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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums Pāvilostas

   Novada Ziņas
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       dabas liegumam „Ziemupe”         – 6. lpp.

  Dziedāšanas svētki „Dzintariņā”  

                                            
            – 8. lpp.

  Pāvilostas pilsētas svētku programma  

                                            
                                    – 10. lpp.

  21. reizi uzzied „Vērgales Sniegpulkstenītis”

                                                
    – 10. lpp.

Pārsteidzošā Ukraina!
Kad saņēmu piedāvājumu doties dar-

ba komandējumā uz Ukrainu, īsti nedo-
māju par to, ka šajā valstī notiek karadar-
bība, ka šāds brauciens ir nedrošs un ar ko 
tas beigsies. Šoreiz tika izvirzīti citi mērķi 
un iespējas! Tā kā pašvaldība aktīvi sākusi 
meklēt sadraudzības pilsētas citās valstīs 
un bijām jau ciemoties gan Lietuvā, gan 
iedibinājuši kontaktus Polijas vēstniecībā 
sadraudzības pilsētas meklējumos, vie-
nīgā doma tajā brīdī bija – bet kāpēc ne 
kāda pilsēta Ukrainā!

Iepriekš par šo valsti biju diezgan 
skeptiskās domās – tipiska postpadomju valsts ar ļoti sliktiem ceļiem, alko-
holu mīlošiem cilvēkiem un lielu nabadzību. Tagad godīgi jāatzīst, lai gan 
dažas iepriekš dzirdētās tēzes par Ukrainu apstiprinājās, tomēr Ukraina 
deva tik daudz iespaidu un emociju kā neviena līdz šim apmeklētā valsts. 

Lielāko Ukrainā pavadīto laiku pavadījām Ļvovas pilsētā un Ļvovas ap-
gabalā, apmeklējot mūsu pašvaldības sadraudzības pilsētiņu Gorodok. 

Nezinu, vai ir iespējams iemīlēties pilsētā no pirmā acu skata un vai vispār 
šāds termins pastāv, bet liekas, ka tieši tas notika ar mani, kad ieradāmies 
Ļvovā. Visu laiku maldīgi domāju, ka mana sirds pieder dzimtajai Liepājai 
un nu pat jau ļoti iemīlējusi esmu arī Pāvilostu. Bet ar Ļvovu, tās mazajām 
ieliņām, mīlīgajiem pagalmiņiem, naksnīgajām laternām pilsētas centrā, un 
sirsnīgajiem cilvēkiem, bija kas īpašs. Pilsēta pati par sevi diezgan noplukusi 
un pelēka, jo laika zobs ēkām ir darījis savu, bet pat aiz pilsētas skrandām 
redzama pilsētas dvēsele un skaistums. Ļvovas pilsētai ir ļoti interesanta vēs-
ture, kuru klausoties staigājot pa tās ieliņām, var just uz katra soļa. Man pat 
gribētos teikt, ka Ļvova ir spilgtu kontrastu pilsēta, jo mazie veikaliņi kon-
trastē ar iespaidīgi lielajām un varenajām baznīcām un katedrālēm, bet nakts 
pilsētas ietērps ir pilnīgi pretējs dienas veidolam, kurā parādās pilsētas un 
cilvēku šī brīža grūtības un nomāktība.

Otras lielākās emocijas un pārdzīvojumus deva tieši paši ukrainieši. 
Līdz šim biju vairāk paceļojusi pa Skandināvu valstīm, Vāciju, Angliju un 
pieradusi pie šo valstu iedzīvotāju vēsuma. Lai gan Eiropas attīstītajās val-
stīs kultūra un laipnība plūst pa visām porām, tomēr tās emocijas, ko dod 
ukrainieši ar savu laipnību, sirdssiltumu, atvērtību un viesmīlību, neesmu 
nekur piedzīvojusi. Tās ir tādas neaprakstāmas sajūtas, it kā šie cilvēki būtu 
tavi vismīļākie radinieki vai tuvākie draugi, bet mēs bijām vien pazīstami 
pāris stundas, varbūt tikai vienu dienu. Ne velti paši ukrainieši par sevi 
stāsta, ka, ja ukrainietim pieteiksies ciemiņi viņa namā, bet viņam nebūs 
finansiālu līdzekļu, lai viesi uzņemtu, viņš aizņemsies naudu un gadiem 
maksās šo aizņēmumu, bet ciemiņš ukrainieša namā vienalga tiks uzņemts 
pēc labākajām Ukrainas viesmīlības tradīcijām. Manuprāt, tas daudz ko lie-
cina par šiem cilvēkiem, par viņu dvēseli, kultūru un tradīcijām. 

Lai gan uzturoties Ļvovā un citās Ukrainas pilsētās bija jūtams iedzīvotā-
ju apjukums un nomāktība sakarā ar šobrīd valdošo situāciju Ukrainā, viņi 
mums lika justies drošībā un gaidītiem. Pāris pavadītajās dienās Ukrainā, 
ieguvu draugus, no kuriem negribējās šķirties, bet ar kuriem arī šobrīd sa-
rakstos un uzturu kontaktus. Bet sirds dziļumā ceru atgriezties savā mīļajā 
Ļvovā, lai atkal izjustu tās šarmu un valdzinājumu.

Marita Kurčanova

Pāvilostas novada pārstāvji viesojas Ukrainā
Jau vairākus gadus Pāvilostas novada 

pašvaldībai ir sadraudzība ar Smiltenes 
novada pašvaldību, kuru līdz 2014. gada 
rudenim vadīja Ainārs Mežulis. 2014. gada 
Saeimas vēlēšanās no Zaļo un Zemnieku 
savienības 12. Saeimā tika ievēlēts arī to-
reizējais Smiltenes domes priekšsēdētājs 
Ainārs Mežulis, kurš veiksmīgi darbojas 
dažādās Saeimas komisijās, tostarp vada 
arī Saeimas deputātu grupu sadarbībai ar 
Ukrainas parlamentu.

Pēc Saeimas deputātu grupas sadar-
bībai ar Ukrainas parlamentu vadītāja 
Aināra Mežuļa, Ļvovas apgabala Valsts 
pārvaldes departamenta starptautiskajā 
sadarbībā un tūrismā direktora vietnieka 
L. Zaharčina, Čerņigovas apgabala admi-
nistrācijas vadītāja M. Zvereva un Latvi-
jas Goda konsules Čerņigovas apgabalā 
E. Višņakovas ielūguma Pāvilostas novada 
pašvaldības delegācija un uzņēmēji no Smiltenes novada februāra mēneša izskaņā vie-
sojās Ukrainā, kur apmeklē Ļvovas un Čerņigovas apgabalus.

Pirmajā viesošanās dienā, 27. februārī, Latvijas delegācija tikās ar Ļvovas pilsētas 
mēru Andriju Sadoviju un Ļvovas apgabala administrācijas vadītāju Oļegu Sinutku. Vizī-
tes laikā tika izteikts atbalsts Ukrainai šobrīd tik grūtajā laikā, kā arī izrunātas iespējas, kā 
Latvijas valdība varētu palīdzēt Ukrainas cietušajiem karavīriem, ģimenēm un bērniem. 
Šeit savu lomu varētu spēlēt arī Pāvilostas novads kā rehabilitācijas vieta ģimenēm ar 
bērniem. 

Tās pašas dienas vakarā Latvijas delegācija tika uzaicināta apmeklēt Raiņa lugas 
„Pūt, vējiņi” pirmizrādi Marijas Zankoveckas vārdā nosauktajā dramatiskajā teātrī Ļvo-
vā. Lai gan luga ir iestudēta ukraiņu valodā, pārsteidzošs likās fakts, ar cik ļoti smalku 
takta izjūtu ukraiņu aktieri attiecās pret mūsu tautas vērtībām, izprotot gan lugas dziļo 
būtību, gan tās nozīmi mūsu valsts vēsturē.

Nākamajā dienā, 28. februārī, Latvijas delegācija devās vizītē uz Ļvovas apgaba-
la pilsētu Gorodok. Tikšanās ietvaros Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis 

Kristapsons tikās ar pil-
sētas Gorodokas mēru 
Mikolu Savku, kopīgi 
vienojoties, ka tuvākajā 
laikā tiks noslēgts ofi-
ciāls sadraudzības un 
sadarbības līgums starp 
Pāvilostas novadu un 
Gorodokas pilsētu. No-
slēdzot abpusēju līgumu, plānots sadarboties kultūras, izglītības, 
sporta jomā, veicināt jauniešu un citu iedzīvotāju grupu savstar-
pēju domu un ideju apmaiņu, kā arī sadarboties uzņēmējdarbības 
ietvaros. Viena no nozarēm varētu būt zivsaimniecība. Marta mē-
neša domes sēdē tika pieņemts lēmums par sadraudzības veido-
šanu ar Gorodokas pilsētu. Un jūlijā, kad Pāvilostas pilsētā notiek 
mūzikas un mākslas festivāls „Zaļais stars”, aicināt Gorodokas pil-
sētas delegāciju ciemos uz Pāvilostas novadu.

Tā kā šī bija pēdējā diena, kad viesojāmies 
Ļvovas apgabalā un Ļvovas pilsētā, Ukrainas 
delegācijas pārstāvju aicināti apmeklējām 
gan Šuvar (Шувар) tirgu, kas ļoti strauji at-
tīstās un piedāvā neparastāku redzējumu 
tirdzniecības politikā, gan nelielā ekskursijā 
iepazinām Ļvovas skaistākos un ievērojamā-
kos tūrisma objektus.

Tālāka Latvijas delegācijas vizīte turpinā-
jās Čerņigovas pilsētā. Pēc oficiālas pieņemša-
nas pie Čerņigovas apgabala administrācijas 
vadītāja Mikola Zvereva, Latvijas delegācija 
tikās ar Čerņigovas pilsētas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras pārstāvjiem, kā arī 
notika viesošanās vairākos uzņēmumos, lai 
runātu par ekonomisko sadarbību.

Delegāciju vizītes laikā pavadīja Latvijas 
Goda konsuls Ļvovā Volodimirs Gortsula 
un Latvijas Goda konsule Čerņigovas apga-
balā Elena Višņakova.

Marita Kurčanova,  
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pāvilostas novada domes priekšsēdē-
tājs Uldis Kristapsons un pilsētas Go-
rodok mērs Mikols Savka.

Fo
to

: M
. K

ur
ča

no
va

Latvijas delegācija tiekas ar Ļvovas apgabala administrāci-
jas vadītāju Oļegu Sinutku Ļvovā.

Oficiālā pieņemšana pie Čerņigovas apgabala administrācijas vadītāja Mikola 
Zvereva.
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Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada do-
mes deputāti – Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta Bunka, Ēriks Erleckis, Gints 
Juriks, Andris Zaļkalns, pašvaldības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede 
Inguna Blaubārde, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova, 
Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Vitrups. Sēdē pamatdarba dēļ nepiedalījās Pāvilostas novada domes deputāte Vita Cielava. Do-
mes sēdes darba kārtībā bija izziņoti 29 darba kārtības punkti, bet deputāti atbalstīja ierosināju-
mu papildināt domes sēdes darba kārtību vēl ar 5 izskatāmajiem jautājumiem. Pavisam tika izskatīti 
34 jautājumi.

 Piekrita Liepājas reģiona novadu būvvaldes, reģ. Nr. 90001892719, likvidācijas procesa uzsākša-
nai. Nolēma, ka likvidācijas process veicams par iestādes līdzekļiem, un mantas sadale veicama atbilsto-
ši iestādes statūtiem. Nolēma pilnvarot Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu par 
pārstāvi pašvaldību iestādes „Liepājas reģiona novadu būvvalde” pamatlīdzekļu uzskaites inventarizā-
cijai un iestādes likvidācijai.

 Papildināja Pāvilostas novada domes 2015. gada 29. janvāra lēmuma Nr. 1., 7.§ Par degvielas li-
mitu noteikšanu Degvielas limitu tabulas Pāvilostas vidusskolas sadaļu un izteikt šādā redakcijā: 

Nr. p. k. Iestāde, 
struktūrvienība Amats Darbinieka vārds, uzvārds Limits 

gadā, l

12. Pāvilostas vidusskola

12.1. Direktore Ingūna GRIŠKĒVIČA 240

12.2. Saimniecības pārzinis Slava PENCIS 360

12.3. Skolotāja Inguna LAUVA 5403

12.4. Skolotāja Inese REŅĶE 4503

12.5. Skolotāja Ilze OZOLIŅA 7563

3 – 9 mēnešu periods
 Atcēla Vērgales pamatskolas iepriekšējās skolas pusdienu cenas. Nolēma ar 2015. gada 1. aprīli 

apstiprināt Vērgales pamatskolā šādas skolas pusdienu cenas:
•	 skolēniem – 0.80 EUR (ar PVN neapliekas);
•	 pašvaldības iestādēs strādājošiem – 1.00 EUR ar PVN;
•	 pārējām personām – 1.60 EUR ar PVN.

 Nodeva piespiedu izpildei 2014. gada 17. decembra Pāvilostas novada domes administratīvās ko-
misijas lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu 2 personām. Nolēma piedziņu vērst uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

 Apstiprināja makšķerēšanas sacensību „COPE PĀVILOSTĀ” nolikumu, kas notiks 16.05.2015.
 Apstiprināja saistošo noteikumu Nr. 3 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīša-

nu par maznodrošinātu Pāvilostas novadā” precizēto projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņemšanas uzdeva 
publicēt informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, 
izlikt redzamā vietā pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2015. gada 
15. maijā.

 Atzina vienu personu par tiesīgu saņemt  palīdzību dzīvokļa  jautājuma risināšanā. Nolēma uz-
ņemt šo personu reģistrā  lielākas  dzīvojamās  platības  saņemšanai vispārējā  kārtībā.

 Piešķīra  vienai personai 2 istabu dzīvokli „Atvari”-13, Vērgalē, Vērgales  pagastā, Pāvilostas no-
vadā  uz 5 gadiem.

 Nolēma atlikt jautājumu par dzīvokļa Rīva 2 dz. 6 maiņu uz dzīvokli Nr. 4 Rīva 2, līdz persona būs 
atbrīvojusi dzīvokli Nr. 22 Rīva 3.

 Nolēma pagarināt īres līgumu personai uz dzīvokli  „Selgas”-1, Ziemupē, Vērgales  pagastā, Pāvil-
ostas novadā  uz 1 gadu.

 Nolēma atteikt  personai palīdzību dzīvokļa  jautājuma risināšanā, jo persona neatbilst  to  personu  
kategorijām, kurām  ir   tiesības  saņemt  palīdzību  pašvaldībā  dzīvokļa  jautājuma  risināšanā.

 Atbalstīja nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņu pagarināšanu.
 Atbalstīja sekojošiem nekustamiem īpašumiem un zemes lietojumam – „Meldrāji”, Sakas pagasts, 

Pāvilostas novads, „Kartupeļu Pagrabs”, Sakas pag., Pāvilostas novads, „Renči”, Sakas pagasts, Pāvilos-
tas novads, „Zīlītes”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads un „Priediene”, Sakas pagasts, Pāvil ostas novads, 
zemes lietojumam „Ķenča Līkums”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sājumu termiņu pagarināšanu. 

 Nolēma nodot detālplānojuma nekustamajos īpašumos Sēņu iela 5, Pāvilosta Pāvilostas novads, 
Sēņu iela 9, Pāvilosta Pāvilostas novads un Sēņu iela 11, Pāvilosta Pāvilostas novads pirmo redakciju 
sabiedriskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku 
par trim un ne garāku par sešām nedēļām. Paziņojumu skat. 3. lpp.

 Nolēma uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi nekustamajos īpašumos Brīvības iela 44, Pāvilos-
ta, Pāvilostas novads un Brīvības iela 46, Pāvilosta, Pāvilostas novads.

 Uzdeva uzsākt būvprojektēšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem 
un detālplānojuma izstrādes vadītājam kopā ar detālplānojuma izstrādātāju divu nedēļu laikā pēc lē-
muma pieņemšanas par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai, organizēt publisko 
apspriešanu un pieprasīt no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma 
projektu. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirek-
toru Alfrēdu Magoni. Apstiprināja Darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei. 

 Noslēdza zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem  uz nekustamo īpašumu „Novada Lauki”, 
Sakas pag., Pāvilostas novads, uz zemes vienību platībā 2,11 ha. 

 Nolēma pārtraukt nomas tiesības uz zemes vienību „Lejas Brūveri”, Vērgales pag., Pāvilostas nov., 
un zemes vienību ar „Mežbrūveri”, Vērgales pag., Pāvilostas nov. Uzdeva nomaksāt NĪN un nomas 
maksu pēc grafika. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes vadītājam sekot par nomaksas grafika izpildi.

 Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem uz nekustamo īpašumu „Mežbrūveri”, 
Vērgales pag., Pāvilostas novads uz zemes vienību platībā 1,0 ha, piemērojot nomas maksu 2% no ka-
dastrālās vērtības plus PVN.

 Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem uz nekustamo īpašumu „Lejas Brūveri”, 
Vērgales pag., Pāvilostas novads uz zemes vienību platībā 0,8 ha , piemērojot nomas maksu 2% no ka-
dastrālās vērtības plus PVN.

 Noslēdza zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem uz nekustamo īpašumu „Ganiņi”, Vērgale, 
Vērgales pag., Pāvilostas novads uz zemes vienību platībā 5,94 ha, piemērojot nomas maksu 3% no 
kadastrālās vērtības plus PVN.

 Noslēdza zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem uz nekustamo īpašumu „Siltumnīcas”, Vēr-
gale, Vērgales pag., Pāvilostas novads uz zemes vienību platībā 1,07 ha, piemērojot nomas maksu 2% no 
kadastrālās vērtības plus PVN.

 Nolēma no pašreizējiem zemes gabaliem Malduguns iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, Mald-
uguns iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads, un Malduguns iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads sadalīšanas 
procesā izveidojamiem zemes gabaliem piešķirot (vai saglabājot) sekojošas adreses un noteica nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķus. 

Nr. 
p. k.

Situācijas 
plāna 

apzīmējumi
Zemesgabala adreses Kadastra Nr.

