvēlētas 10 vērtīgākās Kurzemes reģiona ainavas, kuras 
iekļaut elektroniskajā Latvijas ainavu dārgumu krātuvē.

 Noslēdzot šo skaisto aktivitāti, tiks izveidota izstāde, kurā būs iespējams apskatīt 
Latvijas ainavu dārgumus, kā arī piedalīties diskusijā par reģiona vērtībām un attīstību.

Aicinām ikvienu aktīvi piedalīties dāvanas izveidē! Aktīvākajiem ainavu dārgumu 
pieteicējiem būs iespēja piedalīties aktivitātes noslēguma pasākumā 2018. gada oktobrī 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Priecāsimies par savas dzimtenes skaistajām ainavām un dalīsimies tajās!
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Kurzemes plānošanas reģiona koordinatori 

Gintu Gotfridsoni pa tālr. 63321324; 26105155 vai e-pastu: ginta.gotfridsone@kurzemesre-
gions.lv.

Aicinām pieteikt 
Latvijas ainavu dārgumus

Pāvilostas novada TIC aicina ikvienu interesentu piedalīties foto – video konkursā “Pāvilostas 
novads 2017”, no šā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, iesūtot fotogrāfijas un/vai video, kas 
uzņemti no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim. Konkursa mērķis ir veidot 
un popularizēt Pāvilostas novada pozitīvo tēlu. Fotogrāfijās un/vai video iemūžināmi notikumi, 
svētki, tradīcijas, cilvēki, objekti, ainavas un dabas skati.

Foto – video konkursa labāko darbu galerija būs apskatāma mājaslapā www.pavilosta.lv.
Rezultātu paziņošana un konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2017. gada 18. novembrim 

veltītajos svinīgajos pasākumos.
Fotogrāfijas un/vai video iesūtāmi epastā tic@pavilosta.lv vai iesniedzami Pāvilostas novada 

Tūrisma informācijas centrā USB zibatmiņas vai CD datu nesējā nesamazinātā formātā.
Sīkāk ar konkursa norises kārtību varat iepazīties www.pavilosta.lv vai Pāvilostas nova-

da tūrisma informācijas centrā Dzintaru ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV3466, +371 
63498229, +371 29121894, tic@pavilosta.lv.

Lai vēl vairāk uzlabotu kvalitāti un padarītu konkursu produktīvāku, pagājušā gada konkursa 
komisijas locekļi izteica ieteikumus šī gada konkursam, kuri būtu noderīgi ne tikai konkur-
sa organizētājiem, bet arī konkursa dalībniekiem.

varis Sants: “Pats svarīgākais ir savas dzīvesvietas, patriotisma apzināšanās un spēja foto-
grafēt novadnieciskas bildes. Ne tikai fotografējot pacelt acis no zemes uz augšu, bet to darīt 
arī ikdienā!”

daina vītola: “Ikdienā ir jābildē, jābildē un jābildē, jo labu dokumentālu fotogrāfiju vienmēr 
ir par maz. Tikai mēs paši varam atstāt vēsturiskas liecības par šo laiku.”

uldis kristapsons: “Konkursā iesaistīto fotogrāfiju vidū vēlētos redzēt vietējos novada ļau-
dis un to atspoguļojumu darbībā, atpūtā, darbā un svētkos.”  

Ģirts vagotiņš-vagulis: “Fotokonkursā iesūtīto darbu vidū trūkst ielu skatu, mazās ieliņas 
un mājas. Dažādu vietējo iecienītu vietu skatu – tirdziņu, kompāniju pulcēšanās vietu utt., nākot-
nē ierosinu organizēt konkursu novada atspoguļojošo videomateriālu iesūtīšanai.”

Andris Paipa: “Dažādot tematiku, dabas elementus, cilvēkus un to atspoguļojumu. Iemūži-
nāt gada svarīgākos novada notikumus, kā, piemēram, novadnieces grāmatas izdošana – tādus, 
kas negadās tik bieži.”

Pāvilostas novada TIC vadītāja mairita tumpele

Foto – video konkurSS
“PāviloStAS novAdS 2017”

Pāvilostas novada pašvaldība
 aicina pieteikties uz vakanci – grāmatvedis/-e

PrASībAS kAndidātiem:

nepieciešamā izglītība un prasmes –
l vidējā speciālā vai augstākā izglītība grāmatvedības, ekonomikas vai finanšu jomā;
l prasme amata pienākumu veikšanai izmantot biroja tehniku un datorprogrammas;
l Latvijas Republikas nodokļus un grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana 
 un prasme to pielietošanā;
l spēja organizēt darbu patstāvīgi.

nepieciešamā profesionālā pieredze –
l pieredze grāmatvedības uzskaitē valsts un pašvaldību budžeta iestādēs;
l pieredze darbā valsts budžeta un pašvaldību budžetu pārskatu sistēmā.

darba laiks: pilna laika 5 dienu darba nedēļa (40 stundas)

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendāci-
jas vēstuli (vēlama)) pretendentiem nosūtīt uz epasta adresi: dome@pavilosta.lv vai pa pastu: 
Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466, vai 
iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.

Pieteikšanās termiņš līdz 2017. gada 18. jūlijam plkst. 16.00.

AmAtA Pienākumu APrAkStS
l Pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, veikt darba samaksas, darba nespējas un cita veida 
pabalstu un maksājumu aprēķināšanu, nodokļu ieturēšanu un algu izmaksas sarakstu sagata-
vošanu Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu   darbiniekiem un  citiem līgumdarba veicējiem.
l Pārbaudīt un iegrāmatot uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem par atvaļinājumiem 
un nodokļiem.
l Izdarīt ierakstus fizisko personu kontos un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligāto iemaksu uzskaites kartītēs.
l Veikt grāmatojumus un kārtot apgrozījuma pārskatus grāmatvedības programmā pēc darba 
algu aprēķinu veikšanas.
l Aizpildīt un nosūtīt ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 
darba ņēmēja darba ienākumiem, aprēķināto iedzīvotāju ienākuma  nodokli un ziņas par darba 
ņēmējiem.
l Sagatavot  un nosūtīt paziņojumus par algas nodokli fiziskām personām.
l Sekot VID EDS sistēmā darbinieku elektroniskajās algas nodokļu grāmatiņās reģistrētajiem 
datiem un to izmaiņām un savlaicīgi pielietot darba algas aprēķinos.
l Veikt ilgtermiņu ieguldījumu uzskaiti, pārvietošanu, nolietojuma aprēķināšanu un izslēgšanu.
l Sagatavot apgrozījumu pārskatus par pamatlīdzekļiem.
l Sagatavot inventarizācijas sarakstus inventarizāciju veikšanai un nodrošināt pareizu inventa-
rizācijas rezultātu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē.
l Pēc vajadzības piedalīties novada iestāžu inventarizācijās.
l Sagatavot gada pārskatam – kopsavilkumu par ilgtermiņa ieguldījuma kustību.
l Katra mēneša beigās aprēķināt darba algu, nodokļu un pamatlīdzekļu kontu atlikumus.
l Aizpildīt un nosūtīt statistikas pārskatus: 2 Darbs, 6 Darbs u.c.
l Sniegt konsultācijas grāmatvedības jautājumos pašvaldības darbiniekiem, deputātiem.
l Veikt citus amata pienākumus saskaņā ar galvenā grāmatveža un Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja rīkojumu.

AicinājumS iedZīvotājiem!
Pāvilostas novada domes Sociālo jautājumu komiteja aicina Pāvilostas novada iedzī-

votājus vērsties ar jautājumiem pie Sociālo jautājumu komitejas vadītājas vitas cie-
lAvAS pa tel. 26514221, lai kopīgi risinātu iedzīvotājiem nozīmīgus jautājumus un prob-
lēmsituācijas sociālajā jomā, kā to nosaka Pāvilostas novada Sociālo jautājumu komitejas 
nolikums. 

SociālAiS dieneStS Ziņo
  
Jūnijā 7 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 5 ģimenēm piešķirts maznodro-

šinātās ģimenes statuss, 3 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 3 personām piešķirts pa-
balsts veselības aprūpei, 22 jaunā mācību gada  pirmklasniekiem piešķirtas grāmatnīcas 
dāvanu kartes, 1 personai piešķirts pabalsts apbedīšanas pakalpojuma segšanai.

 
Sociālā dienesta speciālisti izsaka pateicību tām novada ģimenēm, kuras pieda-

lījās domes atbalstītā projektā “Kopā būšanas prieks!”.

Sociālā dienesta darbinieku atvaļinājumi: 
Sintija Eizengraudiņa  no 24.07. līdz 28.07.;
Vizma Alseika no 10.07. līdz 24.07.;
Diāna Fridrihsone no 04.07. līdz 26.07.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode
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APSTIPRINĀTS
Pāvilostas novada domes 
29.06.2017. sēdē

nolikums ikgadējam konkursam
“SAkoPtākā SētA PāviloStAS novAdā 2017”
1. konkursa mērķis:
1.1. Veicināt Pāvilostas novada sakoptību un attīstību, popularizēt novada tēlu, veicināt 

piedalīšanos republikas konkursos par sakoptību, apbalvot sakoptākās iestādes, uzņēmu-
mus, lauku sētas, saimniecības, daudzdzīvokļu un individuālās mājas. 

1.2. Rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību kultūrvides veidošanā. 
1.3. Atbalstīt iedzīvotāju labo gribu namu un apkārtnes sakopšanai.

2. konkursu rīko Pāvilostas novada pašvaldība:
2.1. Tiek sastādīta un apstiprināta komisija, kas veic vērtēšanas darbu (Pielikums). 
2.2. Vērtēšanas komisijas dalībnieku īpašumus/objektus nevērtē.
2.3. Konkurss tiek izsludināts Pāvilostas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Pāvilostas Novada Ziņas” un Pāvilostas mājas lapā www.pavilosta.lv .
2.4. Pieteikšanās konkursam līdz šī gada 1. augustam. 
2.5. Komisija vērtēšanu veic no 1. augusta līdz 10. augustam. Paredzēti žūrijas komi-

sijas izbraukumi par Vērgales pagastu, Sakas pagastu un Pāvilostas pilsētu.
2.6. Piedalīšanās konkursā ir brīvprātīga. 

3. 2017. gadā tiks vērtētas šādas nominācijas:
3.1. Daiļdārzi un lauku sētas.
3.2. Skats no malas:

Māju nosaukumi; Žogi, žodziņi; Māju logi;
Zemnieku saimniecības, to lauku sakoptība;
Skats uz iestādēm un uzņēmumiem, to sakoptību;

3.3. Viesu mājas:
Tūrisma uzņēmējs – Pāvilostas koptēla veidotājs;
Tūrisma uzņēmējs – paliekošu pozitīvu emociju, iespaidu, piedzīvojumu radītājs.

Katrs pretendents var pieteikties gan vienā no nominācijām, gan vairākās nominācijās 
vienlaicīgi. Pretendentu var pieteikt cita persona. Pieteiktās sētas tiks apmeklētas pēc saim-
nieka mutiskas atļaujas saņemšanas.

4. Pāvilostas novada pašvaldība, pēc komisijas vērtējuma, piešķir vienu balvu 
katrai no minētajām nominācijām. var tikt paredzētas arī pārsteiguma balvas pēc 
komisijas ieskatiem, kā arī pasniegta nominācija par nesakoptāko īpašumu novadā. 

5. Apbalvošana notiek:
5.1. Vērgales pagastam Vērgales pagasta svētkos 19. augustā Vērgales kultūras namā.
5.2.Pāvilostas pilsētai un Sakas pagastam 18. novembra svinīgajā pasākumā Pāvilostas 

pilsētas kultūras namā. 
5.3. Visi pieteikušies pretendenti un komisijas locekļi kā balvu saņem bezmaksas eks-

kursiju pa Latviju.
6. komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus 

izmantot noslēguma pasākumā un ievietot Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā 
www.pavilosta.lv;

7. Pieteikties var Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinatores viz-
mas Ģēģeres pa tel. 63484561 vai e-pastu: vizma.gegere@pavilosta.lv, kā arī pie vēr-
gales pagasta pārvaldes lietvedes Anitas Sprudzānes pa tel. 63490836 vai e-pastu: 
anita.sprudzanes@pavilosta.lv. 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U. Kristapsons

PielikumS 
Pāvilostas novada domes konkursa “Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2017” 
vērtēšanas komisija

komisijas priekšsēdētāja: 
Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore vizma ĢēĢere
vizma.gegere@pavilosta.lv; tel. 63484561.

komisijas locekļi: 
Pāvilostas novada domes deputāts Andris ZAĻkAlnS, 
andriszalkans@inbox.lv; tel. 27017501;

Pāvilostas novada TIC vadītāja mairita tumPele, 
mairita.tumpele@pavilosta.lv; tel. 29121894;

Vērgales kultūras nama vadītāja velga FreimAne,
f.velga@inbox.lv; tel. 29189223;

Pāvilostas novada domes deputāts ralfs jenertS,
ralfs.jenerts@inbox.lv; tel. 29515494;

Pāvilostas novada domes zemes lietu speciāliste Anna brūkle,
anna.brukle@panilosta.lv; tel. 29135264;

sabiedrisko attiecību speciāliste marita kurČAnovA, 
marita.kurcanova@pavilosta.lv; tel. 28624644.

PāviloStā lAbiekārtoS PludmAleS
Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) 

pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstītu projektu 
“vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”, i.d. nr. 
16-02-Fl03-F043.0203-000001. 

Projekta ietvaros plānots sakārtot visu piekrastes labiekārtojumu Pāvilostas pilsētā, jo 
esošais labiekārtojums ir nolietojies un pat apdraud atpūtnieku drošību. Projekta ietvaros 
plānots veikt piekrastes labiekārtojumu visiem trim stāvlaukumiem Pāvilostā pie jūras: Jū-
ras ielā, pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja un Kalna ielā, kā arī tiks izvietotas pār-
ģērbšanās kabīnes pludmales zonā un atsevišķi elementi ielu galos. Projektu izstrādāja un 
autoruzraudzību veic SIA “TAG”, būvdarbus veic SIA firma “UPTK”, būvuzraudzību SIA “AMG 
montāža”, būvuzraugs Ivars Silacērps, būvprakses sertifikāts Nr.500343.

