
A N K E T A
Nominācijā “GADA NOVADNIEKS 2017” balsoju par: 

Ziemupes tautas nama vadītāja DAINA VĪTOLA – par iesaistīšanos Latvijas valsts 
 simtgades pasākumu organizēšanā Pāvilostas novada Ziemupē, par ziemupnieku kultūras 
dzīves dažādošanu un tradīciju uzturēšanu, par dažādu projektu īstenošanu Ziemupē.

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja MAIRITA VĪTOLA – par Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
nominācijas “Gaismas nesējs 2016 Kurzemē” saņemšanu, par dažādu projektu realizāciju, 
par daudzpusīgu tematisko pasākumu pieaugušajiem un bērniem organizēšanu.

Vērgales pagasta zemnieku saimniecības “Aploki” īpašnieks EDIJS APLOKS – 
veiksmīgs un progresējošs uzņēmējs Pāvilostas novadā.

Lūgums, ar krustveida atzīmi “X” atzīmēt jūsu izvēli. 
Anketa tiks uzskatīta par derīgu ar vienu veiktu atzīmi.

Nominācijai “LABAIS DARBS NOVADAM 2017” izvirzu:  

(pretendenta vārds, uzvārds)

PAMATOJuMS

ANKETAS IESNIEDZĒJS

                                                        (paraksts)                                                        (vārds, uzvārds)
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Izvērtējot iedzīvotāju aktivitāti iepriek-
šējā gadā, izvirzot nominantus pašvaldības 
apbalvojumu saņemšanai Latvijas valsts 
svētkos, un ņemot vērā deputātu ierosinā-
jumus par nepieciešamību mainīt apbalvo-
jumu noteikumus, tika laboti Pāvilostas no-
vada pašvaldības apbalvojumu noteikumi.

Labotajā apbalvojumu noteikumu re-
dakcijā tika svītrota nominācija “CILVĒKS 
CILVĒKAM” un papildināti PATEICĪBAS 
raksta piešķiršanas noteikumi, apvieno-
jot abus apbalvojumus vienā. Tas darīts, lai 
nemulsinātu iedzīvotājus par apbalvojuma 
izvēli un būtu skaidri saprotams, ka patei-
cība otram cilvēkam ir izsakāma ar pašval-
dības pateicības rakstu.

Otrs labojums apbalvojumu noteikumos 
saistīts ar titulu “GADA NOVADNIEKS”. Ie-
priekšējā sasaukuma deputāti izteica iero-
sinājumu, ka titulam “Gada novadnieks” 
deputāti iedzīvotāju balsojumam virza 
trīs kandidātus, kas deklarēti Pāvilostas 
novadā un, viņuprāt, būtu pelnījuši šo ap-
balvojumu. 

Jaunums ir arī tas, ka turpmāk Pāvil
ostas novadā ar titula “Gada novadnieks” 
iegūšanu svinīgi sveiksim vienu nominan-
tu, tāpat viens ieguvējs būs nominācijai 
“Labais darbs novadam”. Līdz šim sveicām 
“Gada novadnieku” un nominācijas “Labais 
darbs novadam” ieguvējus gan Vērgalē, gan 
Pāvilostā.

Ar Pāvilostas novada pašvaldības apbal-
vojumu noteikumu pilnu laboto redakciju 
var iepazīties mājaslapā www.pavilosta.lv, 
sadaļā “Mēs lepojamies!/Pašvaldības ap-
balvojumi”, bet Pāvilostas novada iedzīvotā-

Starptautiskā skolotāju diena jeb 
Pasaules skolotāju diena ir 
starptautiski atzīmējama diena, 
kas Latvijā tiek svinēta 
oktobra pirmajā svētdienā. 
Starptautiskās skolotāju 
dienas mērķis ir pateikties 
skolotājiem, pasniedzējiem 
un visiem citiem apmācītājiem 
par viņu ieguldīto darbu katra 
indivīda un visas sabiedrības 
attīstībā. Šajā dienā īpaši tiek 
uzsvērta skolotāju svarīgā loma 
izglītības kvalitātes un zināšanu 
nodrošināšanā visos līmeņos, attieksmju 
veidošanā un vērtību stiprināšanā, kas ir 
vispārzināmi un būtiski aspekti pasaules uztveres 
veidošanā un spējā vadīt racionālas pārmaiņas tajā.

jus aicinām arī šogad būt aktīviem un līdz 
24. oktobrim veltīt labus vārdus saviem 
līdzcilvēkiem un pieteikt tos šādās nominā-
cijās:

â tituls “GODA NOVADNIEKS” – aug-
stākais Pāvilostas novada apbalvojums, ko 
piešķir par sevišķiem nopelniem novada 
labā;

â nominācija “LABAIS DARBS NOVA-
DAM” – tiek izvirzīti nominanti, ko godina 
ar Pāvilostas novada apbalvojumu par iedzī-
votāju iesaistīšanu sabiedriskās aktivitātēs, 
dodot pienesumu novadam, nesaņemot par 
to materiālu atlīdzību.

Aicinām aktīvi balsot arī par vienu 
no trim kandidātiem, kas izvirzīti titulam 
“GADA NOVADNIEKS”! Tas ir Pāvilostas 
novada apbalvojums, ko piešķir par nozī-
mīgu ieguldījumu kādā valsts, pašvaldības, 
sabiedriskajā, saimnieciskajā vai privātuz-
ņēmuma darbā par konkrētu periodu.

Vēršoties ar rakstisku iesniegumu Pā-
vilostas novada domē (Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā), izvirziet savus līdzcilvēkus PA-
TEICĪBAS raksta saņemšanai! Iesniegumā 
norādiet ieteiktā apbalvojamā vārdu, uzvār-
du, ieņemamo amatu vai nodarbošanos un 
sniedziet vispusīgu aprakstu nopelniem, 
par kuriem ierosināt apbalvot. Jānorāda arī 
iesniedzēja (fiziskas personas) vārds un uz-
vārds, ja iesniedzējs ir juridiska persona, jā-
min nosaukums. Pateicības rakstu piešķir, 
atzīmējot darba jubilejas vai sasniegumus, 
par kuriem netiek piešķirti augstākie Pāvil
ostas novada pateicības apliecinājumi, kā 
arī par sabiedrisku darbu līdzcilvēku labā.

Balsošanas urnas un anketas tiks izvie-

Ir mainīti pašvaldības apbalvojumu noteikumi!

BŪT PAR SKOLOTĀJU…

totas novada pašvaldības ēkā (Dzintaru ielā 
73, Pāvilostā), Vērgales pagasta pārvaldē, 
Pāvilostas novada Tūrisma informācijas 
centrā un visās novada bibliotēkās. Anketa 
pieejama arī pašvaldības informatīvā izde-
vuma “Pāvilostas Novada Ziņas” oktobra 
numurā (1. lpp).

Arī šogad piedāvājam anketu aizpildīt 
elektroniski Pāvilostas novada mājas lapā 
www.pavilosta.lv (labajā, augšējā stūrī mek-
lējiet zilu lodziņu ar uzrakstu “2017. gada 
nominācijas”). 

Esiet atsaucīgi!

Viduvējs skolotājs stāsta. Labs skolotājs 
skaidro. Gudrs skolotājs demonstrē. Izcils 
skolotājs – iedvesmo. (Viljams Arturs Vards)

Tie, kas izglīto bērnus, pelna lielāku cie-
ņu nekā tie, kas tos radījuši. Vecāki dod dzī-
vību, skolotāji – mākslu dzīvot. (Aristotelis)

Sapnis sākas ar skolotāju, kurš tic jums, 
kurš velk un stumj, un ved jūs uz nākamo vir-
sotni, un dažreiz arī iedunkā jūs ar asu nūju, 
ko sauc par patiesību. (Dans Raters)

Ir divu veidu skolotāji. Vieni, kas jūs tā 
piepilda ar visādiem krāmiem, ka nespējat 
pakustēt. Un tādi, kas dod nelielu, pat nepa-
manāmu grūdienu, kas jums ļauj palēkties 
tuvāk debesīm. (Roberts Frosts)

Vissvarīgākais ir cilvēks. Cilvēks, kurš 
kurina tavu zinātkāri un baro savu zinātkā-
ri; neviena mašīna to nevar izdarīt tādā vei-
dā, kā tikai cilvēks var. (Stīvs Džobss)

Pamodināt aizrautību radošai izpausmei 
un kārei pēc zināšanām – lūk, tā ir skolotāja 
vispārākā māksla. (Alberts Einšteins)

Katrai taisnībai ir četras malas: kā sko-
lotājs es tev parādīšu vienu malu, un tavs 
uzdevums būs atrast pārējās trīs. (Konfūcijs)

Laba skološana daudz vairāk nozīmē 
iedod pareizos jautājumus, nevis pareizās 
atbildes. (Jozefs Albērs)

Skolotājs, kurš spēj izraisīt sajūtas, lai 
skolnieks radītu kaut vienu vienīgu labu 
darbu, vienu vienīgu dziesmu un dzejoli, 
paveic daudz vairāk nekā tas, kurš piepilda 
mūsu atmiņu ar dažādu objektu rindām, kas 
sagrupētas pēc nosaukumiem un formām. 
(Gēte)

Tu nevari otram iemācīt neko; tu vienīgi 
vari viņam palīdzēt atklāt pašam sevi. (Gali-
leo Galilejs)

#

Pāvilostas novada pašvaldība sveic novada izglītības 
iestāžu darbiniekus Skolotāju dienā!
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â Nolēma uz 5 gadiem piešķirt divām personām dzīvokļa īres tiesības uz diviem dzīvokļiem 
Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Uzdeva nomniekiem apsaimniekošanas līgumu 
slēgt ar SIA “Vērgales komunālā saimniecība”, bet dzīvojamo telpu īres līgumu slēgt pie Vērgales 
pagasta pārvaldes lietvedes. 

â Nolēma dzīvokļu rindā uzņemt divas personas kā personas, kuras ar dzīvojamo platību 
nodrošināmas vispārējā kārtībā. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei A. Sprudzānei re-
ģistrēt abas personas reģistrā.

â Apstiprināja Pāvilostas novada Bērnu un jauniešu centra veidlapu.
â Atlika jautājuma “Par Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 28. septembra saistošo 

noteikumu Nr.7 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada 28. aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr.3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Pāvilostas novadā” projekta apstiprināšanu” izskatīšanu uz oktobra sēdi.

â Nolēma grozīt un papildināt Pāvilostas novada pašvaldības štatu un tarifikācijas saraksta 
Pāvilostas vidusskolas sadaļu. Pāvilostas vidusskolas direktorei uzdeva slēgt ar darbiniekiem atbils-
tošas vienošanās par grozījumiem darba līgumos. Nolēma negrozīt atalgojuma izmaksas datumu 
no pašvaldības budžeta finansētajiem Pāvilostas vidusskolas pedagoģiskajiem darbiniekiem.

â Apstiprināja grozījumus Pāvilostas novada apbalvojumu noteikumos. Noteikumi ar grozī-
jumiem stājas spēkā ar 2017. gada 1. oktobri. 

â Nolēma grozīt Pāvilostas novada domes, iestāžu un struktūrvienību tarifikācijas saraksta 
Pāvilostas novada pašvaldības sadaļu.

â Dome pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda MAGONES ziņojumu par administrācijas 
un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2017. gada 19. oktobrī Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2017. gada 26. oktobrī Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

2017. gada 28. SePtembrī VērgaLē Notika 
kārtējā domeS Sēde.

Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalījās 
Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Ralfs 
JENERTS, Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA, kā arī pašvaldības darbinieki – izpilddirektors Alfrēds 
MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes liet-
vede Anita SPRUDZĀNE un sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA. Sakarā ar 
prombūtni ārpus Latvijas sēdē nepiedalījās deputāti Mārtiņš DĒVICS un Andris ZAĻKALNS. Sēdi 
protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 24 darba kārtī-
bas punkti. 

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, deputāts Gints Juriks lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Nolēma piešķirt papildu finansē-
jumu Vērgales pamatskolas pedagogu atalgojumam 1600,00 EUR apmērā (400,00 EUR mēnesī) 
2017./2018. mācību gada 1. pusgadā, finansējumu rodot Pāvilostas novada pašvaldības budžeta 
sadaļā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

â Nolēma izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes iestāžu un struktūrvienību štatu un 
tarifikācijas saraksta Pāvilostas pilsētas PII “Dzintariņš” sadaļā, finansējumu rodot Pāvilostas 
pilsētas PII “Dzintariņš” budžetā.

â Nolēma dzēst “Kalna Mežmaļi”, Liepājas rajona Vaiņodes pagasta zemnieku saimniecī-
bas, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 48,06 EUR, t. sk. pamatparāds 43,87 EUR un nokavēju-
ma nauda 4,19 EUR, par nekustamo īpašumu Dzintaru ielā 99 dz. 5, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

â Apstiprināja nekustamā īpašuma ”Vasarnieki 17”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, nosacīto cenu 8600 EUR. Nolēma rakstveidā piedāvāt interesentam iegādāties nekus-
tamo īpašumu ”Vasarnieki”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, ar kopējo platību 
0,1811 ha.

â Nolēma ar 2017. gada 28. septembri atbrīvot Ingu UZARI no Pāvilostas novada bāriņtiesas 
locekļa amata. Uzdeva kancelejas vadītājai sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par 
amatpersonu, kura beidz pildīt bāriņtiesas locekļa pienākumus. 

â Apstiprināja grozījumus Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. marta noteikumos 
Nr.2 “Par Pāvilostas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, izsakot noteikumu 1. pieliku-
ma 12. punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k. Klasifikācijas rādītājs pēc darbības veida Pilsētā
EuR/m2

Ciematos
 EuR/m2 

Lauku teritorijā
EuR/m2

12. Garāžas, kūtiņas 0,20 0,10* 0,05

* Līdz 1.01.2020. – 0,05 EUR/m2.
â Nolēma piešķirt nedzīvojamai telpai adresi “Atvari”–NT, Sakas pag., Pāvilostas nov., 

LV–3466, un dzēst nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā dzīvokļa īpašuma 
nosaukumu “Atvari”–NT, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV–3466.

â Noteica, ka rezerves zemes fondā iekļautas šādas publiskās lietošanas infrastruktūras 
objekta zemes vienības:

l ar kadastra apzīmējumu 64130010158 – Vītolu iela 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 0,0623 
ha platībā; uz zemes vienības Vītolu iela 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, atrodas attīrīšanas ie-
kārtas;

l ar kadastra apzīmējumu 64130010222 – zemes vienība  0,1557 ha platībā; uz zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 64130010222 atrodas būve – tilts;

l ar kadastra apzīmējumu 64130020132 – Parka iela 7, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 0,1216 
ha platībā; 

l ar kadastra apzīmējumu 64130020193 – Dzintaru iela 107B, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
0,2023 ha platībā;

l ar kadastra apzīmējumu 64130020203 – Brīvības iela 33B, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
0,221 ha platībā; uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64130020203 atrodas stāvlaukums;

l ar kadastra apzīmējumu 64130040019 – Dzintaru iela 119, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
0,1251 ha platībā;

l ar kadastra apzīmējumu 64130060099 – zemes vienība 7,995 ha platībā.
Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 3. panta otrās daļas 1. un 2. punktu šīs zemes vienības piekrīt pašvaldībai un ir 
ierakstāmas zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju īsteno-
šanai. Izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.

â Apstiprināja Pāvilostas novada Vērgales pagasta nekustamā īpašuma “Zemturi” zemes 
vienības zemes ierīcības projektu. No zemes vienības atdalāmajam zemesgabalam, aptuveni 
43,0 ha platībā (vairāk vai mazāk, platību precizējot pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā), piešķīra 
nosaukumu “Zemturīši”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, un noteica zemes lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. Nekustamā  īpa-
šumā “Zemturi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, paliekošai zemes vienībai 3,0 ha platībā 
(vairāk vai mazāk, platību precizējot pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) nolēma saglabāt zemes 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 
Izskanēja priekšlikums pēc zemes ierīcības projekta īstenošanas jaunā īpašuma “Zemturīši”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, īpašniekam noslēgt vienošanos par ceļa servitūta nodi-
bināšanu ar nekustamā īpašuma “Zemturi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, īpašnieku, iz-
mantojot apvidū esošo ceļa vietu.

â Apstiprināja Pāvilostas novada Sakas pagasta nekustamā īpašuma “Lieliekungi” zemes 
vienības zemes ierīcības projektu. No zemes vienības atdalāmajam zemesgabalam aptuveni 10,4 
ha platībā (vairāk vai mazāk, platību precizējot pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) piešķirt no-
saukumu “Fredi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, un noteica zemes lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201. Nekustamā  īpašumā “Lie-
liekungi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, paliekošai zemes vienībai 19,3 ha platībā (vairāk vai 
mazāk, platību precizējot pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā) noteica zemes lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

â Ar 2017. gada 1. oktobri nolēma izbeigt zemes nomas līgumu Nr.129, noslēgtu 2015. gada 
29. oktobrī ar SIA “BITEX” par zemes vienību “Ķenča līkums”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, 
0,6 ha platībā. Zemes nomas termiņš ir līdz 2020. gada 28. oktobrim.

â Nolēma uz 5 gadiem iznomāt divām personām nekustamā īpašuma “Stallīši”, Vērgalē, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, septiņas telpu vienības (stallīšus). Zemes nomas maksu 
gadā noteica 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, plus PVN, kā arī nomnieki papildus 
nomas maksai maksā nomu par kūtiņu 0,05 eiro par m2 mēnesī, plus PVN, līdz 2020. gada 1. 
janvārim. Nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks.

â Ar 2017. gada 30. septembri nolēma pārtraukt dzīvokļa īres līgumus ar divām personām 
par dzīvokļiem Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes 
vadītājam veikt dzīvokļu apsekošanu un sastādīt pieņemšanas – nodošanas aktu.

PirmPirkUma tieSībaS
Pašvaldība septembrī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
“Priedaine”, Sakas pagastā, 1,5 ha platībā;
“robežmala”, Vērgales pagastā, 6,2 ha platībā;
“kamenes”, Vērgales pagastā, 0,4 ha platībā,
“jaunrieksti”, Vērgales pagastā, 3,5 ha platībā;
Parka iela 9a, Pāvilostā, 1182 m2 platībā.

Pāvilostas novada dome izsludina pieteikšanos uz 
Pāvilostas novada bāriŅtieSaS LoCekĻa amatU

darba pienākumi: 
Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, piedalīties ģime-

nes tiesisko attiecību, aizbildnības un aizgādnības attiecību izpētē un risināšanā, mantoju-
ma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzības nodrošināšanā, sniegt palīdzību bērnam vai 
personai ar ierobežotu rīcībspēju, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā, piedalīties lietu 
izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs, vadīt bāriņtiesas sēdi pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkoju-
ma, kā arī veikt citus “Bāriņtiesu likumā” noteiktos uzdevumus.

Prasības pretendentiem: 
Atbilstoši “Bāriņtiesu likuma” 10. panta otrās daļas nosacījumiem par bāriņtiesas locekli 

var ievēlēt personu:
1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
2) kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
3) kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība peda-

goģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līme-
ņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;

4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
5) kurai ir nevainojama reputācija.
Vēlamas labas komunikācijas un sadarbības prasmes, atbildība, precizitāte, pamatiema-

ņas darbā ar datortehniku (Word, Exel).
Ja persona par bāriņtiesas locekli tiek ievēlēta pirmo reizi, tā sešu mēnešu laikā pēc 

ievēlēšanas apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Bāriņtiesu vadība un or-
ganizācija”.

Bāriņtiesas loceklim ir noteikts stundu darbs un darba alga pēc nostrādātām stundām.
Pieteikumus (pievienojot CV, izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijas) ie-

sniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Pāvilostas novada pašvaldībai uz adresi: Dzintaru ielā 
73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV–3466, līdz 2017. gada 16. oktobrim (pasta zīmogs). 
Papildu informācija pa tālruni 26019461.

Informējam, ka bāriņtiesas locekļus dome ievēlē uz pieciem gadiem.

Par PieteikŠaNoS UZ ZVejaS rīkU 
PieŠĶirŠaNU ZVejai 2018. gadā

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju rūpnieciskās zvejas tiesī-
bu nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 29., 30. un 31. punktu, noteikt iesniegumu 
un ar tiem saistīto dokumentu iesniegšanas termiņu zvejas rīku limitu piešķiršanai 2018. gadā 
līdz 2017. gada 17. novembrim plkst.12.00.

Juristes novada iedzīvotājiem bezmaksas 
juridiskās konsultācijas sniegs 2017. gada 24. oktobrī:

n plkst. 15.00 Vērgales pagasta pārvaldē, 
n plkst. 16.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
63498261 (Pāvilostā) un 63490836 (Vērgalē).
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Septembrī pašvaldības policija veica šādus darbus:
â Pāvilostas pašvaldības policijas patrulēšanas laikā Dzintaru ielas un Ventspils–

Liepāja šosejas krustojumā no krūmu aizsega uz ceļa brauktuves iznāca sieviete ar runas 
un garīgiem traucējumiem. Sieviete atradās alkohola reibumā. Tika izsaukta Neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde. Tā kā sievietes deklarētā dzīvesvietas ad-
rese ir Ventspils pilsētā, tad viņa tika nodota Valsts policijas Ventspils iecirkņa policijas 
darbiniekiem.