Plānotā 
platība 

(m2)
NĪLM

1 Malduguns 
iela 2

Saglabāt adresi 
Malduguns iela 2, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

64130040029 2159 Mainīt lietošanas mērķi 
no zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM 
kods 0101 uz individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601

2 A1 Piešķirt adresi 
Malduguns iela 2B, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1578 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

3 A2 Piešķirt adresi 
Malduguns iela 2C, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

3067 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

4 A3 Piešķirt adresi 
Malduguns iela 2D, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1442 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

5 A4 Piešķirt adresi 
Malduguns iela 4A, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1448 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

6 A5 Piešķirt adresi 
Malduguns iela 4C, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1393 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

7 A6 Piešķirt adresi 
Malduguns iela 4D, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1358 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

8 A7 Piešķirt adresi Sila iela 
7, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1301 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

9 A8 Piešķirt adresi Sila iela 
9, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

1651 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

10 A9 Piešķirt adresi Sila 
iela 11, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

1301 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

11 Malduguns 
iela 4

Saglabāt adresi 
Malduguns iela 4, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

64130040013 3089 Mainīt lietošanas mērķi 
no zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM 
kods 0101 uz individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601

12 A10 Piešķirt adresi 
Malduguns iela 4B, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

2290 Piešķirt lietošanas mērķi 
individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM kods 0600

13 Malduguns 
iela 6

Saglabāt adresi 
Malduguns iela 6, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

64130040004 2585 Mainīt lietošanas mērķi 
no zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM 
kods 0101 uz individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM kods 0601

14 Projektētā 
Sila iela

Piešķirt adresi 
Sila iela, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads

1035 Piešķirt lietošanas 
mērķi zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā, 
NĪLM kods 1101

 Nolēma samazināt personai ar otrās grupas invaliditāti par nekustamo īpašumu Parka iela 4, 
Pāvil osta, Pāvilostas novads, kas ir šīs personas īpašumā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50%, 
jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts.

 Piekrita nekustamā īpašuma „Ievlejas” sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes 
vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu  „Vikas”, Sakas  pagasts, Pāvilostas novads. At-
dalītajai zemes vienībai platībā 18,8 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM kods 0201.

  Sakarā ar zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu un precizēšanu dabā nolēma noteikt nekustamā 
īpašuma Pāvilostas novada Sakas pagasta „Saļienas baznīca” zemes vienībai zemes robežas pēc pievie-
notās skices. Sakarā ar zemes robežu kadastrālo uzmērīšan u un precizēšanu dabā noteica nekustamā 
īpašuma Pāvilostas novada Sakas pagasta „Gaismas” zemes vienībai zemes robežas pēc pievienotās ski-
ces. Sakarā ar zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu un precizēšanu dabā noteica nekustamā īpašuma 
Pāvilostas novada Sakas pagasta „Vecavoti” zemes vienībai zemes robežas pēc pievienotās skices.

  Izveidoja darba grupu, kura veiks detālplānojumu inventarizāciju:
Uldis Kristapsons – domes priekšsēdētājs
Alfrēds Magone – izpilddirektors
Jānis Vitrups – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs
Vizma Ģēģere – projektu vadītāja

 Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošos noteikumus Nr. 4 „Grozījumi Pā-
vilostas novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu piemērošanu””. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā 
un elektroniskā veidā nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015. gada 15. maijā.

 Nolēma nodot apsaimniekošanā SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” šādas dzīvo-
jamās mājas:

2015. gada 26. martā Pāvilostā notika kārtējā domes sēde
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· Dzintaru iela 95, Pāvilosta, Pāvilostas novads;
· Dzintaru iela 97, Pāvilosta, Pāvilostas novads;

•	 Brīvības iela 14, Pāvilosta, Pāvilostas novads;
•	 Sakas iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads;
•	 Upesmuižas iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novads.
 Nolēma nodot apsaimniekošanā SIA „Vērgales komunālā saimniecība” šādas dzīvojamās mājas:
•	 „Atvari”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
•	 „Sudrabi”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
•	 „Alfas”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
•	 „Vērgales stacija”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
•	 „Sīmaņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
•	 „Ploce-2”, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
•	 “Ploce-15”, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
•	 „Ploce- 23”, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
•	 „Ploce-28”, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
•	 „Ploces stacija”, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
•	 „Inti”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 

 Noteica dalīto lietošanas mērķi īpašumā „Valsts mežs Rīva” zemes vienībai platībā 0,2 ha, notei-
ca nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības rakstura uzņēmumu apbūve, NĪLM kods 
1003. Atlikušajā platībā saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods 0201.

 Apstiprināja Gorodok pilsētas Ukrainā un Pāvilostas novada Latvijā sadraudzības deklarāciju.
 Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Saulestojas”, Sakas pagasts, 

Pāvil ostas novads zemes vienībai. Apstiprināja darba uzdevumu. Pēc zemes ierīcības projekta izstrā-
des to nolēma apstiprināt Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes gaba-
lam.

 Nolēma veikt aktualizāciju Pāvilostas novada attīstības programmas 2013.–2018. gadam, sadaļām: 
Investīciju plāns 2013.–2018. gadam un Rīcības plāns 2013.–2018. gadam. 

 Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ziedi”, Ziemupe, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads zemes vienībai. Apstiprināja darba uzdevumu. Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes 
to nolēma apstiprināt Pāvilostas novada domē un piešķirt nosaukumu atdalītajam zemes gabalam.

 Nodeva Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam pirmo redakciju 
publiskajai apspriešanai. Noteica, ka publiskās apspriešanas laiks ir no 2015. gada 27. marta līdz 2015. 
gada 27. aprīlim. Uzdeva iesniegt Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 
pirmo redakciju izvērtēšanā Kurzemes plānošanas reģionam. Uzdeva Pāvilostas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam pirmo redakciju publicēt Pāvilostas novada domes interneta 
vietnē www.pavilosta.lv. Kā atbildīgo par lēmuma izpildi un sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu no-
teica Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatori Vizmu Ģēģeri.

 Nolēma piešķirt vienai personai dzīvokli Nr. 23, „Ploce 23”, Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā uz 1 gadu.

 Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par administrā-
cijas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2015. gada 23. aprīlī.
Nākamā domes sēde plānota 2015. gada 29. aprīlī 

Vērgales pagasta pārvaldē

Informāciju sagatavoja 
Vita Braže un Marita Kurčanova

AICINA UZ PUBLISKO APSPRIEŠANU
Pāvilostas novada dome informē, ka pamatojoties uz domes 26.03.2015. lēmumu (sē-

des protokols Nr. 3., 14. §), tiek nodota nekustamo īpašumu Sēņu iela 5, Sēņu iela 9, 
Sēņu iela 11, Pāvilosta, Pāvilostas novads detālplānojuma 1. redakcija publiskai ap-
spriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 13.04.2015. līdz 11.05.2015.
Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Pāvilostas novada domē vai SIA 

„Projekti un vadība” katru darba dienu un mājas lapā www.pavilosta.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
2015. gada 6. maijā plkst. 15.00 Pāvilostas novada domē.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt katru darba dienu Pāvil ostas 
novada domē vai SIA „Projekti un vadība” (tālrunis 63322601). Ja priekšlikuma iesnie-
dzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, pieteikumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, 
uzvārds, personas kods, pastāvīgās dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosau-
kums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.

Pašvaldība marta mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekus-
tamiem īpašumiem:

1. „Muciņas”, Sakas pagastā – 7,72 ha platībā
2. „Sniedziņi”, Vērgales pagastā – 0,93 ha platībā
3. „Mālkalni”, Vērgales pagastā – 15,86 ha platībā 
4. „Dīķīši”, Sakas pagastā – 5,75 ha platībā
5. „Pērkones”, Vērgales pagastā – 4,03 ha platībā
6. „Sīļi”, Sakas pagastā – 35,4 ha platībā
7. „Alejas”, Sakas pagastā – 4,81 ha platībā
8. „Mārsili”, Vērgales pagastā – 9,3 ha platībā

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

NOTIKUMI

Martā pašvaldības policija veica šādus darbus: 
Pāvilostā uzsāktas divas administratīvā pārkāpu-
ma lietas pēc 171. LAPK panta (atrašanās sabied-
riskā vietā reibuma stāvoklī); Pāvilostā tika novēr-
sti trīs ģimenes konflikti; konstatēti trīs gadījumi, 
kad tika dedzināta kūla, šajā sakarā uzsākta viena 
administratīvā lietvedība, bet divos gadījumos 
kopā ar ugunsdzēsējiem veikta kūlas dzēšana; 
kopā ar Valsts Policijas darbiniekiem tika pār-
baudītas trīs iespējamās nelegāla alkohola tir-
gošanas vietas, pārbaudes rezultātā informācija 
apstiprinājās, uzsāktas krimināllietas; uzsāktas 

24 administratīvā pārkāpuma lietvedības par ne-
izliktiem karogiem sēru noformējumā Komunis-
tiskā genocīda piemiņas dienā Pāvilostā, Vērgalē 
un Saraiķos; Kursas stacijā konstatēts izšauts logs, 
informācija nodota Valsts Policijai; Vērgales zvē-
ru saimniecībā dedzināts liels ugunskurs, uzsākta 
lietvedība pēc 179. LAPK panta par ugunsdrošī-
bas prasību pārkāpšanu.

Pāvilostas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks 
 Aleksandrs Urtāns

2015. gada martā

Marta mēnesī piešķirts 9 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 2 personām piešķirts pamatpa-
balsts, 5 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 4 personām piešķirts vienreizējs 
pabalsts veselības aprūpei, 9 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 2 personām piešķirts vienreizējs 
pabalsts pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma.

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
27. martā uzsāktas apmācības vecākiem par bērnu emocionālo audzināšanu. Apmācības kursi 

vecākiem ir  bezmaksas. Sakarā ar to, ka apmācības tikko ir uzsāktas un ja ir kāds interesents, kurš 
vēlētos piedalīties, lūdzu konsultējieties ar kādu no sociālā dienesta speciālistiem.

Dzīvesprieks, spēja pielāgoties apstākļiem, spējas tikt galā ar stresu, atbilstoši rīkoties sarežģītās 
situācijās – ir nozīmīgas ikvienam bērnam. Taču šīs spējas ir atkarīgas ne tikai no paša bērna, bet 
arī no tā kā vecāki un aprūpētāji prot veicināt bērna emocionālo attīstību.  

Programma „Bērna emocionālā audzināšana” sniedz ieteikumus, kā:
•	 Veicināt bērna uzticēšanos;
•	 Mazināt trauksmi;
•	 Nostiprināt pašcieņu;
•	 Sekmēt attiecības ar vienaudžiem;
•	 Veicināt emociju pašregulāciju.

Programma ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības ar mērķi sekmēt pozitīvu bērnu emocio-
nālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast 
savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt uzvedības problēmas.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Pāvilostas novada pašvaldības administratīvā komisija 2015. gada 5. marta sēdē izskatīja 
sešas administratīvā pārkāpuma lietas.  Piecas par to, ka īpašuma piegulošajā teritorijā esošajai 
gājēju ietvei nav veikta sniega tīrīšana  un slidenās virsmas nokaisīšana ar slīdāmību ierobe-
žojošu materiālu. Vienu par patvaļīgu elektroenerģijas pieslēgumu. Viena persona sodīta ar 
naudas sodu, bet piecas personas sodītas ar brīdinājumu.

Nākamā administratīvās komisijas sēde plānota 22. aprīlī plkst. 14:00 Pāvilostas novada 
pašvaldības ēkā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā.

Liene Vaškus,  
Pāvilostas novada pašvaldības lietvede

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

PĀVILOSTAS NOVADA 
SAKOPŠANAS TALKA

Aicinām visus, kas vēlas aktīvi iesaistīties un paveikt ko labu ap-
kārtējās vides, sava novada un Latvijas labā, piedalīties tradicionālajā 
pavasara talkā! Šī gada talkā turpināsim vākt atkritumus un pievērsīsi-
mies arī vides sakopšanas darbiem, lai turpinātu mūsu novadu veidot 
sakoptāku un skaistāku.

Pāvilostā 24. aprīlī plkst. 9:00 pulcēsimies pie mājas Priežu 
ielā 8, sakopsim meža teritoriju no mājas Priežu ielā 8 līdz Pāvilos-
tas kapsētai. Ar darba cimdiem un atbilstošu apģērbu jānodrošinās 
pašiem.

Visi, kas nepaspēs piedalīties 24. aprīļa talkā, tiek aicināti līdz ar 
pārējiem Latvijas iedzīvotājiem 25. aprīlī piedalīties Lielajā Vislatvijas 
Talkā.

Pāvilostā 25. aprīlī plkst. 9:00 pulcēsimies pie Pāvilostas novada 
TIC, Dzintaru ielā 2, bet Vērgalē – 25. aprīlī plkst. 9:00 pulcēsimies 
pie Vērgales pagasta pārvaldes.

Ja Jums ir zināms kāds piesārņots dabas stūrītis, kuru, jūsuprāt, va-
jadzētu sakopt vai rodas neskaidrības par talku, tad sazinieties ar tal-
kas atbildīgajiem: 

Pāvilostā  –  Alfrēds Magone pa tālr. 26405900; 
Vērgalē    –  Jānis Vitrups tālr. 29183648

NĀCIET PAŠI UN AICINIET LĪDZ CITUS!
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Kā ik gadu marta mēnesī Pāvilostas nova-
da pašvaldība rīko iedzīvotāju sapulces. Vērgalē 
iedzī votāju sapulce notika 24. februārī, bet Pāvil-
ostā iedzīvotāji uz sapulci tika aicināti 6. mar-
tā. Uz sapulci bija ieradušies mazliet vairāk kā 
40  iedzī votāju, viņu vidū arī iestāžu vadītāji un 
pašvaldības darbinieki.

Sapulce iesākās ar Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja Ulda Kristapsona izklāstu par 
paveikto 2014. gadā un plāniem 2015. gadā. Kā 
lielākos aspektus, kas ir ticis izdarīts 2014. gadā, 
priekšsēdētājs minēja Ploces sociālās mājas jumta 
nomaiņu, Vērgales pamatskolas daļēju fasādes sa-
kārtošanu, ostas teritorijā iegādātais ledus ģenera-
tors un piestātnes sakārtošanu, kā arī zemessmē-
lēja iegādi. Tika pieminēti arī daudzie projekti, 
kas tikuši īstenoti Pāvilostas novadā līdz šim, jo, 
kā uzsvēra priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, pašai 
pašvaldībai budžetā nav tādu finanšu līdzekļu, lai 
varētu visas nepieciešamās lietas sakārtot. Tāpēc 
ir labi, ka esam mācējuši piesaistīt caur projektiem 
ES naudas.

Sapulcē turpinot diskusiju par Eiropas Savie-
nības naudu piesaisti novadam caur projektiem, 
priekšsēdētājs klātesošos informēja, ka nākama-
jā 2014.–2020. gada plānošanas periodā daudz 
līdzekļu tiks novirzīti tieši uzņēmējdarbības 
veicināšanai. U. Kristapsons uzsvēra, ka ikviens 
iedzī votājs tiek aicināts izmantot šo iespēju – ES 
atbalstu finansējuma saņemšanai uzņēmējdarbī-
bas veicināšanai. Domes priekšsēdētājs izteica at-
balstu un pašvaldības palīdzību ikvienam novada 
iedzīvotājam, kurš vēlēsies uzsākt savu uzņēmēj-
darbību.

Sapulces laikā priekšsēdētājs vēl nedaudz pa-
stāstīja par budžetu 2015. gadam, kas tika publi-
cēts arī februāra numurā „Pāvilostas Novada Zi-
ņas”, kā arī par iedzīvotāju skaita samazināšanos 
novadā un dzīvojamā fonda nepieciešamību, lai 
novadam piesaistītu jaunas ģimenes un bērnus.

Savukārt pie plānotajiem darbiem 2015. gadā 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs minēja 
dažādus labiekārtošanas darbus, kas tiks īsteno-
ti pilsētā. Kā piemēram, tiks bruģēti gājēju celi-
ņi gan Brīvības ielas vienā posmā, gan Lejas ielā 
un Dzintaru ielas sākuma posmā; salabot beto-
na malu pie Pāvilostas kultūras nama; sakārtot 
E.  Šneidera laukumā drenāžu un, piesaistot ES 
naudas. Tiks atjaunots grantētais ceļa segums 
dažiem novada vietējās nozīmes ceļiem. Plānots 
pabeigt Vērgales pamatskolas fasādi un Vērga-
les muižas kompleksa ēku fasādes, kā arī plānots 
sakārtot Pāvilostas novadpētniecības muzeja ap-
kārtni un pretī muzejam esošo upes krastu. Tā pat 
jādomā par Ziemeļu mola remontdarbiem, jo jau-

nās betonētās daļas un akmeņu savienojuma vieta 
ir sairusi un palikusi bīstama.

Vēl pirms iedzīvotāju jautājumu saņemšanas 
domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons informēja 
par pašvaldības pārstāvju vizītēm Lietuvā Kretin-
gas pilsētā un Ukrainā Ļvovas un  Černigovas ap-
gabalos, kā arī par viesošanos Gorodokas pilsētā, 
ar kuru Pāvilostas novadam plānots maijā paraks-
tīt sadraudzības un sadarbības līgumu.

No iedzīvotāju puses atskanēja šādi jautāju-
mi:

1. Kad paredzēts nozāģēt divas draudzīgi sa-
svērušās papeles E. Šneidera laukumā Pāvilostā 
pie bijušās ambulances?

Atbildi sniedza Pāvilostas novada pašvaldības 
parku dārzniece Gunita Vērniece: papeles E. Šnei
dera laukumā tiks nozāģētas maija beigās.

2. Kad pie Pāvilostas kapsētas atkal tiks novie-
toti tik nepieciešamie atkritumu konteineri? Kā-
pēc tie tika aizvesti?

Atbildi sniedza Pāvilostas novada pašvaldības 
parku dārzniece Gunita Vērniece: no 1. decembra 
līdz 1. martam Pāvilostas kapsētā konteineri netiek 
novietoti, jo vietējie iedzīvotāji kapsētas konteine
ros izmet savus sadzīves atkritumus, par kuriem jā
maksā pašvaldībai. Lai kaut nedaudz ieekonomētu 
līdzekļus, konteinerus četrus mēnešus gadā kapsētā 
nenovieto. Tuvākā laikā konteineri līdz 1. decem
brim Pāvilostas kapsētā tiks atkal novietoti.