 Kopējās no projekta attiecināmās izmaksas sastāda 91 840,00 EUR, kopējās attiecinā-
mās – 93 714,29 EUR. Būvdarbu kopējā līgumcena, iekļaujot PVN 21%, sastāda 114 232,26 
EUR. būvdarbu plānotais veikšanas laiks ir trīs mēneši no līguma slēgšanas, tas ir, 
līdz 29. augustam. Projekta realizācijas laiks 01.01.2018.

Sakarā ar projekta ietvaros veicamajiem darbiem lūdzam iedzīvotājus un pilsētas viesus 
būt saprotošiem, jo uz kādu laiku var būt apgrūtinoša piekļuve jūrai pa dēļu klājuma laipām, 
kuras projekta īstenošanas laikā pakāpeniski tiks nomainītas, kā arī tiks demontēti vecie 
labiekārtojuma elementi un to vietā uzstādīti jauni. 

Projektu koordinatore vizma Ģēģere

PROJEKTI PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Pāvilostas novada pašvaldība ir iesaistījusies vēl vienā Eiropas Savienības 
fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā at-
balsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas 
Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide” īstenošanā. Projektu administrē Valsts izglītības attīstības 
aģentūra. Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompeten-
ci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasīju-
mam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Speci-
fiskā atbalsta mērķa grupa ir nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, tai skaitā ar zemu 
izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība), 
ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums, vai ar izglītību specialitā-
tē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, prioritāri atbalstu sniedzot 
sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, 
kas strādā profesiju klasifikatora piektās, septītās, astotās un devītās pamatgrupas pro-
fesijās, kā arī nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” 
projekta ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās 
pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar al-
ternatīvo statusu. Pašreiz tiek slēgts līgums par projekta realizāciju. 

Projektu koordinatore 
Vizma Ģēģere

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklāta projektu iesniegumu 
konkursa pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 
projekts “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novad-
pētniecības muzejam”

Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fonda (EJZF) pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 
atbalstītu projektu “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilos-
tas novadpētniecības muzejam”. Projekta ietvaros vecā muzeja malkas šķūņa vietā 
ir uzbūvēta jauna ēka, kurā paredzēts izvietot lielgabarīta ekspozīciju par zvejniecī-
bas tēmu un interaktīvu ekspozīciju. Viena daļa jaunuzceltās ēkas ir atstāta malkas 
šķūnim. Ēkā ir ierīkota arī publiski pieejama invalīdu tualete.  

Jauno ēku plānots apmēbelēt un ierīkot ekspozīciju Eiropas Reģionālā fonda In-
terreg Latvija-Lietuva projekta “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history” 
jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture” ietvaros. Projekta Nr.  LLI173 
Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2017. līdz 31.05.2018. Projekta mērķis:  Sagla-
bāt Baltijas jūras kultūrvēsturisko mantojumu. Savukārt jaunizveidotās lielgabarīta 
zvejas priekšmetu ekspozīcijas ēkas apkārtnes, tāpat kā Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja apkārtnes labiekārtošanu paredzēts veikt projekta “Pretplūdu aizsargbū-
ves promenādes izbūvei, lai novērstu plūdu apdraudējumu  un uzlabotu piekļu-
vi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem” ietvaros, kura realizāciju 
plānots uzsākt rudens pusē. 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

AdminiStrAtīvā komiSijA

Pāvilostas novada pašvaldības administratīvās komisijas 2017. gada  18. maija sēdē 
izskatīja trīs administratīvā pārkāpuma lietas. Personas tika sodītas ar naudas sodu.

Savukārt administratīvās komisijas 22. jūnija sēdē izskatīja vienu administratīvā pār-
kāpuma lietu. Vainīgā persona tika sodīta ar naudas sodu 70,00 EUR apmērā.

Nākamā administratīvās komisijas sēde plānota 20. jūlijā plkst. 14.00.

Pāvilostas novada pašvaldības lietvede Liene Volenberga
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Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi realizēt Eiropas Reģionālā fonda Interreg 
Latvija–Lietuva atbalstītu projektu “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history” 
jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture” 

Projekta akronīms: PPMIH
Projekta Nr.  LLI173 
Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2017. līdz 31.05.2018.
Projekta mērķis: Saglabāt Baltijas jūras kultūrvēsturisko mantojumu.
Projekta vadošais partneris: Palangas kūrorta muzejs, Birutes aleja 34A, Palan-

ga, Lietuva.
Programma: Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. ga-

dam.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 542 488,14 EUR, kas ir ERAF atbalsts, Pāvil-

ostas novada pašvaldības daļa projektā sastāda 148 321,25 EUR, no kā 85% ir ERAF 
atbalsts, 5% valsts budžeta līdzfinansējums un 10% pašvaldības līdzfinansējums.

24. maijā un 8. jūnijā Palangā, Palangas kūrorta muzejā, notika kārtējās Pāvilostas 
novada pašvaldības un Palangas kūrorta muzeju darbinieku un projektu koordinatoru 
tikšanās projekta ietvaros. Pāvilostas novada pašvaldību pārstāvēja pašvaldības pro-
jektu koordinatore Vizma Ģēģere, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina 
Kurčanova un muzeja krājuma glabātāja Larisa Ķipste. Savukārt no Palangas pašvaldī-
bas puses savas intereses pārstāvēja Palangas kūrorta muzeja vadītājs Jūratis Viktors 
Liachovičs, projekta vadītājs Mindaugs Samošks un citi Palangas muzeja darbinieki. 
Tikšanos pārraudzīja un par projekta realizācijas jautājumiem  konsultēja Latvijas 
– Lietuvas programmas nodaļas vecākais eksperts, kas arī ir projekta kurators no 
LIT-LAT programmas puses, Nikolajs Fedejevs. Tikšanās reizēs abas puses saskaņoja 
projekta realizēšanas laika grafikus, vienojās par veicamajām aktivitātēm un nepie-
ciešamās dokumentācijas izstrādi.

Savukārt 21. jūnijā kārtējā Pāvilostas novada pašvaldības un Palangas kūrorta mu-
zeju darbinieku un projektu koordinatoru tikšanās projekta ietvaros notika Pāvilostā, 
Pāvilostas novadpētniecības muzejā. Projektu koordinatore Vizma Ģēģere iepazīstinā-
ja lietuviešu partnerus ar Pāvilostas novada pašvaldību, Pāvilostas novadpētniecības 
muzeju un topošo ēku pie muzeja, kurā tiks realizēta projekta ietvaros plānotā ekspo-
zīcijas izveide. Notika arī darba grupu sapulce, kurā tika precizēts projekta darba gra-
fiks, nepieciešamie grozījumi un precizējumi projekta plānotajās aktivitātēs, noteikti 
konkrēti datumi divu dienu apmācībām Palangā, tika izskatīti projekta publicitātes 
jautājumi un citi organizatoriskie jautājumi.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

Palangas kūrorta muzeja darbinie-
ku viesošanās Pāvilostas novad-
pētniecības muzejā. Foto: V. Ģēģere

Projekta darba grupas tikšanās 
Palangas kūrorta muzejā.
 Foto: M. Kurčanova

PAlAngA. PāviloStA: 
jūrAS iedveSmotA vēSture

Par vienu sakārtotu vietu 
Pāvilostā vairāk 2010. gadā tika izveidota un darbību uzsāka jauna biedrība “Meklēšanas vienība 

ZVAIGZNE”. Biedrībā apvienojās 15 dažādu profesiju un vecumu cilvēki no dažādiem Lat-
vijas novadiem ar vienu mērķi – meklēt Otrajā pasaules karā kritušos kareivjus un nodot 
tos apbedīšanai tuviniekiem vai Brāļu kapos. Kopš biedrības dibināšanas 2010. gada va-
sarā dažādos Latvijas novados biedrības biedri ar iedzīvotāju palīdzību ir atraduši vairāk 
nekā 200 kritušos kareivjus, tajā skaitā vairāk nekā 13 Sibīrijas strēlnieku, kuri krituši 
Pirmā pasaules kara laikā Vecumnieku novada teritorijā. Ir pagājuši 72 gadi, kopš beidzies 
Otrais pasaules karš. Latvijas kaujas laukos, mežos, pļavās un purvos, palikuši guļam 
tūkstošiem latviešu, vācu un krievu armiju kritušie kareivji. Lielākā kritušo daļa skaitās 
bezvēsts prombūtnē, jo viņu kapu vietas nav zināmas. Viņu tuvinieki – brāļi, māsas, sie-
vas, bērni un mazbērni – joprojām meklē bezvēsts pazudušos. Pāvilostas novadā pēc 
nostāstiem dažādās vietās apglabāti daudzi vācu un sarkanās armijas kareivji, taču nav 
informācijas, kur atrodas apbedījumi. 

Ja jums Pāvilostas novadā un ne tikai ir zināmas vietas (esat bijuši liecinieki vai zināt pēc 
nostāstiem), kur kara laikā tikuši aprakti kritušie kareivji vai notikušas kaujas, pēc kurām 
kritušos neapglabāja vai apglabāja daļēji, lūdzu, ziņojiet! Mēs apsekosim šīs vietas, lai atdo-
tu kādai ģimenei pazudušo vīru, brāli, tēvu, vectēvu. 

Mūs var sazvanīt pa tālruni 26371827. Var rakstīt uz adresi Meklēšanas vienībai “ZVAIG-
ZNE”,  Sila iela 13. Skrīveri LV5125  vai uz epastu m.v.zvaigzne@inbox.lv. Būsim pateicīgi 
par jebkādu informāciju. 

uZmAnību!
SAkArā Ar StAdionA ielAS (PāviloStā) remontdArbiem

uZ lAiku no 27. jūnijA līdZ 1. SePtembrim

SAtikSme šAjā PoSmā tiek SlēgtA!
lūgumS SkAtīt Shēmu.

6. un 7. jūnijā Liepājā, Jauniešu gal-
vaspilsētā 2017, norisinājās seminārs 
jaunatnes darbiniekiem. Seminārā pie-
dalījās dalībnieki no dažādiem Latvijas 
novadiem. Seminārs norisinājās Liepā-
jas Jauniešu mājā. Seminārā piedalījās 
arī Pāvilostas novada Bērnu un jaunie-
šu centra darbinieces Sintija Spriņģe 
un Gunita Citskovska.

Semināra galvenā tēma bija par ilgt-
spējību jaunatnes darbā, par to, cik svarīgi 
nodrošināt ilgtspējību, attīstību un  atbal-
stu jaunatnes jomai. Daudz tika diskutēts 
par jaunatnes darbinieku izglītošanu, jau-
niešu centru un organizāciju izveidošanu 
un darbību, jaunatnes jomas atzīšanu.

Tika organizētas darba grupas, kuru 
laikā tika strādāts pie jautājumiem par ak-
tualitātēm jaunatnes jomā, komunikācijas 
un ilgtspējas, jaunatnes darba realitātes 

un metožu izmantošanas. Dalībnieki dalī-
jās ar pieredzes stāstiem un atbalsta me-
hānismiem.

Semināra otrā diena tika veltīta pie-
redzes vizītēm uz Liepājā strādājošiem 
jauniešu centriem un organizācijām, kas 
darbojas ar pilsētas jauniešiem un to ak-
tivitātēm. Viesojāmies jauniešu centrā 
“Karosta Kids” un apskatījām tā jaunat-
vērto centru, apmeklējām organizāciju 
“Radi vidi pats”, kas organizē ērmriteņu 
darbnīcas “Boltik Bike” jauniešiem, kā arī 
noslēgumā viesojāmies Liepājas Univer-
sitātē, kur uzzinājām par jaunatnes lietu 
speciālista maģistra grāda iegūšanas nosa-
cījumiem un studiju programmas aktuali-
tātēm.

Pāvilostas novada Bērnu un jauniešu 
centra vadītāja Sintija Spriņģe

Jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņas 
seminārs “Ilgtspējība jaunatnes darbā”

Pāvilostas novada pašvaldība ik gadu 
pavasarī izsludina izglītības un kultūras 
projektu konkursu, kurā piešķir finansē-
jumu dažādiem projektiem: brīvā laika pa-
vadīšanas dažādošanai un dzīves kvalitā-
tes uzlabošanai (teritoriju labiekārtošanai, 
infrastruktūras uzlabošanai, telpu aprīko-
juma un inventāra iegādei, pasākumu un 
apmācību organizēšanai). Pašvaldības po-
zitīva lēmuma rezultātā ikviens projekta 
iesniedzējs no pašvaldības var saņemt līdz 
pat 700 EUR lielu atbalstu sava projekta 
realizācijai.

Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila evaņ-
ģēliski luteriskās draudzes vadība šogad 
nolēma izmantot iespēju un pieteica šajā 
pašvaldības izsludinātajā konkursā savu 

projektu “Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila 
ev. lut. baznīcas galvenās ieejas seguma 
atjaunošana”, ar kura palīdzību vēlējās no-
bruģēt trepes un taciņu uz baznīcu, kā arī 
trepēm klāt pievienot uzbrauktuvi divrite-
ņiem un bērnu ratiņiem.

Jāsaka liels paldies Pāvilostas novada 
pašvaldībai, kas draudzes vēlmi sakārtot 
un nobruģēt taciņu uz baznīcu atbalstīja 
un no pašvaldības līdzekļiem draudzei 
piešķīra 700 EUR lielu līdzfinansējumu 
projekta realizēšanai. Šobrīd projekts ir 
jau realizēts un baznīcas ieeja ir skaisti 
nobruģēta.