â Tika saņemta informācija, ka Ulmalē pa privātīpašumiem staigājot dīvainas uzve-
dības sieviete, kas novēro tuvējo apkārtni. Pēc Iekšlietu ministrijas datiem tika noskaid-
rota sievietes identitāte un veiktas pārrunas ar minēto personu.

â Pāvilostas pilsētas pludmalē, peldētāju zonā, tika pamanīts suns, kas pastaigājās 
bez saimnieka. Suņa saimniekam mutiski aizrādīts par pārkāpumu un pastāstīts par ie-
spējamiem sodiem.

â Pāvilostā kādam kaitotājam, kurš bija ieburājis peldēšanas zonā, tika mutiski aiz-
rādīts par pārkāpumu un parādīts pludmales zonējums.

â Tika saņemta informācija par nakts miera traucēšanu Dzintaru ielā, Pāvilostā. 
Patrulēšanas laikā skaļā kompānija netika konstatēta.

â Tika saņemta informācija par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā, Tirgus ielā, 
Pāvilostā. Atbraucot uz nosaukto adresi, pārkāpēji netika atrasti.

Gribu atgādināt novada iedzīvotājiem par nepieciešamību pirms ziemas iestāšanās no-
pļaut pērno zāli un sakopt savus īpašumus, lai pavasarī nenotiktu apzināta kūlas dedzinā-
šana, kam seko administratīvie sodi.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

Notikumi 
2017. gada septembrī

atgādiNājUmS iedZīVotājiem!
Pāvilostas novada pašvaldība vēlreiz vēlas atgādināt novada iedzīvotājiem:
l BIOATKRITUMUS (lapas un zāli) Pāvilostas pilsētā ir iespējams nodot īpaši šim 

nolūkam paredzētā laukumā Zeltenes ielā 5, Pāvilostā, iepriekš obligāti sazinoties ar 
pašvaldības izpilddirektoru Alfrēdu Magoni pa tālruni 26405900;

l ZARUS un KRŪMĀJUS var nodot SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums” (Stadio-
na ielā 8, Pāvilostā), iepriekš obligāti sazinoties ar direktoru Oskaru Vērnieku pa tālruni 
26412942;

l SADZĪVES ATKRITUMIEM Pāvilostas novada pašvaldības ēkas sētā (Dzintaru 
ielā 73, Pāvilostā) ir paredzēti īpaši šķirošanas konteineri (papīrs, stikls – burkas un 
pudeles, plastmasa). Lūgums ievērot uz konteineriem norādītās lietas, ko drīkst ievietot 
katrā konteinerā! Tie nav paredzēti logu stiklu, siltumnīcas plēvju un stiklu, putuplasta 
un citu šāda veida atkritumu ievietošanai;

l nevajadzīgās SADZĪVES ELEKTROPRECES un NOLIETOTĀS MĒBELES iedzī-
votāji var nodot, zvanot pašvaldības izpilddirektoram Alfrēdam Magonem pa tālruni 
26405900.

Aicinām Pāvilostas pilsētas Jaunā ciema mazdārziņu turētājus NEMEST BIOATKRI-
TUMUS turpat esošajā grāvī, kas iet paralēli Dzelzceļa ielai!

beZmakSaS koNSULtāCijU dieNa PāViLoStā 
biedrībām UN NodibiNājUmiem

kurzemes NVo atbalsta centrs 14. novembrī no plkst. 12.00 līdz 19.00 Pāvilostas 
domes konferenču zālē (dzintaru ielā 73) aicina uz bezmaksas individuālajām konsul-
tācijām par biedrību un nodibinājumu vadības, juridiskajiem, grāmatvedības, finanšu 
piesaistes un sadarbības jautājumiem! konsultējam arī par sociālo uzņēmējdarbību 
– skaidrojam,  kas tas ir un kā biedrībām iegūt sociālā uzņēmēja statusu.

Konsultācijas notiks pēc pieraksta, iepriekš piesakoties pa tālruni 27111252 (Elīna). Kon-
sultēs Kurzemes NVO atbalsta centra vadītāja Inese Siliņa un grāmatvede Elīna Immere. 

Aicinām uz konsultāciju ņemt līdzi biedrības statūtus un citus nepieciešamos dokumentus!
Konsultāciju dienas norisi finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts bu-

džeta līdzekļiem! 

Informāciju sagatavoja Kurzemes NVO atbalsta centra koordinatore konsultante 
Elīna Immere

Foto un video iesūtīšanas termiņš ir beidzies. Šā gada konkursā piedalījās 16 dalībnieki, 
iesūtot 238 fotogrāfijas un 2 video. 

2. oktobrī Pāvilostas novada pašvaldībā tikās foto un video konkursa komisija, lai izvērtētu 
iesūtītos darbus.  

Tika nolemts fotokonkursā piešķirt šādas GODALGOTĀS VIETAS:
1. vieta raimondam rātam 
par fotogrāfiju “Bāka. Akmeņraga bāka”;
2. vieta gitai gausmanei 
par fotogrāfiju “Šums. Vērgale”;
3. vieta Silvijai irēnai mauriņai 
par fotogrāfiju “No mājas dārgumu lādes”.
 
IZTEIKT ATZINĪBU:
• elīnai Zvirbulei par fotogrāfiju “Šķeļot viļņus”;
• jānim Siliņam par fotogrāfiju 
“Drošu sirdi pretī vējiem”;
• mārai Siliņai par fotogrāfiju 
“Skaista tā jūriņa, skaista līdz pat apvārsnim!”.
Video konkursā vietas netika piešķirtas, bet 

atzinība izteikta Vēsmai grindulei par uzdrīkstēša-
nos, piešķirot veicināšanas balvu.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2017. 
gada 16. novembrī Pāvilostā un 17. novembrī Vēr-
galē valsts svētku svinīgajos pasākumos.

Pāvilostas novada TIC vadītāja
mairita tumpele

Foto un video konkurss 
“Pāvilostas novads 2017” 

ir noslēdzies

1. vietu ieguvusī fotogrāfija 
“bāka. akmeņraga bāka”.

iZStrādāti NoteikUmi dabaS LiegUma 
“ZiemUPe” iZmaNtoŠaNai

Lai precīzāk noteiktu aizsargājamās dabas teritorijas atļauto izmantošanu, ir sa-
gatavoti Pāvilostas novadā esošā dabas lieguma “Ziemupe” individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi (turpmāk – noteikumi), kurus pēc zemes īpašnieku infor-
mēšanas plānots virzīt apstiprināšanai ministru kabinetā.

Patlaban šī dabas lieguma izmantošanu regulē vispārējie noteikumi par īpaši aizsargā-
jamo teritoriju izmantošanu, taču, lai atvieglotu teritorijas uzraudzību un specifisku biotopu 
saglabāšanu, tapušas tieši dabas liegumam “Ziemupe” paredzētas normas.

Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti skaidro, ka noteikumi sagatavoti, lai uzlabotu at-
sevišķu biotopu aizsardzību un atvieglotu aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaim-
niekošanu, kā arī dotu iespēju palielināt lieguma “Ziemupe” bioloģisko un ainavisko vērtību.

Iecerēts, ka līdz ar jauno normu pieņemšanu būs iespēja sekmēt dabas lieguma teritorijā 
esošo bijušo PSRS armijas teritoriju sakopšanu un izmantošanu tūrisma attīstībai.

Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrāde nenozīmē kādu jaunu aiz-
sargājamu teritoriju veidošanu, tā palīdz valsts iestādēm un arī privātīpašniekiem precīzāk 
apzināt, kā apsaimniekot jau esošo dabas liegumu. 

Noteikumu projekts salīdzinājumā ar spēkā esošajām normām paredz dabas lieguma 
teritorijai izstrādāt funkcionālo zonējumu, nosakot dabas lieguma zonu un neitrālo zonu. 
Neitrālajā zonā iekļautas bijušo PSRS armijas štābu teritorijas un pašvaldības autoceļš “Ak-
mensraga ceļš”, kā arī bijušās lauksaimniecības zemes un mājvieta Akmeņragā, kur nav 
konstatētas dabas vērtības.

Būvniecība dabas lieguma neitrālajā zonā jāveic saskaņā ar “Aizsargjoslu likumā” noteik-
tajiem ierobežojumiem un pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu.

Pārējā lieguma teritorija iekļauta dabas lieguma zonā. Dabas lieguma zona izveidota, lai 
saglabātu dabas vērtības – retus un aizsargājamus mežu, kāpu, purvu un ūdeņu biotopus, 
augu un dzīvnieku sugas un to dzīvotnes.

Lai netraucētu putnu ligzdošanu, dabas lieguma zonā no 1. marta līdz 31. jūlijam būs 
aizliegta mežsaimnieciskā darbība, kā arī koku un krūmu ciršana elektrolīniju trasēs. Tomēr 
tiek pieļauti vairāki izņēmumi, tostarp ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju 
gadījumos, kad meteoroloģisko apstākļu dēļ putnu ligzdošana nav sākusies. Lai izsniegtu 
atļauju, Dabas aizsardzības pārvalde konsultējas ar putnu sugu ekspertiem un iegūst nepie-
ciešamo informāciju par putnu ligzdošanu.

Ikviens interesents ar noteikumu projektu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas mājaslapā, meklējot http://ej.uz/noteikumi_ziemupe/. 

Dabas aizsardzības pārvalde tuvākajā laikā informēs visus dabas lieguma “Ziemupe” 
teritorijā esošo zemju saimniekus par jaunajām normām un zonējuma maiņu. Pēc tam notei-
kumi tiks virzīti apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Uzziņai: Dabas liegums “Ziemupe” atrodas Pāvilostas novada Sakas un Vērgales pa-
gastos, tā kopējā platība ir 2382 hektāri.  Dabas liegumam ir būtiska nozīme pelēko kāpu, 
priekškāpu, grīņu tipa mežu un slapjo virsāju aizsardzības nodrošināšanā. Teritorijā sasto-
pami 17 Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi un 70 īpaši aizsargājamas 
augu un dzīvnieku sugas.

Informāciju sagatavoja Dabas aizsardzības pārvaldes komunikācijas speciāliste 
maija rēna, tālr. 29272365, e-pasts Maija.Rena@daba.gov.lv

PaŠVaLdībU Labie darbi ParkoS 
LatVijaS Simtgadei

Latvijas pašvaldības “Meža dienās 2017” turpina tradīciju (2016–2018) – padarīt Latviju krāš-
ņāku ar koku stādījumiem un mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties 
Latvijas simtgadei. Šim mērķim Latvijas Pašvaldību savienība piešķīrusi 500 eiro Vērgales mui-
žas parka labiekārtošanai. 

Vērgales pagasta pārvaldes darbinieki kopā ar labiekārtošanas strādniekiem Vērgales mui-
žas parkā iestādīja stādaudzētavā “Īve” iegādātos stādus: parasto kļavu, divirbuļu vilkābeli, Maka 
ievu, sarkano ozolu, Holandes liepu.  Pie reizes tika arī atjaunotas koka sēdvirsmas soliem. 

Koku stādi un stādīšanas vietas tika izvēlētas, ievērojot Vērgales muižas parka labiekārtoša-
nas projektā ietvertos norādījumus.

reLiĢiSkāS ZiŅaS
â 5. novembrī plkst. 14.00 – bāreņu svētdienas dievkalpojums ar ZiedojUmU Lie-

pājas invalīdu bērnunamam. Dievkalpojumā ir aicinātas piedalīties visas Pāvilostas, Sakas pa-
gasta un Vērgales pagasta draudzes.
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Spītējot laikam un vētrām, se-
nais Saļienas dzirnavu dižozols 
joprojām stāv kā stāvējis, neska-
toties uz lielajām pārmaiņām pē-
dējo 200 gadu laikā. Senais diž
ozols atrodas Pāvilostas novada 
Sakas pagasta Orgsaļienā pie bi-
jušajām Saļienas dzirnavām, un 
tā apkārtmērs ir 7,1 metrs.

Cik sens varētu būt šāda izmē-
ra ozols? Kādreiz pētnieki uzska-
tīja, ka Latvijas mežos un ārēs lie-
lākie ozolu milzeņi ir 1000 gadu 
veci, piemēram, Kaives dižozols. 
Pēc ozolu pētnieka Gunta Eniņa 
pētījuma, senie ozoli ir jaunāki, 
nekā tika uzskatīts iepriekš, un 7 
metrus resns ozols nevarētu būt 
vecāks par 500 gadiem. Lai cik 
sens arī būtu Saļienas dzirnavu 
ozols, tas savā garajā mūžā pie-
dzīvojis daudz dažādu notikumu. 
Ozols bija liecinieks Lielajam 
Ziemeļu karam (1700–1721), kad 
pie Sarkanvalka gravas notika 
kauja starp zviedriem un poļiem. 
Tas pieredzēja laiku, kad cilvē-
ki visā apkārtnē izmira no lielā 
mēra (1709–1711). Ozols bijis lie-
cinieks arī 19. gadsimta lielajām 
pārmaiņām, kad zemniekiem 
tika dota brīvlaišana jeb notika 
dzimtbūšanas atcelšana (1817), 
kad zemniekiem tika doti uzvār-
di (1834–1835). Saļienas dzir-
navu dižozols auga jau tad, kad 
tam līdzās pletās tikai pļavas, un 
piedzīvoja laiku ap 1820. gadu, 
kad blakus tika uzceltas Saļienas 
ūdens dzirnavas. Kādas izskatī-
jās šīs dzirnavas, iespējams, arī 
pats ozols vairs nevarētu atcerē-
ties, bet 20. gadsimtā redzamās 
dzirnavu ēkas tika celtas 19. gs. 
beigās un 20. gs. sākumā. Ozols 
arī pieredzējis, kā dažādu aps-
tākļu dēļ dzirnavu ēkas degušas 
1908. un 1918. gadā, bet vienmēr 
tās tika atjaunotas, lai taptu vēl 
lielākas. 

Latvijas brīvvalsts laikā dzir-
navas piederēja Ernestam Zieme-
lim, bet pēcāk viņa dēlam Paulam 
Ziemelim. Saļienas ūdens dzirna-
vas bija vienas no lielākajām Le-
jaskurzemē. Tajās ne tikai mala 
graudus un gatavoja putraimus, 
bet arī pārstrādāja vilnu. Tur no-
tika vērpšana, kāršana, krāsoša-
na un vadmalu aušana. Pie dzir-
navām darbojās arī kokzāģētava, 

Kādus stāstus noklusē Saļienas dzirnavu dižozols

Sakas pagasta Saļienas ūdens dzirnavu meistari, strādnieki un kalpotāji, ~1935. g., Sakas 
pagasts, Saļienas dzirnavas. Fonā Saļienas dzirnavu dižozols un strādnieku māja, tajā dzīvoja 
dzirnavu kalpones un amatu meistari. 1. rindā (sēd) no kreisās: Līne Ozola, Marija Melberga, Anna 
Naumane, bērns ir nezināms, Ieva Baumane, Anna Ozola. 2. rindā no kreisās (stāv): Līze Ābele, 
Mārtiņš Naumanis, Ādolfs Kūdriņš, Indriķis Naumanis, Ādams Fūrmanis, Ādolfs Riepnieks.  

Saļienas vilnas pārstrādes punkta strādnieki, no kreisās 
puses: Ādolfs Riepnieks, Mārtiņš Naumanis un Egons Naumanis. 
1961. g., Sakas ciems, Liepājas rajons.

tika ražota elektroenerģija, kas 
apgādāja ar elektrību gan dzir-
navas, gan Saļienas skolu. 1936. 
gadā dzirnavās uzstādīja jaunas 
iekārtas. Pats Ernests Ziemelis 
dzirnavās nesaimniekoja, bet tās 
izrentēja melderim. 1924. gada 
5. augustā E. Ziemelis, kāpjot 
ārā no sava automobiļa, Saļienas 
dzirnavās guva smagu galvas 
traumu un mira. Tas nebija vie-
nīgais gadījums, kad dzirnavu 
strādnieki guva dažādas traumas 
un bija spiesti ārstēties Liepājas 
pilsētas slimnīcā. 1936. gada jū-
nijā Saļienas dzirnavu strādnieks 
Zikmanis salauza labo kāju, kad 
tā tika iespiesta pie straumlauzes 
ar kādu baļķi. 1939. gada sep-
tembrī dzirnavu drānu krāsotājs 
Ādolfs Riepnieks un strādnieks 
Valdemārs Gulbis tika kontuzēti, 
kad veica remontdarbus tekstil-
darbnīcā, kur negaidīti no sienas 
atdalījās liels mūra gabals, kas 
abus saspieda. Tajā pašā gadā 
Leo Naumanim no Saļienas dzir-
navām Sakas pagasta “Štokma-
ņu” māju zirgs sperot ielauza 
galvaskausu. 

Pauls Ziemelis dzirnavas pār-
ņēma mantojumā, tomēr saim-
niekošana nevedās, tādēļ viņa 
manta vairākkārt nodota vai-
rāksolīšanā parādu segšanai. Tā 

1928. gadā tika izsolītas kama-
nas, rati un ķēve, bet 1929. gadā 
pārdeva 70 metrus vadmalas. 
1940. gadā viņš kopā ar ģimeni 
repatriējās uz Vāciju. Otrā pasau-

SoCiāLaiS dieNeStS ZiŅo
Septembrī 12 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 2 ģimenēm – 

maznodrošinātās ģimenes statuss, 3 personām piešķirts pamatpabalsts, bet 
1 personai pārtraukta pamatpabalsta izmaksa, 5 ģimenēm piešķirts dzīvokļa 
pabalsts, 3 personām – pabalsts veselības aprūpei, 1 ģimenei – pabalsts 
jaundzimušā bērna aprūpei, 1 personai piešķirts asistenta pakalpojums, 1 
persona ievietota pansionātā, 3 daudzbērnu ģimenēm piešķirti atvieglojumi 
bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, 2 personām piešķirts pabalsts personu 
apliecinošu dokumentu kārtošanai.

1. oktobrī tiek svinēta Starptautiskā veco ļaužu diena.
Es vecam nesmējos,
Priekšā man tās dieniņas.
Ņēmu vecu pie rociņas,
Atsēdinu krēsliņā.
(Latviešu t. dz.)
Sociālā dienesta darbinieces sveic visus novada pensionārus 

Starptautiskajā veco ļaužu dienā un novēl dāvāt savu padomu un dalī-
ties dzīves gudrībā!

iNFormāCijai:
Sakas saieta namā ir pievedums lietotajiem apģērbiem. 
Darba laiks – pirmdienās un trešdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

les kara laikā Saļienas dzirnavu 
dižozols bija liecinieks abu oku-
pācijas varu izvērstajām represi-
jām, kurās gan Saļienas dzirnavu 
ļaudis, gan apkārtnes iedzīvotāji 
centās izdzīvot, kā nu katrs spē-
ja. 1941. gada jūlijā Nacistiskās 
Vācijas iestādes arestēja Frici 
Kopštāli, kuru vēlāk nošāva Lie-
pājā. Ozols gan varēja redzēt, gan 
dzirdēt, kā vietējie partizāni rīko 
slazdus un uzbrūk Vācijas kara-
spēkam un tā atbalstītājiem, kā 
arī to, kā notiek pretreakcija. No 
tāluma tas redzēja, kā aiz koku 
galotnēm liesmo “Braslu” mājas. 
Pēc sarkanā armijas atkārtotas 
ienākšanas ozols no jauna redzē-
ja, kā mainās cilvēku daba un kā 
tur, kur agrāk valdīja saticība un 
draudzība, parādījās nodevība un 
naids.

No 1945. gada maija dzirna-
vās atradās Aizputes sadzīves 
pakalpojumu kombināta Saļie-
nas vilnas pārstrādes punkts 
un vairs netika veikta malšana. 
1965. gadā Saļienas vilnas pār-
strādes punktu slēdza un visas 
iekārtas pārcēla uz Aizputi. Ēkas 
vairs netika izmantotas un lēnām 
sabruka. Arī apkārtnes saimnie-
cības palika tukšas un izzuda 
meliorācijas darbu gaitā. Jaunie 
“bēga” uz pilsētām, bet vecīšus 
“izvadīja” uz kapsētu. 

Jauns gaismas stars šajā ap-
kārtnē pavīdēja 20. gs. 90. gadu 
beigās, kad radās doma atjaunot 
dzirnavu dambi un dzirnavās 
iekārtot hidroelektrostaciju. Tas 
netika atbalstīts, un 21. gadsimta 
sākumā pussabrukušās ķieģeļu 
ēkas apkārtējie iedzīvotāji pa-
mazām nojauca būvmateriāliem, 
bet koka celtnes izmantoja ieku-
ra sagādāšanai ziemai. Mūsdie-
nās ozolu ieskauj dzirnavu ēku 
drupas un lielas latvāņu audzes. 
Par to, kāda rosība bija šajā ap-
kārtnē agrāk, liecina melnbaltas 
fotogrāfijas un mākslinieka Jāņa 
Tīdemaņa (1897–1964) glezna, 
kur redzamas Saļienas ūdens 
dzirnavas (1936). Laiks iet un 
mainās, bet Saļienas dzirnavu di-
žozols bija tad, kad vēl dzirnavu 
nebija, un ir tagad, kad dzirnavu 
vairs nav. 