3. Kāpēc sirmais Upesmuižas parks netiek cie-
nīts? Kādreiz pie orgas zaļoja papardveida krū-
miņi ar baltām odziņām, viss stādīts muižnieku 
laikos. Tagad neviens no jauna stādīts kociņš! Kad 
beidzot radīsies īstais saimnieks?

Atbildi sniedza Pāvilostas novada pašvaldī-
bas parku dārzniece Gunita Vērniece: 10. martā 
plkst. 12:00 pašvaldības semināru zālē būs sabied
riskā apspriešana par Upesmuižas parku, kurā tiks 
izstrādāts parka labiekārtošanas plāns. Aicināts 
ikviens iedzīvotājs uz šo sapulci, lai veidotu kopīgu 
redzējumu par parku.

4. Vai 50-gades parkā nevarētu izbūvēt ielu ap-
gaismojumu vai parka lampas?

Atbildi sniedza Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: šī gada budžetā 
nebija iespējams paredzēt finansējumu 50gades 
parka apgaismojuma izbūvei, jo lieli līdzekļi tika 
novirzīti Pāvilostas kultūras nama ozolkoka grīdas 
ielikšanai. Bet plānots finansējumu 50gades parka 
apgaismojuma izbūvei ielikt 2016. gada budžetā.

5. Pāvilostas vecā ciemā vasarās ļoti put Viļņu 
iela un arī citas, kuras tiek laistītas ar krānu ūdeni. 
Ko plānots darīt šajā sakarā, jo šajā vasarā pierā-
dījās, ka laistot ielas un zālienus vasarā ar centra-
lizēto ūdeni, pazuda ūdens spiediens vai vispār 

nebija ūdens vairākas dienas gan vecajā ciemā, 
gan jaunajā ciemā? Vai nevajadzētu domāt par 
ielu asfaltēšanu?

Atbildi sniedza Pāvilostas komunālā uzņēmu-
ma direktors Oskars Vērnieks: Jā, tā ir problēma, 
par kuru vajadzētu padomāt ikvienam iedzīvotā
jam, proti, cik lietderīgi ir laistīt ielas un zālienu 
ar ūdeni, kas ir izgājis caur atdzelžošanas staciju, 
kas savulaik tika iegādāta par lielu naudu, un tiek 
padots iedzīvotājiem kā dzeramais ūdens?

Atbildi sniedza Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: saprotams ir 
fakts, ka vasarā nav komfortabli, ka iela put un 
visa māja ir noputējusi, bet jāsaprot, ka vēl nekom
fortablāk ir tad, ja nav iespējams vasarā vairākas 
dienas nomazgāties vai elementāri padzerties vai 
pagatavot ēst! Jau iepriekšējā vasarā pašvaldības 
policija sodīja tos iedzīvotājus, kuri ar centralizē
to ūdeni laistīja savus piemājas zālienus un ielas. 
Iedzīvotājiem vajadzētu domāt par savas spices 
izbūvi, lai būtu kur ņemt ūdeni ielu un zālienu 
laistīšanai.

6. Vecā Pāvilosta ir ļoti netīra – netīras ceļma-
las, gājēju ietves, žogmales un Sakas upes krasts 
pie TIC. Kad tiks notīrīts?

Atbildi sniedza Pāvilostas novada pašvaldības 
parku dārzniece Gunita Vērniece: pašvaldības lab
iekārtošanas un saimniecības daļas darbinieki re
gulāri notīra savas teritorijas, bet ar privātīpašnie
ku pieguļošajām teritorijām pašvaldībai ir līgumi, 
kurus tīram par attiecīgu samaksu no īpašnieku 
puses. Protams, ir arī tādi privātīpašnieki, kuri ne
tīra un nerūpējas par īpašumam pieguļošo teritori
ju. Tiem tiek sastādīti administratīvie akti.

7. Kāpēc netiek sakārtota teritorija Sakas upes 
otrā krastā pretī N-Staram?

Atbildi sniedza Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: šis zemes gabals 
pieder G. GrimstaiHeniņai un A. Grimstam. Ze
mes īpašnieki uzskata, ka tā ir dabas zona, kurai 
tādai ir jāpaliek.

8. Kas ir īpašnieks ēkam Dzintaru ielā 61 un 63, 
kāpēc tās netiek sakārtotas?

Atbildi sniedza Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: šo ēku īpašnie
ce ir kāda maskaviete, kura īpašumus iegādājusies 
ieceļošanas atļaujas saņemšanai. Latvijā viņai ir 
pilnvarotā persona, kuru nav iespējams satik un sa
zvanīt. Pašvaldība jau vairākkārt sūtījusi vēstules 
un mēģinājusi sakontaktēties ar pārvaldnieku, lai 
īpašumi tiktu sakārtoti, bet patreiz bez rezultātiem. 
Pašvaldībai ir doma, lūgt Pāvilostas novada domi 
pieņemt lēmumu par ēku nojaukšanu un izdevumu 
piedzīšanu no īpašnieces.

9. Izskanēja vairāki jautājumi arī par atkri-

tumiem pilsētā un Zaļkalna mežā. Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
uzdeva izpilddirektoram pilsētā izvietot vairākas 
atkritumu urnas, tostarp arī mazajās ielās un ci-
tās Dzintaru ielas šķērsieliņās. Bet par atkritumu 
savākšanu Zaļkalna mežā, domes priekšsēdētājs 
sazinājās ar a/s „Latvijas valsts meži” Kurzemes 
nodaļas pārstāvjiem par atkritumu savākšanu.

10. Jūrmalā vajadzētu vairāk soliņu un atkri-
tumu urnu!

Atbildi sniedza Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: par to jau ir pa
domāts, jo pilsētā no vētrā nolaustajiem kokiem 
jau tiek gatavoti soliņi un atkritumu urnas no
vietošanai pludmalē. Soliņus un atkritumu urnas 
no pludmales aizvedīs laicīgi, pirms rudens vētru 
iestāšanās, lai tos nesabojātu un neieskalotu jūrā.

11. Kāpēc tika nozāģēti ceriņi pie Dzintaru 
ielas 103 mājas un kultūras nama?

Atbildi sniedza Pāvilostas novada pašvaldības 
parku dārzniece Gunita Vērniece: ceriņi pie Dzin
taru ielas 103 mājas tika nozāģēti ar mājas pār
valdnieces atļauju. Tas tika darīts, jo apdraudēja 
bērnu un pieaugušo drošību, pie ceriņiem šķērsojot 
Dzintaru ielu, lai dotos uz skolu. Dzintaru iela tajā 
vietā bija nepārredzama, bet  bērni mēdza lielā āt
rumā ar velosipēdiem traukties tur pāri. Vairākas 
reizes tur izveidojušās bīstamu avāriju situācijas. 
Par ceriņiem pie kultūras nama – vecie ceriņu krū
mi tika nozāģēti, lai veidotos jaunas, kuplas un 
skaistas atvases.

12. Kad Pāvilostas vecajā ciemā tiks izveidota 
publiskā pirts, kur vecā ciema iedzīvotājiem no-
mazgāties un varbūt arī veļu izmazgāt?

Atbildi sniedza Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: nav tā, ka ne
būtu pilsētā publiski pieejamas vietas, kur nomaz
gāties un izmazgāt drēbes. Piemēram, ļoti labas 
dušas ir gan Pāvilostas pašvaldības ēkas otrajā 
stāvā blakus bibliotēkai, gan Pāvilostas komunāla
jā uzņēmumā. Arī vecajā ciemā ostas ēkā ir pirts 
un veļasmašīna. Priekšsēdētājs apņemās sazināties 
ar ostas pārvaldnieku Ronaldu Griškēviču par pirts 
pieejamību, darba laikiem un izcenojumiem, kā 
arī noskaidrot, kāds būtu izcenojums veļasmašīnas 
izmantošanai! Aprīļa numurā „Pāvilostas Novada 
Ziņas” tiks publicēta visa informācija par Pāvilos
tas pilsētā publiski pieejamajām mazgāšanās vie
tām. 

 Sapulces izskaņā domes priekšsēdētājs patei-
cās iedzīvotājiem par sapulces apmeklējumu un 
jautājumiem, kā arī novēlēja priecīgus tuvojošos 
svētkus!

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Iedzīvotāju sapulce Pāvilostā

Projekta „Izzināsim un baudīsim 
„Dvēseles veldzes dārzu” 

Ziemupē” norise
Turpinām realizēt projektu „Izzināsim un baudīsim „Dvēseles veldzes dārzu” Ziemupē” 

(Nr. 5.2./2014-79), kuru finansē Borisa un Ināras Teterevu fonds un līdzfinansē Pāvilostas novada 
dome. Nedaudz pastāstīsim par tā aktivitātēm.

Rudens un ziemas laikā ir notikušas dažādas aktivitātes Neredzīgo biedrībā. Cilvēki ar invaliditāti 
mācījās pīt no klūdziņām, apgūt mājturības un saimniecības darbu veikšanas iemaņas. Notika arī 
fiziskās aktivitātes gan biedrībā, gan svaigā gaisā – sportošana trenažieru zālē, nūjošana u.c. Rīkojām 
arī izglītojošās aktivitātes – lekcijas, koncertus un galda spēļu turnīrus u.c. aktivitātes cilvēku 
redzesloka paplašināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Viena no projekta aktivitātēm ir „Dabas un dārza darbi”, kura notika pagājušajā gadā un atkal 
atsāksies šī gada 1. aprīlī. Pagājušajā gadā esam jau paveikuši diezgan daudz, jo katru nedēļu uz 
„Dvēseles veldzes dārzu” brauca brīvprātīgie un projektā iesaistītie cilvēki ar invaliditāti. Šogad 
projekta vadītāja asistentes Vēsmas Cibules un dārznieces vadībā turpināsies apkārtnes uzkopšana, 
augsnes sagatavošana, augu mēslošana, zaru izzāģēšana, stādīšana, sēšana, putnu vērošana, 
klausīšanās u.c. 

Turpināsim iekopt Sajūtu parku, veidot meža takas, garšaugu un „baso pēdu” taku, turpināsim 
ierīkot celiņus ar dažādu segumu, puķu dobes – augstās un zemās, stādīsim daudzgadīgās puķes, 
garšaugus, kopsim zālienu, turpināsim tīrīt parka teritorija, veidosim atpūtas vietas un soliņus. Šīs 
aktivitātes projekta ietvaros šogad turpināsies līdz 31. augustam. 

Aicinām aktīvi iesaistīties centra „Dvēseles veldzes dārzs” izveidē, arī brīvprātīgos gan no 
Liepājas, gan arī no apkārtējiem novadiem. Jūsu līdzdalība un palīdzība mums ļoti noderēs.

Jaunieši gatavojas 
Jauniešu dienām Talsos

Divas Pāvilostas novada  jauniešu koman-
das 21. martā piedalīsies Jauniešu dienās „Bez 
robežām” Talsos. Komandu sastāvos ir jau-
nieši gan no Pāvilostas vidusskolas, gan no 
Vērga les pamatskolas, gan jaunieši, kuri savas 
gaitas novada skolā jau ir beiguši un šobrīd 
studē augstskolā vai strādā novada teritorijā.

Pasākuma tematika šogad ir VALSTIS, ku-
ras katrai komandai piešķīra pēc izlozes prin-
cipa, mūsu jauniešiem tika izlozētas Alžīrija 
un Uzbekistāna.

Šobrīd jaunieši aktīvi gatavo mājas dar-
bus – stilizētus karogus, vienotus saukļus, tēr-
pus – valsts karoga krāsās,   atrakcijas citiem 
„Jauniešu dienas” dalībniekiem, kā arī, katrai 
komandai īpaši jāpiedomā pie komanda pre-
zentācijas laukuma iekārtošanas, kurā jāizvie-
to informācija par pārstāvēto organizāciju un 
izlozēto valsti.

14. martā  visas dienas garumā jaunieši 
kopīgi tikās „Jauniešu istabas” telpās Pāvilostā 
un gatavoja komandas mājas darbus, lai varē-
tu pienācīgi piedalīties Jauniešu dienā Talsos.

Paldies Vērgales pamatskolas direktora 
vietniecei Andai Blūmanei par Vērgales jau-
niešu iesaisti!

Lielu paldies, Pāvilostas novada jaunieši saka 
Pāvilostas novada domei un biedrībai „No idejas 
līdz attīstībai” par finansiālo un materiālo atbal-
stu gatavošanās procesā!

Sintija Spriņģe,  
Pāvilostas novada Jauniešu lietu speciāliste Fo
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PĀVILOSTAS NOVADĀ PIEMIN KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURUS
Padomju Savienības okupācijas režīms savos 50 pastāvēša

nas gados Latvijas vēsturē ir ierakstījis daudzas melnas un tra
ģiskas lappuses. 1949. gada 25. marts ir diena, kad arī Pāvilos
tas novadā noliekam ziedus un pieminam mūsu novadniekus, 
kurus bez tiesas sprieduma, bez jebkādiem apsūdzības aktiem 
padomju režīms deportēja uz Sibīriju mūža nometināšanā.

25. martā Vērgales kapos ar Vērgales ev. lut. draudzes mācītā-
ja Emīla Krieviņa uzrunu tika atklāts piemiņas brīdis Komunis-
tiskā genocīda upuru piemiņai, kurš šogad bija emocionāls un 
sirdij tuvs.

Ar aicinājumu atcerēties un pieminēt izsūtītos Latvijas iedzīvo-
tājus, iztēloties tā laika situāciju un ar sapratni izturēties pret visu 
to labo, kas mums ir dots šodien, aicināja Vērgales kultūras nama 
vadītāja Velga Freimane.

Par Vērgales pamatskolas tradīciju nesen ir kļuvusi devītās klases 
skolēnu piedalīšanās 25. marta piemiņas pasākumā. Daži skolēni 
nolasīja dzejoļus izsūtīto piemiņai, bet 9. klases meiteņu vokālais 
ansamblis izpildīja dziesmu „Gauži raud saulīte” un dziesmu „Zeme, 
zeme...” aicinot dziedāt līdzi visus klātesošos. Savukārt Vērgales pa-
matskolas 8. klases skolniece Anna Done atskaņoja skaņdarbu uz 
akordeona. Vēstures faktus par šo traģisko dienu Latvijas vēsturē 
atspoguļoja Vērgales muzeja vadītāja Mirdza Sīpola. Bet vērgalniece 
Rasma Vērniece īpaši šim pasākumam bija sacerējusi dzejoli, kas ir 
veltījums represētajiem. Dzejolis tapis, nesen noskatoties dokumen-
tālo filmu Latvijas televīzijā par izsūtītajiem.

Represēto piemiņai 
Tikai cilvēkam būt 
Un atvērtu sirdi turēt, 
Kas jūt 
Sava tuvākā sāpes un raizes... 
Ja vajag – 
Dalīt uz pusēm gabalu maizes. 
Atvērtu atmiņu turēt 
Un neaizmirst 
Tās daudzās dvēseles, 
Kurām par agru bij dzist 
Kaut kur Ziemeļu sniegos... 

Tās salauztās dzīves neaizmirst, 
Kurās nerimst pusgadsimta sāpe, 
Kurās joprojām dzīvs jautājums: „Kāpēc?” 
Var jau sacīt – laiks dziedē sāpes – 
Ir jādzīvo tagad un šodien. 
Ja sirdis būs aukstas un cietas,
Var notikt – mēs arī šo ceļu iesim... 
Lai ziedi piemiņas vietās gulst, 
Lai svecīšu gaisma kā sveiciens viņiem, 
Tiem, kuri Latvijai zuda... 
                                               (R. Vērniece)

Pēc ziedu nolikšanas un svecīšu nolikšanas pie piemiņas akmens 
represētajiem, mācītājs E. Krieviņš vēlēja Dieva svētību klātesoša-
jiem, bet devītklasnieki M. Sīpolas un V. Freimanes aicināti devās 
arī pie Mīlētāju kapa kapsētā, kur M. Sīpola izstāstīja vēlreiz jau zi-
nāmo patieso notikumu par zemnieces Annas Lagzdiņas un baro-
na mīlestību, bet V. Freimane aicināja jauniešus atrast un nosargāt 
katram savu mīlestību. 

25. martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, 
Ziemupes centrā atklāja piemiņas zīmi represētajiem Ziemupes 
ciema iedzīvotājiem, kurš jau nodēvēts par gaišo skumju akmeni.

Ideja par piemiņas vietas izveidi pieder bijušajam ziemupnie-
kam, represijās cietušajam, Arvīdam Albertam, kurš savu ierosi-
nājumu vēstules formātā nosūtīja Pāvilostas novada domei. Iero-
sinājums guva atbalstu, arī finansiālu un akmeņkalis Normunds 
Dunkers no Vērgales izveidoja piemiņas zīmi maizes kukuļa formā. 
Kādēļ tieši tā, izskaidro fragments no Arvīda vēstules domei: – „Tajā 
agrā rīta stundā te satikās Nodevība un Labestība. Veikala pārdevēja 
redzot un dzirdot, ka vairākām ģimenēm nav līdzi maizītes, iznesa 
no veikala visu līdz pēdējam kukulītim un vēl arī cukuru, par to 
pēc tam samaksājot ar savu algu. Pārdevēja bija Irma Vitrupa (vēlāk 
Glezere). Lai akmens ir par piemiņu Labai sirdij.” 

Akmeni, no kura veidota piemiņas zīme, N. Dunkers atrada 
Ziem upē un tajā ir iekalti vārdi: „Mēs nedrīkstam aizmirst...” – re-
presētajiem Ziemupes ciema iedzīvotājiem. 