Sv. Pētera un Pāvila ev. lut. draudzes 
pārstāve Anta Zamarīte
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Vasaras pirmais mēnesis ik 
gadu ir lielu svētku un notiku-
mu bagāts laiks. Ar jūnija pir-
majām dienām skolēni izbauda 
vasaras brīvlaiku, bet skolas 
vecāko klašu audzēkņiem šis 
ir laiks, kad, nokārtojot valsts 
eksāmenus un parādot savas 
skolā gūtās zināšanas, pienāk 
brīdis teikt skolai sveikas.

Karstā 10. jūnija dienā Pā-
vilostas kultūras nama zālē bija 
pulcējušies skolotāji, vecāki, 
draugi, radi un citi sveicēji, jo 
notika Pāvilostas vidusskolas 9. 
klases izlaidums. Šogad Pāvilos-
tas vidusskolas 9. klasi beidza 14 
absolventi. Viņu audzinātāja pa-
matskolas posmā bija angļu valo-
das skolotāja Ilze Ozoliņa.

Skolā pavadītais laiks ir pa-
gājis ļoti ātri, un tie, kas pirms 
deviņiem gadiem bailīgi turējās 
mammai un tētim pie rokas, ie-
nākot skolas 1. klasē, izlaiduma 
dienā ar lepni paceltu galvu braši 
soļoja paši.

Apsveikuma vārdus absol-
ventiem un viņu audzinātājai 
veltīja skolas direktore Ingūna 
Griškēviča, norādot, ka šis ir viņu 
izvēles un lēmumu pieņemšanas 
laiks, lai arī kādi tie būtu. Direk-
tore ar pārliecību uzsvēra, ka šie 
jaunieši dosies pasaulē un darīs 
to labāku. Izskanēja arī pateicība 
vecākiem, skolotājiem un jo īpaši 
audzinātājai, kurai šī audzināmā 
klase ir pirmā, kas auklēta šos 
piecus gadus un palaista tālākam 
lidojumam.

Turpinājumā klātesošos uz-
runāja Pāvilostas novada paš-
valdības metodiķe izglītības un 
kultūras jomā Silvija Leja, norā-
dot, ka izlaidums ir kā pietura, 
lai apstātos un padomātu, cik 
garš ceļa posms jau veikts un 
cik daudz iespēju vēl priekšā, 
tikai paša varā ir izdarīt izvēli. 
Svinīgajā pasākumā pašvaldības 

Izskanējis Pāvilostas vidusskolas 9. klases izlaidums

apbalvojumu “Cerību balva” par 
augstu zināšanu apguves līme-
ni šajā mācību gadā Silvija Leja 
pasniedza diviem absolventiem 
– Markusam Grīnhāgenam un 
Mihaēlam Doroņinam, kurš sa-
ņēma arī atzinības rakstu valsts 
vēstures olimpiādē.

Savukārt vidusskolas direk-
tores vietniece Aina Jakovļeva 
nolasīja direktores rīkojumu par 
pamatizglītības iegūšanu. Ap-
liecības saņēma – Arturs Bēr-
ziņš, Mihaēls Doroņins, Kristers 
Mārtiņš Girgensons, Markuss 
Grīnhāgens, Kristers Gūtmanis, 
Niks Jaunbērzs, Janeks Kants, 
Leo Kiričenko, Dinija Mackēviča, 
Justīne Muižniece, Uvis Kārlis 
Mūrnieks, Krišs Valters Rudzājs, 
Toms Štrāls un Gints Šulcs. Di-
rektores vietniece novēlēja jau-

niešiem izsapņot tos sapņus, ko 
viņi ir ievēlējušies, un pateicās 
vecākiem par sadarbību un iztu-
rību.

Pāvilostas vidusskolas 9. 
klases absolventi teica paldies 
gan savai pirmajai audzinātājai 
Gaidai Benetei, gan pārējiem 
skolotājiem par viņiem dotajām 
zināšanām un prasmēm. Sirsnī-
gu paldies un mīļu apskāvienu 
absolventi veltīja arī saviem 
vecākiem. Bet ļoti īpašu video 
absolventi bija sagatavojuši sa-
vai audzinātajai Ilzei Ozoliņai, 
uzfilmējot video rullīti par to, 
cik forša ir viņu audzinātāja. 
Kā jauks pārsteigums 9. klases 
audzinātajai, skolotājiem un vi-
siem zālē sēdošajiem bija video 
apsveikums no tiem skolēniem, 
kas reizē ar 9. klases jauniešiem 

iesāka skolas gaitas Pāvilostas 
vidusskolā, bet šobrīd dzīvo un 
mācās citās skolās ārpus Latvi-
jas robežām.

Aizkustināta no absolventu 
sagatavotā jaukā pārsteiguma, 
audzinātāja Ilze Ozoliņa apsēdās 
jauniešiem blakus uz skatuves 
un mazliet ļāvās atmiņām, kā tas 
bija, kad toreiz kopā viņi uzsāka 
ceļu 5. klasē. Vēl beigās audzinā-
tāja novēlēja saviem “palaidnīga-
jiem mīluļiem” veiksmi it visā.

Pasākuma izskaņā 9. klases 
skolēnu vecāki pateicās skolo-
tājiem un vadībai par bērniem 
dotajām zināšanām, pasniedzot 
ziedus un dāvanas Pāvilostas vi-
dusskolai un klases audzinātājai.

Direktores vietniece Aina Ja-
kovļeva noslēdza pasākumu ar 
Mātes Terēzes vārdiem:

Dzīve ir skaistums, apbrīno to.
Dzīve ir svētlaime, baudi to.
Dzīve ir sapnis, vērs to par īs-

tenību.
Dzīve ir izaicinājums, stājies 

tai pretī.
Dzīve ir pienākums, pildi to.
Dzīve ir spēle, spēlē to.
Dzīve ir vērtība, saudzē to.
Dzīve ir bagātība, taupi to.
Dzīve ir mīlestība, baudi to.
Skanot Pāvilostas vidussko-

las himnai, absolventi un audzi-
nātāja devās uz tradicionālo foto-
grafēšanos.

Muzikāli pasākumu kupli-
nāja jauniešu ansambļa “Stella 
Amare” meitenes skolotājas Aijas 
Gertsones vadībā.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova

3. jūnija vakarpusē Pāvilos-
tas vidusskolas aktu zālē noti-
ka Pāvilostas vidusskolas 12. 
klases izlaiduma svinīgā daļa. 
Šoreiz izlaidumā tika godinā-
tas 3 absolventes – Agnese ĢĒ-
ĢERE, Loreta KRAFTA un Ieva 
MāLIŅA.

Uz svinīgo pasākumu absol-
ventes bija sapulcinājušas gan 
savus vecākus un skolotājus, 
gan citus skolēnus un draugus, 
lai sirsnīgā atmosfērā atvadītos 
no skolas un pateiktos visiem, 
kas viņām palīdzējuši šajos sko-
las gados. Īpaši pateicības vārdi 
izskanēja audzinātājai Daigai 
Jēkabsonei, kura vidusskolas 
klasēs ir bijusi gan draugs, gan 
palīgs, un vecākiem, bez kuru 
ikdienas atbalsta un pamudinā-
juma būtu bijis ļoti grūti iet pa šo 
zinību ceļu.

Šajā reizē īpaši tika godinā-
tas divas absolventes – Agnese 
Ģēģere un Loreta Krafta, saņe-
mot pašvaldības apbalvojumu 
“Cerību balva” par augstiem sa-
sniegumiem mācību vielas apgu-

Izlaidums Pāvilostas vidusskolas 12. klasei

Attēlā no kreisās: absolventes ieva, Agnese, loreta un klases audzinātāja daiga jēkabsone. Foto: M. Kurčanova

Foto: M. Kurčanova

vē. Agnese saņēma arī “Dzidras 
Grimstas balvu”, ko ik gadu Dzid-
ras meita Guna Grimsta-Heniņa 
pasniedz tiem skolēniem, kuriem 
ir augstas sekmes un kuri ir biju-
ši aktīvi skolas dzīvē.

Vēl tikai ceļa vārdi no Pāvi-

lostas novada pašvaldības meto-
diķes izglītības un kultūras jomā 
Silvijas Lejas un vidusskolas 
direktores Ingūnas Griškēvičas, 
un absolventes saņēma atestātus 
par vispārējās vidējās izglītības 
apguvi. Mūzika, ziedi, apsveiku-

mi un pārdomas par turpmāko 
izglītošanos. 

Svinīgo pasākumu muzikā-
li kuplināja ansambļa “Stella 
Amare” meiteņu dziedājums, kas 
priecēja visus klātesošos.

Skolai par piemiņu absol-

ventes un viņu vecāki skolas pa-
galmā iestādīja trīs kociņus, ko 
apraudzīt skolas salidojumos un 
brīvās dienās.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova
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10. jūnijā Vērgales kultū-
ras namā notika Vērgales pa-
matskolas 9. klases izlaidums 
un skolu beidza 10 absolventi 
– Dana Blūma, Jānis Dunkers, 
Markuss Gedmins, Samanta 
Kalnišķe, Ralfs Emīls Klā-
sēns, Elvita Petrauska, Mari-
ja Petrauska, Toms Rumpis, 
Amanda Rumpe un Dans Sils!

Atvadoties no skolas šajā 
dienā, absolventi sveica savus 
skolotājus un vecākus. Saņemot 
apliecību par pamatskolas beig-
šanu, fonā skanēja katra ab-
solventa izvēlētā dziesma, bet 
audzinātāja Marita Kalēja kat-
ram nolasīja to, ko klasesbiedri 
domā par viņu. Īpaši sveicieni 
un laba vēlējumi absolventiem 
tika arī no viņu pirmās audzi-
nātājas Ineses Razmas, kura 
katram bija sagatavojusi mazu 

dāvaniņu – ceļa maizi. Bet visi 
kopā varējām noskatīties biju-
šās audzinātājas sveicienu – vi-
deo par skolā pavadīto laiku un 
aktivitātēm.

Muzikālu sveicienu absol-
ventiem bija sagatavojušas Vēr-
gales pamatskolas skolnieces 
Viktorija Edija Vihmane un Rūta 
Klāsēna, bet duetā dziedāja 6. 
klases skolniece Amanda Trofi-
mova un sporta skolotājs Einārs 
Vārsbergs. Savukārt Vērgales 
pamatskolas skolniece Ieva Jēce 
nolasīja Imanta Ziedoņa dzejoli. 
Arī absolventu vecāki bija saga-
tavojuši jaukas dāvanas Vērga-
les pamatskolas kolektīvam.

Noslēgumā tradicionāli Vēr-
gales kultūras namā absolventi 
un vecāki dejoja skolas valsi!  

Vita Braže 

Izlaidums Vērgales pamatskolāFoto: V. Braže

Katram mazam cilvēkbērnam
jāaug lielam
un ir jāiet skolā...

    
Ar šādiem vārdiem 2. jūnija 

pēcpusdienā pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Dzintariņš” bērni 
klātesošajiem paziņoja, ka ir ga-
tavi doties uz skolu. Šogad savu 
dzīvē pirmo izlaidumu svinēja 
astoņi Pāvilostas PII “Dzintariņš” 
audzēkņi - Ērika Ezīte, Laura Pū-
poliņa, Gabriels Martins Račis, 
Miķelis Raģelis, Monta Tumpele, 
Gabriels Tomass Tuzis, Anna Va-
naga un Rihards Vaškus.

Grupas “Taurenīši” bērni 
bija ļoti gatavojušies svinīgajam 
pasākumam, zālē sēdošajiem pa-
rādot visu, kas pa šiem gadiem 
ir iemācīts. Mazie pirmsskolas 
absolventi gan skaitīja jaukus 
dzejolīšus, tostarp arī par Ansī-
ti, kurš ir gatavs doties uz skolu, 
gan dziedāja dziesmiņas – “Es 
jau skaitļus, burtus zinu, tāpēc uz 
skolu gribu!”, gan kā mazi taure-

izlaidums 
“dzintariņā”

Foto: M. Kurčanova

nīši liderīgi dejoja ar lentītēm un 
attēloja lidmašīnas, viņus atbals-
tīja un iedrošināja audzinātājas 
Elga un Rita, kurām bērni vēl pē-
dējo reizi veltīja ciešus un mīļus 
jo mīļus apskāvienus, skaistus 
ziedus un dzejolīti. Arī pārējiem 
pirmsskolas darbiniekiem bērni 
teica paldies, iesaistot tos jautrā 
dejā un kopīgā dziesmā.

Bet par visu mīļākie uz šīs 
pasaules bērnam vienmēr būs 
viņa vecāki. Mazās rociņas ap-
vijās ap māmiņu un tēti, lai cie-
ši tos samīļotu. Māmiņai rokās 
iegūlās smaržojošs maijpuķīšu 
pušķis, bet tētim – mazs, bet 
mīļuma pilns maizes kukulītis. 
Savukārt vecāki pateicās pirms-
skolas “Dzintariņš” kolektīvam 

par ieguldīto darbu un laiku viņu 
bērnu attīstībā un audzināšanā.

Turpinājumā pirmsskolas 
iestādes “Dzintariņš” vadītāja 
Monta Pētermane aicināja katru 
mazo absolventu saņemt savu 
pirmo, dzīvē ļoti nozīmīgo doku-
mentu par pirmsskolas izglītības 
programmas apgūšanu, kas reizē 
apliecina arī viņa gatavību doties 

uz lielo skolu un kāpt zinību kal-
nā.

Noslēgumā bērni devās bēr-
nudārza rotaļu laukumā, kur, 
ievēloties viskvēlāko sapnīti, un 
ar labām domām zilajās debesīs 
palaida baltus balonus.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova

 Pāvilostas un Nīcas mū-
zikas skolas sadarbībā ar Pā-
vilostas novada pašvaldību, 
Valsts kultūrkapitāla fondu 
un Sakaslejas baznīcas ērģeļu 
un mūzikas attīstības fondu 
no 1. līdz 3. jūnijam organizē-
ja mērķ programmas “Latvijas 
Valsts mežu atbalsts kultūras 
programmām reģionos” pro-
jekta “Kurzemes reģiona kul-
tūras programma 2017” mazo 
Kurzemes mūzikas skolu au-
dzēkņu un pedagogu ērģeļmū-
zikas festivālu “Tūkstoš mēlēm 
ērģeles spēlē”.