Mārtiņš Vesperis

133 Latvijas izglītības iestā-
des šajā mācību gadā par īpa-
šiem panākumiem ilgtspējīgas 
attīstības, vides izglītības un 
vides aizsardzības veicināšanā 
skolā un tās apkārtnē saņēmu-
šas starptautisko ekoskolas 
nosaukumu un Zaļā karoga 
balvu. Vēl 68 skolas saņems 
diplomu un Latvijas ekoskolas 
nosaukumu.

Ekoskolu programma ir 
viens no plašākajiem un efektī-
vākajiem vides izglītības mode-
ļiem pasaulē. Latvijā šobrīd tajā 
darbojas jau vairāk nekā 200 
izglītības iestādes, tostarp arī 
pirmsskolas izglītības iestādes 
un augstskolas. Ekoskolu prog-
rammā ir iesaistījušās 64 valstu 

49 000 dalībskolu, kuras visas 
tiecas īstenot ambiciozu mērķi 
– iesaistīt skolēnus aizraujošā, 
uz rīcību orientētā un sociāli at-
bildīgā vides izglītības procesā, 
kas veicina ilgtspējīgu attīstību. 
Starptautisko Zaļā karoga balvu 
saņem tikai tās skolas, kas ilgsto-
šā laika posmā spēj demonstrēt 
izcilas aktivitātes vides jomā, 
savukārt Latvijas ekoskolas no-
saukums un diploms ir nacionāla 
līmeņa balva skolām, kuras cīnās 
par Zaļā karoga iegūšanu.

Programmā var piedalīties 
ikviena izglītības iestāde, kas 
gatava savā darbā pievērsties vi-
des aizsardzības un ilgtspējīgas 
attīstības jautājumiem. Vides iz-
glītības fonds skolām nodrošina 

metodiskos materiālus, sniedz 
atbalstu un iespēju piedalīties 
dažādās apmācībās, pieredzes 
apmaiņas forumos, kā arī na-
cionāla un starptautiska līmeņa 
projektos. Dalība ekoskolu prog-
rammā ir vērtīgs ieguvums ne 
tikai skolas kolektīvam, bet arī 
pašvaldībām, jo līdztekus citiem 
mērķiem programmā aktīvi tiek 
veicināta arī sabiedrības līdzda-
lība apkārtējās vides pārvaldībā.

Vērgales pamatskola ir to 
skolu skaitā, kuras ieguvušas 
Latvijas ekoskolas nosauku-
mu.

 
Informāciju sagatavoja 

Ilze Rušmane, epasts 
ilze.rusmane@videsfonds.lv

Ekoskolu skaits turpina pieaugt
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No 1. oktobra Var PieteiktieS  
NodokĻU atbaLSta PaSākUmam 

Ikviens, kam izveidojies nodokļu parāds, no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 2. janvārim Valsts ieņēmu-
mu dienestā var pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam. Tā ietvaros, samaksājot nodokļu pamatparādu, tiek dzēsta 
nokavējuma un soda nauda. Atbalsta pasākumam var pieteikties gan privātpersonas, gan komersanti, aizpildot īpaši 
tam paredzētu iesniegumu. Nodokļu atbalsta pasākums attiecas uz visiem nodokļu veidiem, izņemot nekustamā 
īpašuma nodokli un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no tā, par cik senu laika posmu nodokļu parāds izveidojies.  

Ikviena fiziskā persona var pieteikties atbalsta pasākumam, norādot to nodokļu pamatparāda summu sadalījumā 
pa nodokļu veidiem, kāda tai ir pieteikuma iesniegšanas dienā. 

Savukārt juridiskas personas atbalsta pasākumam var pieteikt ne lielāku nodokļu pamatparāda summu, kāda tā 
bija 2017. gada 1. jūnijā, ja tā nav samaksāta līdz dienai, kad uzņēmums piesakās atbalsta pasākumam. Piemēram, 
ja uzņēmumam 2017. gada 1. jūnijā bija 1000 eiro liels parāds, bet oktobrī – jau 2000 eiro, tad atbalsta pasākumam 
tas varēs pieteikt šo 1000 eiro parādu.

Iesniegumā nodokļu maksātājs norāda atbalsta pamatparāda summu, nodokļu veidus, uz kuriem piesaka atbal-
stu, un cik mēnešu laikā apņemas to samaksāt. Atbalsta pamatparādu var sadalīt vienādās daļās, tas ir jāmaksā vienu 
reizi mēnesī. Samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim.

Juridiskās personas iesniegumu var aizpildīt un nosūtīt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (sadaļā “Doku-
menti – Sagatavot dokumentu “No veidlapas” – Citi – “Iesniegums par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas 
un soda naudas dzēšanai”), savukārt fiziskās personas iesniegumu var iesniegt arī:

l personīgi vēršoties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā; 
l izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv;
l sūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmumu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV–1978. 
Nodokļu maksātāji, kuri vēlas noskaidrot nodokļu pamatparāda, nokavējuma naudas un soda naudas apmēru 

pieteikuma iesniegšanas dienā, to var precizēt VID EDS. Fiziskās personas, kuras nav EDS lietotāji, informāciju par 
savu nodokļu pamatparāda apmēru var iegūt, sazinoties ar VID speciālistu, kurš norādīts VID nosūtītajā vēstulē. 

Vēršam uzmanību, ka piedalīties atbalsta pasākumā nav tiesību šādos gadījumos: 
– ja attiecībā uz nodokļu maksātāju ir pieņemts lēmums par tā saimnieciskās darbības apturēšanu;
– ja nodokļu maksātājs izslēgts no VID Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
– ja kāda no nodokļu maksātāja amatpersonām ir iekļauta riska personu sarakstā vai nodokļu maksātāja adrese 

ir iekļauta riska adrešu sarakstā; 
– ja attiecībā uz nodokļu maksātāju tiesa ar nolēmumu ir pasludinājusi maksātnespējas procesu.
Šo atbalsta pasākumu nepiemēro arī tiem nodokļu maksātājiem, par kuru parādiem savulaik jau pieņemti lēmu-

mi saskaņā ar 2012. gada “Nodokļu atbalsta pasākuma likumu”, ja šie lēmumi joprojām ir spēkā un to izpildi VID 
joprojām uzrauga. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID nodokļu un muitas informatīvo tālruni 6712000, izvē-
loties pirmo tēmu “Nodokļi”, konsultēties klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot jautājumu 
VID mājaslapas sadaļā “Kontakti / Uzdot jautājumu VID”. Plašāka informācija par nodokļu atbalsta pasākumu, kā arī 
iesniegums pieejams VID tīmekļa vietnē, sadaļā “Nodokļi / Noderīgi / Nodokļu parādi”. 

atbalsta-likums Vid nodokļi

7.20 Izbraucam no Vērgales
7.50 Izbraucam no Pāvilostas

Piena muiža un Piena muzejs Skrundā, iespējams, apskatīsim Skrundas 
militāro pilsētiņu
“Cita abra” Cīravā
“Vitalitātes akadēmija” Aizputē
“Ideju māja” Aizputē
Vīna degustācija Aizputes vīna darītavā

21.30 Atgriežamies Pāvilostā
 

Pieredzes apmaiņas brauciens Pāvilostas 
novada tūrisma uzņēmējiem un citiem 

interesentiem aizputes un Skrundas apkārtnē 
2017. gada 25. oktobrī

Brauciena kopējās izmaksas: 30 eiro no personas.
Cenā iekļauta ieejas maksa visos ieplānotajos objektos, pusdienas. 
Transporta izmaksas sedz Pāvilostas novada pašvaldība.         
Pieteikties braucienam līdz 19. oktobrim (ieskaitot) Pāvilostas no-

vada TIC, Dzintaru ielā 2, Pāvilostā, vai pa tālruni 29121894, 63498229.
Samaksāt par braucienu skaidrā naudā līdz 24. oktobrim Pāvilostas 

novada TIC, Dzintaru ielā 2, Pāvilostā (samaksāt skaidrā naudā būs iespē-
jams arī autobusā brauciena dienā, 25. oktobrī, iepriekš par to paziņojot).

Vietu skaits ierobežots.

No 11. līdz 15. septembrim 
Pāvilostas novadā viesojās 
Lebas (Polija) pašvaldības de-
legācija. Viesošanās mērķis 
bija iepazīt Pāvilostas nova-
du kā potenciālo sadarbības 
un sadraudzības pašvaldību. 
Vizītes laikā Lebas delegāci-
jas pārstāvji pārliecinājās, ka 
abām pašvaldībām ir daudz 
kā kopīga zvejniecības, tūris-
ma un izglītības jomā, bet ir 
arī lietas, ko vērts aizgūt un 
ieviest savā pašvaldībā. 

Tikšanās reizē viesiem no 
Polijas tika izrādīts gan Pāvilos-
tas novads, gan Pāvilostas pilsē-
ta un pašvaldības administrāci-
ja, vienlaikus piedāvājot iespēju 
tikties arī ar domes deputātiem, 
ostas pārvaldnieku, tūrisma 
un zvejniecības uzņēmējiem, 
izglītības un kultūras pārstāv-
jiem un citām amatpersonām. 
Savstarpēju kontaktu apmaiņa, 
lai kopīgi īstenotu projektus 
izglītības jomā angļu valodā, 
notika Pāvilostas vidusskolas 
angļu valodas skolotājai Ilzei 
Ozoliņai ar Lebas ģimnāzijas 
angļu valodas skolotāju, reizē 
arī deputāti Mag dalēnu Vojcic-

ku. Savukārt Lebas pašvaldības 
kultūras, sporta un tūrisma 
centra direktore Jūlija Tomicka 
piedāvāja iespēju šā gada no-
vembrī un nākamā gada martā 
Pāvilostas novada pārstāvjiem 
piedalīties starptautiskās volej-
bola un galda tenisa sacensībās 
jauniešiem un skolas vecuma 
bērniem. Lebas pašvaldības 
pārstāvji uzaicināja Pāvilostas 
novada folkloras kopas, tautisko 
deju kolektīvus un sieviešu kori 
piedalīties Lebā notiekošajos 
folkloras svētkos vasarā, kā arī 
izteica vēlmi sadarboties Lebas 
un Pāvilostas senioru grupām. 

Lebas pašvaldības dele-
gācijas viesošanās reizē tika 
nolemts slēgt abu pašvaldību 
sadarbības līgumu, kas veicinā-
tu ne tikai ekonomisko sadarbī-
bu, bet arī draudzību kultūras, 
sporta, izglītības un sociālajā 
jomā.

Lebas pašvaldības delegācijā 
bija Lebas domes priekšsēdētā-
ja vietnieks Zdzislavs Stasjaks, 
domes deputāte un Lebas ban-
kas direktore Hanna Kiselevska, 
domes deputāte un Lebas ģim-
nāzijas skolotāja Magdalena Voj-

Sadarbības nolūkos Pāvilostā viesojas Polijas delegācija
Foto: M. Kurčanova

Pāvilostas novada pašvaldība rīko regulāras vispārējo 

VeSeLībU VeiCiNoŠaS 
ViNgroŠaNaS NodarbībaS
 novada iedzīvotājiem Pāvilostā un Vērgalē

ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/041 “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā” ietvaros 

 No 2017. gada 2. oktobra līdz 2018. gada 30. aprīlim projekta ietva-
ros vienu reizi nedēļā, pirmdienās, regulāri notiek vingrošanas nodarbības 
Pāvil ostā un Vērgalē. Lūgums sekot līdzi informācijai www.pavilosta.lv. 

Vingrošanas nodarbības ir bezmaksas.

 Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

2016./2017. mācību gadā (pavasarī) 3. klases skol-
nieces Marija Elizabete MUIŽNIECE un Keita PASTARE 
piedalījās Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra 
organizētajā vizuālās mākslas konkursā “Dievzemītes 
rakstus pinu”. Šā gada 14. septembrī skolotāja Inta 
PRIEDOLIŅA saņēma vēstuli no organizatoriem ar vērtē-
jumu protokolu. 192 dalībnieku konkurencē tika atzīmēti 
darbi divās kategorijās – par izcilu sniegumu un par veik-
smīgu sniegumu. Pārējie dalībnieki saņems pateicības 
rakstus par piedalīšanos.

Apsveicam mūsu skolas skolnieces mariju elizabeti 
mUiŽNieCi (zīmējums “Man dziesmiņu nepietrūka”) un 
keitu PaStari (zīmējums “Es mācēju danci vest”) ar 
diplomu par veiksmīgu sniegumu iegūšanu! Meitenes 
saņēma arī veicināšanas balvas no organizatoriem. 

Paldies skolotājai intai PriedoLiŅai par ieguldīto 
darbu skolnieču sagatavošanā konkursam!

Direktores vietniece izglītības jomā 
aina jakovļeva

Vizuālās mākslas konkursa “Dievzemītes rakstus pinu” rezultāti

cicka, domes deputāte Kataržina 
Mazura, Lebas pašvaldības kul-
tūras, sporta un tūrisma centra 

direktore Jūlija Tomicka un Le-
bas tūrisma centra direktores 
asistente Marlena Vejhera.

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

Marita Kurčanova
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“Pasaka par diegabiksi”
13. septembrī mūsu bērnudārzā ciemojās Rīgas Leļļu teātra 

mākslinieki Dzintra DukaMaisaka un Māris Podnieks. Viņi uzbūra 
Žaņa Grīvas pasaku par bruņurupucīti Diegabiksi. Skaistās lelles, 
dekorācijas un mūzika rosināja bērnu iztēli. Paldies aktieriem par 
radīto  prieku!

didža rijnieka koncerts “būsim draugi!”
21. septembrī, kā katru gadu, pie mums viesojās komponists, dzej-

nieks un skolotājs Didzis Rijnieks. Viņa izpildītās dziesmas ir  vieglas, 
skanīgas, bērniem saprotamas un līdzi dziedamas. Ar lielu interesi 
katru gadu gaidām jaunu programmu. Un šogad  programmā “Būsim 
draugi!” komponists  pieskārās tādām svarīgām  lietām  kā  ģimene, 
draudzība, godīgums un  meli.

“kastanītī” ciemojas ugunsdzēsēji
Drošības nedēļas laikā jau 

otro gadu pēc kārtas mūsu 
bērnudārzā ciemojās Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Prevencijas un sa-
biedriskās informēšanas no-
daļas vecākā speciāliste Anete 
Strazdiņa. Interesants stāstī-
jums, uzskates materiāli, spē-
le un krāsojamās lapiņas – tas 
viss piesaistīja bērnu uzma-
nību drošības jautājumiem. 
Visi kopā mācījāmies svarīgo 
numuru 112, kur vienmēr var 
saņemt palīdzību, atkārtojām, 
ko drīkst un ko nedrīkst da-
rīt mazi bērni, lai neizceltos 

ugunsnelaime, iepazināmies ar ugunsdzēsēju ekipējumu, kurš sver 
12 kg, un uzzinājām vēl daudz ko citu.

Tikšanās notika atsevišķi pa grupiņām, un mēs varam būt priecīgi, 
ka mūsu bērni ir zinoši. Paldies vecākiem un bērnudārza darbinie-
kiem, kuri runā par drošību un vienmēr atgādina it kā visiem zināmas 
lietas! Sargāsim paši sevi!

Labie draugi – policisti!

AIZVADĪTIE NOTIKUMI 
VĒRGALES PIRMSSKOLĀ 

“KASTANĪTIS”

22. septembrī Drošības nedēļas ietvaros Vērgales pirmsskolas iz-
glītības iestādē “Kastanītis” ciemojās Valsts policijas pārstāvji – Eva 
Mangale un bērnu iemīļotie Runcis Rūdis un Bebrs Bruno. Kopā ar 
viņiem bērni atkārtoja drošības noteikumus uz ceļiem, uz ūdens, uz 
ledus. Pārrunāja jautājumus par drošību uz ielas, par uzticēšanos sve-
šiem cilvēkiem, par braukšanu ar velosipēdiem un daudzus citus jau-
tājumus.

Pasākuma noslēgumā bērni varēja tuvāk aplūkot trafarēto policijas 
mašīnu un nofotografēties kopā ar Rūdi un Bruno.

Paldies Valsts policijas komandai, kura parādīja bērniem, ka poli-
cisti ir draugi, pie kā var vērsties sarežģītās situācijās.

ražas svētki
Vērgales bērnudārzā “Kastanītis” Ražas nedēļu ieskandināja rota-

ļu rīts. Bērni dziedāja dziesmas un minēja mīklas par dārzeņiem un 
augļiem. Arī rotaļas bija par burkāniem, kāpostiem, ķirbīšiem, ābo-
liem, bumbieriem un citām garšīgām lietām, ko rudenī dāsni mums 
dāvā daba.

Bērni kopā ar saviem vecākiem atnesuši izdomas bagātus darinā-
jumus no dārzeņiem un augļiem. Paldies visiem vecākiem, kuri veltīja 
savu laiku bērniem un kopīgi veidoja mūsu ražas izstādi!

Iestādes vadītāja Gaida Akerfelde

Skolotāju diena daudzviet pa-
saulē un Latvijā tiek svinēta ok-
tobra pirmajā svētdienā, šogad tas 
bija 1. oktobris. Tuvojoties Skolotā-
ju dienai, valsts pirmās personas, 
pašvaldības, skolu vadība, vecāki 
un skolēni sveic savus skolotājus 
šajā īpašajā dienā. Arī Pāvilostas 
novada pašvaldība ik gadu sveic 
sava novada izglītības iestāžu pe-

dagogus Skolotāju dienā. Kopumā 
Pāvilostas novadā ir 73 skolotāji, 
šajā skaitā ir arī pirmsskolas izglī-
tības iestāžu auklītes.

Pāvilostas novada pašvaldības 
metodiķe Silvija Leja novada iz-
glītības iestāžu pedagogus svētku 
dienā, 1. oktobrī, pulcēja Vērgales 
pamatskolas skaisti izremontētajā 
zālē, lai viņiem pateiktos par ie-

guldīto darbu, par radošumu un 
skolēnu zinātkāres veicināšanu.

Pašvaldība kā skaistu dāva-
nu svētkos pedagogiem bija sa-
rūpējusi koncerta “Smaidiet, un 
labi būs!” apmeklējumu Liepājas 
Olimpiskā centra Rožu zālē.

Sabiedrisko attiecību speciā-
liste Marita Kurčanova

Sveic novada skolotājus svētkos

Foto: M. Kurčanova

Vērgales pamatskolas 6. un 
7. klase 21. septembrī piedalī-
jās AS “Latvijas Valsts meži” un 
“Mammas dabas” rīkotajā meža 
ekspedīcijā, kas notika Kalvenē, 
netālu no Podnieku ezera. Ekspe-
dīcijā tika piedāvāts brīvā dabā 
apgūt mācību programmā pare-
dzēto vielu par mežu ekosistēmu, 
kas izstrādāta sadarbībā ar LU 
Starpnozaru izglītības inovāciju 
centru.

Ekspedīcijā uzzinājām in-
teresantas lietas, piemēram, 

to, kā noteikt, cik vecs ir koks. 
Mācījāmies noteikt ne vien koka 
vecumu un augstumu, bet atpa-
zinām kokus un to sēklas. Uz-
zinājām, ko gatavo no koksnes. 
Ļoti interesanti bija uzzināt, kā 
pareizi kopt jaunaudzes. Vairā-
kos uzdevumos bijām atjautīgi, 
citos paši visu zinājām. Strādā-
jām pāros, un tas bija pat labāk, 
nekā darboties komandā. Man 
ļoti patika “skolotāji”, kas mums 
skaidroja un rādīja, kā veicami 
uzdevumi, jo viņi bija jautri. 

Ekspedīcijas pēdējā uzdevumā 
mums pievienojās fotogrāfs, kas 
mūs fotografēja, un sieviete, kas 
mūs intervēja. Tas bija forši! Bei-
gās piknika vietā mūs sagaidīja 
Cūkmens, ar kuru mēs izdejo-
jāmies un kuram devām zvēres-
tu nekļūt par cūkām. Pēc tam 
cepām desiņas un atpūtāmies. 
Man un pārējiem ļoti patika šis 
pasākums!

Vērgales pamatskolas 7. kla-
ses skolniece Karīna Balode

MEŽA EKSPEDĪCIJA
Foto: G. Akerfelde

Foto: G. Akerfelde
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  PĀVILOSTAS NOVADĀ ĪSTENO JAU DIVUS 
“LMT LATVIJAI” PROJEKTUS

Pāvilostas pilsētas PII 
“Dzintariņš” atklāts jauns rota-
ļu laukums

Saulainā 27. septembra rītā 
norisinājās svinīgā atklāšana ilgi 
gaidītajai iecerei, kura guva uz-
varu iedzīvotāju balsojumā pro-
jektu konkursā “LMT Latvijai” 
Pāvilostas novadā. Pēc lielā darba 
aizvadītajos mēnešos iecere bei-
dzot īstenota – rotaļu laukumā iz-
vietoti jauni vingrošanas elemen-
ti pirmsskolas vecuma bērniem.