Tālajā 1949. gada 25. martā no Ziemupes uz Sibīrijas attālāka-
jiem apgabaliem izveda 7 ģimenes jeb 18 cilvēkus – Olgu EZERNIE-
CI, Mirdzu EZERNIECI, Aldonu EZERNIECI, Lību HAUSMANI, 
Irmu HAUSMANI, Jorēnu ROZENTĀLU, Emīliju SKUTULI-RO-
ZENTĀLI, Jāni LIMBERGU, Annu LIMBERGU, Jūliju ALBERTU, 
Arvīdu ALBERTU, Imantu ALBERTU, Ilmāru ALBERTU, Jāni AL-
BERTU, Jāni KALĒJU, Billi KALĒJU, Jāni KALĒJU, Imantu GŪT-
MANI. Savukārt 1941. gada 14. jūnijā no Ziemupes izveda 7 cilvē-
kus – Frici Andreju ŠTOKMANI, Līni ŠTOKMANI, Valdu Astrīdu 
ŠTOKMANI, Augustu BRĒDIĶI, Annu BRĒDIĶI, Birutu Annu 
BRĒDIĶI, Kārli KOHU.

No visiem represētajiem šobrīd palikuši vairs tikai četri cilvēki. 
Uz svinīgo pasākumu Ziemupē bija ieradušies trīs – Mirdza Ezer-
niece, Ilmārs Alberts un Arvīds Alberts.

Pēc svinīgā pasākuma visi tika laipni aicināti Ziemupes tautas 
namā uz tēju un īpašu cienastu – siļķu, biezpiena maizītēm un pīrā-
giem, kurus bija sarūpējušas Daina un Skaidrīte. Patīkamā gaisotnē 
aizritēja laiks klausoties represēto ziemupnieku atmiņu stāstus un 
klausoties Vērgales pamatskolas skolēnu dziedātās dziesmas.

Savukārt Pāvilostā piemiņas brīdis 25. martā notika Simtga-
des parkā pie Komunistiskā genocīda upuru piemiņas akmens. 
Piemiņas brīdis iesākās ar Baptistu draudzes mācītāja Denisa Doro-
ņina uzrunu klātesošajiem. Bet Pāvilostas novada pašvaldības me-

todiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja pieminēja 1949. gada 
25. marta deportācijas notikumus, kad  vairāk  nekā 42 tūkstoši 
cilvēki – vīrieši un sievietes spēka gados, sirmgalvji un bērni tika 
izsūtīti uz Sibīriju, no kurienes daudziem nebija lemts atgriezties. 
Izsūtīto vidū bija arī 312 cilvēki no Sakas, Ulmales un Pāvilostas. 
Metodiķe aicināja atceroties šodien savus tautiešus, gan savus tu-
viniekus, gan personīgi piedzīvoto  katram savā sirdī meklēt to pie-
došanu, kas dotu spēku tikt pāri šiem padomju režīma nežēlīgajiem 
nodarījumiem.

Uz piemiņas brīdi Pāvilostā bija sanākuši gan tie, kuri paši pie-
dzīvojuši deportācijas šausmas, gan viņu tuvinieki, kā arī jaunā pa-
audze, kura vēlējās vairāk uzzināt par tā laika notikumiem.

Pēc piemiņas brīža pie Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas akmens Pāvilostas kultūras namā ikviens bija aicināts uz sil-
tu tēju un cepumiem, kā arī noskatīties režisores Dzintras Gekas 
2014. gada dokomentālo filmu „Kur palika tēvi?”.

Vita Braže un Marita Kurčanova

Kurzemes plānošanas reģions, laika posmā no 2015. gada 
16. līdz 18. martam, organizēja labās prakses apgūšanas brau-
cienu uz Lietuvu, lai iepazītos ar Ukmerģes rajona pašvaldības 
pieredzi par darba organizāciju pašvaldībā un tikko notiku-
šo tiešo pašvaldību vadītāju vēlēšanu norisi un rezultātiem. 
Ukmer ģes reģiona teritorijā ietilpst 10 pilsētas, un iedzīvotāju 
skaits ir nedaudz virs 22 tūkstošiem. 

Braucienā piedalījās pārstāvji no 13 Kurzemes reģiona paš-
valdībām, pašvaldību vadītāji, vietnieki, kā arī attīstības un 
projektu nodaļas vadītāji. Brauciena mērķis bija iepazīties ar 
pašvaldības pieredzi ikdienas darbu organizēšanā, atbildībā, 
pārvaldes modeli pašvaldību un reģionālā griezumā, kā arī 
investīciju piesaisti pašvaldības sakārtošanā un problēmjautā-
jumu risināšanā.

Delegācija tikās ar Ukmerģes rajona pašvaldības mēru 
Vydas Paknys, vicemēru Rolandu Janickas, pašvaldības ad-
ministratīvo direktoru Stasys Jackūnas. Tikšanās piedalījās 
arī rajona pašvaldību padomes pārstāve Klavdija Stepanova, 
Finanšu nodaļas vadītāja Vida Butkevičienė, stratēģiskās attīs-
tības un investīciju nodaļas vadītāja Rima Boškevičienė, Izglī-
tības un sporta departamenta vadītāja Dale Steponavičienė, kā 
arī kultūras un sabiedrisko attiecību departamenta speciāliste 
Violeta Širmenio. 

Vizītes laikā delegācija tika iepazīstināta ar tikko notiku-
šajām tiešajām pašvaldību vēlēšanām, kas šādā veidā notiek 
pirmo reizi Lietuvā. Kā atzina pašvaldību pārstāvji no Lietu-
vas, tiešās vēlēšanas vairākās Lietuvas pilsētās ir ieviesušas bū-
tiskas izmaiņas un par pašvaldību vadītājiem ir izvirzītas arī 
personas, kuras iepriekš nav darbojušās politikā. Delegācija 

iepazinās ar rajona pašvaldību atbildību un veicamajām funk-
cijām. Diskutējot par izglītības jautājumiem, Ukmerges rajona 
pašvaldības kolēģi informēja, izglītības sistēma tiek finansēta 
pēc principa „nauda seko skolēnam” un nekādi savstarpējie 
norēķini starp rajonu pašvaldībām, kā tas šobrīd notiek Lat-
vijā, nav. Līdzīgi kā Latvijā, arī Lietuvā, tostarp arī Ukmerģes 
rajona pašvaldībā, skolēnu skaits nemitīgi samazinās. Pēdējo 
5 gadu laikā Ukmerges rajonā skolēnu skaits ir sarucis aptuve-
ni par 1200 skolēniem, līdz ar to arī notiek skolu optimizēšana, 
atsevišķas mazākās skolas pārveidojot par filiālēm. Ukmerges 
rajona pašvaldībā mazākā skolā mācās ap 60 skolēniem.

Sabiedriskā transporta un skolēnu pārvadājumus rajona te-
ritorijā organizē rajona pašvaldība, un tas tiek dotēts no valsts 
budžeta, turpretī starppilsētu pārvadājumi Lietuvā ir pilnībā 
nodoti privāto uzņēmēju pārziņā un no valsts netiek dotēti.

Līdztekus delegācijas pārstāvji tiks iepazīstināti ar paveikto 
pilsētas sakārtošanā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugsti-
nāšanā ES struktūrfondu 2007.–2013. g. plānošanas perioda 
ietvaros, kur pašvaldība kopumā ir īstenojusi/īsteno 112 pro-
jektus, piesaistot aptuveni 40 milj. EUR lielu finansējumu. 

Delegācija kopā ar pašvaldības pārstāvjiem apmeklēja vec-
pilsētu, Ukmerģes ģimnāziju, tehnoloģiju un biznesa skolu, 
klātienē iepazīstoties ar fondu ietvaros paveikto, kā arī pārru-
nājot nākotnes plānus un ieceres. 

Vizītes laikā tika iegūta vērtīga pieredze pašvaldību jautā-
jumu kārtošanā, kā arī iegūti kontakti jaunas sadarbības vei-
došanai.  

„Kurzemes plānošanas reģions”
sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Ivanovska

Deputāti izsaka savu vērtējumu
19. martā pēc komiteju sēdēm Pāvilostas novada domes deputāti tika ai-

cināti aplūkot Pāvilostas novada bērnu zīmējumu izstādi „Pāvilostas novads 
2030. gadā”, kas tapusi saistībā ar Pāvilostas novada attīstības stratēģijas izstrādi.

Pāvilostas novada attīstības stratēģijas izstrāde tiks papildināta ar 63 nova-
da bērnu zīmējumiem, kuros jaunā paaudze attēlojusi, kādu saredz Pāvilostas 
novadu 2030. gadā. Darbu ir vairāk nekā vietas dokumentā, tāpēc izvēlētas 
tiks tikai 9 veiksmīgākās idejas, kuras iekļaus jaunajā attīstības stratēģijā.

Bērni savos zīmējumos izteikuši vēlmi Pāvilostas novadā pēc 15 gadiem 
redzēt gan akvaparku, augstceltnes, gan jaunus muzejus, Wi-Fi pieejas punk-
tus un tualetes, sporta deju skolu, velotrasi, kā arī lielu zoodārzu, daudz veika-
lu, glābšanas bāzi, pili vai muižu utt. Bet ir arī tādi zīmējumi, kur mazie pāvil-
ostnieki izteikuši vēlmi neko nemainīt Pāvilostā, jo tā arī šobrīd ir ļoti skaista.

Zīmējumu izstāde Pāvilostas bibliotēkā bija skatāma līdz Lieldienām, bet 
pēc tam tā būs aplūkojama Vērgalē.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: M. Kurčanova

Kurzemes pašvaldību pārstāvji  
iepazīst kaimiņvalstu pieredzi

(No kreisās) I. Alberts, M. Ezerniece un Ziemupes piemiņas zī-
mes idejas autors A. Alberts.
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Dzimusi Sibīrijā – Zenta Stieģele (dzim. Rudzīte) 02.12.1953.
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Lieldienu prieks, kas sakņojas mīlestībā
Sveicu visus Pāvilostas novada ļaudis gaišajā un līksmajā Lieldienu laikā!

Mums ir pierasts, ka Ziemsvētki ir tāds mierīgs un priecīgs laiks, kuru pavadām ģimenes un sev 
tuvu cilvēku lokā. Tomēr Lieldienas ir vēl priecīgāki, vēl līksmāki svētki, kurus svinam ne tikai dažu, 
bet veselu 40 dienu garumā – no Lieldienu rīta līdz Kristus Debesbraukšanas dienai.  Šis svētku laiks 
parāda, ka baznīcā ir ne tikai atturība un gavēnis, bet arī līksme, prieks un gaviles. Ir zināms teiciens: 
Kas labi strādā, tas labi atpūšas. Visi, un īpaši tie, kuri ir apzinīgi gatavojušies šiem augstajiem svētkiem, 
tagad tos var kārtīgi nosvinēt.

Dažkārt cilvēki cīnoties ar dzīves grūtībām tā nogurst un pazaudē dzīvesprieku, ka sāk justies 
vientuļi, visu atstāti. Šīs dvēseles skumjas var būt tik lielas, ka mums sāk likties, ka visi no mums 
ir novērsušies, tajā skaitā arī Dievs. Lieldienu vēsts atklāj to, ka Viņš mūs nav atstājis, bet patiesībā 
ir ļoti pievērsts, ļoti ieinteresēts katra mūsu dzīvē, katra mūsu liktenī. Dievs to apliecina, kļūstot 
par cilvēku, nostājoties mums blakus dzīves izaicinājumos un pārbaudījumos. Viņš izdara visu, lai 
cilvēks varētu atjaunot savas pārtrūkušās attiecības ar savu Radītāju.  Tas ir iemesls patiesai līksmei 
un gavilēm.

Kāds baznīctēvs ir atstājis mums sekojošu atziņu: „Ir tikai viena lieta, ko Visspēcīgais Dievs nevar iz-
darīt šajā pasaulē – likt cilvēkam otru mīlēt.” Šie vārdi norāda uz cilvēka virsuzdevumu un atbildību šajā 
pasaulē – mums ir dota dzīve, lai mēs varētu iemācīties mīlēt.  Mīlestība ir augsts un liels vārds, ko ik-
dienā nereti lietojam vietā un nevietā. Īsta mīlestība nekad nav lēta. Tā ietver gatavību sevi aizliegt otra 
dēļ, gatavību piedzīvot ciešanas un sāpes. Mēs zinām, ka sirds visvairāk sāp par tiem, kurus mēs mīlam.  

Apustulis Jānis saka, ka nav lielākas mīlestības, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. 
Jēzus Kristus atdod savu dzīvību pie Krusta mūsu dēļ,  parādot visaugstākās mīlestības piemēru. Tas ir 
aicinājums ikvienam, upurēt citu labā mīlestības dēļ, kaut ko no sava laika, no rocības, no iespējām. Tā  
mēs katrs savā mērā un briedumā piepildām šo Dieva iedibināto augsto mīlestības bausli.

Kristus krusta nāve un augšāmcelšanās mums parāda, ka neskatoties uz visu, ko mēs šajā pasaulē 
darām, Dievs nav mūs atmetis. Vēl vairāk – Viņš mums uzticas. Dievs mums dod šo īpašo iespēju savā 
dzīvē iemācīties mīlēt, un tās nobeigumā, Kristus augšāmcelšanās spēkā, iemantot mūžīgo dzīvi. Kad šī 
vēsts  tiek ne vien dzirdēta, bet arī  sadzirdēta, tad tā aizskar mūsu esamības dziļumus un sirdis piepilda 
ar patiesu Lieldienu prieku. 

Cilvēks ir tās mīlestības summa, ko savā dzīvē ir saņēmis un devis. Lieldienu notikums mūs aicina 
atsaukties Dieva mīlestībai un, raugoties uz Kristus dzīvi, pašiem kļūt par gaismas nesējiem šajā pasau-
lē, tā iemantojot daļiņu no mūžības. 20. gs. Gruzijas svētais arhimandrīts Gabriels pravietiski ir teicis: 
„Pēdējos laikos ticība ies mazumā, lūgšana kļūs vāja, vienīgais, kas cilvēkus glābs – mīlestība.” 

Lieldienas mums vienmēr atgādina par pateicību, kas ir augsne, kurā izaugt kaut kam īstam un pa-
tiesam. Cilvēkam dotā dzīve  ir žēlastības laiks. Salīdzinājumā ar mūžību, tā ir ļoti īsa. Pateiksimies Die-
vam par katru dienu, ko Viņš ir devis, un nodzīvosim to tā, it kā no tās vienīgās būtu atkarīga visa mūsu 
nākamība. Svētīgs ir cilvēks un laimīga ir tauta, kura pienes pateicību. Tā arī saņem svētību no Dieva. 

Kristus Augšāmcelšanās svētki ir vislielākais prieks! Tāpēc baznīcā jau no pirmajiem gadsimtiem 
ir saglabājies līksms sveiciens ar atbildi, ko lieto visa Lieldienu laika garumā – Kristus ir augšāmcēlies!  
Patiesi augšāmcēlies!

2015. gada Kristus augšāmcelšanās svētkos
Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila draudzes mācītājs

Andris Brikšķis

Pāvilostas novada dome aicina
Pāvilostas pilsētas pašvaldību iestāžu vadītājus pieteikt godināšanai 

Pāvilostas pilsētas svētkos, 16. maijā, 
savus iestāžu darbiniekus apaļajās darba jubilejās, 

kuri jūsu iestādē nostrādājuši 20, 30, 40 un 50 gadus!
Lūdzam pieteikt līdz 24. aprīlim, norādot iestādi, sveicamā darbinieka vārdu un uzvār-

du, pašreizējo amatu un darba stāžu. Lūgums iesūtīt arī nelielu aprakstu 
par izvirzīto darbinieku (3–4 teikumi).

Papildus informācija pa tel. 28624644, 28254898, 63484563 
vai e-pastu info@pavilosta.lv.

Publiskās mazgāšanās vietas Pāvilostas pilsētā
  „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 

Adrese: Stadiona ielā 8, Pāvilosta
Tālrunis: 63498236, 26412942
Apkures sezonas laikā dušas pieejamas visu diennakti, pārējā laikā
no plkst. 8:00–16:00. Samaksa vienai personai – 0,71 EUR.

     Dienas atbalsta centrā „Krams” no š. g. 1. jūlija
 Adrese: Stadiona ielā 6, Pāvilosta
 Katru darba dienu no plkst. 15:00–17:00

Nr. p. k. Pakalpojums Mērvienība Cena EUR
1. Veļas mazgāšana 1 cikls 

1.1. Trūcīgajām ģimenēm 2 × mēnesī bezmaksas
1.2. Daudzbērnu ģimenes 4 × mēnesī bezmaksas
1.3. Daudzbērnu ģimenes 0.70
1.4. Trūcīgām personām 1.40
1.3. Invalīdiem, pensionāriem 1.40
1.4. Pāvilostas novada deklarētajām un faktiski 

dzīvojošām personām
1.40

Publiskās mazgāšanās – pirts pakalpojumi vecajā Pāvilostas pilsētas daļā ostas pārvaldes ēkā 
pirts krāsns bojājumu dēļ šogad nebūs iespējama. Ostas pārvalde plāno nākamā gada budžetā 
paredzēt līdzekļus pirts krāsns remontam un telpu sakārtošanai.

MĀSIŅ, LŪDZU ATSAUCIES !
Ar internacionālā  raidījuma „GAIDI MANI” („ŽDI MEŅA”) starpniecību  tuvinieki  mek-

lē  Latvijā  savus radiniekus. Tiek meklēta meitene vārdā Solvita, kura dzimusi 1991. gadā.  
Viņu meklē māsa Anosova Kristīne Sergeja m. Viņa raksta: „Mans tēvs Anosovs Sergejs laikā 
no 1988.–1990. gadam dienēja Latvijā par robežsargu. Dienesta laikā viņs iepazinās ar meite-
ni vārdā Anita. Neilgi pēc tam manu tēvu pārcēla  uz citu posteni, kurš atradās blakus bākai,  
kuru sauca Akmeņrags. Arī pēc tam, kad manu  tēvu pārcēla, viņi turpināja satikties. Tēvam 
beidzās dienests, viņi vēl satikās stacijā un mans tēvs aizbrauca mājās uz Krieviju. Anita bija 
atbraukusi ciemos 1990. gada beigās. Tā sanāca, ka mans tēvs 1991. gadā apprecējās ar citu 
sievieti. Kāzu priekšvakarā tēvs uzzināja, ka Anita gaida bērniņu.  Kāzas vairs atlikt nevarēja. 
Kad man palika 18 gadi, tēvs man visu izstāstīja, ka Latvijā man esot vecākā māsa. Visas fo-
togrāfijas un adreses, kuras tēvs glabāja, sadega ugunsgrēkā 2010. gada vasarā. Tā kā ģimenē 
es esmu viena, es ļoti gribēju atrast  savu vecāko māsu. Ļoti lūdzu palīdziet  man  viņu  atrast!”