Festivāla mājvieta šogad bija 
Rucavas pamatskola. Festivāla 
ietvaros jaunie pianisti un pe-
dagogi no Pāvilostas, Grobiņas, 
Aizputes, Nīcas, Alsungas un 
Ventspils mūzikas skolām ēr-

ģelnieces Līgas Dejus meistar-
klasēs mācījās atskaņot dažādu 
laikmetu skaņdarbus uz ērģe-
lēm, iepazīt Lejaskurzemes ie-
vērojamākās ērģeles un izzināt 
to vēsturi, kā arī sniedza kon-
certus Liepājas Sv. Trīsvienības 
baznīcā, Rucavas ev. luteriskajā 
baznīcā un Liepājas Sv. Jāzepa 
katedrālē. Koncertos muzicēja 
gan audzēkņi, gan pedagogi, gan 
ērģelniece Līga Dejus. Pāvilos-
tas novadu pārstāvēja Pāvilostas 
Mūzikas skolas audzēkņi – Valts 
Entonijs Drišļjuks, Marta Vīto-
liņa, Elīna Miltiņa, Sanija Mon-
ta Brēdiķe un skolotājas Inga 
Šnore un Anita Cera. Spilgtākie 
priekšnesumi tiks atskaņoti fes-
tivāla noslēguma koncertā 21. 
jūlijā festivāla “Zaļais stars” ie-
tvaros Sakaslejas ev. luteriskajā 

baznīcā kopā ar komponistu Uldi 
Marhilēviču un citiem Latvijas 
mūziķiem.

Festivāla laikā  mūzikas sko-
lu audzēkņiem bija iespēja tuvāk 
iepazīt Rucavas novadu, apmek-
lēt Papes jūrmalu, etnogrāfisko 
māju “Zvanītāji”, skatīt Pūķu 
Jāņa mūzikas instrumentu kolek-
ciju un pašiem iemēģināt Kurze-
mes danču soli.

Festivāla organizatori saka 
paldies Pāvilostas novada paš-
valdības projektu koordinatorei 
Vizmai Ģēģerei par iespēju reali-
zēt šo projektu, kā arī ērģelniecei 
Līgai Dejui un visiem skolotājiem 
par audzēkņu sagatavošanu spē-
lei uz vēsturiskajām ērģelēm!

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova
Pie ērģelēm Pāvilostas mūzikas skolas audzēkne marta 
vītoliņa. Foto: I. Šnore

mazais kurzemes mūzikas skolu ērģeļmūzikas festivāls
 “TŪKSTOŠ MĒLĒM ĒRĢELES SPĒLĒ”
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būS PieejAmS AtbAlStS  
Ar lAukSAimniecību neSAiStītām SAimnieciSkAjām Aktivitātēm

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) LAP investīciju 

pasākumu 2014. –2020. gadam ietvaros piedāvā programmu

“HACCP sertifikāts – pārtikas uzņēmumu 
paškontroles sistēma, drošas un nekaitīgas 

pārtikas apritei”
24 stundas

9., 10. un 11. augusts
Norises vieta – Liepājas rajona partnerības telpas (2.stāvs), 

Krasta iela 12, Grobiņa.
Laiks 10.00 – 17.00.

Drošas un nekaitīgas pārtikas ražošanas teorētiskā likumdošanas 
bāze.

Eiropas Savienības un Latvijas pārtikas nekaitīgumu reglamentējoša 
likumdošanas aktu analīze un piemērotības izvērtēšana.

Labas ražošanas prakses un labas higiēnas prakses principu un kri-
tēriju noteikšana un piemērošana atbilstošam pārtikas pārstrādes vir-
zienam.

Potenciālo apdraudējumu analīze pārtikas aprites ķēdes posmos.
Potenciālie piesārņošanās veidi un avoti pārtikas produktu ražoša-

nas tehnoloģiskā procesa etapos.
Pārtikas produktu ražošanas apdraudējumu analīze un risku inver-

tējums.
HACCP pamatprincipi un pētījuma galveno etapu noteikšana augu un 

dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādei.
Paškontroles rokasgrāmatas izstrādes pamatprincipi pārtikas ražo-

šanas uzņēmumos.
Kritisko punktu un kritisko kontroles punktu identifikācija; Monitorin-

ga procedūras; tehnoloģiskā procesa kontroles plāna izstrāde; tehnolo-
ģiskā dokumentācijas struktūras izveide.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), 
kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības pro-
duktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības 
vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmu-
miem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 eiro, 
un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes 
platību līdz 50 hektāriem dalība mācībās ir bez maksas, jo tiek finansēta 
no LAP investīciju pasākumu 2014. – 2020. gadam līdzekļiem. Lielajiem 
uzņēmumiem un dalībniekiem, kas tikai plāno uzsākt savu darbību, mācī-
bu maksa ir 70,00 EUR par dalībnieku.

Pieteikšanās kursiem notiek LLU Mūžizglītības centrā, zvanot pa tālr. 
63005715, 26340144 vai rakstot epastu antra.berzina@llu.lv. Informāci-
ja par citiem kursiem www.mc.llu.lv.

Vietu skaits ierobežots!

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) sadarbībā ar Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) LAP investīciju 

pasākumu 2014. –2020. gadam ietvaros piedāvā programmu
 

“Jauna, konkurētspējīga nišas pārtikas produkta izstrāde” 

Specializācija: Dažādu graudaugu izmantošana 
jaunu produktu izstrādē  

32 stundas
2. un 3. augusts plkst. 10.00 – 17.00 GROBIŅĀ 

(Liepājas rajona partnerības telpas (2. stāvs), 
Krasta iela 12, Grobiņa).

 
Ja jums ir aktuāli jautājumi – ko darīt ar izaudzēto produktu? Ko vēl 

pagatavot no dažādiem graudaugiem šajā piesātinātajā tirgus situācijā?
Palielinoties graudaugu lietošanai uzturā, paveras jaunas iespējas 

to pārstrādei un izmantošanai. Kursu laikā tiks sniegtas zināšanas, vei-
dota izpratne par graudaugu un pseidograudaugu uzturvērtību un kva-
litātes prasībām un piemērotību graudu pārstrādes produktu ražošanā. 
Apskatītas graudaugu pārstrādes produktu un maizes gatavošanas 
tehnoloģijas.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), 
kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības pro-
duktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības 
vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais vadītājs.

Mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmu-
miem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 eiro, 
un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes 
platību līdz 50 hektāriem, dalība mācībās ir bez maksas, jo tiek finansēta 
no LAP investīciju pasākumu 2014. – 2020. gadam līdzekļiem. Lielajiem 
uzņēmumiem un dalībniekiem, kas tikai plāno uzsākt savu darbību, mācī-
bu maksa ir 90,00 EUR par dalībnieku.

Pieteikšanās kursiem notiek LLU Mūžizglītības centrā, zvanot pa tālr. 
63005715, 26340144 vai rakstot epastu antra.berzina@llu.lv. Informāci-
ja par citiem kursiem www.mc.llu.lv.

Vietu skaits ierobežots!
 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

no 1. jūlijA lAukSAimnieki vAr iegādātieS dīZeĻdegvielu, kAm Piemēro 
SAmAZināto AkcīZeS nodokĻA likmi

vArēS SAņemt AtbAlStu jAunu ProceSu, PreČu vAi PAkAlPojumu rAdīšAnAi 
lAukSAimniecībā un mežSAimniecībā

Bezdarbnieka 
deklarētā 
dzīves vieta 
(novads, pilsēta, 
pagasts)

Bez-
darb-
nieku 
skaits

sie-
vietes

inva-
līdi

jaunieši 
vecumā 
no 15 
līdz 17 
gadiem

jaunieši 
vecumā 
no 18 
līdz 24 
gadiem

ilgstošie 
bez-
darb-
nieki

personas 
pēc 
ieslodzī-
juma

personas 
pēc bērna 
kopšanas 
atvaļinā-
juma

pirms-
pensijas 
vecuma 
sievietes

pirms-
pensijas 
vecuma 
vīrieši

Pāvilosta, Pāvilostas nov. 22 7 1  4 3   2

Sakas pag., Pāvilostas nov. 24 12 2  9  2 3 3

Vērgales pag., 
Pāvilostas nov.

42 24 1  2 10  5 4

Pāvilostas novads kopā 88 43 4 0 6 22 0 2 8 9

beZdArbnieku SkAitS PāviloStAS novAdā uZ 31.05.2017.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka ir apkopo-
ta informācija par lauksaimnieku iesniegumiem dīzeļdeg-
vielas, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, 
saņemšanai 2017./2018. saimnieciskajā gadā. Pieteikties 
dīzeļdegvielas saņemšanai varēja līdz šā gada 1. jūnijam, 
kopumā ir saņemti 17 636 iesniegumi.

Lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegā-
dāties minēto dīzeļdegvielu no 2017. gada 1. jūlija līdz 2017. 
gada 30. novembrim. Šobrīd var iegādāties ne vairāk kā 
90% no kopējā piešķirtā daudzuma.

Līdz šā gada 30. novembrim LAD vēlreiz atkārtoti iz-
vērtēs lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstību 
noteiktajām prasībām, un gadījumos, ja tiks konstatēts, 
ka piešķirtais dīzeļdegvielas daudzums ir nepamatots, tiks 
nosūtīts atkārtots lēmums par piešķirto degvielas apjomu.

Lauksaimniekiem piešķiramo dīzeļdegvielas daudzu-
mu nosaka, ņemot vērā šādu sadalījumu atkarībā no au-
dzējamās kultūras:

l augkopība — 100 litru uz vienu hektāru,
l augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litru uz vie-

nu hektāru,
l zālāju platības, ja tiek nodrošināts minimālais lauk-

saimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liel-
lopu vienības uz vienu hektāru (bioloģiskajās saimniecībās 
blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu 
hektāru), — 130 litru uz vienu hektāru,

l zālāju platības dzīvnieku barības primāram ražotā-

jam, kam Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēts 
ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki — 60 
litru uz hektāru,

l zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru,
l citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un ap-

stiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai — 60 
litru uz vienu hektāru.

LAD atgādina, ka lauksaimniecības produkcijas ražo-
tājs ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja to izmanto paš-
pārvadājumiem un traktortehnikā vai lauksaimniecības 
pašgājējmašīnās.

Jāņem vērā, ka 2017./2018. saimnieciskajā gadā dīzeļ-
degvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi nepiešķir grū-
tībās nonākušam lauksaimniecības produkcijas ražotājam.

Lauku atbalsta dienests administrē dīzeļdegvielas pie-
šķiršanu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem saskaņā 
ar 2015. gada 14. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
194 “Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa 
likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izman-
to lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecī-
bas zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, 
kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei 
zem zivju dīķiem”.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027830, 67027384
Epasts: prese@lad.gov.lv

    No 2017. gada 1. jūlija līdz 31. jūlijam var pieteikties 
atbalsta saņemšanai pasākumā “Sadarbība”. Atbalsts pie-
ejams divos apakšpasākumos:

Atbalsts, kas paredzēts valsts līmeņa jaunu produktu 
vai procesu radīšanai, kas izmantojamas pēc iespējas pla-
šākam labuma guvēju lokam visā nozarē “Atbalsts Eiropas 
Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un 
ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba 
grupu projektu īstenošanai” (turpmāk – 16.1. apakšpasā-
kums). Kopējais pieejamais finansējums apakšpasākumā ir 
3 miljoni eiro, bet vienai EIP darba grupai kopējā attiecinā-
mo izmaksu summa nevar pārsniegt 500 000 eiro 5 gadu 
periodā.

Atbalsts individuāliem saimniecību risinājumiem “At-
balsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju 
izstrādei” (turpmāk – 16.2. apakšpasākums). Kopējais pie-
ejamais finansējums apakšpasākumā ir 2 miljoni eiro, bet 
vienai atbalsta pretendenta grupai kopējā attiecināmo iz-
maksu summa nevar pārsniegt 100 000 eiro 5 gadu periodā.

Atbalsta intensitāte abos apakšpasākumos ir 90% no 
attiecināmajām izmaksām. Ja projektā plānots iegādāties 
tehniku, iekārtas vai aprīkojumu, kas tiks izmantoti peļņas 
gūšanai, tad iepriekš minētajiem pamatlīdzekļiem atbalsta 
intensitāte ir tāda, kā pasākumā “Ieguldījumi materiālajos 
aktīvos”.

16.1.apakšpasākumā atlase notiek divos posmos. Pir-
majā posmā Zemkopības ministrijas komisija veic projekta 
idejas atlasi un EIP darba grupas apstiprināšanu, bet  ot-
rajā posmā Lauku atbalsta dienests veic detalizēti sagata-
votu projektu iesniegumu atlasi. Atbalstu var saņemt tad, 
ja projektā iesaistās 3 partneri, no kuriem vismaz viens ir 
lauksaimnieks vai mežsaimnieks. LAD Lauku attīstības da-
ļas vadītājs Juris Cvetkovs uzsver: “Pats atbalsta pasākuma 
nosaukums “Sadarbība” jau akcentē to, ka projekti ir īste-
nojami sadarbojoties. Projektu potenciālajiem īstenotājiem 
jāpievērš uzmanība, ka būtiska ir sadarbība ar zinātniekiem 
vai pētniekiem, izstrādājot 16.1. apakšpasākumā idejas, 
kas noder ikvienam Latvijas lauksaimniekam vai mežsaim-
niekam. Izstrādātos risinājumus nevarēs patentēt, tos pēc 
projektu īstenošanas vajadzēs prezentēt Zemkopības minis-
trijas izveidotai komisijai un publicēt plašākai sabiedrībai, lai 
tos varētu izmantot jebkurš interesents. Šajā apakšpasāku-
mā jāņem vērā nosacījums, ja ideja ir radīta lauksaimnie-
cības produktu pārstrādē, tad labuma guvējam ir jābūt arī 
primārajam produkcijas ražotājam – lauksaimniekam.”