Svinīgajā pasākumā pieda-
lījās Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, 
LMT pārstāvis Juris Novads, LMT 
Biznesa klientu centra “Liepāja” 
vadītājs Raivis Roga, PII vadītāja 
Monta Pētermane, darbinieki un 
audzēkņi. Laukums paredzēts 
bērniem no trīs gadu vecuma. 
Tas pielāgots, lai attīstītu līdz-
svara izjūtu, veicinātu bērnu lo-
kanību un aicinātu pirmsskolas 
audzēkņus sportot svaigā gaisā.

“Jau ilgākus gadus, īstenojot 
“LMT Latvijai” projektu, vairāk-
kārt esam pārliecinājušies, ka tas 
veicinājis pozitīvas pārmaiņas kā 
apkārtējā vidē, tā arī cilvēkos. Pa-
tiess gandarījums, ka varam arī 
Pāvilostas pirmsskolas bērniem 
dāvāt prieku, kā arī rosināt vēlmi 
aktīvi darboties svaigā gaisā,” uz-
svēra LMT Biznesa klientu centra 
“Liepāja” vadītājs Raivis Roga.

Savukārt Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājs Uldis Kris-
tapsons uzsvēra, ka “Pāvilostas 

Vērgales pirmsskolā svinīgi 
atklāj projektu “Vairāk kustību 
– vairāk veselības!”

Vērgales PII “Kastanītis” LMT 
projektu konkursā “LMT Latvi-
jai” piedalījās ar projektu “Vai-
rāk kustību – vairāk veselības!” 
un  ieguva finansējumu 1993 eiro 
apmērā. Pēc finansējuma iegūša-
nas pirmsskolas izglītības iestādē 
“Kastanītis” aizvadītajos mēnešos 
iecerētais īstenots – papildināts 
bērnu rotaļu laukums ar āra tre-
nažieriem, ierīkota baskāju taka 
un iegādāti seši līdzsvara riteņi, 
lai veicinātu bērnu aktivitātes 
svaigā gaisā, stiprinātu veselību 
un fizisko sagatavotību.

Projekts “Vairāk kustību – 
vairāk veselības!” noslēdzās 2017. 
gada 15. septembrī, un nu rotaļu 
elementi ir pieejami visiem bēr-
nudārza audzēkņiem.

Lietainā laika dēļ projekta svi-
nīgā atklāšana un rotaļu elementu 
demonstrēšana notika pirmssko-
las izglītības iestādes “Kastanītis” 
zālē, kur iestādes vadītāja prezen-
tācijā iepazīstina klātesošos ar 
projektā paveikto.

Bērnudārza audzēkņi ar ap-
lausiem un skaļu dziesmu saka 
lielu PALDIES kompānijai LMT 
par projektam “Vairāk kustību – 
vairāk veselības!” piešķirtajiem 
līdzekļiem. Paldies arī Pāvilostas 

novada deputātam Mārtiņam Dē-
vicam un mūsu audzēkņu tēviem 
Dāvidam Beķerim, Ingum Sud-
malim, Imantam Mizēnam, Jurim 
Aplokam, Jānim Zelgalvim, kā arī 
bērnudārza saimniekam Dmit-
rijam Kisam par ieguldīto darbu 
projekta realizācijā.

Sportiskajā projekta noslē-
guma pasākumā, kas reizē bija 
arī veltījums Tēva dienai, visi  
piedalījās jautrās stafetēs bērnu-
dārza zālē, bet, kad atļaus laika 
apstākļi, pirmsskolas audzēkņi 
varēs skriet gan pa baskāju taku, 

gan vingrot uz jauniegūtajiem tre-
nažieriem un braukt ar līdzsvara 
riteņiem, vienlaikus apgūstot arī 
ceļa zīmes.

Bērnudārza audzēkņi, viņu 
vecāki un darbinieku kolektīvs 
ļoti priecājas par šo projektu, jo 
bērniem ikdienā papildus tiks 
nodrošinātas jaunas sportiskas 
aktivitātes.

Paldies kompānijai LMT par 
projektu konkursa rīkošanu mūsu 
novadā!

Vērgales PII “Kastanītis” 
vadītāja Gaida Akerfelde

Foto: A. Dunkere

novada un visas Latvijas nākotne 
ir bērni, kuri jau vairākus gadus 
ir pašvaldības viena no galvena-
jām prioritātēm. Bērniem vēlamies 
dod iespēju augt tīrā un sakārtotā 
vidē. Mums tam ir visi priekšnosa-
cījumi. Pāvilostas novada domes 
vārdā saku lielu paldies LMT ko-
mandai par finansiālo atbalstu, 
īstenojot šo projektu”.

Pāvilostas pilsētas PII vadī-
tāja Monta Pētermane klāteso-
šajiem pastāstīja, kā projekts 
ticis īstenots, cik darba un domu 
ieguldīts, kāda bijusi balsotāju 
un atbalstītāju aktivitāte, kā arī 
par prieku šobrīd, kad bērni ar 

sajūsmu var iemēģināt jauno ro-
taļu laukumu, nostiprinot savu 
veselību.

Pāvilostas pilsētas pirmssko-
las izglītības iestāde “Dzintariņš” 
projektu konkursā “LMT Latvi-
jai” piedalījās ar projektu “Vin-
grošanas komplekss pirmsskolas 
vecuma bērniem”, saņemot fi-
nansējums 2000 eiro apmērā. Šī 
ir jau otrā īstenotā iecere no čet-
rām, kas guva uzvaru konkursā 
Pāvilostas novadā.

 
Pāvilostas novada pašvaldī-

bas sabiedrisko attiecību speciā-
liste Marita Kurčanova

Foto: M. Kurčanova

Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas  
sakārtošana Pāvilostas pilsētā 

 
Pāvilostas novada pašvaldība aktīvi veic projekta “Veicot 

ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo 
uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību 
Pāvilostas novadā” darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto in-
vestīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteikta-
jai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vie-
tējo uzņēmēju vajadzībām” projektu iesniegumu atlases kārtas 
“Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašval-
dībām, kuras nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības 
centru pašvaldības” ietvaros.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu re-
ģionos, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībā atbilstoši 
pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekono-
miskai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām 
Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētā. Sakārtojot Pāvilostas pilsē-
tas ūdenssaimniecību, tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība 
pilsētā. Projekta mērķis atbilst SAM 3.3.1. mērķim, jo, ieguldot 
investīcijas pašvaldības ūdenssaimniecībā, to sakārtojot un mo-
dernizējot, tiks veicināta uzņēmēju komercdarbība un uzlabota 
pakalpojuma kvalitāte uzņēmumiem, kas atrodas attiecīgajā te-
ritorijā. Projekts atbilst Pāvilostas novada pašvaldības attīstības 
programmas rīcības plāna 2013.–2018. gadam rīcībai RV3.2. 
“Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana” uzdevumā U3.2.1. 
“Veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību: veicināt mazās un 
vidējās uzņēmējdarbības attīstību novadā”. Investīciju plāna 
2013.–2018. gadam 77. punkts ir “Veicot ieguldījumu infrastruk-
tūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sek-
mēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā”, VTP3. 

Projektā plānotie rezultāti – uzņēmējiem svarīgas ūdens-
saimniecības un kanalizācijas sistēmas sakārtošana Pāvilostas 
pilsētā. Realizējot projektu, ieguvēji būs ne  tikai Pāvilostas pil-
sētas uzņēmēji, bet arī pilsētas iedzīvotāji un iestādes. Pašreiz 
notiek aktīvi darbi Pāvilostas ielās, tiek nomainīti vecie ūdensap-
gādes tīkli, kuri savā laikā izbūvēti no azbestcementa cauruļva-
diem, kas ir pretrunā gan ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, gan ES prasībām, notiek bieži plīsumi, ir apgrūtināta re-
montdarbu veikšana, kam līdzi nāk arī lielie ūdens zudumi. Tiek 
atjaunota vai izbūvēta jauna kanalizācijas sistēma un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas. Izbūvējot vienotu ūdensapgādes un sadzīves 
kanalizācijas sistēmu, piesārņojuma risks ievērojami samazinā-
sies, jo sadzīves kanalizācijas notekūdeņi tiks savākti, novadīti un 
attīrīti centralizētā sadzīves kanalizācijas sistēmā. Pēc sadzīves 
notekūdeņu attīrīšanas tie tālāk tiek ievadīti Sakas upē, kas ietek 
Baltijas jūrā. Tā kā Pāvilostā ir smilšaina grunts, tad, noplūstot ka-
nalizācijai, tā nereti nokļūst Sakas upē, kas ir savienota ar Baltijas 
jūru, līdz ar to tiek piesārņota daba, kas ir Pāvilostas pilsētas gal-
venais resurss tūrismā. Projektā plānots atjaunot pašteces sadzī-
ves kanalizāciju 1548 m garumā, sadzīves kanalizācijas spiedva-
du – 124 m, ūdensapgādes tīklus – 4582 m garumā un 110 aukstā 
ūdens uzskaites akas. Pašlaik aktīvi notiek ūdenssaimniecības 
būvdarbi  Pāvilostas pilsētas jaunajā daļā, Parka ielā, līdz ar to 
lūdzam vietējos iedzīvotājus būt saprotošiem un paciest īslaicīgas 
satiksmes neērtības Pāvilostas pilsētas jaunajā daļā.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere
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Pāvilostas vidusskolā
Uz svinīgo jaunā mācību gada 

sākumu agrā piektdienas rītā sko-
lēni un vecāki, skolotāji un sko-
las tehniskie darbinieki pulcējās 
Pāvil ostas vidusskolas aktu zālē, 
kur, priecīgi skanot skolas zva-
nam, ienāca 12. klases skolēni, pie 
rokas turot bailīgu un nedrošu soli 
sperošos pirmklasniekus. Šogad 
skolas gaitas Pāvilostas vidussko-
las 1. klasē uzsāka astoņi mazie 
skolēni: Ērika EZĪTE, Laura PŪPO-
LIŅA, Gabriels Martins RAČIS, Mi-
ķelis RAĢELIS, Monta TUMPELE, 
Gabriels Tomass TUZIS, Anna VA-
NAGA un Rihards VAŠKUS. Viņu 
audzinātāja ir Agrita VALKAŠA.

Savukārt Pāvilostas vidussko-
las 9. klasē šogad mācās 10 skolē-
ni, 10. klasē mācības uzsāka četri 
skolēni, 11. klasē – deviņi, 12. kla-
sē – seši skolēni. Šajā mācību gadā 
Pāvilostas vidusskolā zināšanas 
un prasmes kopskaitā apgūs 116 
audzēkņi.

Svinīgais brīdis iesākās ar 
valsts himnas atskaņošanu un 
skolas direktores uzrunu, kurā 
viņa norādīja, ka skola nekad vairs 
nebūs tāda kā līdz šim, jo Pāvilos-
tas vidusskola ar šo mācību gadu 
iesaistījusies programmā “Skola 
2030”, kas paredz skolēniem ie-
dot nevis tikai zināšanas, bet gan 
iespējas un virzienus, lai viņi paši 
varētu atrast pareizos ceļus, risinā-
jumus, paši izzinātu, uzzinātu un 
iegūtu prasmes, ko likt lietā. Tātad 
ir radīts jauns termins – pašvadītā 
mācīšanās. Lai veiksmīgāk apgūtu 
jaunumus, ko paredz šī program-
ma, daudz pūļu būs jāpieliek kā 
pašiem skolēniem, tā arī skolotā-
jiem un bērnu vecākiem. Skolas 
direktore minēja vēl daudzus citus 
jaunumus, ko skolā ienes jaunais 
mācību gads.

Turpinājumā skolēnus un sko-
lotājus jaunajā mācību gadā sveica 
Pāvilostas novada domes priekšsē-
dētājs Uldis Kristapsons, aicinot 
skolēnus krāt nevis materiālās lie-
tas, bet gan zināšanas un jauniegū-
tās prasmes, kas dzīvē lieti node-
rēs. Domes priekšsēdētājs pateicās 
skolas tehniskajiem darbiniekiem 

Mācību gads iesācies visās novada

par skaisti saposto skolu un tās ap-
kārtni, skolas pedagogiem par sko-
lēniem sniegtajām vispusīgajām 
zināšanām, vecākiem – par labi 
sagatavotiem un gudriem bērniem.

Pēc tam skolas direktore Ingū-
na Griškēviča un direktores viet-
niece Aina Jakovļeva klātesošos 
iepazīstināja ar skolas pedagogu 
sastāvu šajā mācību gadā, norādot 

katra skolotāja mācību priekšmetu 
un veicamos papildu darbus sko-
lā. Taču vissirsnīgākais brīdis bija 
iepazīšanās ar katras klases audzi-
nātāju. Tas ir brīdis, kad audzinātā-
ju rokās gulst skaisti rudens ziedi 
un ikviens klases skolēns vēlas 
cieši jo cieši apskaut savu skolotā-
ju jeb tā saukto otro mammu.

Pasākumā ar dzejoļiem uz-

stājās 1. klases audzēkne Monta 
Tumpele un 5. klases skolniece 
Gabriēla VagotiņaVagule, bet par 
muzikālo baudījumu parūpējās 
mūzikas skolotāja Dace Bunka un 
vidusskolas meiteņu ansamblis.

Sveicienu un aicinājumu ap-
meklēt Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolu izteica tās direktore 
Inga Šnore. Viņa novēlēja visiem 

radošu, priekpilnu un izdevušos 
jauno mācību gadu.

Turpinājumā skolēni, skolotāji 
un tehniskie darbinieki tika aici-
nāti uz tradicionālo fotografēšanos 
vidusskolas priekšā.

Pēc tam klasēs notika šī mā-
cību gada pirmā mācību stunda, 
kurā klases audzinātāji iepazīsti-
nāja skolēnus un viņu vecākus ar 
plānotajiem pasākumiem un jau-
numiem skolā un klasē, audzēk-
ņiem pasniedza īpaši Pāvilostas 
vidusskolai gatavotās mācību die-
nasgrāmatas.

Vērgales pamatskolā
Pēc  jauki pavadītas vasaras 

klāt atkal skolas laiks, tādēļ 1. sep-
tembrī ar svinīgu tikšanos skolas 
pagalmā tika atzīmēta Zinību die-
na – jaunā mācību gada sākums.

Skanot zvana skaņām, 9. kla-
ses skolēni svinīgi ieveda skolā 12 
pirmklasniekus – Martu Amēliju 
AKERFELDI, Renāti APLOKU, Gus-
tavu DRĪLIŅU, Kristeru FRANCI, 
Annu GULBI, Ralfu GŪTMANI, 
Annu Amandu KALĒJU, Kelliju 
KRAUKLI, Edgaru LAUMANI, Rē-
ziju ŠĒNU, Matīsu Rinaldu TOMA-
ŠEVSKI, Lauru VANAGU – un viņu 
audzinātāju Ivetu VANAGU. Katrs 
pirmklasnieks no skolas direktora 
Ginta Jurika saņēma skaistu grā-
matu un laba vēlējumus, skolas 
gaitas uzsākot. Savukārt vecāko 
klašu skolēni, jauno mācību gadu 
uzsākot, sveica visus ar skanīgām 
dziesmām un dzejas rindām.

Vērgales pamatskolā šogad 
mācības uzsāka 99 skolēni. Pirma-
jā klasē mācās 12 skolēni, 9. klasē 
– 11 skolēni.

Jāpiebilst, ka šis mācību gads 
sākās ar kādu jauku notikumu. 
Šovasar tika īstenots sen lolots un 
gaidīts projekts – ir izremontēta 
Vērgales pamatskolas aktu zāle, 
kas turpmāk priecēs ne vien pa-
šus, bet arī skolas viesus. 

Pāvilostas pirmsskolā 
“dzintariņš”

Lai gan bērnudārzā “Dzinta-
riņš” darbs noritēja visu vasaru, 
tik vien jūlijā uz neilgu laiku dar-
bība tika pārtraukta, Zinību dienas 
prieks un svētku sajūta bija arī šajā 
mācību iestādē. Rīta pusē pirms-
skolas izglītības iestādes vadītāja 
un jaukais kolektīvs aicināja au-
dzēkņus kopā ar vecākiem uz ie-
pazīšanās stundu, bet vispirms bija 
kopīga rīta sasveicināšanās, tieko-
ties iestādes zālē. Iepazīšanās stun-
da notika katrā grupā. Pirmdien 
pēc nelielas atpūtas nedēļas nogalē 
darbs bērnudārzā atsākās ierastajā 
režīmā. Šogad Pāvilostas pirmssko-
las izglītības iestādē “Dzintariņš” 
savas ikdienas gaitas vadīs 54 au-
dzēkņi trīs dažādu vecumu grupās. 

Vērgales bērnudārzā 
“kastanītis”

Arī Vērgales pirmsskolas izglī-
tības iestāde “Kastanītis” vasarā 
savu darbību pārtrauca vien neil-
gu laiku – augustā. Tomēr arī šeit 
iestādes kolektīvs ļoti gatavojās 1. 
septembrim, lai bērnudārza au-
dzēkņiem un viņu vecākiem Zinī-
bu diena būtu svētki.>>

Pāvilostas vidusskolas skolēni un skolotāji. Foto: M. Kurčanova

iezvana Zinību dienu Vērgales pamatskolā. Foto: V. Braže

Vērgales pirmsskolas grupiņas bērni ar vecākiem. Foto: A. Dunkere
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Mācību gads iesācies visās novada

Vērgales pamatskolā Olim-
piskā diena ar devīzi “Sporto 
svaigā gaisā!” šogad notika brīvā 
dabā, jo organizētāji, vēlēdamies 
akcentēt Latvijas skaisto dabu, 
jau iepriekš aicināja ikvienu da-
lībnieku doties svaigā gaisā un 
izmantot sportošanas iespējas 
brīvā dabā. Vērgales pamatskolas 
skolēni un skolotāji šo aicināju-
mu pieņēma un visu dienu aizva-
dīja sportiskās aktivitātēs dabā.

Vispirms visi devās pārgājie-
nā no Ziemupes stāvlaukuma uz 
viesu namu “Laikas”, lai tur tur-
pinātu ieplānotās aktivitātes. Kā 
jau katru gadu, arī šogad skolēni 
sporta skolotāja Eināra Vārsber-
ga vadībā veica Olimpisko rīta 
vingrošanu mūzikas pavadījumā. 
Gan skolēni, gan skolotāji to izpil-
dīja ļoti atraktīvi, ar lielu prieku.

Bet lielāko dienas daļu aiz-
ņēma volejbola sacensības starp 
klasēm. Ļoti labi šajā sporta veidā 
sevi parādīja 5. klases skolēni, bet 
kopvērtējumā volejbola sacensī-
bās 1. vieta 9. klasei, 2. vieta 7. 
klasei, 3. vieta 5. klasei, 4. vieta 8. 
klasei un 5. vieta 6. klasei.

Atpūtas brīžos katra klase no 
čiekuriem, zariem un lapām, ņe-
mot talkā radošu izdomu, izvei-
doja klasi apzīmējošo ciparu.

Protams, bija arī tējas baudī-
šana un desiņu cepšana uguns-
kurā. Vērgales pamatskolas ko-
lektīvs saka lielu paldies Lienei 
Zaļkalnei ar ģimeni par sirsnīgo 
uzņemšanu viesu namā “Laikas”.

Rakstu veidoja Marita 
Rolmane, Marita 

Kurčanova un Vita Braže 

Olimpiskā diena notiek Pāvilostā un Vērgalē

Pāvilostas vidusskolā 22. 
septembrī notika pirmās divas 
mācību stundas, pēc kurām seko-
ja Olimpiskās dienas atklāšana. 
Tā kā laika apstākļi bija neprog-
nozējami un zāle stadionā pieliju-
si slapja, visi skolēni plkst.10.00 
pulcējās vidusskolas aktu zālē 
uz visas Latvijas kopējo rīta ros-
mi, ko vadīja 12. klases skolniece 
Made Jete Jance.

Turpinājumā notika katras 
klases komandas pieteikuma 
prezentācija Olimpiskai dienai, 

kuras devīze šogad bija “Sporto 
svaigā gaisā!”. Katrai klasei bija 
iespēja parādīt gan savu spēku, 
gan veiklību un attapību, gan īstu 
sportisko garu. Pat par “salūtu” 
bija padomāts! 1. – 4. klašu grupa 
sportiskās aktivitātes turpināja 
turpat aktu zālē, bet 5. – 12. klašu 
grupas – vidusskolas sporta zālē.

Tā kā laika apstākļu dēļ spor-
tiskās aktivitātes dabā bija jāie-
robežo, tad daba pati “nāca” pie 
sportotājiem. 1. – 4. klašu jaukto 
komandu stafetēs tika izmantoti 

Foto: A. Blūmane

Foto: M. Kurčanova

dabas materiāli – čiekuri un ne-
lieli koka klucīši. Arī bumbas, ko-
nusi un vingrošanas riņķi nebija 
aizmirsti. Pavisam bija četras ko-
mandas: dzeltenā, oranžā, zilā un 
sarkanā. Stafetēs uzvarēja dzelte-
nā komanda, aizrautīgi spēlētajā 
tautasbumbā – sarkanā komanda.