Pāvilostas novada iedzīvotāji, varbūt kāds zina šos pieminētos cilvēkus vai stāstu. Nebū-
sim  vienaldzīgi pret bērnu  lūgumu satikt vienam otru.

Ja Jums ir zināms, kur varētu meklēt minētos cilvēkus, vai arī viņi paši atpazina rakstī-
to, lūdzu zvanīt raidījuma „GAIDI MANI” volontierim Mārtiņam Ziebergam pa telefonu 
29923833.

Šī gada 30. aprīlī plkst. 16:00 Ziemupes tautas namā notiks informatīvā sanāksme 
par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu dabas liegumam „Ziemupe”. Plā-
nu izstrādātā Latvijas Dabas fonds (Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011, tālr. 67830999,  
www.ldf.lv) Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā Norvēģijas finanšu instrumenta 
līdzfinansētā projekta „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritori-
jas plānojumā” ietvaros. Tikšanās laikā tiks pārrunāti dabas lieguma izveides mērķi, tā 
vērtības, aizsardzības un apsaimniekošanas problēmas, kā arī dabas aizsardzības plāna 
izstrādes procedūra, termiņi, plānotie pētījumi un iespējas plāna izstrādes procesā līdz-
darboties. Aicināti visi interesenti!

No 22.–29. 
martam Vērgales 
bērnudārza No 

22.–29. martam Vērgales bērnudārzā „Kastanītis” četras skolotājas viesojās Ungārijā, 
Ajkas pilsētas Patakparti bērnudārzā. Ungārija mūs sagaidīja ar pavasarīgu elpu, siltu 
un saulainu laiku un plaukstošiem pavasara ziediem. Ajka ir Ungārijas pilsēta ar 30 
tūkstošiem iedzīvotāju apmēram 150 km uz DR no Budapeštas. Pilsētā ir 7 bēr nudārzi 
– mēs ciemojāmies vienā no tiem – Patakparti. Tas bija vidēja lieluma bērnudārzs ar 

150 audzēkņiem sešās grupiņās. Divās grupiņās, tāpat kā pie mums, tiek apmācīti 5–6 ga dīgie bērni, 
pārējās 4 grupiņās uzturas jaukta vecuma bērni. Katrai grupiņai ir tikai viena liela telpa, kur mācās, ēd 
un arī guļ. Diendusai telpā galdi tiek sabīdīti gar telpas malām un tiek izvietotas saliekamās gultas jeb kā 
kādreiz tās sauca „raskladuškas”. Blakus esošajās garderobītēs vienā skapītī draudzīgi sadzīvo divi bērni. 
Interesanti, ka ungāru bērnudārzā, tāpat kā Rumānijā, tā arī neieraudzījām klavieres vai kādu citu mūzi-
kas instrumentu. Viņiem katrā mācību telpā ir dators un bērni dzied un dejo fonogrammu pavadījumā. 
Arī tādas aktu zāles, kā mūsu bērnudārzā, viņiem nebija, toties viņi varēja lepoties ar sporta zāli, kur 
bez sportiskām aktivitātēm notiek arī nodarbības suņu terapijā. Lai savā dzīvē bērni varētu saprasties ar 
kurlmēmiem cilvēkiem, viņiem māca zīmju valodu. Apkārt bērnudārzam, tāpat kā pie mums, bērniem 
ir ierobežota teritorija, kurā ir rotaļu laukumi. Lai arī telpas bija mājīgas, rotaļlietu daudz, mums šķiet, 
ka mūsu bērniem tomēr ir labāki sadzīves apstākļi.

Ungāri ir ļoti atvērti, draudzīgi un sirsnīgi cilvēki. Mājnieki bija padomājuši par visiem sīkumiem, 
lai tikai mēs, ciemiņi, justos labi un komfortabli. Mūs, draudzīgi mājot, trīs bērnudārza pārstāves 
sagaidīja jau Budapeštas lidostā un viss kolektīvs, bērnus ieskaitot, iznāca no mums atvadīties prom-
braukšanas rītā. Un kur tad visas radošās darbnīcas, izglītojošās ekskursijas un diskusijas partneru 
starpā! Tikšanās programma bija pārdomāta un labi organizēta. Partneru uzdevumi šajā reizē bija 
divi – izveidot kopīgu SVID analīzi, kas atspoguļotu visu dalībvalstu stiprās un vājās puses vizuā-
lās mākslas apgūšanā un dalīties pieredzē ar bērnudārzā izmantotajām metodēm vizuālajā mākslā. 
Diskusijas par SVID analīzi bija sarežģītas valodas barjeras dēļ. Bet ņemot talkā tulkus, mīmiku un 
žestus varējām vienoties par kopīgo variantu. Otrs uzdevums, kur varēja runāt mākslas valodā, veicās 
daudz labāk. Katras valsts delegācija bija atvedusi līdzi bērnu darbu paraugus, iepazīstināja mūs ar 
tiem, pastāstīja kā top šādi darbi. Bulgāri pat noorganizēja radošo darbnīcu – visi projekta dalībnieki 
darināja no papīra dažādas skaistas lietas. Arī mēs bijām paņēmuši līdzi vairāk kā 30 dažādu tehniku 
bērnu darbus. Katram darbam bijām izveidojuši īsu izmantotās metodes aprakstu angļu valodā. Ar 
mūsu bērnu darbiem un kolāžām, kurās redzams, kā daļa no darbiem tapuši, varēsiet iepazīties pro-
jekta mājaslapā www.acttogether-becreative-1.mozello.lv. 

Daudzas skaistas vietas un lietas vēl ilgi paliks mūsu atmiņā pēc šī brauciena – Herendas porcelāns, 
Balatona ezers, Donava, čardašs, lavandas smarža, sirsnīgie un smaidīgie ungāri, Budapešta ar saviem 
tiltiem un naktī izgaismotajām ēkām... Un vēl un vēl... Daudz skaistu iespaidu un emociju. Paldies mūsu 
projekta partneriem ungāriem par sirsnīgo sagaidīšanu un uzņemšanu! Tagad no 14.–19. jūnijam visus 
projekta partnerus gaidīsim ciemos Latvijā!

Iestādes vadītāja Gaida Akerfelde

                      Erasmus+programmas projekta
                      „Act  together – be creative”
                      dalībnieku tikšanās Ungārijā

Ungārijā  ciemojās (no kreisās) jaunākās  grupiņas  skolotāja  Sanita, metodiķe  Aija, mākslas  pul-
ciņa  vadītāja  Agnese  un  bērnudārza  vadītāja  Gaida. 
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AKTUALITĀTES MŪZIKAS SKOLĀ
Pāvilostas pašvaldības izstāžu zālē 2015. gada 9. martā rokdarbnieču 

un audēju izstādes „Čaklās rokas” atklāšanā piedalījās 2. klases ģitāristi 
G. Brūklis, E. Kiričenko un akordeonists M. Lazukins skolotājas A. Ķikutes 
vadībā.

Šī gada 13. martā Pāvilostas Mūzikas skola 
piedalījās festivālā „Deju mozaīka”, kas notika 
Liepājas pilsētas 2. Mūzikas skolā. 

Mūsu skolu pārstāvēja: klavieru ansamblis – 
4. klases audzēknes Sanija Monta Brēdiķe un Elīna 
Miltiņa (skolotāja Ingūna Venena) un 6. klavieru 
klases audzēkne Sanija Bērziņa (skolotāja Jeļena 
Doroņina). 

Festivāla dalībniekus no Saldus, Vaiņodes, Lie-
pājas, Priekules, Pāvilostas un Nīcas ļoti silti sveica 
Liepājas pilsētas 2. Mūzikas skolas direktore Aiga 
Tiltiņa, uzsverot, ka mēs visi esam sanākuši šeit, lai 
atzīmētu ikkatra bērna stiprās puses, nevis lai kri-
tizētu. Viņa pateicās gan audzēkņiem, gan pedago-
giem par ieguldīto darbu. 

Dienas kārtība bija tiešam raiba – kā mozaīka, jo 
audzēkņi varēja piedalīties mākslinieces Zanes El-
termanes zīmēšanas nodarbībā un deju stundā skolotājas Ināras Ļisovas vadībā, kamēr pedagogi 
klausījās komponistes Ilzes Arnes lekciju. 

Visi sniegumi koncerta laikā bija ļoti interesanti. Komponiste I. Arnē brīnījās, cik sarežģītas un 
nopietnas bija izvēlētās programmas. Mums arī ir gandarījums par to, ka mūsu bērni ir saņēmuši 
atzinības rakstus: Sanija Monta Brediķe un Elīna Miltiņa par „Labāko Polkas izpildījumu” un Sa-
nija Bērziņa par „Labāko Menueta izpildījumu”.

Skolotāja Ingūna Venena sacījusi, ka ar prieku jau ceturto gadu piedalās šādā festivālā, jo viņai 
ļoti patīk labvēlīgā atmosfēra kāda tur mājo. 

Jeļena Doroņina

Saldus mūzikas skolā 25. martā notika jau X Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instru-
mentu nodaļu audzēkņu konkurss „Sol-Re-La-Mi”. 

Šogad dalībnieki pieda lījās 
no Nīcas, Vaiņodes, Em. Meln-
gaiļa Liepājas, Ventspils, Saldus, 
Nīgrandes, Engures, E. Vīgnera 
Kuldīgas, Skrundas, Aizputes 
mūzikas skolām. Kopumā dalīb-
nieku skaits šogad bija neparasti 
liels – 50  audzēk ņu. Pāvilostas 
Mūzikas skolu pārstāvēja 2. kla-
ses audzēkne Gabriela Vagotiņa-
Vagule, kura ieguva 1. vietu, bet 
4. klases audzēknei Alisei Alek-
sandrai Griškēvičai  – atzinība.   
Konkursantus vērtēja žūrija no 
Rīgas – Terēze Zīberte-Ijaba, Li-
gita Zemberga, Inese Štrāle. 

Novēlu abām meitenēm iz-
turību nākamajā K.  Ferdinanda 
Amendas II Starptautiskajā mū-
zikas skolu stīgu instrumentu in-
dividuālo izpildītāju un ansam-
bļu konkursā Talsos 11. aprīlī.

Vijoļspēles skolotāja 
Dace Bērzniece

APRĪĻA MĒNESĪ:
11.04. Skolotāja Dace Bērzniece ar audzēkņiem  piedalīsies K. F. Amendas II Starptautis-

kajā MS stīgu instrumentu izpildītāju konkursā Talsos.
25.04. Liepājas reģiona mūzikas skolu jauno vijolnieku  koncerts-festivāls Liepājā „MĒS 

ESAM UN BŪSIM TIE LABĀKIE…” 
27.04. Mācību koncerts Mūzikas skolā.

Vidusskolā aizvadīta mājturības 
un tehnoloģiju olimpiāde

2015. gada 12. martā mūsu vidusskolā norisinājās Pāvilostas novada atklātā mājturības un tehnoloģiju 
olimpiāde 5.–6. klašu komandām. Katru skolu pārstāvēja viena komanda, divas meitenes un divi zēni, Grobi-
ņas pamatskolu divas. Kopā olimpiādē piedalījās 17 komandas no 16 skolām. Olimpiādes uzdevumu un dalīb-
nieku sagatavošanā bija iesaistījušies 30 mājturības un tehnoloģiju skolotāji no Aizputes, Grobiņas, Priekules, 
Nīcas un daudzām citām bijušā Liepājas rajona skolām. No metodikas viedokļa olimpiādes norise bija orga-
nizēta pēc „staciju” prin-
cipa, katram uzdevumam 
noteikts laika limits – 8 
minūtes, viena minūte 
atvēlēta rotācijai.   Labu 
garastāvokli un možu 
garu rotācijas mirkļos pie 
skaņu pults nodrošināja 
mūsu skolas 8. klases skol-
nieks J. Štokmanis. 

Kopā skolēniem bija 
jāveic 17 uzdevumi, lai 
arī reāli tie bija sagatavo-
ti ar rezervi, ja gadījumā 
mainās komandu skaits. 
Dažām mācību iestādēm 
bija problēmas nokļūt 
Pāvilostā, tādēļ arī šāda 
nodrošināšanās. Uzde-
vumi aptvēra sekojošas 
mācību vielas tēmas: ap-
ģērba kultūra (kaklasai-
tes sasiešana, apģērba komplektēšana, aksesuāri, apavu kopšana, krāsu mācība, apģērba etiķete, apģēr-
bu kopšanas speciālo zīmju – piktogrammu atpazīšana), rokdarbi (tamborēšana un adīšana), kulinārija 
(pārtikas produktu marķējums un izmantošanas termiņi, uzturvielas, garšvielas, galda klāšana, vitamīni 
mūsu ikdienā, Latvijas zāļu tējas), tehniskās grafikas 
pamati (telpiskā domāšana un izklājumi), kokapstrā-
de (instrumentu atpazīšana un pielietojums, darba 
drošība), kā arī elektroenerģijas ekonomija sadzīvē. 
Katrs pedagogs arī laboja paša izveidoto uzdevumu.

Olimpiādes ieceres pamatā ir ļoti veiksmīga ideja, 
jo konkrētajam vecuma posmam tie ir pirmie mā-
cību gadi, apgūstot mājturību un tehnoloģijas kā 
dalītu mācību priekšmetu (zēni un meitenes apgūst 
atsevišķi). Turklāt šī olimpiāde notiek ne jau pirmo 
gadu, un katru gadu citā skolā, pēc jaunā iedalījuma 
novados, arī citā novadā. Pagājušajā gadā olimpiāde 
notika Nīcā, šogad bija pienākusi mūsu kārta olim-
piādes organizēšanai.

Runājot par rezultātiem, šogad visveiksmīgāk 
olimpiādē nostartēja Pāvilostas vidusskolas koman-
da – Adīne Gūtmane, Sanija Bērziņa (6. klase), Alek-
sandrs Protopovičs un Toms Roberts Biģelis (5. kla-
se), godam izcīnot 1. vietu (skolotāji I. Vīgante un 
A. Paipa). Domājams, uzcītīgā gatavošanās, pašmāju 
sienas un jūras spirgtais gaiss deva savu ieguldījumu 
mūsu bērnu produktīvai motivācijai. 2. vietā, par 
dažiem punktiem atpaliekot, ierindojās Aizputes 
vidusskolas komanda, trešajā vietā – Durbes vidus-
skolas komanda, Grobiņas pamatskolas 2. koman-
da, Vaiņodes vidusskolas un Vērgales pamatskolas 
komandas. Gribas arī apsveikt mūsu novadniekus – 
Vērgales pamatskolas komandu – Elīnu Miltiņu 
(5. klase), Paulu Pelnēnu, Kristeru Aploku un Haraldu Mucenieku (6. klase) (skolotāji V. Jegoruškina un 
A. Paipa), jo īpaši tādēļ, ka daļu uzdevumu komanda veica nepilnā sastāvā!

Šī materiāla izskaņā vēlamies izteikt lielu, lielu paldies visam Pāvilostas vidusskolas kolektīvam, sākot 
no administrācijas un beidzot ar tehnisko personālu, jo bez viņu aktīva atbalsta, nebūtu iespējams veik-
smīgi noorganizēt šo pasākumu, kā arī paldies Pāvilostas novadpētniecības muzeja kolektīvam un „Pāvil-
ostas laivu” pārstāvim Ģ. Vagotiņam-Vagulim par mūsu skolas viesu iepazīstināšanu ar pilsētas vēsturi un 
tūrisma iespējām Pāvilostā.

Pāvilostas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāji –  
Inta Vīgante un Andris Paipa 

Pāvilostas vidusskolas komandas pārstāves Sa-
nija Bērziņā (6. kl.) un Adīne Gūtmane (6. kl.). 
Skolotāji – Inta Vīgante un Andris Paipa.

Vērgales pamatskolas skolēnu komanda –  Paula Pelnēna (6. kl.), Elīna Mil-
tiņa (5 . kl.),  Kristers Aploks (6. kl.), Haralds Mucenieks (6. kl.). Skolotāji – 
Vija Jegoruškina un Andris Paipa.

Marta mēnesī Vērgales pamatskolā norisinājās volejbola sacensības starp vecāko klašu skolēniem. Starp 
klasēm sīvā cīņā uzvaru iz-
cīnīja 9. klase. Tradicionāli 
Vērgales pamatskolā uzva-
rētāja klase tālāk mērojas 
spēkiem ar skolotāju un 
tehnisko darbinieku ko-
mandu. Šajā cīņā pārlieci-
nošu uzvaru ieguva skolo-
tāju – tehnisko darbinieku 
komanda, kura savukārt 
sacentās ar ciemiņiem – Pā-
vilostas vidusskolas skolēnu 
komandu, gūstot uzvaru arī 
pār viņiem!  

Savukārt marta beigās 
jaunāko klašu skolēni sa-
centās florbolā. 1.–4. kla-
šu grupā godpilno 1. vietu 
iegu va 4. klases komanda.

Vita Braže

Sacensības Vērgales pamatskolā 
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6. martā PII „Dzintariņš” tika pieskandināts ar skanīgām dziesmām, jo notika pasākums „Mums ir 
katram sava dziesma”.

Darba procesā esmu novērojusi, ka bērniem ļoti patīk dziedāt, uzstāties pa vienam vai ar draugu. 
Tāpēc jau otro gadu pirmsskolā „Dzintariņš” notiek dziesmiņu diena. Šajā pasākumā viss notiek pa 
īstam: ir īsti solisti un dueti, katram sava dziesma, katram priekšnesumam sagatavoti uzskates materiāli 
un izveidots vizuālais tēls, ir īsti mikrofoni un skaņu pastiprinošā iekārta. 