    16.2. apakšpasākumā jābūt sadarbībai starp vismaz 
2 sadarbības partneriem – lauksaimnieku vai mežsaimnie-
ku un zinātnieku.

    Plašāki nosacījumi atbalsta saņemšanai ir skatāmi 
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu ie-
sniegumu pieņemšanu “Lauku saimniecību un uzņēmējdar-
bības attīstības” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem 
ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīša-
nā” otrās kārtas trim aktivitātēm:

n “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība”,
n “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību 

dažādošana”,
n “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.
Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs no-

tiks no 2017. gada 1. augusta līdz 31.augustam. Pasā-
kuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saim-
niecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot 
iespēju īstenot dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā 
arī tūrisma aktivitātes, tādējādi palielinot ienākumu līmeni 
lauku reģionos.

Pieejamais publiskais finansējums aktivitātēm “Ar 
lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un “Ar lauk-
saimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” 
ir desmit miljoni eiro; aktivitātei “Tūrisma aktivitāšu veicinā-
šana” tie arī ir desmit miljoni eiro. Pieejamais finansējums 
visās aktivitātēs ir sadalīts pēc reģionalizācijas principa.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem ir lasāma 
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  un Lauku attīstī-
bas programmas  ietvaros. 

Informāciju sagatavoja
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027830, 67027384
Epasts: prese@lad.gov.lv
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Noslēdzies Pāvilostas vidussko-
las Erasmus+ programmas KA1 
“Mācību mobilitāte skolu sektorā” 
projekts “Pārmaiņu vēji!” no 2015. 
līdz 2017. gadam, kura mērķi bija 
paaugstināt projektu vadības kom-
petences, veidot radošu, atvērtu 
skolas vidi, ieviešot neformālās iz-
glītības metodes, veicināt skolotāju 
radošumu un motivēt izglītojamos 
ES piedāvāto iespēju izmantošanai, 
lai attīstītu skolu par modernu iz-
glītības un kompetenču centru no-
vadā. 

2016. gada aprīlī tika realizēta 
projekta galvenā aktivitāte – dalība 
personāla mācību kursos, kurus 
vadīja Rumānijas Dominou Asoci-
ācija, un tie notika Portugālē. Kur-
sos piedalījās trīs skolas pedagogi: 
Ingūna Griškēviča apmeklēja kur-
sus “Kvalitatīva ES projektu vadība 
– Erasmus+ (kvalitāte un efektivi-
tāte starptautiskajos projektos)”, 
projektu koordinatore un skolotāja 
Inta Vīgante – kursus “Radošums 
un starpkultūru mijiedarbība kla-
sē”, un skolotāja Daiga Jēkabsone – 
kursus “Neformālās izglītības me-
todes, aktivitātes un instrumenti 
formālā vidē” (skolēnu mācīšanās 
motivācijas paaugstināšana).

Projektā iesaistītie pedagogi 
labi pārzināja skolas problēmas, 
projekta mērķus, apzinājās atbildī-
bu un bija gatavi iesaistīties prob-
lēmu risināšanā un mērķu sasnieg-
šanā. To nenoliedzami pierādīja 
divu gadu intensīvs, inovatīvs un 
radošs darbs skolā.

Lai izvērtētu, kā projekts sa-
sniedzis izvirzītos mērķus, veicām 
virkni izvērtēšanas pasākumu – iz-
veidojām novērtēšanas kompleksu, 
kas sevī ietvēra:

1) skolotāju aptaujas, izaug-
smes dinamiku un prezentācijas; 

2) iesniegto, apstiprināto un 
realizēto projektu skaitu izglītības 
iestādē;

3) sadarbības komandas izveidi;
4) ieviestās inovācijas mācību 

iestādē.
Projekta gaita, aktivitātes, re-

zultāti tika izvērtēti un atspoguļoti 
projekta dienasgrāmatā, Pāvilostas 

Erasmus+ programmas KA1 “Mācību mobilitāte skolu sektorā”
Projekts “Pārmaiņu vēji!”
Proj.nr. 20151LV01KA101013217  01.06.2015.–01.06.2017.

Pārmaiņu vēji joprojām pūš!
vidusskolas mājas lapā un laik-
rakstā “Pāvilostas novada ziņas”. 
Abu mācību gadu noslēguma Peda-
goģiskajās sēdēs tika integrētas, uz 
kompetencēm balstītas neformālās 
darba metodes, izstrādāti priekšli-
kumi un veikts kopsavilkums ino-
vāciju ieviešanai mācību procesā. 
Balstoties uz projektā gūto piere-
dzi, sniegtas atskaites par paveikto 
(prezentācijas, pārrunas, dalīšanās 
pieredzē), izvirzīti problēmjautāju-
mi risināšanai nākotnē. 1–2 reizes 
mēnesī notika regulāras sadarbī-
bas komandas sanāksmes, skolo-
tāju kolektīvs tika iepazīstināts ar 
aktualitātēm katru otrdienas rītu 
informatīvajās apspriedēs. 

Projekta izplatīšanas aktivitā-
tes notika pirms projekta īsteno-
šanas, projekta laikā, pēc projekta, 
informējot un daloties pieredzē ar 
skolas pedagogiem, ar vecākiem 
Skolas padomes sēdēs un vecāku 
sapulcēs, ar pašvaldības izglītības 
iestāžu vadītājiem, ar novada iz-
glītības darbiniekiem Pāvilostas 
vidusskolas organizētajā izglītības 
konferencē 2016. gada 28. septem-
brī, ar Bērnu un jauniešu centru 
un NVO “No idejas līdz attīstībai”, 
Pāvilostas pilsētas bibliotēku, no-
vadpētniecības muzeju, kultūras 
namu kopīgi organizētajās aktivi-
tātēs. Vecāki iesaistījās alternatīvo 
stundu darbā, tādējādi iedzīvinot 
neformālās izglītības metodes mā-
cību procesā un ārpusklases darbā, 
parādot sabiedrībai iespēju būt ak-
tīviem, līdzatbildīgiem skolas uzde-
vumu vai problēmu risināšanā.

2015./16. m. g. skolā atbalstī-
tie projekti:

1) Nordplus “Small Smart Sc-
hool”;

2) Erasmus+KA1 “Wind of 
change!”;

2016./17. m. g. iesniegtie pro-
jekti:

1) Nordplus “SmallSmallSchool 
for Teenagers”, 

    atbalstīts 2017. g. jūnijā (12 
skolēni, 2 skolotāji);

2) Nordplus “Northern Aca-
demy of School Leaders”; 

3) Erasmus+KA1 “Eiropas vēju 

enerģija”; 
4) Erasmus+ KA2 “Multimediji 

ekoloģiskajā izglītībā”; 
5) Erasmus+ KA3 “Sociālās ie-

kļaušanas programma”; 
6) pieteikums pilotprojektā “Uz 

kompetencēm balstīta mācību satu-
ra izstrāde”. 

2016. – 2017. g. realizētie pro-
jekti un aktivitātes:

1) Nordplus “Small Smart Sc-
hool” (14 skolotāji);

2) Erasmus+KA1 “Wind of 
change!” (3 skolotāji);

3) e-Twinning projekts “Virtuā-
lais ceļojums ELU matemātikas pa-
saulē” (3 skolotāji, 11 skolēni);

4) noslēgts sadarbības līgums 
ar Dānijas Ulkebelas skolu un rea-
lizēts skolotāju un skolēnu apmai-
ņas projekts 7.–8.klasēm (4 skolo-
tāji, 22 skolēni);

5) projekts “vESels” 5. klasei – 
starppriekšmetu saikne 6 mācību 
priekšmetos par tēmu “Uzturs” (6 
skolotāji, 13 skolēni);

6) skolotāju dalība e-Twin-
nig rīkotajos vebināros: “Google 

daudzveidīgie servisi izglītībā” (2 
skolotāji) un “School Education Ga-
teway” (5 skolotāji);

7) Skolotāju apmācība “IT mā-
cību vidē – Kahoot!, Edurio, Google 
service” (16 skolotāji);

8) OECD “Online Programme 
for School Improvement” (2 skolo-
tāji).

Problēmas, kas ietekmēja re-
zultātu sasniegšanu, bija nedrošība 
un bailes par jebkurām izmaiņām, 
valodas barjera, vienveidīgais izglī-
tības sistēmas redzējums, nepare-
dzamās izmaiņas izglītības sistēmā 
valstiskā līmenī, mazas, reģionālas 
skolas izolētā vide.

Lai iedrošinātu skolotājus dalī-
bai ES projektos un paaugstinātu 
svešvalodu kompetences, 2016. 
gada rudenī noorganizējām angļu 
valodas kursus skolas pedagogiem 
un  personālam.

Jauninājumus un netradicionā-
las darba formas ieviest skolā nebi-
ja un nav viegli. Daļa pedagogu un 
skolēnu vēl nav gatavi pārmaiņām. 
Novērojām, ka skolēni, kuri mācī-
jušies pēc iepriekšējām metodēm, 
nav gatavi strādāt pa jaunam. Tas 
esot grūti, jo nu pašiem jāpieliek 
daudz darba, lai tiktu līdz rezultā-
tam. Taču mācību gada noslēgumā 
izglītojamie kļuvuši atvērtāki un 
pieņemošāki, jo ir sapratuši jauno, 
uz kompetencēm balstīto izglītības 
metožu lietderību izglītošanās un 
personības attīstības procesā. Pār-
maiņu mērķis – uzlabot izglītības 

kvalitāti, ieviešot starptautisko pie-
redzi un kontaktus.

Izveidotajā projekta dienas-
grāmatā redzamās aktivitātes ne 
vienmēr ir kas pilnīgi jauns valsts 
mērogā, taču mūsu skolā gan. Tas 
nenoliedzami norāda uz šāda pro-
jekta pozitīvo ietekmi, skarot ne 
tikai skolu, bet arī plašāku sabied-
rības daļu. Daudz efektīvāk notika 
inovāciju ieviešana, aktivizējās 
skolotāji, skolēni (īpaši tie, kuri 
tieši iesaistījās projektos) un tika 
saņemts vecāku atbalsts. Projekta 
ietekmē ar inovatīvām idejām un 
degsmi tika rīkotas vēl nebijušas 
aktivitātes, lēnām mainās kopējā 
skolas vide, skolēni ir motivētāki 
svešvalodu apguvē, drošāki dalībai 
citos projektos starptautiskā vidē.

ht tp ://www.pavi lostasv i -
dusskola.lv/lv/projekti-110623/
pro jec t -%E2%80%9Ewind -o f -
change!%E2%80%9D 

Secinām, ka projekts ir sasnie-
dzis izvirzītos mērķus, jo izglītības 
iestādē ir paaugstinājušās projektu 
vadības kompetences, iesniegti un 
realizēti jauni projekti (arī starp-
tautiski), izveidota sadarbības ko-
manda, veidojas radoša, uz attīs-
tību vērsta un inovācijām atvērta 
skolas vide un ieviestas neskaitā-
mas inovācijas uz kompetencēm 
balstīta mācību procesa pilnveidei 
un izglītības kvalitātes celšanai.

Projekta vadītāja 
Inta Vīgante

Alternatīvās mācību stundas Pāvilostas vidusskolas un ulkebelas skolas 7. – 8. klases sko-
lēniem vadīja dānijas skolotājas bjanka jefsena un šarlote marianna dūna. Foto: I. Vīgante

Pāvilostas vidusskolā 2016./2017. mācību 
gadā savu darbību uzsāka jauno ugunsdzēsēju 
sporta pulciņš, kas jau ilgus gadus darbojas Vēr-
galē.

Maijā pulciņa vadītājs Alfrēds Magone aicināja 
pieteikties un darboties sporta pulciņā bērnus no 
10 gadu vecuma. Tam atsaucās trīs Pāvilostas vidus-
skolas skolēni – Roberts Vaškus, Gusts Brūklis un 
Viesturs Ralfs Kurčanovs. 

Neskatoties uz īso sagatavošanās posmu, puiši 
spēkus izmēģināja jau divās sacensībās – Alsungā 
un 7. jūnijā Valmierā, kur bija jāstartē divās disciplī-
nās – 100 m šķēršļu joslas pārvarēšanā un uzkāpša-
nā ar āķkāpnēm mācību torņa pirmajā stāvā. 

Rezultāti šādi: 
n disciplīnā “100 m šķēršļu joslas pārvarēšana” 

– Roberts Vaškus 25,52 sek.; Viesturs Ralfs Kurča-

novs 28,91 sek.; Gusts Brūklis 30,35 sek. 
n disciplīnā “Uzkāpšana ar āķkāpnēm mācību 

torņa pirmajā stāvā” – Roberts Vaškus 11,46 sek.; 
Viesturs Ralfs Kurčanovs 12,59 sek.; Gusts Brūklis 
13,56 sek.

Jāpiebilst arī, ka Pāvilostas ugunsdzēsības pul-
ciņa puiši sacensībās Valmierā bija arī visjaunākie 
dalībnieki savā grupā.

Komandas treneris Alfrēds Magone saka pui-
šiem paldies par izrādīto interesi un ieguldīto dar-
bu! Rudenī treniņi atsāksies, jo pirmā pieredze jau 
ir gūta.

Sākoties skolas laikam un jaunajam mācību ga-
dam septembrī, tiks aicināti arī jaunie dalībnieki, 
kuriem ir interese par šo sporta veidu.