Savukārt 5. – 12. klašu ko-
mandas sacentās stafetēs un fut-
bolā. Kausu 5. – 7. klašu grupā 
ieguva 7. klases komanda, bet 8. – 
12. klašu grupā uzvarēja 8. klases 
komanda, kas savu pārsteiguma 
balvu saņems vēlāk.

Paldies visiem pedagogiem, 
kas iesaistījās Olimpiskās dienas 
aktivitātēs, īpaši sporta skolotā-
jam Zintim Vīgulim, 1. – 4. klašu 
audzinātājām A. Valkašai, G. Be-
netei, I. Arājai, I. Priedoliņai, kā 
arī Aldim Barsukovam.

<< Rīta cēlienā bērni un ve-
cāki pulcējās pie iestādes galve-
nās ieejas, kur Vērgales pagasta 
pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups 
un bērnudārza vadītāja Gaida 
Akerfelde sveica visus klāteso-
šos. Turpinājumā bērni, vecāki 
un audzinātājas devās uz savām 
grupiņām, lai atkal satiktos un ie-
pazītos cits ar citu. Līdz pusdien-
laikam norisinājās rotaļas, spēles 
un citas jautras izdarības. Šogad 
uz pirmsskolas izglītības iestādi 
“Kastanītis” ikdienā dosies 60 
bērni, kuri darbosies četrās dažā-
du vecumu grupās. 

Pāvilostas mūzikas un 
mākslas skolā

Mācību gads Mūzikas un 
mākslas skolā šogad sākās 4. sep-
tembrī, skolas vadībai, skolotā-
jiem, audzēkņiem un viņu ve-
cākiem kuplā skaitā pulcējoties 
Pāvilostas novadpētniecības mu-
zejā. Pasākums sākās ar muzeja 
vadītājas Irinas Kurčanovas svei-
cienu jaunajā mācību gadā, bet 
turpinājās ar skolas direktores In-
gas Šnores uzrunu un izklāstu par 
jaunumiem, kas norisinājušies 
vasaras vidū, jūlijā. Proti, bijušajai 
mākslas skolas direktorei Zanei 
Eniņai uzteicot darba attiecības 
pašvaldībā, deputāti jūlija sēdē lē-

muši uzsākt abu skolu – Pāvilos-
tas Mūzikas skolas un Pāvilostas 
mākslas skolas – reorganizāciju, 
apvienojot tās vienā iestādē ar 
vienu direktoru. Pārejas periodā 
līdz 2018. gada februārim par sko-
las direktori ir iecelta Inga Šnore. 
Direktore gan mierināja vecākus 
un skolu audzēkņus, ka abu skolu 
pamatdarbībā nekas nemainīsies, 
mācības notiks katram savā izglī-

tības iestādē, savā ēkā, arī stun-
das notiks tāpat, kā līdz šim.

Svinīgajā mācību gada atklā-
šanas reizē bērniem, vecākiem un 
pedagogiem labu un radošu mācī-
bu gadu vēlēja arī Pāvilostas nova-
da pašvaldības metodiķe izglītības 
un kultūras jomā Silvija Leja. Bet 
par savu aizraušanos ar mākslu, 
proti, rokdarbiem, pastāstīja mu-
zejā septembrī skatāmās izstādes 

“Par prieku sev un citiem” autore 
pāvil ostniece Elīna Horna.

Turpinājumā skolu direkto-
re sanākušajiem pastāstīja, ka 
mācības Mūzikas skolā uzsākuši 
44 audzēkņi, mākslas skolā – 40 
skolēni. Viņus šogad mūzikas un 
mākslas pasaulē ievadīs 12 skolo-
tāji, kuri tika sveikti ar sirsnīgiem 
vārdiem un skaistiem, rudenīgiem 
ziediem. Pēc kopbildes pie muzeja 

audzēkņi kopā ar vecākiem un sko-
lotājiem devās uz savām iestādēm, 
lai klašu telpās vēl detalizētāk pār-
runātu nepieciešamo, uzsākot mā-
cību gaitas Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolā.

 
Rakstu veidoja sabiedrisko 

attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova un

korespondente Vita Braže

izglītības iestādēs

Foto: M. KurčanovaPāvilostas mūzikas un mākslas skolas sākums.



Šogad Pāvilostas novada pirmsskolas izglītības iestādes 
“Dzintariņš” un “Kastanītis” Miķeļdienu svinēja neparastāk 
nekā citus gadus. Bez jau tradicionāli ierastās Miķeļdienas izstā-
des bērnudārzu telpās audzēkņi devās arī nelielos pārgājienos 
un piedalījās maizes cepšanā.

“Saulītes” grupa
Lai vairotu pozitīvās emocijas un kopības sajūtu, “Saulītes” gru-

piņa devās uz Vērnieku ģimenes sētu apskatīt un iepazīt tur mītošos 
mājputnus, vistas un gaili, un mājdzīvniekus, kaķi un divus trusīšus, 
par kuriem bērniem bija vislielākais prieks un pārsteigums. Bērni 
arī redzēja, kādi labumi izauguši piemājas dārziņā – lieli, rožaini 
kartupeļi, burkāni, bietes, sīpoli, ķiploki, tomāti un pat jāņogu ķeka-
ri. Prieks bija par krāšņajiem dāliju ziediem. Mājupceļam saimniece 
Gunita, Ancītes mamma, aicināja salasīt sārtos ābolus dārzā. Mīļš 
paldies Vērnieku ģimenei par viesmīlību un atsaucību!

“Saulītes” grupiņas skolotāja Inese Ermsone

“Vāverēnu” grupa
Šogad Miķeļos 

“Vāverēnu” grupas 
bērni, skolotājas un 
auklīte devās pie Mar-
kusa omas Dainas uz 
“Līvānu” mājām, kur 
tiek audzēti dažādi 
mājputni: vistas, tī-
tari, pīles. Tie ir gan 
lieli, gan mazi. Bērni 
ar lielu interesi ap-
lūkoja un pabaroja 
šos mājputnus ar 
baltmaizi. Paši dros-
mīgākie bērni iegāja 
aplokā. Markusa oma 
un mamma pastāstī-
ja interesantas lietas 
par mājputnu dzīvi, 
pacienāja bērnus ar 

gardiem āboliem. Pateikušies par uzņemšanu un atvadījušies, bērni 
devās uz Upesmuižas parku, kur spēlēja dažādas rotaļas, ķēra Ju-
mīti, kam galvā bija krāšņa rudens cepure. Priecīgā noskaņojumā 
visi atgriezās bērnudārzā uz gardām pusdienām. Dienas miegs pēc 
pastaigas bija tieši laikā un ļoti salds. 

“Vāverēnu” grupas skolotājas Dace un Rita

kopā cep gardu lauku maizi
Vērgales PII “Kastanītis” un Pāvilostas PII “Dzintariņš” vecāko 

grupu bērni viesojās maizes ceptuvē “Ievlejas”, lai uzzinātu visu par 
maizītes tapšanu. Ceptuvē mūs laipni sagaidīja saimniece Agita ar 
savu ģimeni. Agita bērniem izstāstīja, kādi darbi ceptuvē darāmi, lai 
tiktu pie gardas un smaržīgas maizītes. Sajutām, kāds karstums nāk 
no krāsns, kad to kurina. Redzējām, kā no krāsns izgrābj ogles. Bet 
kas tad tas? Aizkrāsnē atskanēja čaboņa, un no tās izlēca Circenis. 
Bijām to pamodinājuši ar skaļām sarunām. Saimniece parādīja, kā 
veidot maizes kukulīti, un pats aizraujošākais dienas piedzīvojums 
varēja sākties. Katrs bērns izveidoja savu maizes kukulīti – ar mī-
lestību un labām domām, kā to mācīja Agita. Kamēr kukulīši cepās, 
laiks pagāja nemanot, spēlējot jautras rotaļas ar Circeni. Un kur tad 
vēl gardā maizīte ar medu! Pēc nepilnas stundas jau saņēmām savus 
kukulīšus – karstus, smaržīgus un ļoti, ļoti kārdinošus! Sakām mīļu 
paldies “Ievleju” saimniecei Agitai un viņas ģimenei, kā arī jaukajam 
Circenim – Elīnai.
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Svin svētkus Miķelim

No 8. līdz 10. septembrim 
Pāvilostas amatierteātris vieso-
jās Baltinavā pie vietējā ama-
tierteātra “Palādas” (Pūces) 
kolektīva, ko vada Anita Loč-
mele, kas  dramaturgu aprindās 
pazīstama kā Danskovīte, kura 
sarakstījusi vairākas lugas 

par latgaļu sadzīvi. Vispazīs-
tamākā no tām ir par Antonu 
un Annu (“Latgola”), ko iestu-
dējis arī Latvijas Nacionālais 
drāmas teātris. Vienu no lu-
gas daļām arī mūsu kolektīvs. 
     Mēs baltinaviešiem parādī-
jām savu uzvedumu “Latviešu 

sapnis”, par ko saņēmām ļoti la-
bas atsauksmes. Brauciens bija 
izzinošs, interesants un atmiņā 
paliekošs ar latgaļu viesmīlību, 
vitalitāti, sirsnību un iegūtiem 
jauniem draugiem.

Marita Horna

Pāvilostas amatierteātris viesojas Baltinavā

Pāvilostas amatierteātris baltinavas kultūras namā pēc uzveduma “Latviešu sapnis” kopā 
ar anitu Ločmeli. Foto no amatierteātra arhīva

9. septembrī visā Latvijā 
norisinājās Spēka diena, kura 
notika aptuveni 80 vietās. Pēc 
vairāku gadu pārtraukuma 
viens no Latvijas Spēka dienas 
punktiem bija arī Pāvilostā pil-
sētas stadionā.

Šogad Spēka diena sastāvēja 
no trijiem sporta veidiem: pie-
vilkšanās pie stieņa, planka (bals-
tā guļus uz apakšdelmiem) un 
pietupieniem.

Sieviešu kategorijā piedalījās 
viena dalībniece – Elīna Siliņa, 
vienu reizi izpildot pievilkšanos, 
planku noturot 2:23 minūtes un 

veicot 110 pietupienus.
Savukārt vīriešu grupā pieda-

lījās četri dalībnieki. Summējot 
visus trīs sporta veidus, 1. vietu 
ieguva Jānis Štokmanis, pievel-
koties 15 reižu, planku noturot 
2:30 minūtes un veicot 200 pietu-
pienus. 2. vietu ieguva Ivo Jaun-
zems, pievelkoties 8 reizes, plan-
ku noturot 1:36 min., izdarot 131 
pietupienu, bet 3. vietu ieņēma 
Armands Teteris, kurš pievilkās 
5 reizes, uzrādīja planka laiku 
1:34 min., pietupās 130 reižu. 
      Arī Pāvilostas Bērnu un jaunie-
šu centra pārstāvji piedalījāmies 

šajā pasākumā, šoreiz ne kā dalīb-
nieki, bet gan kā atbalstītāji. Visas 
dienas garumā dalībnieki tika cie-
nāti ar siltu tēju, uzmundrināti ar 
spēcinošiem vārdiem un fotogra-
fēti piemiņai par pasākumu.

BJC vadītāja un iesaistītie jau-
nieši saka lielu paldies organiza-
toram Aldim. Lai gan dalībnieku 
skaits nebija liels, tomēr visspē-
cīgākie uzdrīkstējās un parādīja 
savu spēku.

 
BJC vadītāja Terēze Cābele 

un Pāvilostas sporta organizators 
Aldis Barsukovs

Spēka diena notiek arī Pāvilostā
Foto no BJC arhīva

“Taurenīšu” grupas skolotāja Ligita Eihvalde
un Vērgales PII “Kastanītis” vadītāja Gaida Akerfelde
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Beidzot tas ir noticis, mūsu 
posms (pēc kārtas 33.) no Jūr-
kalnes līdz Ziemupei ir noiets. 
Gājiens sākās 16. septembra rītā 
pie Jūrkalnes estrādes un pir-
majā dienā veda līdz Pāvilostai 
ar naktsmājām vidusskolā. Ce-
ļotāji iepazina Pāvilostu – ostu, 
muzeju –, izbrauca ar laivām un, 
no rīta paēduši brokastis, devās 
ceļā uz Ziemupi. Ja pirmajā die-
nā bija 119 gājēji, tad otrajā die-
nā jau pāri 140 (vēl nebijis da-
lībnieku skaits). Visticamāk, tas 
tādēļ, ka pievienojās arī mūsu 
novada ļaudis. Pa ceļam gājiena 
dalībniekiem bija iespēja pavie-
soties Miera ostā, uzkāpt Ak-
meņraga bākā.

Ziemupes jūrmalas stāvlau-
kuma meiteņu uzdevums nebija 
vienkāršs. Lai ceļotājus paēdi-
nātu, uz ugunskura nācās vārīt 
vairāk nekā 80 l skābeņzupas, 
(zupa esot bijusi varen garda). 
Daļa gājēju izmantoja iespēju 
apmeklēt Ziemupes baznīcu, 
kadiķus, daļa ceļotāju vienkār-
ši atpūtās, bet daļa vēl turpinā-
ja nākt… Nāca pat tad, kad jau 
bija sākusies neparastā projek-
ta “1836” ceļa stabiņa rakša-
na. Šajā rituālā tiešām bija kas 
maģisks, pat neaprakstāms, bet 
tas jāizjūt pašam. Pirmo reizi šo 

pārgājienu vēsturē ir tā, ka lī-
dzekļus ceļa zīmei saziedoja cil-
vēki. Cilvēki, kuriem ir svarīgi, 
lai šāda zīme Ziemupē atrastos. 
Par šo risinājumu mums jāsaka 
paldies Dainai Vanagai un Dai-
gai Kadeģei. Tāpēc arī pirmo rei-
zi stabiņu izgatavošanas vēsturē 
uz tā iegravēti atbalstītāju vārdi. 
Fonda vārdā atbalstītājiem tika 
pasniegtas nelielas piemiņas 
veltes. Stabiņa izgatavotāji ir 
Velga Vītola un Gaits Burvis, bet 
ieracēji gandrīz vai visi klāteso-
šie. Un man gribas piekrist Lai-
lai, kura to apzīmēja ar vārdiem 
– sirds ceļrādis. 

Pulksten 18.36, kad tradi-
cionāli būtu bijis jāsākas kon-
certam, jau tobrīd pilno zāli 
(mums nenācās viegli visus zālē 
ietilpināt) uzrunāja projekta ko-
ordinators Enriko Plivčs, kurš 
pastāstīja par projektu un tā ie-
cerēm. Arī man tika dots vārds, 
lai stāstītu par dzīvi Ziemupē, 
par jauno fotoizstādi “Mana Ka-
raliste ir TE” un aicinātu iepazīt 
mūsu novadu ne tikai no jūras 
puses. Šajās dienās es aizdomā-
jos, ka iespēja izstaigāt mūsu 
valsts robežu ir īpaša. Padomju 
gados kas tāds nebūtu iespē-
jams! Ja ziemupnieks sadomātu 
soļot uz Liepāju, visticamāk, ne-

tiktu tālāk par Saraiķiem.
Koncertu sniedza Igetas 

Gaiķes vadītās grupas “Tev un 
man” un “Stiprās sievas”, dzie-
dāja duets Māra un Andris. 
Jau pasākuma beigās Enriko 
kopā ar Lauri Valteru atskaņoja 
“1836” dziesmu, pareizāk, him-
nu, kuras autors ir Lauris. Un 
tad jau lielā tumsā visi posās 
uz mājām. Ceļamaizei katru pa-
cienājām ar piparmētru tēju un 
gabaliņu no 12 kg smagā, skait-
ļu “1836” formā ceptā kliņģera, 
kas tapa tepat, mūsu “Muižkal-
niņos”.

Tā vai citādi, bet mūsu no-
vadam un Ziemupei ir atkal 
par vienu stāstu vairāk. Stāsts 
“1836”. Un ticiet vai ne, es ar 
patiesu prieku un lepnumu to 
šodien jau paguvu izstāstīt Lie-
pājas Universitātes tūrisma va-
dības pirmo kursu studentiem.

Paldies visiem novada ļau-
dīm, pašvaldībai, visiem tiem, 
kuri pielika savu roku, sirdi vai 
citādi palīdzēja, vai vienkārši 
juta līdzi šim neparastajam no-
tikumam. (Ielūkojieties “1836” 
lapā sociālajā vietnē facebook.
com/1836, kur publicēti jauki 
video no šī pasākuma).

 
Daina Vītola Ziemupē

Projekta “1836” piejūras gājiens no Jūrkalnes līdz Ziemupei
Foto: D. Vītola

20. septembra pēcpusdienā Pāvilostas novadpētniecības mu-
zejā norisinājās pasākums “Ar VIP sajūtu dzejā”, kurā piedalīties 
bija aicināti vienkārši cilvēki, kam katram ir sava ikdienas nodar-
be, bet kopīga dzejas mīlestība, kā arī tie, kas paši raksta dzeju, 
un tie, kam patīk klausīties dzeju autoru lasījumā. It kā parasti 
cilvēki, bet ar savu personības pašatklāsmi viņi rosināja klausītā-
jus aizdomāties tālāk par tik ierasto un ikdienišķo. 

Pēcpusdienu iesāka Krista Karlsone, lasot Ilzes Ozoliņas raks-
tītās rindas. Lasījumu starplaikus ar ģitārspēli un smeldzīgo bal-
si paspilgtināja Samanta Barsukova. Ar emocijām un pārdomām 
dzejā dalījās Monta Pētermane, Kristiāna Šeiko, Anete Kisiela un 
Jānis Mackus. Pasākuma idejas iniciatore bija skolotāja llze Ozo-
liņa, kuras ieceri realizēt palīdzēja Pāvilostas vidusskolas huma-
nitāro mācību priekšmetu metodiskās komisijas skolotāji Andris 
un Ārija Paipas un Pāvilostas novadpētniecības muzeja kolektīvs. 
Noslēgumā visi, gan dalībnieki, gan pasākuma apmeklētāji, tika 
aicināti uz tēju, lai apspriestu savus iespaidus, sajūtas, atklāsmes 
un pārdomas. 

Paldies visiem, kas palīdzēja īstenot šo ieceri, – gan idejas au-
toriem, gan dalībniekiem, gan papildspēkiem!

Pāvilostas vidusskolas 
11. klases skolniece

Kristiāna Šeiko

Septembris – dzejas mēnesis
Kristiāna Šeiko 

Pavasaris

Debesis tik zilas laukā,
Ar riteņiem visi braukā.
Tik zaļa zāle un koki.
Visiem galvā vieni vienīgi joki.
Visapkārt puķu smarža mums,
Tā noteikti sagādā prieku visiem jums.
Es saku, pavasaris ir tas!
Skaistuma un prieka mirklis mazs.
Mīlestības un jaunu jūtu laiks ir šis.
Laimi sagādā mums pilnīgi viss.
Es skatos, kā bērni priecīgi lēkā
Un bumbu arī tie, protams, mētā.
Un pusaudži atkal dibina mīlestības saites,
Tagad viņiem vairs nav nekādas kaites.
Dēļ šī pavasara viņi ir apreibuši,
Tauriņus vēderā sajutuši.
Un padzīvojušie pāri atceras laikus tos,
Kad arī izjuta piedzīvojumus šos.
Lūk, tāds ir šis pavasaris skaistais.
Šis piedzīvojumu laiks draiskais.

Foto: A. Paipa

Monta Pētermane

Uz mūžu un vēl mazliet

Tu man patīc, un es tev patīku,
Tā mēs abi ar patikšanu sapīti.
Sapīti vakarā pie miera dodamies,
Sapīti no rīta mostamies,
Kopīgu sapņu sapīti nākotnē veramies.

Tu man patīc, un es tev patīku,
Tā mēs abi ar patikšanu sapīti.
Sapīti mierā dosimies,
Sapīti gaismā celsimies.
Mūža mājās koku saknēm sapīti 
debesīs vērsimies.

Jānis Mackus

091133 – 13770

Mutantu kukurūzas
Bruņurupuči nindzjas,
Mēs dzīvojam laikā,
Kad cilvēki mirst badā.
Un pārtikai izbaro mūs.
Cilvēcības faktors nenoveco,
Tas ir izgājis no modes.
Izraidīto rindā gaidot
Ar numuru seši uz pieres,
Vērtība sāk šķist relatīvs jēdziens.
Otrais rindā,
Sestais vagonā,
Krītošas zvaigznes.
Plastikātu solījumu,
Papīru melu 
Pilns ir
Mans maks.
Tu neesi nekas.
Skaitlis statistikā.
Tev atņēma seju
Divkosības triumfā.
Jēzus, kurš staigā 

Pa asiņu jūru,
Pāvests, kurš iet
Caur ļaužu miesām.
Klanies biznesa priekšā
Un noskūpsti naudu.
Atstājiet grēkus
Ziedojumu kastītēs,
Čekus saņemsiet pie izejas.
Āmen!
Ha! Saņem!
Pa kuru laiku
Mēs aizgājām?
Divi noguruši cilvēki,
Kuri kaut ko mokās.
Pasauli netur nekādi vaļi,
Tā arvien stāv
Uz vecu dinozauru
Fosilijām.