Šogad koncertā uzstājās:
Aivis Šilders     (4 gadi) Latviešu t. dz. „Dzenīt’s kala” 
Monta Tumpele un Anna Vanaga  (4 gadi) V. Veideles dziesma „Zaķēni un bērni”
Ērika Ezīte un Madara Padrevica  (4 gadi) D. Robules dziesma „Putras vārīšana”
Adelīna Brūkle    (5 gadi) D. Robules dziesma „Pirkstu skaitīšana”
Daniels Strautiņš un Paula Pētermane (5 gadi) D. Cabes dziesma „Milti put”
Evelīna Krēsliņa un Henrijs Vaskops  (3 gadi) A. Žilinska dziesma „Kaķīts mans”
Laila Anna Horna un Estere Krēsliņa (5 gadi) A. Klāsones dziesma „Saulīte ar zobiņiem”
Reinis Zaļkalns    (5 gadi) Latviešu t. dz. „Bērīt’s manis kumeliņis”
Ģirts Kaņeps un Līva Zamarīte  (5 gadi) L. Saulietes dziesma „Jautrie frizieri”
Sofija Anna Rudzāja   (5 gadi) J. Ķepīša dziesma „Plācenītis”
Alise Spriņģe    (5 gadi) D. Robules dziesma „Sēkliņa” 
Roberts Vērnieks   (5 gadi) V. Siliņas dziesma „Esmu puisis brašs”
Gerhards Vagotiņš-Vagulis   (5 gadi) M. Celmiņa dziesma „Par kārtību”
Evelīna Ozola    (6 gadi) D. Robules dziesma „Lieli, mazi suņi, kaķi”
Simona Padrevica   (6 gadi) S. Silavas dziesma
      „Dziesmiņa par klausīšanu”
Jūlija Šeiko un Elza Eleonora Zariņa  (6 gadi) E. Kasparovičas dziesma „Mēteļpoga”
Valts Entonijs Drišļjuks   (6 gadi) V. Veideles dziesma „Kādā lietainā dienā”
Samanta Zveja    (6 gadi) V. Siliņas dziesma „Lellītes vārda diena”
Ralfs Putniņš un Kristaps Kristofers Vējkājs  (6 gadi) E. Īgenbergas dziesma
      „Pauka un Šmauka dziesma”

Lai pasākums izdotos, būtu interesants un viss noritētu raiti, nepieciešami palīgi.
Šogad par pasākuma vadītāju mums palīgā nāca kuģa kapteinis – Ģirts. Viņš vēlējās nokomplektēt 

dziesmotā kuģa komandu ar drosmīgiem bērniem, kam patīk dziedāt un uzstāties. Pēc pēdējā priekš-
nesuma kuģa kapteinis atzina, ka kuģa komanda ir veiksmīgi nokomplektēta un uz kuģa varēs skanēt 
dziesmas gan par jautriem frizieriem, gan maizes cepšanu un putras vārīšanu, gan dažādiem laika aps-
tākļiem, gan par mums labi pazīstamiem dzīvnieciņiem, par klausīšanu un kārtību, kura jāievēro arī uz 
kuģa.

Jauku pārsteigumu sagādāja mammas no vecāku padomes – Vineta Zaļkalne, Sanita Krēsliņa, Iveta 
Pētermane, Mairita Tumpele, Zane Arāja. Viņas sagatavoja priekšnesumu – „Jautro pavāru” orķestri. 

Pasākuma noslēgumā vadītāja Monta zālē ienesa torti rotātu ar notīm  un sprakšķošām svecēm. Par 
tortes tapšanu pateicamies mūsu pavārēm – Intai un Lāsmai. 

Paldies visiem, visiem, kas ar savu atbalstu un līdzdarbošanos palīdzēja realizēt ideju par dziesmiņu 
dienu Pāvilostas PII „Dzintariņš”.

Pirmsskolas mūzikas skolotāja 
Aija Gertsone

Runas konkursā labi rezultāti
31. martā Liepājā no-

tika Kurzemes novada 
skolēnu skatuves runas 
konkurss. No Pāvilostas 
novada konkursā pie-
dalījās Pāvilostas vidus-
skolas 2. klases skolniece 
Gabriela Vagotiņa-Va-
gule. Viņa izpildīja divus 
darbus – Aspazijas dzeju 
„Balāde” un prozas darbu 
pēc Leona Brieža „Pē-
dējais muļķis”. Gabriela   
iegu va 1. pakāpes diplo-
mu. Konkursam skolnie-
ci sagatavoja skolotāja 
Agrita Valkaša.

Silvija Leja Gabriela ar skolotāju Agritu Valkašu.

Marta mēnesis Pāvilostas 
Mākslas skolā ir pagājis aktīvi darbojoties

Skolas audzēkņi visu mācību gadu gatavojās valsts konkursam. Konkursa tēma šogad „Kustības at-
tēlojums zīmējumā”. Audzēkņi apguva gan jaunas zināšanas, gan izkopa iemaņas kustības attēlojumā, 
strādājot gan plaknē, gan veidojot trīsdimensionālus darbus. Tika izmēģināta roka gan dažādās zīmēša-
nas tehnikās, gan strādājot plastiski – veidojot figūras kustībā un eksperimentējot ar dažādām karkasa 
sistēmām. Darba procesā pārstāvēt skolu tika izvirzītas divas 5. kursa audzēknes no Jūrkalnes – Elizabete 
Priedoliņa un Diāna Šlangena, kuras 17. martā, Liepājas Dizaina un Mākslas vidusskolā, Valsts konkur-
sa II kārtā startēja ve-
cākajā audzēkņu gru-
pā. Audzēknes par 
dalību konkursā saņē-
ma pateicības rakstus, 
bet konkursa laureāti 
tiks apbalvoti 2015. 
gada 24. un 25. aprīlī 
Siguldas Mākslas sko-
lā „Baltais flīģelis”.

Pāvilostas Mākslas 
skola tika pārstāvēta 
arī Grobiņas Mūzikas 
un mākslas skolas or-
ganizētā keramikas 
konkursā „Piedzīvo-
jumi cirkā’’, kura te-
matika neapšaubāmi 
sasaucas ar valsts 
konkursa tēmu, tikai 
ar priekšnosacījumu – kustī-
bu attēlot trīsdimensionālu. 
Skola tika pārstāvēta divās 
vecuma grupās: no 10 līdz 
12 gadiem – Ieva Šlangena un 
Antra Niedoliņa, un no13 līdz 
15 gadiem – Diāna Šlangena 
un Elizabete Priedoliņa. 

Konkursā piedalījās au-
dzēkņi no Priekules, Kalētu, 
Grobiņas, Aizputes, Pāvilos-
tas mākslas skolām, kā arī 
LDMV bērnu mākslas sko-
las. Konkurss risinājās četrās 
vecuma grupās: 1. grupa līdz 
9 gadiem, 2. grupa no 10 līdz 
12 gadiem, 3. grupa no 
13 līdz 15 gadiem un 4. grupa 
no 16 gadiem. Vissīvākā konkurence risinājās starp 2. un 3. grupas dalībniekiem, ne tikai lielā dalībnie-
ku skaita, bet arī meistarības un ideju oriģinalitātes dēļ.

Diāna Šlangena 3. vecuma grupā saņēma godpilno 2. pakāpes diplomu, bet pārējie audzēkņi – pa-
teicības rakstu.

Zane Eniņa, Pāvilostas Mākslas skolas direktore

(No kreisās) Diāna Šlangena un  Elizabete Priedoliņa veidošanas procesā.

(No kreisās) Antra Niedoliņa un Ieva Šlangena keramikas konkursā.

Jauniešu sadraudzības vakars Jūrkalnē
Pēc uzaicinājuma saņemšanas no Jūrkalnes tautas nama vadītājas 20. martā Pāvilostas vidusskolas 

jauniešu grupa devās sadraudzības braucienā ar Jūrkalnes jauniešiem. Jūrkalnes tautas nama vadītāja 
Marita Jēkabsone un Jūrkalnes BJ teātra vadītāja Kristīne Skrulle visus laipni sagaidīja, iepazīstināja ar 
telpām, kurās norisinājās turpmākās aktivitātes. 

Jūrkalnes jaunieši paši saviem spēkiem bija sarūpējuši cienastu viesiem – pat savām rokām rasolu 
pagatavojuši, lai brīvajos brīžos varētu mazināt izsalkuma sajūtu un veldzēt slāpes.     

Pēc atraktīvās iepazīšanās savā starpā organizējāmies konkursam „Popiela”, kurā 8. klases meiteņu 
grupa, kurā bija Liene Šķila, Una Stendze, Krista Ziemele, Kristiāna Šeiko, Samanta Barsukova, ieguva 
skatītāju simpātijas nomināciju.

Pēc atraktīviem Popielas priekšnesumiem jaunieši vienojās kopīgās rotaļās, atrakcijās, karaoke 
dziesmās un raitā dejas solī. Neizpalika arī modes skate ar pašu modelētiem tērpiem no laikrakstiem.

Laiks aktīvi darbojoties paskrēja nemanot, kad jau bija jādodas mājup – nedaudz piekusuši, bet 
laimīgi, iegūstot jaunas idejas sava brīvā laika pavadīšanai un  pozitīvu pieredzi tālākai aktīvai darbībai 
jauniešu vidū.

Marita Rolmane

Foto: M. Kurčanova
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Ciemošanās  Rucavas  „Zvanītājos”
Sestdien, 21. martā, agrā rītā visi, kam interesē latvisko  tradīciju kopšana, kam 

interesē, kā sagaidīt Lielo dienu, kā sveikt Sauli, kāpa autobusā un brauca uz Ru-
cavas pagastu, kur noslēdzās Vērgales  bērnudārza „Kastanītis” rīkotais vecāku un 
bērnu apmācību cikls „Mana tautasdziesma”. 

Lai arī laika apstākļi mūs nelutināja, ar pūpolzariem rokās un skaisti krāsotām 
olām, ar smaidiem sejā vairāk kā 50 lieli un mazi vērgalnieki ieradās Rucavā pie 
Svētavota, lai mazgātu mutes avotā, sauktu Saulīti, ripinātu olas un šūpotos. Un 
protams dziedātu. Paldies šī pasākuma dvēselei Sandrai Aigarei, kura skanīgā balsī 
skandēja latviešu dainas. Mēs visi piebalsojām.

Pēc tam devāmies uz Goda mielastu „Zvanītājos”. Saimnieces gaidīja mūs ar 
karstu tēju, pelēkiem zirņiem un garšīgu mērci. Vēlāk cienāja ar kliņģeri un rau-
sīšiem. Sēžot pie saimes galda, apņēma tāda dīvaina sajūta – te ar apmeklētājiem 
satiekas senais – cimdi, zeķes, tautas tērpi, stelles, vecs drēbju skapis, māla trauki. 
Zemi griesti un manteļskurstenis. Tas viss tiek saglabāts, lai būtu ko parādīt jau-
najai paaudzei.

Pasākuma noslēgumā apmeklējām Rucavas Tautas instrumentu muzeju. Bērni 
varēja iepazīties ar dažādiem neredzētiem instrumentiem, pat tādiem, kam mēs 
pieaugušie nezinājām nosaukumus. Interesantākais, ka muzeja dvēsele Jānis prot 
spēlēt visus instrumentus, kas glabājas šajā krātuvē. Redzējām pat patafonu. Un 
tas skanēja!

Noguruši, bet laimīgi atgriezāmies mājās. Gan jau katrā no mums būs aizķēries 
kaut kas latvisks. Paldies tiem vecākiem un vecvecākiem, kas atveda savus bērnus 
un mazbērnus, lai viņos audzinātu latvisko garu. Cerēsim, ka sēklas būs kritušas 
auglīgā augsnē!

Iestādes vadītāja

Kā top maizīte?
Ir sena paruna – „Labāk vienu 

reizi redzēt, nekā 100 reizes dzirdēt”. 
Tāpēc mēs, pedagogi, nolēmām, ka 
Vērgales bērnudārza vecāko grupi-
ņu derētu aizvest mācību ekskursijā 
uz maizes ceptuvi. Un tā 4. marta 
rītā kāpām autobusā un braucām uz 
Sakas pagasta „Ievlejām”. 

Mūsu novadā, garšīgu lauku 
maizīti pēc sentēvu metodēm – abrā 
mīcītu un ar malku kurinātā krāsnī 
ceptu var atrast vairākās vietās, arī 
Vērgales pagastā. Bet mēs šoreiz iz-
vēlējāmies Sakas pagasta „Ievlejas”, 
jo tur bērni paši var piedalīties mai-
zes cepšanas procesā.

„Ievleju” saimniece Agita Pēter-
sone ar bērniem runāja par labības 
sēšanu un kulšanu, par miltu mal-
šanu, mīklas iejaukšanu un maizes 
cepšanu. Tas jaukākais jau bija tas, 
ka maizes kukulīšus bērni varēja 
veidot paši – katrs savu. Kad maizīte 
bija iešauta krāsnī un cepās, saimniece mūs cienāja ar tēju un medusmaizēm. Cik tas bija garšīgi! Tā kā maizītei jācepas 
50 minūtes, tad mums atlika laika apskatīt „Senlietu krātuvi”, kuras sirds un dvēsele ir „Ievleju” saimnieks Jānis Pētersons. 
Viņš bērniem visu izrādīja, izstāstīja un atbildēja uz neskaitāmiem jautājumiem. Un tad pienāca tas brīnišķīgais brīdis, kad 
maizīte ir izcepusies un to ņem ārā no krāsns. Katrs bērns savu kukulīti varēja vest uz mājām un pacienāt savus vecākus, 
brāļus un māsas. Bērni bija priecīgi – kā pēc labi padarīta darba. Un tā jau tas arī bija.

Mūsu visu vislielākais paldies „Ievleju” saimniekiem par viņu viesmīlību!
Iestādes  vadītāja

Pāvilostas vidusskola aicina piedalīties 
starptautiskā vasaras nometnē Pērnavā!

3.–9. JŪNIJS 2015
Pāvilostas vidusskolas sadarbības projekta partnerskola 

Pērnavas brīvā skola aicina 5.–8. klašu skolēnus piedalī-
ties radošajā vasaras nometnē, kas notiks no 3. līdz 9. jūni-

jam 25 km no Pērnavas, vietā, ko sauc Jõulumäe. 
Nometnē būs skolēni no Dānijas, Polijas, Islandes, Igaunijas un nodarbī-

bas notiks angļu valodā. Nometnes mērķis ir iesaistīt skolēnus starptautiskā 
komunikācijā, atrast jaunus draugus, iepazīt citas kultūras, veicināt angļu 
valodas lietošanu saskarsmē. Dalībnieki piedalīsies dažādās radošās mākslas 
nodarbībās un arī smilšu skulptūru veidošanā un nobeigumā kopīgā mākslas 
izstādē Artūrostā.

Dzīvošana paredzēta 4 vietīgās istabiņās un viesģimenēs. Ēdināšana 3 rei-
zes dienā. Pāvilostas vidusskolas skolotāji rūpēsies un pieskatīs savus skolē-
nus. Dalības maksa 150 EUR.

Detalizētāku informāciju sk: www.pavilostasvidusskola.lv
Pieteikties līdz 30. aprīlim 

pie Pāvilostas vidusskolas savas klases audzinātāja.

Marta mēnesis  Pāvilostas vidussko-
lā ir bijis notikumiem bagāts – noslē-
gušies valsts pārbaudes darbi 6. klasei 
un 8. klasei, 12. klases skolēni 16. mar-
tā nokārtoja pirmo centralizēto eksā-
menu angļu valodā. Šajā mēnesī mūsu 
skolas skolēni piedalījās vairākās starp-
novadu olimpiādēs – Markuss Grīnhā-
gens 7. klašu angļu valodas olimpiādē, 
Mihaēls  Doroņins 7. klašu ģeogrāfijas 
olimpiādē ieguva 3. vietu, 12. klases 
skolniece Linda Ansone piedalījās 
valsts mēroga ekonomikas olimpiādē. 

12. martā Pāvilostas vidusskolā 
notika 5.–6. klašu mājturības un teh-
noloģiju olimpiāde, kurā piedalījās 
17 komandas no kaimiņu novadiem. 
Olimpiādes organizēšanā lielu darbu 
veica mājturības skolotāji Inta Vīgante 
un Andris Paipa, kā arī pateicos sko-
las tehniskajam personālam par viesu 
uzņemšanu, skolotājai Allai Lācītei 
par rezultātu apkopošanu un diplomu 
sagatavošanu, novadpētniecības mu-

zejam un Ģirtam Vagotiņam-Vagulim 
par dalībnieku izklaidēšanu pēc olim-
piādes. Mūsu skolas komanda, kurā  
startēja Aleksandrs Protopovičs, Toms 
Roberts Biģelis, Sanija Bērziņa, Adīne 
Gūtmane, ieguva 1. pakāpes diplomu.

27. martā 12. klases skolēni Maiga 
Uzare, Linda Ansone, Sabīne Sļesaren
ko, Ģirts Jakovļevs piedalījās Kurzemes 
reģiona 6. skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu konferencē Liepājas Universitātē, 
lai aizstāvētu savus ZPD. Ģirts Jakovļevs 
ieguva 2. vietu, viņa darbs „Kultūras 
pasākumu menedžments un zvejnieku 
svētki” tika izvirzīts uz Valsts konkursu. 
Paldies zinātniskā darba konsultantam 
skolotājam Andrim Paipam. Maiga, Sa
bīne un Linda ieguva atzinību.  Paldies 
par ieguldīto darbu skolotājām Inesei 
Krastai un Ārijai Paipai.

Informāciju sagatavoja 
direktores vietniece izglītības jomā 

Aina Jakovļeva

Pāvilostas vidusskolas ziņas

17. aprīlī  Vērgales  pirmsskolas  izglītības  iestādē  „Kastanītis”
ATVĒRTO DURVJU DIENA.

Pulksten 9:30 gaidīsim visus vecākus aktu zālē.
Aicināti  arī  vecāki, kuri  savus  bērnus  gatavojas laist  bērnudārzā.

VĒRGALĒ SKANĒS BĒRNU BALSIS NO AIZPUTES,  
KULDĪGAS UN PĀVILOSTAS NOVADIEM

Atkal klāt pavasaris. Un nu jau 4. gadu notiks starpnovadu  bērnu  sa-
dziedāšanās svētki, kuros  piedalās 5–6 gadīgie  bērni  no Pāvilostas, Cīravas, 
Alsungas un Vērgales  bērnudārziem. Šoreiz,  24. aprīlī, pasākumu organi-
zē Vērgales bērnudārzs „Kastanītis”. Visi bērni  pārtaps par dzīvnieciņiem 
un ciemosies pie  Meža  mātes. Katrs bērnudārzs sagatavos 2  dziesmiņas  kā  
priekšnesumu un kādu jaunu rotaļu, ko iemācīt citiem. Tā  būs  atkalredzēša-
nās gan bērniem, gan  skolotājiem. 