Komandas treneris Alfrēds Magone

ugunsdzēsības pulciņš uzsāk darbību arī Pāvilostā

Juristes novada iedzīvotājiem bezmaksas 
juridiskās konsultācijas sniegs 2017. gada 12. jūlijā:

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

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



2017. gada jūlijs12  www.pavilosta.lv

Pāvilostas kultūras nama jauniešu ansamblis “Stella Amare” ne tikai muzikāli bagātina Pā-
vilostā notiekošos pasākumus, bet arī uzstājas tuvējos novados. 29. maijā ansamblis snie-
dza muzikālu sveicienu Alsungas novada domē – labāko skolēnu apbalvošanas pasākumā.
 Skolotāja Aija Gertsone

Jauniešu ansamblis muzicē Alsungā

Sadarbībā ar biedrības 
“Aizputes samarietis” atbalsta 
centru “Roku rokā” 18. jūnijā 
Pāvilostas ev. baptistu drau-
dzei bija tas gods svinēt kopā 
svētdienu vēl aizvien brīnišķī-
gā Vasarsvētku gaisotnē.

Kā viesi bija aicināti Liepājas 
bērnu bāreņu aprūpes centra 
“Liepāja” bērni ar īpašām vaja-
dzībām un pavadošās personas. 
Tie paši bērniņi, kam pagājušā 
gada novembrī pāvilostnieki ne-
savtīgi ziedoja naudu apģērba 
un apavu iegādei, bet Pāvilostas 
adīšanas pulciņa “Spundiņš” 
dalībnieces noadīja zeķu pārus. 
Bija patiess prieks nu jau klā-
tienē iepazīties ar šiem nedau-
dziem, skaitā 16, varošākiem 
(kustību ziņā) bērniem, dāvāt 
viņiem vienu neaizmirstamu 
svētdienu ārpus bērnu nama 

sienām.
Dievkalpojuma laikā ska-

nēja Aizputes bērnu muzikāli 
priekšnesumi, kas, neskatoties 
uz dziedātāju fizisko ierobežo-
tību, spēja līdz asarām aizkus-
tināt klausītāju sirdis. Patiesi, 
sirsnīgi un mīļi kopā pavadīts 
laiks ar jaunu iepazīšanos un 
savstarpējo komunikāciju gan 
dievkalpojuma laikā, gan pēc 
tam draudzes dārzā ar gardiem 
kliņģeriem un tēju.

Lielu paldies sakām arī Pā-
vilostas muzeja vadītājai Irinai 
Kurčanovai, kas nesavtīgi dāvā-
ja visiem bērniem iespēju izce-
ļoties pa muzeju, iegūt jaunas 
zināšanas par Pāvilostu un tās 
vēsturi, aplūkot senās vērtības 
un kā dāvanu katram saņemt 
Pāvilostas skatu kartīti no putna 
lidojuma, kas bija liela vērtība 

šādiem bērniņiem. Arī nelie-
lā ekskursija un kuģa apskate 
dāvāja patiesu prieku gan bēr-
niem, gan pieaugušajiem.

Bērnu prieks, kopējās sa-
runas un smiekli dāvāja mums 
pārējiem gandarījumu ar labi 
padarīta darba sajūtu. Emocijas, 
kuras vēl nenoplok līdz šim... 
Vēlme turpināt iesākto un neap-
stāties. Šie bērni IR tie, kuriem 
galēji nepieciešama mīlestība, 
uzmanība un neizpaliek arī ma-
teriālās vajadzības.

Paldies visiem, kas spēja 
atvērt savas sirdis, atrast laiku 
un iespēju būt ar mums! Kopā 
– roku rokā! Lai mums tas izdo-
das arī turpmāk! Pāvilostniek, 
neesi vienaldzīgs, nepaej garām! 

Pāvilostas baptistu draudzes 
locekle Sanita Grigorjeva

Bērni ar īpašām vajadzībām sniedz 
koncertu baptistu baznīcā Pāvilostā

Pāvilostas novada pašvaldī-
bas izstāžu zālē 3. jūnijā tika 
atklāta mākslinieces Vijas Ber-
nātes akvareļu izstāde “Mini-
atūras”, kas būs skatāma līdz 
31. jūlijam.

Pasākumu atklāja Pāvilostas 
bibliotēkas vadītāja Mairita Vī-
tola, aicinot mākslinieci pastāstīt 
par sevi tuvāk.

Vijas Bernātes dzimtā puse ir 
Otaņķi, kur pavadīta visa skaistā 
bērnība. Savukārt skolas gaitas 
aizvadītas Liepājā. Draudzenes 
iedrošināta, Vija uzsākusi mā-
cības Liepājas mākslas skolā, 
kuras direktors jauno meiteni 
uzņēmis bez iestājeksāmeniem, 
toreiz jau pamanot viņā talantu 
un citādu dzīves uztveri. Lai gan 
sākotnēji Vija studējusi gleznie-
cības fakultātē, skolas vadība un 
kolektīvs talantīgo meiteni pārcē-
lis tēlniecības fakultātē. Šeit Vija 
parādījusi patiesās savas spējas 
mākslā un visu savu talantu. 
Latvijā Vija Bernāte ir ļoti plaši 
pazīstama kā viena no vadošajām 
keramiķēm, kuras darbi ir dau-
dzās privātkolekcijās.

Izstādē izliktie turpat 40 ak-
vareļi tapuši pēc tam, kad drau-
dzene Ausma atvedusi zīmēša-
nas bloknotu un zīmuli. Darbos 
atainotas Vijas dzimtās puses ai-
navas, kādas Vija atceras no bēr-
nības dienām, kā arī ar zīmulīti 
smalki izzīmētas puķes.

Lielu darbu izstādes tapšanā 
ieguldījis arī Vijas dēls Igors un 
viņa ģimene. Katra mazā bildīte 
ir ierāmēta ar lielu precizitāti tā, 
lai izceltu māmiņas talantu. Arī 
Vijas dēls Igors ir gājis mātes pē-
dās un ir kļuvis par mākslinieku.

Izstādes atklāšanas reizē ap-
sveikt Viju bija ieradušies daudz 
viņas talanta cienītāju un drau-
gu, kuri apbrīnoja mākslinie-
ces darba spējas un apņēmību. 
Mākslinieci Viju apņēma skaists 
ziedu un labu vēlējumu klēpis.

Daudz skaistu dziesmu Vijai 
Bernātei veltīja arī Pāvilostas 
sieviešu kora “Sīga” dalībnieces 
koncertmeistares Daces Bunkas 
vadībā.

Sabiedrisko attiecību speciā-
liste Marita Kurčanova

Atklāj Vijas Bernātes 
akvareļu izstādi

SVEIKSIM JAUNDZIMUŠOS NOVADNIEKUS!

Pāvilostas novada pašvaldība šī gada Sakas pagasta 
svētku svinīgajā pasākumā 4. augustā plkst. 20.00 

Sakas “Pagasta mājas” pagalmā sveiks 
Sakas pagasta jaundzimušos bērnus – 

Undīni REBUKU, Dāvi ŽURKOVU 
un Rajenu BARSUKOVU! 

Foto: M. Kurčanova

Foto no Pāvilostas baptistu draudzes arhīva

Foto no dalībnieku personīgā arhīva
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Arī šogad Pāvilostas novada 
pašvaldības metodiķe izglītības 
un kultūras jomā Silvija Leja un 
Pāvilostas bibliotēkas vadītāja 
Mairita Vītola uz ikgadējo Kul-
tūras darbinieku dienu 14. jūnijā  
aicināja vienmēr radošos, ener-
ģiskos un izdomas bagātos kul-
tūras cilvēkus no visa Pāvilostas 
novada – bibliotēku darbiniekus, 
muzeju darbiniekus, tūrisma in-
formācijas centra darbiniekus, 
novada avīzes redkolēģijas dar-
biniekus un kultūras nama dar-
biniekus un pulciņu vadītājus. Ja 
parasti, kad citiem ir svētki, tieši 
viņi pašaizliedzīgi rūpējas par 
pārējo labsajūtu, tad Kultūras 
darbinieku diena ir brīdis atelpai 
pašiem svētku radītājiem.

Tā kā šogad pavasarī oficiāli 
tika noslēgts sadarbības līgums 
starp Pāvilostas novada un Nerin-
gas pašvaldībām un Neringu bija 
apmeklējuši jau Pāvilostas senio-
ri un sportisti, tad arī Pāvilostas 
novada kultūras darbiniekiem 
tika piedāvāta iespēja apmeklēt 
nu jau trešo oficiālo Pāvilostas 
novada sadraudzības pilsētu un 
rast idejas, un dibināt kontaktus 
ar Neringas pašvaldības darbi-
niekiem. Tikšanās reizē savstar-
pēji varēja apmainīties gan ar 
padomiem, gan ar kontaktiem, 

gan salīdzināt darba apjomu un 
attīstības iespējas un virzienus.

Neringas pašvaldību izrādī-
ja un par tās vēsturi pastāstīja 
Ludviga Rēza kultūras centra 
Jodkrantē gids Arūns Balna, kurš 
laipni arī izrādīja kultūras cen-
tru, tajā pašreiz aplūkojamās iz-
stādes un pastāstīja par Jodkran-
tes vēsturi.

Pāvilostas novada pašvaldī-
bas kultūras darbinieki vieso-
šanās reizē Nidas ciemā, kas ir 
arī Neringas pašvaldības centrs, 
apmeklēja Tomasa Manna mu-
zeju, Viktora Miļūna bibliotēku, 
Nidas kapsētu ar senajiem kur-
šu apbedījumiem un luterāņu 
baznīcu, Nidas Zvejnieku etno-
grāfisko sētu un etnogrāfisko 
Nidas centru, Nidas kultūras 
un tūrisma informācijas centru 
“Agila”, katoļu baznīcu un kap-
liču zem baznīcas, kā arī apska-
tīja mākslinieka un ievērojamas 
Nidas personības Eduarda Jonu-
sa māju un gleznu kolekciju, bet 
ekskursijas noslēgumā baudīja 
iespaidīgu skatu uz Nidas balto 
kāpu un unikālo Saules pulkste-
ni, bija iespēja arī pabūt Nidas 
jūrmalā, lai saprastu, vai Nidas 
smiltis ir tikpat baltas un ūdens 
tikpat auksts kā Pāvilostas no-
vadā. Savukārt Neringas pašval-

Aizvadīta ikgadējā Kultūras darbinieku diena

dības administrācijas ēkā Nidā 
Pāvilostas novada kultūras dar-
biniekus laipni uzņēma Nerin-
gas vicemērs Dāvids Mikelis un 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Sandra Vaišvilaite. Viņi viesiem 
pastāstīja gan par pašvaldības 
darbu, gan darbību kultūras un 
izglītības jomā, kopīgā diskusijā 
un viedokļu apmaiņā saprotot, 
ka situācija Neringas un Pāvil-
ostas novada pašvaldībās ir ļoti 

līdzīga. Turpinājumā kultūras 
darbinieki devās uz delfīnu šovu 
Klaipēdas Smiltinē.

Dodoties jau mājupceļā, kul-
tūras darbinieki apskatīja arī 
Klaipēdas Dino parka apgāztās 
mājas ekspozīciju un pabija Pa-
langas kūrorta muzejā, lai tur 
aplūkotu pasaules slavenā modes 
vēsturnieka Aleksandra Vasiļje-
va kūrorta tērpu izstādi.

Ar daudziem iespaidiem 

un jaunas informācijas gūzmu 
Pāvilostas novada kultūras dar-
binieki vēlā vakarstundā atgrie-
zās mājās. Tikšanās reizē tika 
nodibināti kontakti starp kultū-
ras darbiniekiem, jau šajā reizē 
ieskicējot jomas un pasākumus, 
kur abas pašvaldības varētu sa-
darboties.

Sabiedrisko attiecību speciā-
liste Marita Kurčanova

Šis stāsts aizsākās 2014. gada 
pavasarī, kad Latvijas bibliotēkas 
sadarbībā ar skolām iesaistījās 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centra rīkotajā 
domrakstu konkursā “Kā atmo-
dināt Saulcerīti?”. Tā mērķis bija 
rosināt bērnu rakstīšanas un la-
sīšanas prasmi, kā arī interesi 
par bibliotēkām un to pakalpoju-
miem. Kopumā dalībai konkursā 
tika iesūtīti 259 rakstu darbi, no 
kuriem 69 labākie tiks iekļauti 
īpašā grāmatā – 21. gadsimta le-
ģendā par Stikla kalnu, Gaismas 
pili, Saulcerīti, Antiņu, viņa brā-
ļiem un citiem Raiņa lugas “Zelta 
zirgs” tēliem. Protams, arī Pāvil-
ostas vidusskolas skolēni kopā ar 
latviešu valodas skolotāju Annu 
Kaži un Pāvilostas bibliotēkas 
darbiniecēm iesaistījās šajā kon-
kursā. Konkursa dalībniekiem kā 
balva bija iespēja 2014. gada 8. 
septembrī piedalīties karnevāla 
gājienā “Gribu iet uz bibliotēku”.

Raiņa lugas  “Zelta zirgs” 
(1909) tēls krauklis 2014. gadā 
8. septembrī piedalījās Rīgas 
Eiropas kultūras galvaspilsētas 
programmā iekļautajā bērnu 
karnevāla gājienā “Gribu iet uz 
bibliotēku”. Rīgā bija ieradušies 
1500 čaklākie lasītāji no Bērnu 
un jauniešu žūrijas visā Latvijā, 
viņi visi bija ģērbušies grāma-
tu tēlu tērpos. Pasākums sākās 
Rāts laukumā, kopā ar Skumjo 
ķēniņu un princesēm bērni devās 
pāri Akmens tiltam, lai jaunuz-
celtajā Gaismas pilī atmodinātu 
Saulcerīti. Pie bibliotēkas zālienā 
stāvēja 7 melni kraukļi, kurus 

kraukļa viesošanās Pāvilostā

bērniem bija uzdevums pārkrā-
sot baltus. 

Kraukļa dizaina māksliniece 
ir Indra Sproģe, izpildījums ma-
teriālā – scenogrāfs Ģirts Muce-
nieks. 