Sveiki!
Mani sauc brontozaurs,
Es varbūt ēdu zāli
Un mīlu pastaigas
Nevienam nevajadzīgās
Naktīs. Anete Kisiela

Ar kailām rokām 
Iekal sevi akmenī,
Ar sirdi
Un dvēseli.
Lai ir paliekošs vārds,
Lai paliek skaņa,
Kas atbalsojas pasaulē.
Lai iemirdzas sirdis
Kā dziesma skaista,
Iekal sevi akmenī.
Ar kailām rokām
Cīnies pret pasauli,
Ar smaidu sejā
Stājies pretī pasaulei,
Kurai dažādas sejas,
Kurai dažādi stāsti.
Izdzīvo stāstus,
Izdzīvosi pasaulē.
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Šā gada 30. jūnijā spēkā stājās Eiropas Komisijas re-
gulas Nr.639/2014 grozījumi, kuri paredz izmaiņas mak-
sājuma par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecī-
bas praksi nosacījumu piemērošanā. Lauksaimniekiem, 
kam ir 15 ha vai lielāka saimniecības aramzeme, platībā, 
kas atbilst 5% aramzemes, no 2018. gada 1. janvāra būs 
jāizpilda vairākas prasības ekoloģiski nozīmīgas platības 
(ENP) izveidē.

 .būs aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus 
šādā ekoloģiski nozīmīgā platībā:

– papuvē (6 mēnešu periodā līdz 15. jūlijam);
– starpkultūru aizņemtā platībā (astoņas nedēļas 

noteiktajā “turēšanas” periodā no 1. septembra līdz 31. 
oktobrim);

– zālāju pasēja platībā pēc galvenā kultūrauga no-
vākšanas;

– platībā, ko aizņem slāpekli piesaistoši kultūraugi 
(augšanas periodā, kamēr kultūraugs atrodas uz lauka).

 .ENP izveidošanas vajadzībām slāpekli piesaisto-
šus kultūraugus turpmāk varēs sēt ne tikai tīrsējā, 
bet arī maisījumā ar citiem kultūraugiem – graud-
augiem vai stiebrzālēm. Taču vienlaikus jānodrošina, 
lai sējumā pārsvarā būtu slāpekli piesaistoši kultūraugi. 
Jāuzsver, ka ENP izveides prasības nolūkā, piemēram, 
par platību, kurā āboliņš sēts maisījumā ar stiebrzā-
lēm, nebūs iespēja saņemt brīvprātīgi saistīto atbalstu 
par proteīnaugiem. Tomēr proteīnaugi, piemēram, zirņi, 
sēti maisījumā ar graudaugiem, būs piemēroti ENP izvei-
des prasības izpildei, un par šo platību varēs saņemt arī 
brīvprātīgi saistīto atbalstu par proteīnaugiem.

Papuve, kas deklarēta ENP izveides prasības izpil-
des mērķim, jāsaglabā vismaz sešus mēnešus un vismaz 
līdz kārtējā gada 15. jūlijam.

Vienkāršotas vairāku eNP veidu prasības
Lai platību atzītu par ENP, ir atcelti platības ierobe-

žojumi:
– grupā augošiem kokiem, koku un krūmu puduriem, 

akmeņu kaudzēm,
– laukmalēm un buferjoslām,
– grāvjiem,
– dīķiem.
Piemēram, patlaban par ENP var deklarēt dīķi, kura 

platība nepārsniedz 0,1 hektāru, bet no 2018. gada šis 
ierobežojums tiek atcelts, un lauksaimnieki ENP mēr-
ķiem varēs deklarēt arī lielākas platības dīķus. Tomēr 
par ENP tiks uzskatīta tikai tā dīķa daļa, kas nepārsniedz 
0,3 hektārus.

Platuma ierobežojums atcelts arī grāvjiem. Tādējādi, 
ja Latvijā grāvji tiks noteikti par vienu no ENP veidiem, 
tad katrs grāvja metrs dos 10 kvadrātmetru ENP neatka-
rīgi no tā, cik plats ir grāvis.

 No 2018. gada 1. janvāra tiks saīsināts to pa-
gastu saraksts, kuru lauksaimniekiem tiek piemē-
rots atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgas platības 
izveides prasības. Tas nozīmē, ka 15 pagastos un vienā 
novadā, kuros līdz šim tika piemērots atbrīvojums, no 
nākamā gada būs jānodrošina ENP izveides prasības iz-
pilde, un tie ir Bērzkalnes, Embūtes, Feimaņu, Ģibuļu, 
Ipiķu, Mazozolu, Meņģeles, Pededzes, Raiskuma, Seces, 
Straupes, Tīnūžu, Umurgas, Viļķenes un Zeltiņu pagasts, 
kā arī Ādažu novads.

Savukārt divos – Bērzaunes un Lauderu – pagastos 
lauksaimniekiem turpmāk tiks piemērots atbrīvojums no 
ekoloģiski nozīmīgas platības izveides prasības.

.
Avots: Zemkopības ministrija

No 2018. gada vairākas izmaiņas zaļināšanas 
nosacījumos lauksaimniekiem

Viena no zaļināšanas maksājuma prasībām ir eko-
loģiski nozīmīgas platības izveide. Respektīvi, lauk-
saimniekiem, kuru aramzemes platība saimniecībā ir 
lielāka par 15 hektāriem, ir jānodrošina ekoloģiski no-
zīmīgas platības izveide platībā, kas atbilst vismaz 5% 
no aramzemes. Latvijā par ekoloģiski nozīmīgu platību 
tiek atzītas laukmales, kā arī zeme, ko aizņem koku un 
krūmu puduri, dižkoki, papuve, slāpekli piesaistošie 
kultūraugi, starpkultūras vai zālāju pasēja.

Piecās ES dalībvalstīs, kurās meža platība aizņem 
vairāk nekā 50% no sauszemes, regula atļauj piemē-
rot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides 
prasības saimniecībām, kas atrodas noteiktos apgaba-
los. Tomēr šiem apgabaliem ir jāatbilst trim kritērijiem:

• tiem jābūt noteiktiem par apgabaliem ar dabas 
ierobežojumiem,

• no to zemes platības vairāk nekā 50% jāklāj me-
žam,

• meža zemes attiecībai pret lauksaimniecības 
zemi jābūt lielākai nekā 3:1.

Latvija ir viena no tām četrām dalībvalstīm, kur at-
brīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides pra-
sības tiek piemērots no 2015. gada un kur attiecīgie 
apgabali ir noteikti konkrētos pagastos. Līdz šim atbrī-
vojums ticis piemērots 101 pagasta saimniecībām.

Tomēr tiešmaksājumu regula paredz, ka apgabali, 
kuru saimniecībām piemērojams atbrīvojums no pra-
sības, ir jāpārskata vismaz ik pēc trīs gadiem. Tādēļ, 

lai 2018. gadā turpinātu piemērot šo atbrīvojumu, ir 
izdarīti pārrēķini, izmantojot jaunākos pieejamos datus 
par pagastu kopējo platību, meža platību un lauksaim-
niecības zemes platību.

 Pēc jaunākajiem datiem aprēķināts, ka, sākot ar 
2018. gadu, atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību 
izveides prasības varēs piemērot 87 pagastu saimnie-
cībām, tostarp Bērzaunes un Lauderu pagastā, kur pa-
gaidām atbrīvojums netiek piemērots. Bet atbrīvojums 
no prasības tiks atcelts 16 pagastu saimniecībām. 
Atbrīvojums atceļams pagastos, kuros līdz ar meža 
īpatsvara samazināšanos vai lauksaimniecības zemes 
platības palielināšanos vairs netiek izpildīts kāds no 
kritērijiem.

Informācija par pagastiem, kuru saimniecībām pie-
mērojams atbrīvojums, vēl jāiesniedz Eiropas Komisijā, 
savukārt Latvijā šis saraksts tiks apstiprināts, izdarot 
grozījumus Ministru kabineta noteikumos par tiešmak-
sājumiem.

Sarakstā par pagastiem, kuru saimniecībām, sākot 
ar 2018. gadu, varēs piemērot atbrīvojumu no ekolo-
ģiski nozīmīgu platību izveides prasības, ir arī SakaS 
pagasts.

Informāciju sagatavoja Zemkopības ministrijas 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Rūta Rudzīte, tālrunis 67027498, 
epasts ruta.rudzite@zm.gov.lv

PāViLoStaS NoVada tŪriSma iNFormāCijaS CeNtrS
Dzintaru ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV–3466, 

reģ. Nr. 90002115551, tālr./fakss 63498229, e-pasts tic@pavilosta.lv

aiCiNa darbā
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra 

tūrisma informācijas konsultantu/-ti

Projekta pieteikumā rakstīts 
– popularizēt Pāvilostas novadu 
kā mūsu iedzīvotāju karalisti. Fo-
toprojekta “Mana Karaliste ir TE” 
mērķis ir radīt kvalitatīvu, mūs-
dienīgu, aktuālu, viegli pārvietoja-
mu, ātri uzliekamu triju fotogrāfu 
ceļojošo fotoizstādi par Pāvilostas 
novadu ar 30 uz putukartona iz-
drukātām fotogrāfijām.

17. septembrī, kā bija pare-
dzēts, savu izstādi nodevām ska-
tītāju vērtēšanai. Ziemupes tautas 
namā septembrī to ir apskatījuši 
jau 220 apmeklētāji. Un sajūta ir 
tāda, ka mums ir izdevies. Mēs, tās 
autori – Silvija, Ēriks un es, esam 
trīs pavisam dažādi cilvēki, katrs 
ar savu dzīves pieredzi, skatījumu, 

mēs dzīvojam trīs dažādās novada 
vietās, bet pavisam noteikti mūs 
vieno trīs lietas. Mums patīk fo-
tografēt. Mēs visi trīs mīlam savu 
dzīvesvietu, savu novadu, un mēs 
visi trīs esam neglābjami roman-
tiķi. Dievs vien zina, ko mēs būtu 
sabildējuši, ja paši sev nebūtu uz-
likuši šo rāmīti – “Mana karaliste 
ir TE”. Bet ticiet, mēs to darījām no 
sirds un ar lielu prieku.

Silvijas bildēs vairāk skatāma 
Pāvilosta, Ērika fotogrāfijās – Vēr-
gale, manās – Ziemupe. Par kat-
ru bildi mēs varētu jums izstāstīt 
stāstu. Mums ir jūra! Mums ir lau-
ki, pļavas, meži, upes un, pats gal-
venais, novada ļaudis, kuri rada, 
audzē, ražo, gatavo, zvejo, dejo, 

svin un smej. Kādu drusciņu no 
tā visa mēs centāmies ielikt savās 
fotogrāfijās. Šī izstāde ir savdabīga 
dāvana mūsu novada ļaudīm Latvi-
jas 100. dzimšanas dienā. Oktobrī 
izstāde būs apskatāma Ziemupē, 
novembrī – Vērgalē, decembrī – 
Pāvilostā.

Paldies Silvijai Irēnai Mauriņai 
un Ērikam Gausmanim par iesais-
tīšanos šajā avantūrā! Paldies fo-
tomeistaram Jānim Vecbrālim par 
padomiem izstādes tapšanas gaitā 
un bilžu izgatavošanu. Paldies Pā-
vilostas novada pašvaldībai par at-
balstu projektam!

Projekta “Mana karaliste ir 
TE” vadītāja Daina Vītola

Fotoprojekts “mana karaliste ir te!”

Prasības pretendentam:
– krievu un angļu valodas zināšanas, vācu valodas zināšanas 
 tiks uzskatītas par priekšrocību;
– labas datora lietošanas iemaņas;
– ļoti labas komunikācijas spējas;
– radošums, enerģiskums un tendence uz inovācijām;
– pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

darba pienākumu apraksts:
– Sadarboties ar Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm, 
 kā arī ar uzņēmējiem, kuri darbojas tūrisma jomā.
– Sniegt tūrisma un cita veida informāciju par Pāvilostu, 
 Pāvilostas novadu un tur pieejamiem 
 tūrisma piedāvājumiem.
– Iespēju robežās sniegt informāciju par Liepājas reģionu 
 un visu Latviju kopumā, to meklējot internetā,
 bukletos, uzziņu katalogos.
– Sniegt informāciju par autobusu, prāmju, vilcienu kustību 
 Liepājas reģionā, Latvijā un iespēju robežās – ārpus Latvijas, 
 meklējot informāciju internetā vai uzziņas katalogos.
– Nodrošināt ārzemju tūristu komunikācijas iespējas.
– Veikt uzskaiti par apmeklētājiem, veidot ikmēneša statistiku 
 un statistikas kopsavilkumu par aizvadīto gadu, 
 to iesniegt vadītājam.
– Administrēt Pāvilostas novada TIC lapu www.facebook.com 
 un tūrisma sadaļu www.pavilosta.lv.
– Iekasēt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, 
 pretī izsniedzot maksājumu apliecinošu dokumentu.
– Par veikto darbu regulāri atskaitīties Pāvilostas novada 
 Tūrisma informācijas centra vadītājam.
– Veikt citus pienākumus saskaņā ar Pāvilostas novada Tūrisma 
 informācijas centra vadītāja rīkojumu.
– Izpildīt Pāvilostas novada TIC vadītāja rīkojumus noteiktos termiņos.
 
 Darba līgums tiks noslēgts uz noteiktu laiku, nosakot 3 mēnešu 
 pārbaudes termiņu. Darba alga 415 eiro.

Pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu (CV), izglītību 
apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt Pāvilostas novada Tūris-
ma informācijas centrā, Dzintaru ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV–
3466, vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu tic@pavilosta.lv līdz 2017. gada 
31. oktobrim plkst. 16.00. Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc noteiktā laika, 
netiks izskatīti. Pretendenti tiks atlasīti divās kārtās – 1. kārtā  izvērtējot 
iesniegto dokumentāciju, 2. kārtā aicinot pretendentus uz pārrunām.

No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski 
nozīmīgas platības prasības izpildi
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2016. gada nogalē Pāvilostas 
novada pašvaldība saņēma ap-
liecinājumu par pievienošanos 
Nacionālajam veselīgo pašval-
dību tīklam (NVPT). Saņemot 
šo apliecinājumu un iestājoties 
Nacionālajā veselīgo pašvaldību 
tīklā, Pāvilostas novada pašval-
dība meklēja iespējas, kā ar da-
žādām sportiskām, izglītojošām 
un kultūras aktivitātēm novada 
iedzīvotājus pievērst veselīgam 
dzīvesveidam. Pašvaldība šogad 
ir uzsākusi projektu “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profi-
laksei Pāvilostas novadā”, pro-
jekta Nr.9.2.4.2/16/I/056. Pro-
jekts ilgs trīs gadus. Projekta 
mērķis ir, īstenojot vietējā mē-
roga preventīvus un izglītojošus 
pasākumus, uzlabot Pāvilostas 
novada iedzīvotāju veselību un 
slimību profilaksi.

Projekta galvenās darbības 
plānotas trīs gadu periodam, ir 
iecerēti izglītojoši pasākumi par 
veselīgu uzturu vispār, par vese-
līgu uzturu novada izglītības ies-
tādēs, vietējo dabas produktu un 
zivju izmantošanu ēdienkartē, 
par dažādu veidu atkarībām un 
to profilaksi, dzimumaudzināša-
nas jautājumiem novada skolās, 
par sirds veselību un tās nozīmi, 
par onkoloģisko slimību profi-
laksi u.c. Plānotas arī sociālā 
pedagoga konsultācijas un prob-
lēmsituāciju risināšana bērniem 
un viņu vecākiem, lai mazinātu 
atkarību riskus un risinātu dažā-
das problēmas.

Otrs lielākais projekta aktivi-
tāšu bloks ir veselības veicināša-
nas pasākumi mērķa grupām un 
vietējai sabiedrībai, kuros plāno-
tas dažādas fiziskas aktivitātes, 
tai skaitā regulāras ārstniecis-
kās vingrošanas nodarbības no-
vada iedzīvotājiem Pāvilostā un 
Vērgalē. Pirmās nodarbības jau 
aizvadītas. No 2017. gada 2. ok-
tobra līdz 2018. gada 30. aprīlim 
projekta ietvaros tiek organizē-
tas regulāras (vienu reizi nedēļā) 
vingrošanas bezmaksas nodarbī-
bas Pāvilostā un Vērgalē, piesais-
tot profesionālu fizioterapeiti no 
Liepājas.

Tāpat šī projekta ietvaros Pā-
vilostas vidusskolas un Vērgales 
pamatskolas 1. un 2. klases sko-
lēni reizi nedēļā dodas uz peldēt-
apmācības nodarbībām Liepājas 
Olimpiskā centra peldbaseinā.

Projektā plānots iesaistīt šā-
das mērķgrupas:  bērni – peldēt-
apmācība; jaunieši – dzimumau-
dzināšanas jautājumi un ģimenes 
plānošana, dažādas atkarības un 
kā ar tām cīnīties, pareiza uztu-
ra pamati un tā nozīme, uztura 
speciālistu vadītas nodarbības; 
vidējā paaudze – fiziskās aktivi-
tātes, profilakses pasākumi, garī-
gās veselības veicināšana, uztura 
speciālistu konsultācijas, cukura 
diabēts un onkoloģiskās saslim-
šanas, to profilakse; iedzīvotāji, 
kas vecāki par 54 gadiem – ārst-
nieciskā vingrošana, nūjošana, 
līnijdejas,  velobraukšana, uztura 
speciālistu konsultācijas, praktis-
kas nodarbības. Apmācībās un ak-
tivitātēs tiks iesaistīti arī bezdarb-
nieki, trūcīgās personas, nepilnās 
ģimenes, daudzbērnu ģimenes, 
vientuļie cilvēki, seniori. Šiem 
iedzīvotājiem plānotas tematiskas 
nodarbības, tematiskās lekcijas, 
semināri, īsās motivējošās inter-
vences, piesaistot speciālistus ar 
atbilstošu kvalifikāciju. 

Veselīgs dzīvesveids ir pa-
reiza izpratne par to, kā dzīvot, 
kā strādāt, kā atpūsties, kā ēst, 
kā satikt un kontaktēties ar ci-
tiem cilvēkiem. 

Svarīga loma ir katram no 
šiem faktoriem:

l dzīves un atpūtas režīms, 
l fiziskās aktivitātes, 
l ēšanas ieradumi, 
l savstarpējās attiecības. 
Dienas režīms. Katrai dzī-

vai būtnei ir savs noteikts dzī-
ves ritms. Ikvienam cilvēkam ir 
individuāls diennakts režīms jeb 
bioloģiskais ritms. To regulē sa-
režģīti procesi galvas smadzenēs. 
Bioloģiskais ritms regulē dau-
dzas organisma funkcijas, pie-
mēram, miega un nomoda ciklu. 
Droši vien katrs ir ievērojis sev 
nepieciešamās stundas miegam, 
lai justos atpūties un možs. Tāpat 
zinām, vai esam tā saucamie “cī-
ruļi”, kas agri dodas pie miera un 

agri mostas, vai “pūces”, kas jū-
tas labi, paliekot nomodā arī vēlu 
nakts stundās. To visu regulē or-
ganisma bioloģiskie ritmi jeb tā 
sauktais “iekšējais pulkstenis”.

Ja tiek traucēts ierastais 
diennakts ritms, var rasties no-
gurums, miegainība, darbaspēju 
samazināšanās, psihiski traucē-
jumi. Tas var pat veicināt slimību 
attīstību.

Svarīgi, lai cilvēks dzīvotu 
atbilstoši savam bioloģiskajam 
ritmam. Tas ir viens no veselīga 
dzīvesveida priekšnoteikumiem. 
Protams, ne vienmēr izdodas to 
īstenot dzīvē – mācību vai darba 
režīms uzliek savus pienākumus. 
Tomēr ikvienam jāizprot biolo-
ģiskās norises savā organismā 
un jāprot tām piemēroties.

Miegs. Cilvēks miegā pava-
da apmēram trešo daļu no savas 
dzīves. Miegs ir organismam no-
zīmīgs stāvoklis, bez kura nav 
iespējama cilvēka eksistence. 
Mēs izjūtam nepārvaramu nepie-
ciešamību pēc tā. Ne velti cilvēks 
bez gulēšanas var iztikt tikai 3 – 
4 diennaktis. Miegs un veselība 
ir ļoti cieši saistīti jēdzieni.

 Miegs ir organisma un psi-
hes stāvoklis, kura laikā zūd ap-
zināts kontakts ar ārējo pasauli. 
Miega laikā organismā notiek da-
žādi fizioloģiski procesi. Svarīgā-
kais, ka guļot organisms atjauno 
un uzkrāj šūnu enerģētiskās un 
funkcionālās rezerves. Turklāt 
miegs nodrošina centrālās nervu 
sistēmas darbības līdzsvaru un 
stabilitāti. Tāpēc pietiekošs mie-
ga ilgums ir nepieciešams labas 
veselības un darbaspēju uzturē-
šanai.

Pilnvērtīgs miegs ir neatņe-
mama veselīga dzīvesveida sa-
stāvdaļa.

Ko darīt, lai būtu labs 
miegs?