LAI MUMS KOPĀ IZDODAS!
Iestādes vadītāja

10. marta rītā visi Vēr-
gales bērnudārza „Kastanī-
tis” mazie  „kastanēni” bija 
stipri uztraukušies! Ciemos 
nāks viņu mīļās vecmāmi-
ņas un labie vectētiņi. Būs 
viņi jāiepriecina ar koncer-
tu – būs jādzied, jādejo un 
jāskaita dzejoļi, lai omītēm 
un opīšiem būtu prieks. 

Un tad tas brīdis ir klāt! 
Skan dziesmas un dzejo-
ļi, dejo mazie dejotāji un 
„Lācēnu” grupiņai ir pat 
savs orķestris! Viena otra 
omīte un opītis pat notrauš 
aizkustinājuma asaru, kad 
mazais ķipars dod buču 

Vecmāmiņas mīļumiņš, vectētiņa padomiņš

un izgatavoto apsveikumu. Koncertu 
noslēdz dziesma „Klausies, kā sirsni-
ņa pukst”, kas stāsta par mīļumu un 
labiem vārdiem. Pēc koncerta bērni 
aicina savus vecvecākus, lai parādītu 
savu grupiņu un pacienātu ar tasi tē-
jas. Grupiņās audzinātāju vadībā visi 
dzēra tēju un mielojās ar saldumiem, 

gāja rotaļās un pildīja dažādus uzde-
vumus.

Paldies visiem vecvecākiem, kas at-
rada laiku un iespēju un atbrauca pie 
saviem mazbērniem. Viņi vienmēr Jūs 
ļoti gaida. Un mazai sirsniņai ļoti sāp, ja 
nav neviena.

Paldies visām grupas skolotājām 

un auklītēm, bet it īpaši mūzikas 
skolotājai Simonai un deju skolotājai 
Sigitai par ieguldīto darbu koncerta 
tapšanā!

Gaidīsim atkal nākošo pavasari, lai 
tiktos atkal!

Iestādes vadītāja

Ceturtdien, 5. martā, Vērgales bērnudārza „Kastanītis” bērni ar interesi no-
skatījās Dzintras Dukas-Maisakas leļļu teātra izrādi  „Brīnumdārzs”. 

Izrāde stāstīja par to, cik slikti ir ņemt lietas, kas tev   nepieder. Zagt – tas 
nozīmē atsaukt   tumsu. Un tikai tad, kad   zvēriņi saprot, ka rīkojušies   slikti, 
atņemdami sniegavīram slotu, cepuri, degunu un pogas, bet vēlāk visas mantas 
ir atdevuši atpakaļ, atgriežas saulīte un gaisma. Un mēs  visi  gribam gan saulīti, 
gan gaismu!

Paldies  ciemiņiem no Rīgas par skaisto izrādi. Gaidīsim ciemos citreiz!

Iestādes  vadītāja

Sestdien, 21. martā, Pāvilostas no-
vada Vērgales pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Vērgalīte” un Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama vidējās paau-
dzes deju kolektīvs piedalījās Liepājas 
aprinķa deju skatē kopā ar vēl 25 mū-
supuses deju kolektīviem. 

Visi skates dejotāji dalījās vairākās 
grupās – „Vērgalīte” dejoja D grupā, 
bet E grupā – Pāvilostas vidējās paau-
dzes dejotāji. „Vērgalīte” ieguva I pa-
kāpes diplomu un no žūrijas saņēma 
53,8 punktu novērtējumu, savukārt pā-
vilostnieki saņēma II pakāpes diplomu.

„Vērgalīte” skatē atrādīja divas de-
jas, kuras kolektīva vadītāja Kristīne 

Jaunbrūna uzzināja vien 16. martā un 
līdz ar to uz skati tika gatavotas četras 
jaunas dejas. Darba bija daudz, bet lai-
ka ne tik ļoti. Skatē vērgalnieki dejoja 
vadītājas izlozēto „Ai, kājiņas” (Skaid-
rītes Andževas horeogrāfija) un izvēles 
deju „Es pazinu to meitiņu” (Zandas 
Mūrnieces horeogrāfija). Pirmajā dejā 
dejotāji bija izvēlējušies tērpties dažādu 
novadu tautastērpos, bet otrajā ģērba 
Priekules tautastērpa goda kārtu. No 
žūrijas „Vērgalīte” saņēma atzinīgus 
vārdus un arī norādījumus, kuras ir 
vietas, pie kā vēl jāpiestrādā. 

Savukārt Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 

skatē atrādīja deju „Rudzu maize, kvie-
šu maize” (Rutas Paulsones horeogrāfi-
ja) un horeogrāfes Guntas Skujas deju 
„Visu dienu Jumi dzinu”. Arī šīs dejas 
ir no šī gada jaunās sezonas deju reper-
tuāra un tās pirms tam, 16. martā, izlo-
zēja kolektīva vadītāji Einārs Vārsbergs 
un Daiga Cābele.

Skates dejas būs pamatā jūnija sāku-
mā Jelgavā notiekošajos vidējās paau-
dzes deju svētkos, uz kuriem arī dosies 
abi Pāvilostas novada vidējās paaudzes 
deju kolektīvi.

Ieva Kupše un Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pāvilostas novada vidējās paaudzes deju 
kolektīvi piedalās deju skatē Nīcā

Leļļu izrāde „Brīnumdārzs”

Paula Pelnēna, Pāvilostas Mākslas skolas 4. kurss
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Ansambļa  „Burbulīši” 
darbīgā nedēļa noslēgusies…

   
Ar prieku jāatzīst, ka čakli apmeklējot mēģinājumus un apgūstot jaunas dziesmas, 

ansambļa „Burbulīši” dalībnieki ir apguvuši pietiekami daudzveidīgu repertuāru. Pēdējo 
divu nedēļu laikā esam paspējuši   piedalīties   dažāda rakstura konkursos un pasākumos 
Liepājā, Kuldīgā, Vērgalē un  Durbē.

11. martā „Burbulīšu” vecākā grupa (8.–9. klases meitenes) devās uz Kuldīgu, lai 
pārstāvētu Pāvilostas novadu Kurzemes reģiona vokālās mūzikas konkursā „Balsis 2015”. 
Milzum liels un sirsnīgs paldies mūsu mīļajai koncertmeistarei Gunai Vagotiņai-Vagulei.

13. martā „Burbulīšu” vecākā grupa piedalījās Dziesmu vakarā „Vērgales Sniegpulkstenītis” 
un jauki pavadīja laiku.

Bet 14. martā „Burbulīšu” vidējā un jaunākā grupa piedalījās Durbē Bērnu sadziedāšanās 
pasākumā „Kopā jautrāk!”

Lai mums 
visiem 

skanīgs un 
saulains 

pavasaris!
 

Ansambļa 
skolotāja Aija 

Gertsone

Ar pūpolu pirmo  
                 un sniegpulksteni, 
Ar saulstaru meitenes acīs, – 
Marts, sērsnu un cerību laiks 
Atkal atnākt ir pratis.  

Ar šīm, vērgalnieka Aiva ra Gravas dze-
jas rindām, 13. martā Vērgales kultūras namā 
jau 21.  reizi tika ieskandināts dziesmu va-
kars „Vērgales Sniegpulkstenītis”, kuru vadī-
ja Marta Aniņa un liepājnieks Jānis Sproģis. 
Pasākumu atklāja Vērgales pamatskolas direktors 
Gints Juriks, uzsverot, ka Sniegpulkstenītis ir sa-
sniedzis pilngadību, taču tas dziedāt prieku nemazi-
na un viss turpinās. Pavisam šajā vakarā klausītāju 
priekam bija sagatavoti 36 priekšnesumi, bet pirmais 
no tiem bija pārsteigums. Noras Kurmes izpildīju-
mā izskanēja viņas pašas komponētā dziesma „Pa-
vasaris” ar vērgalnieces Rasmas Vērnieces vārdiem. 
Šī kompozīcija bija pirmatskaņojums un veltījums 
dziesmu vakaram „Vērgales Sniegpulkstenītis”.

Arī šogad dziesmu vakarā ar saviem 
priekšnesumiem piedalījās ciemiņi  – Pāvilostas 
kultūras nama vokālais ansamblis „Burbulīši”, 

Pāvilostas sākumskolas popgrupa, Pāvilostas vidusskolas popgrupa „K.R.A.M.S.”, Tārgales pamatskolas pop-
grupa „Jautrā varavīksne”, Sandra no Liepājas ar meitām Rūtu un Endiju, kā arī jaunākās paaudzes dalībnieki 
no Liepājas  – Anete un Alvis Apiņi, Madara un Līva Nikovskas un Keita Kupalinska. Jāpiebilst, ka ansamblis 
„Burbulīši” martā notikušajā konkursā „Pērļu lietus”, kas notika Liepājā, ieguva atzinību.   

Savukārt dziesmu vakarā „Vērgales Sniegpulkstenītis” visskaļākos aplausus un skatītāju simpātijas ar dziesmu 
„Vētra nāk” ieguva Vērgales pamatskolas 8. klases skolniece Lauma Lapiņa. Viņa konkursā „Pērļu lietus” vecuma 
grupā no 12–16 gadiem ieguva 1. vietu! 

Sniegpulkstenīša krustmāte Mirdza Sīpola saka lielu paldies visiem pasākuma dalībniekiem un visiem tiem, 
kuri palīdzēja tapt šim pasākumam! 

Vita Braže

21. reizi uzzied 
„Vērgales Sniegpulkstenītis”
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„Pavasara dziesmiņu” dzied Beatrise un Elizabete 
Nolmanes.

Pāvilostas pilsētas svētki
16. maijā

 7.00–11.00 Makšķerēšanas sacensības „Cope Pāvilostā” 
                        nolikums  www.pavilosta.lv

Tirgus laukumā 
 9.00  Pavasara gadatirgus 
10.00–12.00 lašu zupas ar dūmu garšu vārīšana un garšīgā rezultāta baudīšana  
                      /pret ziedojumiem/
10.00  Pilsētas stadionā Mini futbola ceļojošais kauss 
             Pāvilostas čempionāts tenisā 1. posms –- nolikums  www.pavilosta.lv-sports

Pie TIC   
10.00 „Bandavas strēlnieku” kultūrvēsturiska izklaide 
10.30 Mākslas skolas radošās darbnīcas 

 Pāvilostas „LUMSTIŅA” audējas aicina iedzīvotājus un viesus aust kopā 
   garāko   kājceliņu novadā ar nosaukumu  „Ceļš kāpās”

10.30 Tūrisma sezonas atklāšana „Pāvilostas mini maratons bērniem”
11.00  Konkurss „Pāvilostas lielākie ēdāji 2015”
11.30  Makšķerēšanas sacensību „Cope Pāvilostā” dalībnieku apbalvošana
13.00 Koncerts – piedalās Pāvilostas pilsētas deju kolektīvi un 
            Smiltenes jauniešu deju kolektīva un tehnikuma pūtēju orķestris
14.30 Krāsaina un atraktīva izrāde „Medus rausis” 
           /darbojas Ruksis Žanis – tirgotājs, saimnieciskā  Lācene, dārznieks Ezis, Žagata/ 
          Jautras rotaļas kopā ar Pārsteiguma tēliem
12.30 Velo–moto–auto parāde „Jūras skartie” – rīko biedrība „No idejas līdz 
            attīstībai” /pulcēšanās plkst. 12.00 pilsētas stadionā/ 
12:30 Svētku dalībnieku gājiens „Jūras skartie” 
          no Pāvilostas novada domes – TIC

Izstādes
11.00–12.30 Bibliotēkā Ludmilas Grīnbergas mākslas darbu izstāde 
                       „Pie jūras dzīve mana...”
12.00–16.00 Muzejā izstāde „Pāvilosta sendienās”
13.00–19.00 Kultūras namā Smiltenes lietišķās mākslas studijas „Smiltene”

Pāvilostas pilsētas kultūras namā
18.00 Pāvilostas pilsētas pašdarbības kolektīvu koncerts 
          „Ceļojums pa pilsētu”
22.00 Balle kopā ar grupām „PIEMARE” un „LIEDAGS”.
          Ieejas maksa EUR 2,00 /vietu rezervēšana pie galdiņiem līdz 15. maijam 
           pa tālr. 29366112/
22.00 „Brauciens pretī saules rietam” – organizē biedrība „Pāvilostas laivas”
               Visas dienas garumā biedrība „Pāvilostas laivas” aicina vizināties ar laivām pa 
           Sakas upi un jūru

17. maijā
14.00 Pāvilostas Pētera – Pāvila ev. lut.  baznīcā  Svētku dievkalpojums
           piedalās: Pāvilostas pilsētas k/n  sieviešu koris „Sīga”, 
           Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi

Svētkus informatīvi atbalsta „Radio SWH”

Pāvilostnieki 
uzlec līdz pirmajai pakāpei!

 28. martā Liepājā norisinājās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju kolektīvu 
atlases skate deju lielkoncertam „Līdz varavīksnei tikt”. Skates mērķis bija noskaidrot dalībniekus deju 
svētkiem, kas šovasar notiks Rīgā.

Piedalīties šajā skatē mums bija liels izaicinājums, jo izveidot un sagatavot 3 deju kolektīvus no 
120 skolēniem, kuri mācās Pāvilostas vidusskolā, obligātajam skates repertuāram nav vienkārši. Vēl jo 
lielāks prieks un ovācijas pārņēma dejotājus uzzinot, ka visi kolektīvi ir saņēmuši I pakāpes diplomus. 

1.– 4. klašu deju kolektīvs ieguva 41,5 punktus. Mazie dejotāji turējās drosmīgi un pārliecināti, kaut 
arī daudziem šī bija pirmā lielā uzstāšanās un pirmā skate viņu mūžā. Par drosmi īpašu paldies vēlamies 
pateikt Samantai Zvejai, kura vēl nemācās skolā, kā arī mūsu solistiem Emīlam Kurčanovam un Agatei 
Štokmanei par pārliecinošu solo izpildījumu dejā „Labrītiņ, rītiņā”. Maksimālo punktu skaitu kolektīvs 
ieguva par jaunajiem tērpiem, kurus finansēja Pāvilostas novada pašvaldība. 

3.–6. klašu deju kolektīvs ieguva 42,7 punktus. Šim deju kolektīvam pārliecība par to, ko viņi dara, 
ir redzama jau pa gabalu. To redzēja un novērtēja arī žūrija. Deja „Rupmaizkukulis” izpelnījās žūrijas 
augstāko novērtējumu un dejas autores Indras Ozoliņas uzslavas. Paldies Mikam Vīgantam par izturību, 
neskatoties uz traumēto kāju, viņš dejoja ar pilnu atdevi un no visas sirds. 

5.–9. klašu deju kolektīvs ieguva 43,2 punktus. Žūriju pārsteidza kolektīva košais izskats, pateicoties 
tērpiem ieguvām maksimālo punktu skaitu. Ar augstiem punktiem tika novērtēta arī deju izpildījuma 
precizitāte un emocionālais izpildījums. Lielu paldies vēlamies pateikt Adīnei Gūtmenei, kura visu laiku 
ir bijusi kopā ar kolektīvu, bet šoreiz kājas traumas dēļ tikai turēja par mums īkšķus, un Evitai Lazuki-
nai, kura piekrita pēdējā brīdī mums izpalīdzēt un aizstāt Adīnes vietu deju skatē.

Pāvilostas kultūras nama 5.–9. klašu tautisko deju kolektīvs.   
 Paldies gribam pateikt tautisko zeķu adītājām Veltai Vaškus, Gitai Mackēvičai, Ildzei Balodei, Elīnai 

Hornai un Silvai Vārsbergai, kā arī dejotāju mammām, kuras palīdzēja uzpost mūsu bērnus. 
Daiga un Einārs

2015. gada 11. martā Kuldīgā notika vokālās 
mūzikas konkurss „Balsis 2015”, kurā piedalījās 
23 kolektīvi no Kurzemes reģiona.

Konkursu vērtēja žūrija: J. Grigalis – diriģents, 
pedagogs, tautas mūzikas instrumentu ansambļu 
speciālists; I. Nelsone – mūzikas pedagoģe, Jāze-
pa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas metodiķe 
un lektore; M. Puriņa – mūzikas pedagoģe, Liel-
vārdes mūzikas skolas direktore, vokālās grupas 
„Anima Solla” vadītāja, Latvijas vokālo ansambļu 

asociācijas eksperte; A. Strikaite – Interešu izglītī-
bas un audzināšanas darba nodaļas vadītājas viet-
niece, projekta vadītāja.

No mūsu novada uz konkursu devās Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama vokālais ansamblis „Bur-
bulīši” (vidējā grupa), kas ieguva 3. pakāpes dip-
lomu, un Vērgales pamatskolas meiteņu vokālais 
ansamblis, kas ieguva 2. pakāpes diplomu. 

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vokālās mūzikas konkurss    

                              „Balsis 2015”

„Burbulīšu” 
jaunākā gru-
pa piedalās 
Durbē Bērnu 
sadzie dāša-
nās pasāku-
mā „Kopā 
jautrāk!”
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6. marta pievakarē Vērgales kultūras namā uz mīlestības 
svētkiem tika aicinātas tās ģimenes – pāri, kuri mīl, grib būt 
mīlēti, vai atrodas šī ceļa pašā sākumā, kam ģimene ir pa-
tvēruma, miera un drošības vieta. 

Šos svētkus šogad ar savu dalību atbalstīja 20 pāri ar da-
žādu laulībā nodzīvoto gadu skaitu. Ģimeņu vakara svinīgo 
daļu atklāja Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane, 
nolasot dzejoli par mīlestību un aicinot uz skatuves dziedātāju 
Inetu Rudzīti. Māksliniece kopā ar pianistu Edgaru Jass šajā 
vakarā skatītāju priekam bija sagatavojusi īpašu programmu 
par mīlestību, dziesmas tika izpildītas dažādās valodās – lat-
viešu, krievu, angļu, franču un spāņu valodās. Dziesmas mijās 
ar dzejas rindām un skaistiem vārdiem. Koncerta laikā Ineta 

Rudzīte aicināja parakstīties Vērgales Goda grāmatā stiprās 
ģimenes. 