Un šogad Latvijas Nacionā-
lā bibliotēka aicināja Latvijas 
publiskās bibliotēkas pieteikties 
uzņemt savā pilsētā, bibliotēkas 
pagalmā vai parkā vienu no sep-
tiņiem melnajiem kraukļiem, 
kurus 2014. gada 8. septembrī, 
kad Rīga bija Eiropas kultūras 
galvaspilsēta, 1 500 bērnu kar-
nevāla tērpos pārkrāsoja baltā 

krāsā, lai simboliski palīdzētu 
atbrīvot Saulcerīti un stiprināt 
Gaismas pili. Rainis savā lugā 
“Zelta zirgs” kraukļa mutē ielika 
vārdus “Pastāvēs, kas pārmainī-
sies!”. Tie varētu noderēt ikvie-
nai ļaužu kopienai un varbūt arī 
mums.

30. jūnijā svinīgi tika atklāts 
un uzņemts viens no septiņiem 
kraukļiem, kurš savu mājvietu 
radis Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. 
Vēl pa krauklim aizlidoja uz Rū-
jienu, Bausku, Ipiķiem, Trapeni, 
Ropažiem un Ilūksti. Kurzemes 
pusē esam vienīgie, kur uz laiku 

nolaidies viens no Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas kraukļiem. 

Svinīgajā pasākumā Pāvil-
ostas bibliotēkā jūnija pēdējā 
dienā bibliotēkas darbinieces ai-
cināja bērnus un skolotāju Annu 
Kaži, kas toreiz piedalījās Rīgā 
karnevāla gājienā “Gribu iet uz 
bibliotēku”, lai kopīgi aplūkotu 
fotogrāfijas un nedaudz iegrimtu 
atmiņās par to laiku. Notika arī 
divu domrakstu, kas toreiz tika 
iesūtīti domrakstu konkursam, 
priekšlasījumi. Pāvilostas biblio-
tēkas darbinieces sanākušajiem 
bērniem un pieaugušajiem bija 

noorganizējušas dažādas aktivi-
tātes saistībā ar Raiņa lugu “Zel-
ta zirgs” un arī par tēmu “Krauk-
lis”. Kopā ar bērniem Pāvilostas 
krauklim tika dots arī vārds. Ar 
izlozes palīdzību tam tika dots 
vārds Žanis – Melnacīte. Tā kā 
krauklim ir divas sejas, tad arī 
tika nolemts, ka viena puse būs 
vīrišķā un otra – sievišķā. 

Paldies par darbu Rinaldam, 
Alfrēdam, bet īpašs paldies par 
ieguldīto darbu Initai Zingnikai 
un Dainim Vītolam. 

 
Mairita Vītola

Foto: M. Kurčanova

Foto: M. Kurčanova
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Pāvilostas pilsētas kultū-
ras nama amatierteātra izrādi 
Līgo vakarā Pāvilostas Upes-
muižas parka estrādē ar lielu 
nepacietību gaida katrs pāvil
ostnieks un pilsētas viesis. 
Šī ir gada centrālā izrāde, ko 
saviem skatītājiem ik gadu pa-
sniedz amatierteātra aktieri 
un režisore. Arī šis gads nebi-
ja izņēmums.

Upesmuižas parka estrādē 
23. jūnija vakarpusē Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama amatier-
teātris rādīja uzvedumu “Nekur 
tā neiet kā pasaulē” pēc Arvīda 
Griguļa komēdijas ar tādu pašu 
nosaukumu motīviem. Komēdijā 
atainotas 60. gadu padomju cilvē-
ka amorālās rīcības izpausmes, 
garīguma devalvācija un mate-
riālā alkatība, ko caur jokiem un 
smieklīgām sadzīviskām ainām 
parka estrādē sanākušajiem iz-
rādes skatītājiem ļoti labi attēloja 
amatierteātra aktieri.

Līgo izrādi atklāja Pāvilostas 
amatierteātra režisore Marita 
Horna ar sveicienu skatītājiem, 
kā arī režisore klātesošos iepazīs-
tināja ar jaunajiem amatierteātra 
zaļajiem gurķiem jeb jaunajiem 
aktieriem, kuri pievienojušies 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama 

Līgo izrāde Pāvilostā

amatierteātra trupai, – Tinro, Juri 
un Gintu, bet patiesi liels prieks 
arī par to, ka Pāvilostas teātrī 
spēlē nu jau trīs vērgalnieki – 
Normunds, Oskars un Agnis.

Uzveduma “Nekur tā neiet kā 
pasaulē” stāstu stāstīja un lomās 
iejutās: Oskars Glezers, Dace 

Bunka, Silva Vārsberga, Daiga 
Cābele, Anna Kaže, Dzintra Vēr-
niece, Gatis Štokmanis, Ģirts Va-
gotiņš-Vagulis, Einārs Vārsbergs, 
Edijs Ermsons, Tinro Ķeiris, Te-
rēze Cābele, Andra Lanka, Juris 
Ūdriņš, Agnis Aizstrauts, Nor-
munds Dunkers un Gints Šulcs. 

Izrādes režisore – Marita Horna. 
Uzveduma muzikālo pavadījumu 
nodrošināja grupa “Piemare”, bet 
apskaņošanu – ilggadējie ama-
tierteātra draugi un sadarbības 
partneri – SIA “DTT Solutions” 
no Kuldīgas.

Savukārt pulksten desmitos 

ikviens līgotājs tika aicināts uz 
Upesmuižas parka estrādes lielā 
ugunskura iedegšanu un zaļum-
balli līdz rīta gaismai kopā ar 
grupu “Piemare”.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita Kurčanova

Piemiņas pasākums Vērgalē
14. jūnijā ar ziedu nolikšanu un klusuma brīdi Vērgales kapos pie 

pieminekļa tika pieminēti 1941. gada represijās cietušie. Vērgales kul-
tūras nama vadītāja nolasīja vērgalnieces Guntas Ledājas dzejas rin-
das un aicināja neaizmirst tālo gadu traģiskos notikumus Latvijā.

Vita Braže

4. augustā 
Sakas “Pagasta mājas” pagalmā

SAKAS PAGASTA SVĒTKI

Plkst. 20.00 Saldus senioru 
akordeonistu ansambļa “Akords” koncerts, 

pēc koncerta balle kopā ar grupu “Piemare”.

Ieeja uz pasākumu 
bez maksas.

Visi laipni gaidīti!

Grafiku autors: A. Paipa

Saulgriežu vakars Vērgalē
21. jūnija pievakarē pie Vēr-

gales pamatskolas tika svinēti 
Saulgrieži. Laikā, kad diena ir 
visgarākā un nakts visīsākā, un 
pavisam tuvu ir Jāņu diena. Saul-
griežus atzīmēt un Jāņus ielīgot 
mums visiem palīdzēja Vērgales 
kultūras nama VPDK “Vērgalīte” 
dejotāji, senioru ansambļa “Va-
karvējš” dziedātājas kopā ar Noru 
un vadītāju Gunti Vītolu un Vērga-
les pamatskolas vecāko klašu deju 
kolektīvs. Senioru ansamblis “Va-
karvējš” piedalījās jau otros ielīgo-
šanas svētkos, jo 16. jūnijā viņi uz-
stājās Liepājas un Kurzemes Jāņu 
ielīgošanas pasākumā Pāvilostā, 
Upesmuižas parkā. Savukārt 
dzejā skaisto vasaras, Saulgriežu 
un Jāņu laiku mums palīdzēja 
izdzīvot Vērgales kultūras nama 
vadītāja Velga Freimane. Svētku 
laikā ar  Jāņu vainagiem, kurus 
darināja Dzidras Andersones un 
Ausmas Ozolas čaklās rokas, tika 
sveikts gan Vērgales pagasta pār-
valdes vadītājs Jānis, gan dejotāji 
Jāņi, un apsveikumu vārda dienā 
saņēma dejotāja Līga no VPDK 
“Vērgalīte”. Koncerta laikā kul-
tūras nama vadītāja pateicās par 
piedalīšanos kolektīviem un to 
vadītājiem: Kristīnei Jaunbrūnai, 
Guntim Vītolam un Sigitai Frei-
manei. Paldies Norai Kurmei par 
skanīgām dziesmām! Pēc “Līgo 
danča” visi dalībnieki un skatītāji 
tika pacienāti ar gardo Jāņu sie-
ru, ko dāvināja saimniece Vita no 
“Gausēniem”. Paldies par to! Un 
tad jau bija laiks doties lejā pie 
Vērgales centra dīķa, kur uz sali-

ņas bija iedegta uguntiņa, lai svei-
cinātu saulīti!  Paldies Arkādijam! 
Paldies Ingai Čipānei par ziedu 
dekorācijām un stilizētā ugunsku-
ra izveidošanu!

Savukārt 23. jūnija vakarā 
Vērgales muzikanti aicināja uz 
zaļumballi Vērgales muižas lau-
kumā.

Vērgales kultūras nama va-
dītāja saka paldies visiem, kuri 

palīdzēja svētku tapšanā – saga-
tavoja Jāņu ugunskuru,  pielika 
savu roku gan slaukot muižas 
laukumu, gan uzliekot un novā-
cot nojumi, gan palīdzot sakārtot 
apkārtni pirms un pēc svētkiem! 
Paldies Mārim Nikovskim par 
dotā solījuma izpildīšanu un par 
palīdzību Valdim Pirktiņam!  

 
Vita Braže

AtvAĻinājumi
Sakas bibliotēkas vadītāja būs atvaļinājumā no 3. jūlija līdz 21. jūlijam 

un no 1. augusta līdz 11. augustam.
Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita Sprudzāne būs atvaļinājumā 

no 3. līdz 16. jūlijam.
vērgales pagasta pārvaldes kasiere būs atvaļinājumā no 20. jūlija līdz 

6. augustam. 
Dakteris juris krAĢiS (vērgalē) būs atvaļinājumā no 17. jūlija līdz 13. 

augustam.
Pāvilostas novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja Sintija SPRIŅĢE un 

jaunatnes darbiniece Gunita CITSKOVSKA būs atvaļinājumā no 24. jūlija līdz 
27. augustam. Līdz ar to bjc būs slēgts laika posmā no 24. jūlija līdz 27. 
augustam. No 28. augusta darbs tiks atjaunots vecajā grafikā.

Foto: V. Braže

12. augustā 
Ziemupnieku saiets

] 12.00 kapusvētki,
] Ziemupes TN Vijas Bernātes akvareļu izstāde “Miniatūras”,
] pēc kapusvētkiem, ap pulksten 12.40, 
 dziedās Nora un Arvis Kurmji (Vērgale),
] 21.00 dejas, spēlēs grupa “Stāvkrasts” (Ulmale), ar groziņiem.

Foto: M. Kurčanova
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17. jūnijā Pāvilostas tenisa 
kortā notika Pāvilostas čempio-
nāta tenisā 2. posms. 

Grupā “Jaunieši – meitenes” 
piedalījās trīs dalībnieces. Iz-
spēlējot savstarpējos mačus, par 
2. posma uzvarētāju kļuva Anna 
Meitere (Saldus), 2. vietā Alise 
Rorbaha (Saldus) un 3. vietā Mar-
ta Lazdovska (Rīga). Grupā “Jau-
nieši – zēni” četru dalībnieku 
konkurencē par 2. posma uzva-
rētāju kļuva Miķelis Birznieks no 
Rīgas, 2. vietā Stefans Birznieks 
(Rīga) un 3. vietā Jānis Ūdriņš no 
Pāvilostas.

Grupā “Pieaugušie” sešu da-
lībnieku konkurencē par 2. pos-
ma uzvarētāju kļuva Mārtiņš Laz-

Pāvilostas čempionāta tenisā 2. posms

28. jūnijā Pāvilostas rokdarb-
nieču kopa “Spundiņš” devās 
pieredzes apmaiņas braucienā 
pie Nīcas rokdarbniecēm un ie-
pazinās ar Nīcas rokdarbnieču 
veikumu un aktivitātēm. Apmek-
lēja Nīcas senlietu krātuvi, audēju 
Agru Vaitku, Otaņķu dzirnavas, 
daiļdārzu “Kristapi”, Jūrmalciema 
senlietu krātuvi un Pūsēnu kāpu.  

1. jūlijā seniori piedalījās 
Piejūras senioru festivālā “Pie 
jūras dzīve mana” Jūrkalnē, 
kas katru gadu notiek kādā no 
Piejūras pašvaldībām. Festivālā 
Vērgales senioru ansamblis “Va-
karvējš” un Pāvilostas līnijdejo-
tājas sniedza savus priekšnesu-
mus. Nākamais Piejūras senioru 
festivāls “Pie jūras dzīve mana” 

Pāvilostas pensionāru padomes 
“Varavīksne” rīkotās aktivitātes

Piejūras senioru festivālā “Pie jūras dzīve mana” jūrkalnē pie jūras no senioru savestiem 
ziediem tika izveidota ziedu saulīte. 

Tradicionāli Ziemupes jūr-
malā 20. jūnijā tika svinēti 
Saulgrieži. Saulgrieži ir laiks 
un diena, kad sajust sevī pa-
gāna, savu seno senču dzīslu, 
saplūst ar dabu – būt daļai no 
tās, baudīt dzīvošanas prieku 
un ziedēšanu, caur sevi laist 
dainu viedās zīmes, būt stin-
gri ar kājām pie zemes, bet tai 
pašā laikā būt augstāk, pastā-
vēt par savu tautu, zemi, rast 
pārliecību par savu varēšanu 
un saprast, ka mēs katrs esam 
daļa no Lielā Rita un ka ar to, 
kā mēs dzīvojam, mēs mainām 
un veidojam savu pasauli un 
savu dzīvi.