Ejiet gulēt un celieties katru 
dienu vienā un tajā pašā laikā, 
arī nedēļu nogalēs. 

Samaziniet troksni un gais-
mu guļamistabā līdz minimu-
mam, jo tie var traucēt miegu. 

Guļamistabai jābūt izvēdinā-
tai, tajā jāuztur optimāla gaisa 
temperatūra. 

PAŠVALDĪBA AICINA IEDZĪVOTĀJUS IESAISTĪTIES 
VESELĪBU VEICINOŠOS PASĀKUMOS

Neejiet gulēt izsalcis vai pār
ēdies. 

Nesmēķējiet! Smēķēšana 
apgrūtina gan iemigšanu, gan 
pamošanos. Smēķētājiem bieži 
rādās murgi. 

Dzīvojiet aktīvu dzīvi! Patīka-
mas dienas aktivitātes palīdzēs 
jums iemigt. 

Gultu izmantojiet tikai mie-
gam – neēst, nestrādāt, nelasīt 
gultā! 

Darbs un fiziskās aktivitā-
tes. Zinātnieki ir pierādījuši, ka 
cilvēki, kuri dzīves laikā daudz 
un smagi strādājuši, mazāk sli-
mo, un viņu vidēji nodzīvotais 
mūžs ir garāks. Tas ir labs pierā-
dījums tam, ka darbs ir veselīgu 
dzīvesveidu veicinošs faktors. 
Katram cilvēkam vajadzētu būt 
mērķim strādāt sev tīkamu un 
interesantu darbu, kas sagādā 
prieku un gandarījumu.

Fizisks darbs svaigā gaisā ir 
vispusīgākais kustību veids. Taču 
arī regulāras sporta nodarbības 
var sniegt līdzvērtīgu labumu. 
Fiziskās aktivitātes attīsta veik-
lību, uzmanību, neļauj uzkrāties 
liekam svaram. Bez tam tās arī 
palīdz mazināt stresu, pārdzī-
vojumus, uztraukumu. Īpaši tas 
jāņem vērā cilvēkiem, kuriem ir 
mazkustīgs darbs, kas prasa lielu 
emocionālo spriedzi.

Ļoti svarīgas fiziskās aktivi-
tātes ir līdz 20 gadu vecumam. 
Tās veicina normālu organisma 
attīstību un nobriešanu, tomēr 
jebkurā mūža posmā fiziskās ak-
tivitātes ir obligāts nosacījums 
veselības uzturēšanai.

Atpūta ir tikpat svarīga kā 
darbs. Dienas režīmā vienmēr 
jābūt paredzētam laikam arī at-
pūtai. Pēc ikdienas pienākumu 
veikšanas cilvēkam nepiecie-
šams atslēgties no saspringtā 
darba ritma. Sestdienas un svēt-
dienas izmantojiet atpūtai! Opti-
māli, ja darba vai mācību vienpu-
sība tiek kompensēta ar aktīvu 
atpūtu – ceļojumiem, kultūras 
pasākumu apmeklējumiem.

Ēšanas paradumi. Ļoti sva-
rīgs ir pareizs ēšanas režīms, cil-
vēkam jācenšas ēst vienā un tajā 
pašā laikā. Vajadzētu atturēties 
no ēšanas pirms gulētiešanas. 
Vēlams pieturēties pie dalītā uz-
tura principiem. Uztura speciā-
listi iesaka dzert šķidrumu 40 
– 50 minūtes pirms ēšanas, bet 
ēšanas laikā nedzert. Pēc 50 mi-
nūtēm var dzert atkal. 

Savstarpējās attiecības. At-
tiecības ģimenē, skolā vai darbā 
ļoti lielā mērā ietekmē cilvēka 
garastāvokli, viņa vēlmi uzturē-
ties attiecīgajā vidē. Ja attiecības 
darbā nav labas, ir konflikti, tad 
cilvēks uz darbu iet nelabprāt, 
viņš ir stresā, saīdzis, un tas viss 
atstāj negatīvu iespaidu uz viņa 
veselību. 

Turpmāk, trīs gadu garu-
mā, informatīvajā izdevuma 
“Pāvilostas Novada Ziņas” vie-
nu lapaspusi veltīsim iedzīvo-
tāju informēšanai gan par pro-
jekta aktivitātēm, gan par to, 
kā uzlabot un stiprināt katram 
savu garīgo un fizisko veselību, 
piekopjot veselīgu un aktīvu 
dzīvesveidu.
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5. oktobrī atklāta pirmā pie-
teikšanās mācībām vērienīgā 
pieaugušo izglītības projektā 
“Nodarbināto personu profesio-
nālās kompetences pilnveide”, 
ko īsteno Valsts izglītības at-
tīstības aģentūra (VIAA). Tajā 
ikviens strādājošais vai paš-
nodarbinātais vecumā no 25 
gadiem var paaugstināt savu 
profesionālo kompetenci un 
konkurētspēju ar ES fondu un 
valsts līdzfinansējumu. Pirmā 
pieteikšanās izsludināta čet-
rās tautsaimniecības nozarēs, 
kurās pašlaik visvairāk trūkst 
kvalificētu darbinieku. 

ilgtspējīga un 
ekonomiski pamatota 
pieaugušo izglītība 

“Mūsu valstī ir prasmīgi, gudri 
un čakli cilvēki, bet viņu prasmes 
reizēm ir apstājušās formālās iz-
glītības robežās. Man ir patiess 
prieks, ka valsts var piedāvāt mūsu 
cilvēkiem lielisku iespēju pilnveidot 
savas zināšanas un prasmes, kas 
rada iespējas uzlabot savu dzīves 
kvalitāti, labklājību. Mūsdienās 
profesijas attīstās ļoti ātri, tāpēc 
iegūtās prasmes un zināšanas ir 
jātiecas papildināt. Iegūtais ser-
tifikāts, ja tas netiek atjaunināts, 
ir neglābjami novecojis. Šobrīd ir 
situācija, ka pat cilvēks, kurš sevi 
uzskata par speciālistu, nezina – 
ko viņš nezina. Kādreiz pienāks arī 
situācija, kad formāli iegūtajām 
kvalifikācijām vairs nebūs tik lielas 
nozīmes, jo prasmes ik pa laikam 
ir jāatjauno. Līdzīgi kā antivīrusa 
programma, tā ik pa laikam ir jāat-
jauno,”  preses konferencē norādī-
ja izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis.

“Vispirms vēlos uzsvērt, ka 
Latvija ir kļuvusi par globālās 
ekonomikas sastāvdaļu. Mēs re-
dzam, ka parādās milzīgs konflikts 
starp darba tirgus piedāvājumu 
un pieprasījumu. Apmēram 40% 
uzņēmēju ir atzinuši, ka pastāv 
būtiskas problēmas nokomplektēt 
darbinieku sastāvu. Tas visvairāk 
ir saistīts nevis ar cilvēku trūkumu, 
bet iemeslu, ka šiem cilvēkiem nav 

darba tirgū nepieciešamo prasmju 
un iemaņu. Tehnoloģijām attīsto-
ties, rodas jaunas profesijas, nepie-
ciešamas jaunas zināšanas, pirms 
padsmit gadiem iegūta izglītība un 
profesija ir jāpilnveido. Pieaugušo 
izglītības programma noteiktajās 
specialitātēs ir lielisks veids, kā 
varam mazināt kritiski trūkstošo 
darbaspēku ekonomikai svarīgās 
nozarēs. Vienlaikus šī ir izcila 
iespēja Latvijas iedzīvotājiem, ap-
gūstot jaunas prasmes, virzīties uz 
jaunu, labi apmaksātu darbu,” pie-
bilda ekonomikas ministrs Arvils 
Ašeradens.

“Ar šo projektu valsts pirmo 
reizi pievēršas nodarbināto  pieau-
gušo izglītības nodrošināšanai, kas 
līdz šim bija pieejama tikai bez-
darbniekiem.  Plānots, ka valsts, 
darba devēju un pašvaldību ciešā 
sadarbība mācību piedāvājuma no-
drošināšanā radīs pamatu ilgtspē-
jīgas  pieaugušo izglītības pārval-
dības sistēmas izveidē, kas varētu 
turpināt pastāvēt arī pēc ES fondu 
atbalsta beigām. Savukārt katram 
strādājošajam šī ir unikāla iespēja 
uzlabot savu konkurētspēju strauji 
mainīgajā darba tirgū,” pasākumā 
akcentēja Valsts izglītības attīs-
tības aģentūras direktore Dita 
Traidās.

darba devējiem 
trūkst darba roku

Lai pēc iespējas ātrāk reaģētu 
uz pārmaiņām darba tirgū, pir-
mās mācības pieejamas četrās 
Latvijas ekonomikai prioritārajās 
nozarēs – būvniecībā, kokrūp-
niecībā, elektronisko un optisko 
iekārtu ražošanā, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijās, kā arī 
metālapstrādē, mašīnbūvē un ma-
šīnzinībās, kur kvalificēta darba-
spēka trūkums ir visaktuālākais.

Piedāvāto mācību saraksti ša-
jās nozarēs ir tapuši ciešā sadar-
bībā ar nozares darba devējiem, 
kas apvienojušies Latvijas Darba 
devēju konfederācijas (LDDK) no-
zaru ekspertu padomēs.

Saskaņā ar Ekonomikas mi-
nistrijas prognozēm, iedzīvotāju 
skaits darbspējas vecumā nāka-

Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā 
ES fondu projektā pieaugušo izglītībā

Lai gan Skolotāju dienu visā 
Latvijā atzīmēja svētdien, 1. 
oktobrī, Pāvilostas vidusskolā 
skolotāji īpaši sveikti tika 5. ok-
tobrī, kad jau agri no rīta Kārlis 
Rudzājs un Uvis Kārlis Mūr-
nieks pie skolas centrālajām 
durvīm sagaidīja skolotājus ar 
ziediem un vitaminizētu dāva-
nu, kas šai drēgnajā laikā īpaši 
noder imunitātes stiprināšanai.

Pēc trešās mācību stundas 
visi pedagogi pulcējās aktu zālē, 
lai ļautos svinīgam mirklim. Sko-
lotājus iepriecināja neliels kon-
certs, kurā uzstājās Pāvilostas 
vidusskolas popgrupas, un dzejas 
rindas par skolas dzīvi deklamēja 
Rainers Zamarītis un Gabriela Va-

gotiņaVagule. Tālāk skolotājiem 
vajadzēja doties pa ceļu pēc bul-
tiņu norādēm. Ceļš beidzās skolo-
tāju istabā. Kopīgiem spēkiem to 
saorganizēja vidusskolas zēni, bet 
galvenais fotogrāfs bija Mihaels 
Doroņins.

Kamēr ceturtās stundas laikā 
skolotāji ļāvās svētku priekam, 
vidusskolēni iejutās viņu lomās, 
nodarbinot skolēnus pēc savas iz-
strādātās programmas.

Skolas vadība un skolotāji 
saka paldies visiem vidusskolē-
niem par atsaucību un atbildīgi 
veiktajiem pienākumiem šajā die-
nā.

 
Marita Rolmane

majos gados turpinās sarukt – par 
vairāk nekā 60 tūkstošiem līdz 
2022. gadam, radot vairāk nekā 
25 tūkstošu vidējās kvalifikācijas 
speciālistu iztrūkumu darba tirgū:

l būvniecības specialitātēs – 
aptuveni 2500 speciālistu iztrū-
kums;

l IKT, elektronika – aptuveni 
2000 speciālistu iztrūkums;

l kokapstrādes specialitātēs 
– aptuveni 700 speciālistu iztrū-
kums;

l metālapstrādē, mašīnbūvē 
un mašīnzinībās – aptuveni 7200 
speciālistu iztrūkums.

Latvijas darba tirgū ir liels 
mazkvalificētā darbaspēka īpat-
svars. Pašlaik vairāk nekā 90 tūk-
stošiem jeb aptuveni 9% no eko-
nomiski aktīvajiem iedzīvotājiem 
ir pamatizglītība vai nepabeigta 
pamatizglītība, turklāt nav sagai-
dāms, ka tuvākā nākotnē viņu 
īpatsvars varētu samazināties. 
2016. gadā gandrīz 1/3 jeb ~360 
tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju 
vecumā no 25 līdz 64 gadiem bija 
vidējā vispārējā, pamatizglītība 
vai zemāks izglītības līmenis, un 
viņi veidoja pusi jeb 45,4 tūksto-
šus no darba meklētājiem atbils-
tošā vecuma grupā. Jārēķinās, 
ka turpmākajos gados turpinās 
sarukt mazkvalificētā darbaspēka 
pieprasījums un darba meklētāju 
īpatsvars ar pamatizglītību un bez 
profesionālām iemaņām var palie-
lināties.

Skolotāju diena Pāvilostas vidusskolā
Foto: M. Rolmane

21. gadsimta tehnoloģiju 
laikmetā zināšanas un prasmes 
noveco arvien ātrāk, tādēļ pastā-
vīgi nepieciešams tās pilnveidot 
un uzlabot, kā arī apgūt jaunas 
zināšanas un prasmes, lai spētu 
konkurēt darba tirgū. 2016. gadā 
vien 7,3% jeb 77,7 tūkstoši iedzī-
votāju vecumā no 25 līdz 64 ga-
diem bija iesaistīti mūžizglītības 
pasākumos. Valsts mērķis ir līdz 
2020. gadam palielināt pieaugu-
šo izglītībā iesaistīto īpatsvaru 
līdz 15% jeb aptuveni 120 tūksto-
šiem.

Var apgūt jaunas 
prasmes vai pārkvalifi-
cēties, piesakoties 
līdz 6. novembrim

Pirmajā pieteikšanās kārtā 
iedzīvotājiem pieejamas 770 iz-
glītības programmas, ko piedāvā 
55 izglītības iestādes visā Latvijā. 
Pieteikšanās notiek līdz 6. novem-
brim, iesniedzot dokumentus iz-
glītības iestādēs. Mācības plānots 
uzsākt 2018. gada janvārī. 

Mācībām var pieteikties ik-
viens strādājošs vai pašnodar-
bināts iedzīvotājs vecumā no 25 
gadiem līdz neierobežotam vecu-
mam ar pabeigtu vai nepabeigtu 
izglītību. Tomēr augsta pieteiku-
mu skaita gadījumā priekšrocī-
bas uzņemšanā būs pieauguša-
jiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri 
strādā profesiju klasifikatora 5., 
7., 8. un 9. pamatgrupas profe-
sijās, proti, ir pakalpojumu un 
tirdzniecības darbinieki, kvali-
ficēti strādnieki un amatnieki, 
iekārtu un mašīnu operatori un 
izstrādājumu montieri vai vien-
kāršajās profesijās strādājošie, 
jo tieši šīs iedzīvotāju grupas ir 
visvairāk pakļautas bezdarba ris-
kam nākotnē.  

Projekts piedāvā profesionā-
lās tālākizglītības, profesionālās 
pilnveides un neformālās izglītī-
bas programmas. Ar tām pieau-
gušie var ne tikai celt savu esošo 
kvalifikāciju un iegūt jaunas pras-
mes, bet arī apgūt citu darba tirgū 
pieprasītu arodu, pārkvalificējo-
ties kādā no Latvijas profesionālās 
izglītības iestādēm.

Lielāko daļu mācību apmaksās 
ES fondi un valsts, iedzīvotājiem 
būs jānodrošina 10% līdzmaksā-
jums, kuru var segt arī darba de-
vējs. Maznodrošinātajiem un trū-

cīgajiem mācības būs pilnībā bez 
maksas, kā arī pieejams atbalsts 
reģionālajai mobilitātei, savukārt 
strādājošajiem ar invaliditāti – 
asistenta vai surdotulka izmaksu 
kompensācija.

Lai projekta īstenošanas laikā 
izveidotu ilgtspējīgu pieaugušo 
izglītības pārvaldības sistēmu, 
projekta partneri ir 64 Latvijas 
pašvaldības, kurās darbojas un 
nepieciešamības gadījumā strādā-
jošajiem konsultācijas sniedz pie-
augušo izglītības koordinators, kā 
arī Nodarbinātības valsts aģentū-
ra, kas 28 filiālēs piedāvā karjeras 
konsultanta pakalpojumus ikvie-
nam projekta mācībās ieinteresē-
tam nodarbinātajam.

Ja darbinieki vecumā no 25 
gadiem nepieciešamās prasmes 
kādā no profesijām četrās nozarēs 
jau ir ieguvuši darba vidē vai ci-
tur, projekta laikā tie var izmantot 
iespēju, ka ārpus formālās izglītī-
bas sistēmas apgūtā profesionālā 
kompetence tiek atzīta, nokārtojot 
eksāmenu, kura izmaksas līdzfi-
nansē projekts. 

Sīkāka informācija par mācī-
bām un projektu pieejama vietnē 
www.macibaspieaugusajiem.lv.

Par projektu
ES fondu projekta “Nodar-

bināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide” mērķis 
ir pilnveidot nodarbināto per-
sonu profesionālo kompetenci, 
lai laikus novērstu darbaspēka 
kvalifikācijas neatbilstību darba 
tirgus pieprasījumam, veicinātu 
strādājošo konkurētspēju un dar-
ba produktivitātes pieaugumu. To 
finansē Eiropas Sociālais fonds 
un Latvijas valsts, sešu gadu lai-
kā līdz 2022. gada 31. decembrim 
ieguldot vairāk nekā 25 miljonus 
eiro.

 
PaPiLdU iNFormāCija:

arita Sila, kampaņas 
“Tuvāk jaunam darbam!” 
sabiedrisko attiecību speciāliste, 
P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības, 
tālr. 28337073, 
e-pasts arita.sila@prae.lv;

Kristīne Keiča,
VIAA Komunikācijas un prog-

rammu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste, 

tālr. 67785461, 28628088,
epasts kristine.keica@viaa.gov.lv
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Pāvilosta 24 12  4 2   2 2

Sakas pagasts 26 12 2  1 11  2 3 3

Vērgales pagasts 52 27 3  2 11  1 7 4

Pāvilostas novads kopā 102 51 5 0 7 24 0 3 12 9

beZdarbNiekU SkaitS PāViLoStaS NoVadā UZ 31.08.2017.

29. septembrī Vērgales pamatskolā tika atzīmēta Miķeļdiena. Die-
nu iepriekš skolēni un skolotāji zālienā sakārtoja rudens veltes, kas 
domātas ražas skatei. Tuvojoties Latvijas simtgadei, šogad kompozīci-
jas pārsvarā tika veidotas un  izvietotas kā Latvijas kontūra. No ābo-
liem, bietēm, pupiņām, zirņiem un pīlādžiem. Bet Miķeļdienā, kas ir 
arī skolas ozola dzimšanas diena, audzēkņi tradicionāli veidoja apli ap 
Miķeli Ozolu, vēlot –

Mans mīļais, mans labais Ozol, 
Atnākšu pie tevis pirmdien, 
Gaidi mani pirmdien. 
Mans mīļais, mans labais Ozol, 

Pāvilostas novadpētniecības 
muzejā 4. oktobra vēlā pēcpus-
dienā notika muzikāls pasā-
kums, kas bija veltīts gleznas 
“Sakas dzirnavas” svinīgai nodo-
šanai muzeja krājumam. Īpaši 
tika aicināti tie sacenieki, kuri 
atceras dzirnavu īpašniekus – 
Krišu un Lūciju Lasmaņus.

Izstāžu zāle muzeja mansarda 
stāvā bija ļaužu pilna, bet priekštel-
pā ikviens varēja apskatīt informa-
tīvu izstādi par Sakas dzirnavām – 
dažādas dokumentālas liecības un 
senās fotogrāfijas par tām.

Lai gan šodien skats uz Sakas 
dzirnavām šosejas Liepāja – Vents-
pils malā ir ļoti bēdīgs un nekas 
vairs neliecina par dzirnavu kād-
reizējo varenību, tomēr stāsts par 
Sakas dzirnavām vienaldzīgu neat-
stāja nevienu.

Pasākums iesākās ar muzeja 
vadītājas Irinas Kurčanovas nelie-
lu pastāstu par dzirnavām, papil-
dinātu ar vēsturiskiem faktiem. 
Par to daudzajiem īpašniekiem un 
pēdējo melderi Krišu Lasmani, kas 
dzirnavas tajā laikā iegādājās par 
6000 latiem.

Tālāk pasākumu turpināja Lat-
vijas Nacionālā teātra aktrise Ilze 
Rūdolfa, pastāstot savu stāstu par 
Sakas dzirnavām. Par to, kā viņai 
spilgti palikusi atmiņa šī glezna, 
viesojoties radinieku Lasmaņu mā-
jās, par to, kā glezna no tālās Ame-
rikas ceļojusi uz Latviju, par to, kā 
tika nolemts, ka gleznai jābūt cil-
vēkos… Ilze atklāja, ka glezna nav 
tapusi šeit uz vietas Latvijā, Sakā, 
bet gan Amerikā. Kriša Lasmaņa 
stāstīto par Sakas dzirnavām ļoti 
precīzi gleznā atainojis kāds poļu 
izcelsmes mākslinieks. 

Aktrises Ilzes Rūdolfas stāsts 
aizkustināja daudzus klātesošos. 
Bet brīdī, kad muzeja vadītāja Irina 
un Ilze Rūdolfa no gleznas noņēma 
aizsedzošo audeklu, zālē izskanēja 
sajūsmas saucieni par to, cik skais-
ta ainava tajā atainota. Ilze atklā-

Ģirtu Valdi Kristovski nolēmuši, 
ka gleznai jāpriecē plašākas ļau-
žu masas. Un tikai tie, kam Sakas 
dzirnavas ir daļa no dzīvesstāsta, 
patiesi spēs novērtēt šo mākslas 
darbu. Tā glezna nonāca Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā, kuru 
bieži apmeklē arī Sakas pagasta 
cilvēki. 

Pāvilostniece Rūta Bridāne da-
lījās ar klātesošajiem savās bērnī-
bas atmiņās par Sakas dzirnavām. 
Rūta kā bērns neilgu laiku dzīvo-
jusi dzirnavās pirms 1941. gada 
deportācijas laika. Viņa atceras, 
ka melderi kā saimnieki bijuši ļoti 
jauki cilvēki. Rūta atklāja, ka ap-
brīno mākslinieku, kurš varējis tik 
precīzi uzgleznot šo ainavu ar Sa-
kas dzirnavām, jo tieši tādu skatu 
viņa atceras vēl šobaltdien.

Pasākumu muzikāli kuplināja 
Ilzes Rūdolfas draudzene – Latvi-
jas Nacionālā teātra aktrise Zane 
Jančevska, kas dziedāja tautā po-
pulāras un ne tik pazīstamas dzies-
mas, viņa deklamēja arī dzeju. 

Gleznas “Sakas dzirnavas” 
stāsts cieši savijies ar 1941. gada 

Pāvilostas muzejam svinīgi nodod gleznu

ja, ka sen jau bijusi doma gleznu 
“Sakas dzirnavas” no Amerikas 
atvest uz Latviju, jo šeit tā iegūtu 
tai pienākošos cieņu. 2016. gadā, 
kad Ilze viesojās Amerikā pie Kri-
ša un Lūcijas Lasmaņu bērniem 
Modra un Laimas, lai beidzot glez-
nu vestu uz Latviju, mākslas darbs 
nemaz nelīdzinājies tai gleznai, ko 
viņa atminējās no saviem jaunības 
gadiem. Tā stāvējusi kādā stūrī, 
nobružāta, bez rāmja. Gleznas ceļš 
uz Latviju nav bijis ātrs un viegls, 
šajā procesā iesaistījušies daudzi 
cilvēki, kam Ilze saka lielu paldies, 
– pakotāji, kurjeri, restauratori. 
Tas, kā glezna izskatās šodien, ir 
daudzu cilvēku patiesi un no sirds 
ieguldīts darbs. Brīdī, kad beidzot 
ilgi gaidītais mākslas darbs nonā-
cis Latvijā, Ilze sapratusi, ka būtu 
bijis savtīgi to pielikt savā mājā pie 
sienas un ik dienu baudīt šo burvī-
go skatu. Tā kopā ar dzīvesbiedru 

ATZĪMĒ SKOLAS OZOLA JUBILEJU

Atnākšu pie tevis otrdien, 
Gaidi mani otrdien… 
Un tā līdz pat svētdienai!

Vita Braže

pirmās izsūtīšanas laiku – 14. jūni-
ju. Pasākumā Ilze Rūdolfa nolasīja 
fragmentus no Lūcijas Lasmanes 
vēstules, kas tikusi rakstīta kādam 
saceniekam Edvīnam. Emocionāla-
jā vēstulē Lūcija aprakstīja grūto 
ceļu uz Ameriku 1941. gada vasa-
rā. Tas bija Kriša sapnis – nokļūt 
Amerikā. Vēstuli caurvij gan sāp-
ju, gan izmisuma, gan nolemtības 
sajūta, bet visam pāri sapnis par 
savu un Latvijas valsts brīvību. 
Krišs un Lūcija Lasmaņi ar diviem 
maziem bērniem, izejot cauri arī 
Baltijas bēgļu nometnēm Hanavā, 
Vācijā, 1949. gada 11. maijā beidzot 
nokļuva Amerikā, kur turpinā-
jās viņu bēgļu gaitas, līdz beidzot 
1962. gadā ģimene nonāca Ohaijo 
štatā, kur Krišs, ieraugot Eri ezeru, 
kas viņam ļoti atgādināja Baltijas 
jūru, nolēma apmesties uz dzīvi.

Pasākuma noslēgumā izskanē-
ja Imanta Ziedoņa dzejas rindas. 

Un pret savas tautas dziesmu
var tikai savējie.
Un pret savu tautas dziesmu
cits nevar it neviens.
Jo cits nezin, kā bārenis

pie ābeles stāvēja
Un kāds no tā laika mūs
kopā sien pavediens.
Un tu pacel roku,
un tu brūķē mēli lieki,
Un tu saki: tas viss
ir māņi un pagātnē placis.
Un seši mazi,
maziņi bundzinieki
Jāj pa ceļu bungodami,
pazaudējuši mātes acis.
Jo pret savas mātes dziesmu
var tikai savējie.
Tie paši, kam jauna dzīve
un jauni nami.
Tikai tie var pa īstam samīdīt
savas mātes dziesmu –
Pašu auklētie, pašu auklētie
pekaināmi kājiņāmi.
Muzeja vadītāja Irina Kurčano-

va pateicībā par vērtīgo mākslas 
darbu, gleznu “Sakas dzirnavas”, 
dāvāja Ilzei un Zanei Latvijas spē-
ka simbolu – rudzu maizi – un 
pateicības rakstu. Arī pasākuma 
apmeklētāji sniedza māksliniecēm 
ziedus un teica daudz labu vārdu. 

Savukārt Ilzes Rūdolfas dzī-
vesbiedrs Ģirts Valdis Kristovskis 
pasākuma izskaņā vēl aicināja 
klātesošos izvērtēt savas dzim-
tas vērtības, kas varbūt šodien 
noliktas kādā šķūņa kaktā kā 
bezvērtīgs priekšmets. Lai gan, 
laikam ejot, sabiedrībā mainās 
vērtību skala, tomēr neviena lieta 
nedrīkst būt bezvērtīga un lieka. 
Viņš aicināja šīs vērtības negla-
bāt savos šķūnīšos, bet gan nodod 
vietējiem muzejiem, lai arī plašā-
kas iedzīvotāju grupas varētu tās 
aplūkot. Vēl noslēgumā novēlēja: 
“Lai laika dzirnavas maļ!”

Jau neformālā gaisotnē turpat 
muzeja izstāžu zālē uz pasāku-
mu atnākušie sacenieki un pāvil
ostnieki vēl dalījās atmiņās par 
Sakas dzirnavām. Tā sacenieks 
Alfrēds Draugs atklāja, ka viņa 
meitas Agitas Pētersones lauku 
mājās, Sakas pagasta “Ievlejās”, 
kur tiek cepta īsta lauku maize, 
sētā stāv dzirnakmens no Sakas 
dzirnavām. Redzot, kādi juku lai-
ki piemeklējuši dzirnavas, Alfrēds 
piemiņai no tām šo dzirnakmeni 
novietojis “Ievlejās”. 

Pasākums pie svētku kliņģe-
ra, tases siltas tējas un klausoties 
saistošus atmiņu stāstus ievilkās 
līdz vēlai vakarstundai. Informa-
tīvā izstāde par Sakas dzirnavām 
muzejā būs aplūkojama visu ok-
tobri un novembri, kā arī ir iespē-
ja klātienē izlasīt Lūcijas Lasma-
nes vēstuli, rakstītu saceniekam 
Edvīnam.

Sabiedrisko attiecību speciā-
liste Marita Kurčanova

Foto: M. Kurčanova

Foto: A. Paipa
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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 novembra izdevumam 
jāiesniedz līdz 2017. gada 30. oktobrim. 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 – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv. 

Mūžībā 
Pāvilostā

iNāra ĶikUte
(dzim. 1941. g.)

www.pavilosta.lv

PāViLoStā
l Pāvilostas bibliotēkā līdz 31. oktobrim skatāma anitas Sprudzānes 

pildspalvu kolekcija. Pildspalvas izrakstītas un krātas 25 darba gadu laikā.
l 21. oktobrī plkst. 14.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā cirka ko-

lektīvs “Argo” Mariupolis (Ukraina) ar programmu “aNNaS UN eLZaS Pie-
dZīVojUmi PaSakU VaLStībā”. Tas ir stāsts par divu meiteņu Annas un 
Elzas un viņu pasaku varoņu piedzīvojumiem. Bērnus priecēs akrobāti Troļļi, 
žonglieri, Harijs Poters, spēcīgais akrobāts Supermens, labās fejas, Karību 
jūras pirāti ar ziepju burbuļiem, klauni Smurfi. Programmas garums – 1 stun-
da un 30 min. Pārtraukums – 15 min. Uzmanību, konkurss! Uzzīmē kādu 
no pieminētajiem pasaku varoņiem! Atnes zīmējumu uz pasākumu un saņem 
dāvanu! biļetes cena iepriekšpārdošanā 5 eiro (biļetes iegādājamas Pāvil-
ostas novada domes kasē), pasākuma dienā – 6 eiro. Bērniem līdz 3 gadu 
vecumam ieeja bez maksas!

l 27. oktobrī plkst. 13.00 Pāvilostas bibliotēkā tikšanās ar “Pavasara 
studijas” vadītāju, daudzu grāmatu autori inesi Prisjolkovu pasākumā “mī-
Lēt UN bŪt mīLētam”. Interesentiem lūgums pieteikties līdz 24. oktobrim, 
zvanot pa tālruni 63484566.

l 28. oktobrī plkst. 13.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā notiks at-
pūtas vakars senioriem “ir Labi, ja Varam koPā bŪt!”. Dalības maksa 
– 2 eiro. Pieteikties pie Austras “Bodītē 99” līdz š. g. 21. oktobrim.

l 8. novembrī plkst. 18.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā spēlfilma 
“VeCtēVS, kaS bīStamākS Par datorU”. Filmas sižets ir par astoņga-
dīgo Oskaru, kuram vasaras brīvdienas lauku mājās sākas kā nebeidzams 
cīniņš ar vectēvu, bet pārvēršas par abu draudzību. Režisors: Varis Brasla. 
Lomās: Mārtiņš Vilsons, Markuss Jānis Eglītis, Akvelīna Līvmane, Eva Ozola, 
Mārtiņš Meiers, Uldis Dumpis, Lauris Dzelzītis, Alise Polačenko, Inese Pudža, 
Vizma Kalme. Ieeja – 2 eiro.

l 16. novembrī plkst. 19.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā Latvi-
jas valsts 99. dzimšanas dienas SVētkU PaSākUmS. Muzikāli pasāku-
mu kuplinās Liepājas teātra aktrise Sigita jevgļevska un ģitārists mārcis 
kupčs ar koncertuzvedumu “Latviju mīlot!”

l 19. decembrī plkst. 17.30 Pāvilostas pilsētas kultūras namā Zie-
maSSVētkU PaSākUmS Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta pirmssko-
las vecuma bērniem.

VērgaLē
l atgādinājums par 13. oktobri! Laiks nolikt redzamā vietā nopirkto 

biļeti uz grupas “LabVēLīgaiS tiPS” koncertu Liepājā. Izbraukšana no 
Vērgales centra plkst. 18.00. 

l Svētdien, 15. oktobrī, plkst. 11.00 Vērgales kultūras namā būs filma 
bērniem “UrFiNS dŽīNS UN ViŅa koka ZaLdāti” (biļete – 1 eiro), bet 
plkst. 12.30 jaunā filma “VeCtēVS, kaS bīStamākS Par datorU”. Bi-
ļetes cena – 3 eiro.

l Vērgales kultūras namā 26. oktobrī plkst. 12.00 senioru atpūtas pa-
sākums “kad gadiem eS Pāri SkatoS…”. Tas bija 2009. gadā, kad runā-
jām par smiltsērkšķi, un tagad būs atkalredzēšanās ar dakteri Māri Selgu. Viņš 
pastāstīs par mūsdienu aktualitātēm medicīnā un par to, kā katram saglabāt 
garīgo un fizisko veselību bez zālēm. Būs degustācija, un varēsim iegādāties 
dažādus jaunus, veselīgus dzērienus un pulverus. Muzikālos priekšnesumus 
dāvās Ojārs un vokālie ansambļi “Vakarvējš” un Grobiņas “Tev”. Dziedāsim 
un dejosim, baudīsim mielastu un izkustēsimies atrakcijās. Pieteikties pasā-
kumam līdz 20. oktobrim pie Ingunas, Dainas, Vizmas vai Velgas, samaksājot 
dalības maksu 2 eiro. Lūgums pieteikt transportu. Interesentiem, kuri vēlas 
tikai dzirdēt dakteri Māri un iegādāties produkciju, lūdzu pieteikties pie Velgas 
pa tālruni 29189223 vai klātienē Vērgales kultūras namā.

l Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Metalurgu Tautas teātris un 
režisore Lelde Kaupuža Vērgales kultūras namā svētdien, 5. novembrī, plkst. 
14.00 aicina uz dramaturga ērika Vilsona izrādi bez vārdiem “karU-
SeLiS”. Režisore stāsta: “Mēs atteicāmies no teksta, lai varētu izspēlēt stāstu 
caur kustībām, žestiem, ritmu un mūziku. Izrādē apvienoti divi Ērika Vilsona 
stāsti – “Dzimšanas diena” un “Slimnīca”. Izrāde ir par galvenajiem pieturas 
punktiem cilvēka dzīvē.” Nepilnu stundu garajā izrādē “Karuselis” lomās ieju-
tīsies Inese Indriksone, Lāsma Novada, Ilze Cimermane, Ildze Matute, Nora 
Pakalnišķe, Iveta Ļesina, Ainars Krūms, Kaspars Plauks, Andis Lācis un Aigars 
Ambrēns. Bērniem un skolēniem ieeja bez maksas, pieaugušajiem – 1 eiro.

l 17. novembrī plkst. 19.00 pulcēsimies Vērgales kultūras namā, 
lai svētku priekšvakarā kopā atzīmētu LatVijaS dZimŠaNaS dieNU. Kā 
vienmēr, būs jauni ieraksti mūsu Goda grāmatā, skaistas bildes un labi vārdi 
Latvijai, bet turpinājumā aktiera andra bērziņa koncerts “ar dZimteNi 
dVēSeLē!” un svētku balle. Plašāku informāciju par pasākumu lasiet mā-
jaslapā www.pavilosta.lv un izdevuma novembra numurā.

l Decembrī Liepājas teātrī notiks režisora Herberta Laukšteina režisēti 
svētku koncerti “PieSkārieNa mirkLiS”. Koncertu vadmotīvam izmantoti 
Imanta Ziedoņa vārdi: “Nekas nav siltāks par sniega piku, ko cilvēks nes dāvi-
nāt otram.” Liepājas teātra aktieru kolektīvs Normunda Kalniņa vadībā uzburs 
skaistu atmiņu stāstu par nozīmīgiem dzīves mirkļiem, skanot gan skaistām 
melodijām, gan Imanta Ziedoņa mīlas lirikai. Uz šo koncertu ir pasūtītas biļetes 
– 19. decembrī plkst. 19.00 par 15 un 12 eiro.  Lūdzu pieteikties kopīgam 
braucienam līdz 16. oktobrim pa tālruni 29189223 vai personīgi pie Velgas.

ZiemUPē
l Vēl visu oktobri Ziemupes tautas namā apskatāma projekta “mana 

karaliste ir te” FotoiZStāde. Novembrī izstāde būs Vērgalē, bet decem-
brī – Pāvilostā. Vairāk par projektu lasiet 12. lpp.

l 21. oktobrī plkst. 21.00 Ziemupes tautas namā rUdeNīga baLLī-
te (ar groziņiem). Spēlēs Vilnis. Ieeja 4 eiro.

PāViLoStaS NoVada PaSākUmi 
kULtŪraS ieStādēS

Ziedi manai pilsētai
Biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” 

aicina iedzīvotājus piedalīties akcijā 
“Ziedi manai pilsētai”.

sagaidīsim latvijas simtgades pavasari, 
uzziedinot savā pilsētā krāsainas 

un košas tulpju dobes 
no pašu dāvinātiem tulpju sīpoliem.

līdz š. g. 20. oktobrim aicinām visus, kuri vēlas 
piedalīties akcijā un dalīties ar tulpju sīpoliem, nogādāt tos 

Pāvilostas pilsētas bibliotēkā Elīnai.
pēc 20. oktobra izziņosim, kad aicināsim uz talku 

stādīt tulpju sīpolus pilsētas puķu dobēs.

IEDZĪVOTĀJu ZINĀŠANAI!

l Sakas pagasta rīVaS Cie-
ma iedzīvotājiem ir iespēja katra 
mēneša trešajā otrdienā (17. ok-
tobrī, 21. novembrī, 19. decembrī) 
izmantot pašvaldības transpor-
tu nokļūšanai līdz Pāvilostai. 
Transports no rīvām uz Pāvilostu 
izbrauc plkst. 12.30, bet no Pā-
vilostas uz Rīvām – plkst. 14.00. 
Lai uzzinātu papildu informāciju, 
lūgums zvanīt pašvaldības kance-
lejas vadītajai pa tālruni 63498261 
vai Irēnai Jaunskungai pa tālruni 
29914339.

l Saraiķu bibliotēkas vadī-
tāja būs atvaļinājumā no 23. līdz 
29. oktobrim. Atvaļinājuma laikā 
bibliotēka būs atvērta 24. un 28. 
oktobrī. Laikā no 9. līdz 22. oktob-
rim bibliotēka būs atvērta parastajā 
darba laikā. 

l 16. oktobrī plkst. 12.00 Pā-
vilostas novada pašvaldības (Dzin-
taru ielā 73, Pāvilostā) pensionāru 
telpā atsāks darboties rokdarbu 
pulciņš “Spundiņš”. Laipni aicināti 
arī jauni dalībnieki!

ATVAĻINĀJuMS
Pāvilostas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja Santa aNSoNe 
būs atvaļinājumā no šā gada 10. 
oktobra līdz 16. oktobrim.

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
oktobrī dziMušoS Pāvilostas 
novada iedzīvotājus!

PĀVILOSTAS PILSĒTĀ 
Arvīdu DOBELI – 93
Lidiju KREIDENU – 91
Austru ZUNTNERI – 91
Marzeldu PUĶEVICU – 89
Austru ROZENTĀLI – 89
Ritu ERNŠTEINI – 87
Lidiju BEREŽNAJU – 86
Emīliju LOSĀNI – 84
Irēnu DADZI – 82
Veltu Tabitu MEŅĢI – 82
Rūtu BRIDĀNI – 80
Lidiju REINHOLDI – 80

Mirandu SILIŅU – 80
Māri LIPI – 75
Almu RUDZĪTI – 75
Lūciju TOMILOVU – 75
Aivaru FIŠMEISTERU – 60
Aldi STRAZDIŅU – 60
Dāvi BĒRZNIEKU, 
Andru LANKU

VĒRGALES PAGASTĀ
Kārli EIZENGRAUDIŅU – 87
Billi PLIENIŅU– 84
Rihardu ZENIŅU – 81

Dzidru EZERMALI – 80
Raisu KRAUZI – 80
Ilmaru PUĻĶI – 80
Moniku Martu MUCENIECI – 65
Aivaru LIEĢI – 60
Kostu ŠMITU – 60
Jāni JĒKABSONU, Māri 
KABIŅECKI, Guntaru 
MATISONU, Jāni BRAUNU, 
Karīnu GOLTU, Jāni PRĀMALTU, 
Jāni ZELGALVI

SAKAS PAGASTĀ
Amāliju Līnu GRUNTMANI – 84
Lidiju Annu KLEINŠMITI – 82
Jāzepu Hariju TETERI – 81
Veltu VINKLERI – 80
Visvaldi VALDMANI – 75
Gunu BIKOVU – 60
Litu ŠILDERI, 
Annu MUIŽNIECI
 
PILNGADNIEKUS –
 Madi Jeti JANCI Pāvilostā, 
Lāsmu VEIDEMANI un 
Anniju Katrīnu ZIKMANI 
Vērgales pagastā!

SIRSNĪGI SVEICAM ARĪ PĀRĒJOS NOVADNIEKUS, KURI DZIMUŠI ŠAJĀ MĒNESĪ!

Uz dienvidiem steidzas gājputnu bari 
un gadu no mūža aiznes sev līdz, 
Bet sirdī kā liesmaina uguns kvēlo 
Pīlādžu ogu sarkanais spīts. 
Tas palīdz saglabāt saules gaismu, 
Un mīļumu sevī ik dienu nest līdz. 
Lai gaišas domas un vieglu soli 
Tev dāvā ikkatrs austošais rīts. 

(Lauma Daugiša)

Karīnu un Vadimu DRIŠĻJUKUS 
ar meitas AMĒLIJAS DARJAS piedzimšanu!

Agnesi un Dairi SEMENKOVUS 
ar meitas MARTAS piedzimšanu!

Sveicam

Poļinu ALEkSEJEVu 
un Arturu ĻitViNoVu

Sveicam kāzu dienā!