20. jūnijā Ziemupē kopā sanā-
ca, sabrauca, satikās tie, kuriem 
šis Saules Spēks nepieciešams ik 
dienu dzīvojot. Mūsu pulks šogad 
sasniedza ap 100 kopā līgotāju ne 
vien no tuvējās apkārtnes, bet arī 
no dižpilsētas Rīgas, tepat netālās 
Liepājas un kaimiņzemēm – Lie-
tuvas un Vācijas. Lai cik dažāds 
bija mūsu pulks, mēs bijām viens 
vesels un visi kopā. Tika pīti vai-
nagi un vītas vītnes, Ziemupes 
jūrmalas stāvlaukuma vēl neno-
pļautajās kāpu pļaviņās sameklē-
tas trejdeviņas zālītes – par sevi, 
par saviem mīļajiem un par visu 
kopumu domājot, kopā tika aiz-

dzīts skauģa prāts, pavadīta Sau-
le jūrā, degta rituāla Uguns – lai 
pateiktu paldies par to, kas dots, 
un lai saņemtu spēku jaunajam 
cēlienam, piedziedāta ne tikai jūr-
mala, bet visa pasaule no saules 
rieta līdz saules lēktam. Drosmī-
gākie un apņēmīgākie izbaudīja 
zāļu pirts prieku un dziedinoši 
stiprinošo spēku. Par to, cik liela 
un garā stipra ir latviešu tauta, 
Saulgriežos varam saskatīt visla-
bāk – ar katru gadu arvien vairāk 
sētās tiek svinēti un daudzināti 
šie Saules Godi – Jāņi.

Atgriežoties pie mūsu senču 
viedajām zintīm un viņu redzēju-
ma, mēs neatgriežamies pagātnē, 
bet patiesībā ļoti dziļi lūkojamies 
nākotnē, to ar katriem Saulgrie-
žiem sajūtam arvien vairāk. No-
vēlam katram to just!

Paldies visiem, kas svinēja 
Saulgriežus, – gan tiem, kas kopā 
ar mums pie vienas Uguns, gan 
tiem, kas katrs savā sētā vai pļa-
vā, vai jūras krastā, vai kalnā de-
dza paši savu guni. Galvenais, ka 
mūsu domu un mūsu ziedojumu 
dzirksteles aizsteidzās pretī Die-
vam, Mārai un Laimai, lai darītu 
šo zemi gaišāku. Lai TOP!

 
Daiga Kadeģe un 

Daina Vanaga

Vasaras saulgrieži 
Ziemupes jūrmalā

notiks Pāvilostā.
2. jūlijā Pāvilostas senio-

ri devās draudzības vizītē pie 
Priekules novada senioriem, kur 
piedalījās baskāju takas svinīgā 
atklāšanā pie Prūšu ūdenskrātu-
ves Virgas pagastā. 

Pensionāru padomes priekš-
sēdētāja Maija Arāja

dovskis no Rīgas, 2. vietā Andris 
Bērziņš no Pāvilostas, bet 3. vietā 
ierindojās Sandis Bieriņš no Prie-
kules.

Nākamais 3. posms notiks 

15. jūlijā turpat Pāvilostas tenisa 
kortā.

 
Sporta organizators Pāvilostā

Aldis Barsukovs

Foto: Ivo Jaunzems

Foto: V. Ģēģere
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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 augusta izdevumam jāiesniedz līdz 
2017. gada 28. jūlijam.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; 
nodot personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā (Pāvilostā, Dzintaru ielā 
73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. Tirāža – 1400 eksemplāru. 
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

Sveicam nozīmīgās dzīves 
jubilejās jūlijā dzimušos 

Pāvilostas novada 
iedzīvotājus!

Pieskaries zilajam 
Debesu jumam 
Ar domām, ar dvēseli 
Tā, lai to jūti. 
Lai katru dienu 
Nodzīvot nebūtu 
Ne viegli, ne grūti – 
Lai sirdī laimi gūsti. 
Lai katrs mirklis 
Gaismas piepildīts, 
Mīlestībā ieskauts 
Un sasildīts!    

PāVILOSTAS PILSĒTā 
Almu VASKOPU – 92
Malvīnu STRAZDIŅU – 88
Imantu STŪRMANI – 88
Veltu BENETI – 86
Austru PLŪDUMU – 85
Edīti BIĢELI – 84
Nelliju HOFMANI – 84
Veltu Zentu UDALIŠČEVU – 84
Lidiju GRASMANI – 83
Māri PLŪDUMU – 83
Lilitu Mirdzu ŠĶIPARI – 83
Dzidru Emiliju OZOLIŅU – 81 
Kazimiru KASPERAVIČU – 70

Ilmaru STANKEVIČU – 70
Astru SAVINU – 65
Agritu VALKAŠU – 65
Guntu BILJARDI – 60
Juri BLAUBĀRDI – 60
Aivaru LĀCI – 60
Andri CĀBELI, 
Adrianu VĪGANTU

VĒRGALES PAGASTā
Ausmu BURVI – 88
Liliju Annu KAUPIŅU – 88
Laimdotu VITRUPU – 85
Valiju VILSONI – 84
Mirdzu BETHERI – 82
Viktoriju PAVLOVSKU – 81
Pēteri DUNAISKI – 80
Lidiju PORIŅU – 75
Āriju PORIŅU – 70
Kazimiru BRUŽU – 65
Ziedoni RUMBENIEKU – 65

Raiti DRULLI – 60
Igoru MIKITINU – 60
Guntaru KRIEVIŅU, 
Aigaru PŪPOLU, Egilu 
STEFANOVSKI, Elmāru ŠĒNU, 
Ingu VĒRNIECI, Kārli MEĻĶI, 
Ingu OPINCĀNI, Rinaldu 
PĻAVNIEKU, Dainu VANAGU, 
Elvi Kārli FINSTERU

SAKAS PAGASTā
Ainu LIEKNI – 86
Ivaru FREIDENFELDU – 60
Edgaru TILIBU

PILNGADNIEKUS – 
Kristiānu KUDUMU un Anniju 
MUIŽNIECI Sakas pagastā, 
Kristoferu PĒTERMANI Pāvilostā 
un Madaru ZUĻĢI Vērgales 
pagastā! 

SIRSNĪGI SVEICAM ARĪ PĀRĒJOS NOVADNIEKUS, KURI DZIMUŠI ŠAJĀ MĒNESĪ!

Mūžībā 
Pāvilostā

ArturS voldemArS 
PudZēnS

 
(dzim. 1939. g.)

www.pavilosta.lv

PāviloStā
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 20. jūlijam skatāma māks-

linieces Agnes liping gleznu izstāde “Pāvilostas Pērles”. 
l Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 22. jūlija līdz 19. augustam 

skatāma martina lihtmana (vācija) keramikas skulptūru izstāde “Pē-
das krastmalā”. Izstādes atklāšana 22. jūlijā plkst. 13.00.

l Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stā-
vā, Pāvilostā) līdz 30. jūlijam skatāma vijas bernātes akvareļu izstāde 
“miniatūras”.

l Pāvilostas bibliotēkā līdz 30. jūlijam apskatāma Aijas barsukovas 
pašdarināto dzintaru rotaslietu izstāde. 

l 21. un 22. jūlijā notiks Pāvilostas mūzikas un mākslas festivāls 
“ZAĻAiS StArS”. Informāciju par svētkiem skatīt 1. lpp.

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 dzīves stāsti ar saturīgu vēsti. Ikviens laipni 
aicināts! Ieeja bezmaksas.

SAkA
l 4. augustā Sakas “Pagasta mājas” pagalmā SAkAS PAgAStA 

Svētki. Informāciju par svētkiem skatīt 14. lpp.

vērgAlē
l 15. jūlijā plkst. 19.00 jau devīto gadu Vērgales pagasta Bebes 

centrā – pļaviņā pie Vijas mājām – mīļi tiek aicināti visi esošie, bijušie 
un topošie Bebes ciema iedzīvotāji uz bebenieku saietu. Bērni šogad 
varēs priecāties piepūšamajā atrakcijā, uz nelielu koncertu ielūdz Nora, 
Ojārs un Velga, bet muzikants Vilnis gādās par dejotprieku. Līdzi ņemt 
groziņu jeb iztikas minimumu pašu priekam, labu garastāvokli, jaukas 
atmiņas un kaut ko lādītei. 

l Svētki vērgalē 19. augustā visas dienas un nakts garumā! Jau 
dienu iepriekš savu Vērgali rotāsim ar ziedu kompozīcijām. Svētki sāksies 
sestdien no rīta agri ar tradicionālo copi Vērgales dīķī “Vērgales loms”. Pa 
dienu aicinām iegriezties muzejā, bet kultūras namā būs skatāma fotoiz-
stāde. No plkst. 10.00 līdz 13.00 centrā notiks dažādas sporta un izklaides 
aktivitātes. Plkst. 12.00 Vērgales kultūras namā teātra izrāde “Mēs un mūsu 
sievas”. Pēc izrādes, ap plkst. 14.00, pie kultūras nama visus aicinām uz 
Vērgales svētku kūku konkursu degustāciju, ko kuplinās Tadaiķu kultūras 
nama lauku kapela “Luste”. Mīļi aicinām kūku cepējas un cepējus piedalī-
ties šajā saldajā parādē ar savu veikumu. Lai mēs varētu zināt, cik lielu balto 
galdautu klāt galdam, lūdzu zvanīt Velgai par dalību pa tel. 29189223. No 
plkst. 13.00 līdz 16.00 varēsiet šaut ar loku un būs arī aktivitātes centra dīķī 
(laiku precizēs). Plkst. 17.00 Vērgales kultūras namā sveiksim jaundzimušos 
vērgalniekus, čaklākos darba devējus un nodokļu maksātājus, sakoptāko 
sētu saimniekus. Ar svētku koncertu mūs iepriecinās dziedātājs Ainars 
Bumbieris. Ap plkst. 21.00 sāksies lielā svētku balle – muzikantu saiets, 
kur spēlēs gan Vērgales muzikanti, gan muzikanti no Pāvilostas, Aizputes, 
Ventspils. Sekojiet informācijai afišās un Pāvilostas novada mājaslapā, un 
visiem tā būs pieejama augusta novada avīzē.

ZiemuPē
l 12. augustā – Ziemupnieku saiets 2017. Informāciju par svētkiem 

skatīt 14. lpp. 
l Ziemupes jūrmalā 26. un 27. augustā divu dienu garumā norisināsies 

mūsu sakņu, piederības, ģimeniskuma un kopā būšanas svētki atpūtas pasāku-
mā “ma-dArA”. Citus gadus godā tika celtas tādas vērtības kā Saule, saknes, 
Zalktis, rasa. 2017. gada vadmotīvs – ugunS. Plašāk par pasākumu lasiet 
www.pavilosta.lv un novada avīzes augusta numurā.

SArAiĶoS
l Saraiķnieku saiets 29. jūlijā viesu mājas “Zariņi” teritorijā (saim-

nieki – Ilma un Ignats Ruduši). Paredzētas dažādas aktivitātes lieliem un 
maziem visas dienas garumā, bet vakarā pulksten 20 groziņvakars. Pieda-
līties aicināti kaimiņi, radi un draugi, esošie un bijušie saraiķnieki. Sīkāka 
informācija pie Ainas pa tel. 26532661.

PāviloStAS novAdA PASākumi 
kultūrAS ieStādēS

ZINĀŠANAI
Saraiķu bibliotēkas vadītāja būs 
atvaļinājumā no 18. jūlija līdz 31. 
jūlijam. Atvaļinājuma laikā 
bibliotēka būs atvērta:
18. jūlijā no plkst.10.00 līdz 17.00,
22. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 14.00,
25. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 17.00, 
29. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 14.00.
..........................................................

Pāvilostas mūzikas un mākslas 
festivāla “Zaļais stars” ietvaros no 21. 
jūlija pulksten 18 līdz 22. jūlijam pulk-
sten 24 Dzintaru iela posmā no Vītolu 
ielas līdz muzejam būs slēgta! 

Sanitu PĪLĒNU un Aināru ZĒRANDU 
ar meitas LORETAS piedzimšanu! 

Sveicam

Anitu  KāRKLIŅU un Ģirtu APSīTI,
Ievu KALTENIECI un Jāni LāCI,

Annu DIMANTI un Elanu ZīVERTU,
Terēzu EGLīTI un Jāni ZUKULI.

Sveicam kāzu dienā!

Izsaku pateicību izpilddirektoram Alfrē-
dam Magonem un Rinaldam Stirnam 
par palīdzību man grūtā brīdī!

Inta Meņģe

Izsaku pateicību saimniecisku jautā-
jumu risināšanā un palīdzībā Sociālā 
dienesta vadītājai Ildzei, domes izpilddi-
rektoram Alfrēdam ar savu komandu 
Andri, Rinaldu, Gunti, Ivo un Inesei un 
Viktoram Kaluginiem. Lai jums visiem 
veicas turpmākajā darbā!

Pensionāre Valija

PAtEIcĪBAS

9. augustā Pāvilostas pensionāru apvienība 
ORgAnizē EKSKURSiJU.

Izbraukšana plkst. 7.00.

Pāvilosta  – klaipēda – jodkrante – nida – Palanga – Pāvilosta.

Apskates objekti:  Smiltines delfinārijs – delfīnu šovs, Raganu kalns, 
Nidas ciems,  Baltās kāpas, Smilšu pulkstenis, Zvejnieku sēta, Kūrortu 
muzejs.

dalības maksa 12,00 eur (cenā ietilpst ceļa nodokļi, pārcelšanās 
ar prāmi un apskates objektu ieejas maksa).

Vakariņas krodziņā “Jožu alus”.
Līdzi ņemt pasi un pensionāra apliecību!
Pieteikties līdz 31. jūlijam
pie Veltas Citskovskas pa tālr. 63498161 vai 25436660.

Akciju sabiedrība “LPB” – 
pārtikas ražošanas un 
mazumtirdzniecības uzņēmums – 

sakarā ar jaunu veikalu atvēršanu aicina darbā Pāvilostā

 PĀRDEVĒJAS (-US).

Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā; 
• ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu; 
• sociālās garantijas;
• profesionālu apmācību un izaugsmes iespējas.

Jūsu CV lūdzam sūtīt līdz 31. jūlijam: 
e-pasts: vakances@topveikali.lv,
tālrunis informācijai: 63423211.