Šogad apaļas kāzu gadskārtas atzīmēja Inese un Edmunds 
ŠĶIPARI – 30 gadi, Inita un Ēriks ZVIRBUĻI – 30 gadi, Agita 
un Egils GĒGERSONI – 25 gadi. Katram pārim Ineta Rudzīte 
veltīja dziesmu, katrs jubilāru pāris saņēma pa skaistai hia-
cinšu buķetei, Goda listi un sargeņģelīti. Šogad katra ģimene 
saņēma ģimeņu vakaram veltītu medaļu, bet jubilāru pāri 
ieguva medaļu ar iegravēto kāzu gadskārtu skaitli. Māksliniece 
vēlējās sveikt arī jaunāko ģimeni – Mairitu un Elviju REĶĒ-
NUS, kas vasarā atzīmēs savu pirmo kāzu jubileju, taču darba 
dēļ viņi ieradās vēlāk un apsveikumu saņēma balles laikā.

Ikviens Ģimeņu vakara dalībnieks ienākot kultūras namā 

aizpildīja firmas EASTCON loterijas taloniņu, lai piedalītos 
izlozē. Tika izlozētas 5 noderīgas mantas – brendija pudele, 
spilvens un 3 lietussargi. 

Svētki turpinājās muzikanta Ojāra Strunga no Durbes deju 
ritmos, kurš spēlēja visu nakti bez pārtraukuma, ieturot pauzi 
vien tad, kad tika sadalīta gardā svētku torte pusnaktī. 

Vērgales kultūras nama vadītāja saka paldies visiem, kas 
palīdzēja svētku tapšanā! 

Man nevajag ziedu kalnus un šampanieša upes, es tikai gri-
bu būt kopā ar tevi šodien, rīt, uz mūžu!

Uz tikšanos nākamā gada 4. martā!
Vita Braže

Foto V. Braže

12. martā Vērgales pamatskolas folkloras 
kopa „ČABRAKI”, skolotājas Maritas Kalējas 
vadībā, piedalījās Lejaskurzemes novada bērnu 
un jauniešu folkloras kopu sarīkojumā – skatē, 
kas notika Liepājas Olimpiskā centra Tango zālē. 

Pirms skates visi folkloras kopu dalībnieki 
pulcējās vienuviet, lai piedalītos radošajās darb-
nīcās, kuras tēma bija „Sapos mani Dziesmu-
svētkiem”. Uz liela formāta lapas bija uzzīmēts 
tautu meitas siluets, kuru bērni ar krāsu un apli-
kāciju palīdzību izdaiļoja. Vērgales skolēni savu 
tautu meitas tērpu veidoja līdzīgu savas kopas 
tautas tērpam. Iznāca skaisti!

Tālāk sekoja divu stundu gara rotaļu prog-
ramma „Rotaļu raksti”, kurā piedalījās visas 
Lejaskurzemes kopas – Liepājas „Ķocis”, Bārtas 
„Bārtenieki”, Krotes „Traistēni”, Kalētu „Vārtava”, 
Rucavas „Ķocītis”, Gramzdas „Jumītis”, Aizputes 

„Misiņkalns”, Liepājas 15. vidusskolas „Akmen-
tiņi”, Liepājas „Sudrabine”, Nīcas „Nīca”, Liepājas 
„Solniško”, Priekules „Priecele”, Grobiņas „Dzēr-
vīte” un Vērgales „Čabraki”. Pēc nelielas atpūtas 
folkloras kopas uzstājās individuāli, lai parādī-
tu programmu „Mantojums”. „Čabraku” stāsts 
bija par Ziemupi un ziemupniekiem, izskanēja 
Ziem upē savulaik pierakstītas tautas dziesmas, 
stāsti par ziemupniekiem agrāk un tagad, par 
dzīvi Ziemupē, bet noslēgumā žūrijai un skatītā-
jiem izskanēja uzaicinājums ciemoties Ziemupē! 

Folkloras kopas vērtēja žūrija 4 cilvēku sastā-
vā. Vērgales pamatskolas folkloras kopa ieguva 
2. pakāpes diplomu Latvijas bērnu un jauniešu 
folkloras kopu sarīkojumā – skatē, gatavojoties 
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem.

Vita Braže 

„ČABRAKI” piedalās folkloras kopu sarīkojumā
Sestdienas rītā, 28. martā, ir pienā-

kusi nākamā tikšanās reize bibliotēkā 
ar mazajiem lasītājiem. Šajā reizē 
iepazinām grāmatiņas par Lieldienām,  
rotaļājāmies, kā arī radoši strādājām.

Šoreiz mums bija jauks notikums – esam 
saņēmuši dāvanas, ko atbalsta Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība par la-
sīšanas veicināšanas programmas „Grāmatu 
starts” īstenošanu   bibliotēkā. Katrs trīsgad-
nieks, kurš ar vecākiem iesaistās šajā prog-
rammā,  saņēma dāvanu komplektu – mugur-
somiņu, mīksto rotaļlietu „Pūce”, M. Cielēnas  
grāmatu „Nāriņas pidžama”, krāsojamo grā-
matu un vecāku informatīvo materiālu par šo 
programmu. Šī projekta logo ir Pūcīte, tāpēc 
arī uz somiņām ir attēlota tieši Pūcīte.

Par lasīšanas veicināšanas programmu 
„Grāmatu starts” lūdzu izteikt savu viedok-
li  Mārtiņa mammai: „28. martā plkst. 10.30 
sarunāta otrā tikšanās reize, bibliotēkā, bēr-
niem, kuriem šogad paliks 3 gadi, jeb jau ir 
3  gadi. Mārtiņš arī ir trīsgadnieks, tātad – 
ielūgts! Pirmajā reizē, tik tiešām, kopā izpē-
tījām telpas, iepazināmies, kas tā bibliotēka 
tāda ir?

Šoreiz jau Mārtiņš, nespēja sagaidīt, kad 
būs jādodas uz bibliotēkas pasākumu! Ieejot 
iekšā, veikli noģērbās un jautāju, vai drīkst iet 
lasīt grāmatiņas? Bērnu telpa ir tik interesan-
ta! Mārcis vairāk pārņemts ar grāmatām, bet, 
kam grāmatas vēl tikai kļūst par draugiem, 
arī tie var atrast sev nodarbi – mantiņas, pufi, 
draugi, rotaļas, mūzika! 

Pirmajā reizē bērniņi bija kautrīgāki un 
tikšanās aplī runāja mammas un tēti vien! Šo-
reiz jau bērni bija brīvāki un komunikablāki. 
Neiztika arī bez pārsteigumiem – dāvanas!!! 
Bērni tika pie skaistām mugursomām – Pū-
cītēm, pie mīkstās mantiņas Pūcītes (Mārtiņš 
šo mantiņu nēsā līdz visur gan mašīnā brau-
cot, gan gulēt ejot, gan ikdienā rotaļājoties – 
Pūcītim ir jābūt blakus). Un, protams, dāvanā 
bija arī grāmatiņas – krāsojamas un lasāmas. 

Bērniem ik reiz ir kāds radošais darbiņš, 
šoreiz veidojām vīriņu un matu vietā sējām 
zālīti. Nu uzdevums kopt vīriņu, lai zālīte aug. 
Dienu pēc pasākuma Mārcim bija vilšanās par 
to, ka zāle neaug tik ātri kā vēlētos. Bet arī te ir 
ko mācīties – pacietību! 

Bērni ar prieku izvēlas grāmatas, ko nest 
mājās lasīt. 

Man kā mammai šis projekts patīk, jo bērni 
socializējas vienaudžu vidū, ir patīkams, pasā-
kums, kurā caur rotaļām bērni iemācās mīlēt 
grāmatas, kas mūsdienu vidē tā vien liekas lē-
nām zūd.”

Paldies par atsaucību Vinetai Zaļkalnei un 
pārējiem vecākiem un protams maniem jauka-
jiem bērniņiem. 

Nākamā tikšanās reize 
9. maijs plkst. 10:30!

 Zane Arāja un Mairita Vītola
Kopā ar mammu trīsgadnieks sēj zāļu 
matiņus savam vīriņam.

Turpinās „Grāmatu starts” 
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Agita un Egils GĒGERSONI – 25 gadi. Inita un Ēriks ZVIRBUĻI – 30 gadi. Inese un Edmunds ŠĶIPARI – 30 gadi.
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Noslēdzies Lejaskurzemes novadu 
čempionāts telpu futbolā

2015. gada Lejaskurzemes novadu čempionātā telpu futbolā piedalījās astoņas komandas – Vaiņode, 
Cīrava, Rucava, Priekule, Rokasbirzs, Dunalka, Durbe un Pāvilosta.

Turnīrs risinājās no 14. janvāra līdz 28. martam, izspēlējot divus pilnus apļus katra komanda ar katru. 
Pirmā apļa rezultāti:         Otrā apļa rezultāti:
Pāvilosta–Vaiņode  6:5        Pāvilosta–Vaiņode  4:2
Pāvilosta–Cīrava  3:4        Pāvilosta–Cīrava  6:2
Pāvilosta–Rucava  3:0        Pāvilosta–Rucava  5:3
Pāvilosta–Priekule  5:3        Pāvilosta–Priekule  0:3
Pāvilosta–Rokasbirzs  3:9    Pāvilosta–Rokasbirzs  6:5
Pāvilosta–Dunalka  5:5        Pāvilosta–Dunalka  2:2
Pāvilosta–Durbe  3:4        Pāvilosta–Durbe  4:3

Turnīram noslēdzoties 1. vietā Priekules komanda ar 
29 punktiem, 2. vietā Pāvilostas komanda ar 26 punktiem, 
bet 3. vietā Rucavas komanda ar 26 punktiem.

Trešais turnīra rezultatīvākais spēlētājs atzīts Ivars Horns 
(Pāvilosta) ar 15 gūtiem vārtiem.

Pāvilostas komandā spēlēja: Ivo Jaunzems, Nauris Stirna,  
Intars Reingolds, Alvis Deviņš, Andris Cābelis, Kristiāns 
Božis, Jānis Pumpurs, Ivars Horns, Arvis Barsukovs, Einārs 
Vārsbergs, Niks Indriksons,  Matīss Eihvalds, Mareks Selde-
riņš un Aldis Barsukovs.

Aldis Barsukovs, sporta organizators Pāvilostā

No 01.05.2015. līdz 30.09.2015.

darbojas tenisa korts

Lūdzam zvanīt 
un rezervēt spēles laiku
uz mobilo tel. 29230995

BRĪVDIENA – pirmdiena, otrdiena 

TENISA KORTU MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS (par 1 h)

Pāvilostas novada iedzīvotājiem Viesiem

Pieaugušiem 3,45 5,17

Bērniem līdz 18 g.v. 1,72 3,45

Inventāra noma 0,86 1,72
* Cenas norādītas ieskaitot PVN 21 %

Piejūras ceļojošā kausa izcīņa telpu futbolā  pie-
dalījās piecas komandas – Rokasbirzs, Dunalka, 
Cīrava, Cīravas arodvidusskola un Pāvilosta. Tur-
nīrs notika no 2014. gada decembra līdz 2015. gada 
martam ar septiņiem izbraukumiem, izspēlējot sav-
starpējās spēles. 

Turnīram noslēdzoties 1. vietā Dunalkas ko-
manda ar 41 punktu, 2. vietā Rokasbirzs koman-
da ar 40 punktiem, 3. vietā Pāvilostas komanda ar 
28 punktiem,  4. vietā Cīravas komanda ar 28 pun-

ktiem un 5. vietā Cīravas arodskolas komanda ar 
16 punktiem.

Pāvilostas komanda ieguva trešo vietu pateico-
ties augstākajām vietām aizvadītajos posmos.

Pāvilostas komandā spēlēja – Ivo Jaunzems, 
Nauris Stirna, Intars Reingolds, Alvis Deviņš, 
An dris Cābelis, Jānis Pumpurs, Ivars Horns, Arvis 
Barsukovs, Einārs Vārsbergs, Matīss Eihvalds, 
Mareks Selderiņš un Aldis Barsukovs.

Aldis Barsukovs, sporta organizators Pāvilostā

Ziemupē pavasaris sagaidīts
21. martā plkst. 0.45 Latvijā iestājās pavasaris, tādēļ Ziemupes 

stāvlaukumā lieli un mazi, tuvi un tāli pulcējās, lai svinētu pavasara 
saulgriežus. Līdzpaņemtais cienasts piepildīja galdu, kur netrūka 
dažnedažādu gardumu, taču goda vietā krāsotās olas – brūnas, rai-
bas un īpaši skaistās, melleņu zilās. 

Saulīte šajā rītā slēpās mākoņos, sijāja sīks lietutiņš, kas vēlāk 
pārgāja sniegā, taču tās klātbūtne bija jūtama. 
Saulei tika veltītas Saules dziesmas – 

Es stāvēju agru rītu   
Saulītē vērdamās, 
Lai saulīte man iedeva 
Vieglu dienas gājumiņu.

Viena no senākajām izdarībām saulgriežos ir 
putnu dzīšana. Tas noteikti saulgriežos jāizdara. 
Putni nozīmē ļaunumu un slimības. Aizdzenot 
tos no sētas un lauka, tiek aizdzītas visas nelai-
mes un ļaunums. 

Nākat putnu dzinējiņi – šūvo, šuvo! 
Pa sētmaļu sētmaļiemi – šūvo, šūvo! 
Aizdzenati sīkus putnus 
Pa zariņu zariņiemi. 

Pēc tam katram tiek pa kādai sārtai, skābenai 
dzērveņogai, lai visu gadu skaistums un veselī-
ba būtu sabiedrotais un visi var doties uz jūru 
mazgāt mutes. 

Vij Dieviņi zelta virvi 
Visgarāmi jūras malu 
Lai nenāca svešas tautas 
Šai zemēi ziedus rauti.

Rokās sedevušies visi veido apli ap vēl neiedegto ugunskuru, lai 
varētu veikt uguns rituālu, dziedot –

Es sakūru uguntiņu 
No deviņi žagariņ, 
Sildās Dievis, sildās Laima 
Mana mūža licējiņ.

   Dedzi gaiši uguntiņa, tu nezini, ko es došu... Skandinot šos 
vārdus uguns sākusi degt ar gaišu liesmu. Katrs, izsakot novēlēju-
mu visiem, savai ģimenei vai visai mūsu tautai, klusībā pie sevis vai 
skaļi, ziedo ugunij. Izskanēja daudz enerģētiski spēcīgi novēlējumi 
par mieru virs zemes, par labu veselību, gaišām domām un daudz 
ko citu. Lai TOP! Un vēl tiek svētīta spēka maizīte! Neskatoties uz 

visai skarbiem, pavasarim neraksturīgiem laika ap-
stākļiem dažas no pasākuma dalībniecēm izvēlējās 
uguns rituālu veikt noaujot basas kājas. Sajūtas esot 
brīnišķīgas!

Šajos Saulgriežos mūs īpaši uzrunāja dziesma – 
Pacel skatu uz austošo Sauli. 

  Un tad jau klāt arī pantāga laiks. Uz ugunskura 
cepas olas ar dažnedažādām, cepējiem vien zināmām 
garšvielām. Katram tiek pa kāpostlapas šķīvītim ar 
pantāgu un karsts tējas dzēriens. 

Šogad pavasara saulgrieži aizvadīti, jāgaida at-
kal nākamie, bet tādu kā apkopojumu par visu šo 
dienu ir izteikusi viena no šī pasākuma veidotā-
jām Daiga. Viņas teiktais ir ļoti īpašs – „Šī diena 
bija kā dzērveņu oga  – spēcīga. Un tie, kas bijām 
pie rituāla ugunskura ar rāmi eimu, rāmi teku, 
rāmi laižu valodiņu, tie sajuta – Dieviņš bija tur 
klāt, jo tās, kas mūs sargāja no mitrā, krītošā snie-
ga, no vēja pūtiena, kas pieņēmās, un radīja sil-
tu mājas sajūtu, bija Dieva plaukstas pār mums...  
       Paldies visiem, kas bija blakus, lai mums katram 
būtu šo sajūtu saišķītis ikdienas steigu ko aizslaucīt!” 

 Vita BražeTiek svētīta spēka maizīte.

Pāvilostas pašvaldības izstāžu zālē 9. martā notika 
izstādes „Čaklās rokas” atklāšana un tikšanās ar izstā-
des autorēm – rokdarbniecēm. Izstādē ar saviem darbi-
ņiem piedalās Laila Priedola, Elīna Horna, Inga Uzare, 
Nellija Hofmane, Rudīte Jance, Baiba Blaubārde, Ta-
māra Kurzemniece, kā arī Pāvilostas rokdarbu pulciņa 
„Spundiņš” dalībnieces – Valija Vīgante, Maija Arāja, 
Valija Pētermane, Velta Citskovska, Austra Vagotiņa, 
Silva Klaka, Irma Stumbre, Ausma Žukova, Ausma 
Ozola, Ausma Stankēviča, Tabita Rasiņa, Vija Bolgova 
un Pāvilostas audēju pulciņa „Lumstiņš” dalībnieces – 
Vilma Reinharde, Inita Zingnika, Lūcija Matroze, Inga 
Šnore, Modra Peterleviča. 

Izstādi atklāja Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita 
Vītola ar improvizētu tautasdziesmu –

Ai, darbiņi, ai, darbiņi,
bez darbiņa nevarēju,
darbiņš jums prieku dara,
pilna zāle rokdarbiņu.

Bibliotēkas vadītāja pastāstīja, ka katrs izstādē izlik-
tais darbiņš ir ar savu stāstu, ar kuru dalījušās izstādes 
darbu autores. Tāpēc izstāde izdevusies tik koša, krā-
saina un daudzpusīga. Izstādē redzami gan adījumi un 
tamborējumi, gan austie darbi, kā arī batikotas seģenes 
un izšuvumi.     

Muzikālu sveicienu izstādes darbu autorēm un 
visiem apmeklētājiem sniedza Pāvilostas Mūzikas sko-
las audzēkņi.

Liels nopelns izstādes iekārtošanā un mākslinie-
ciskajā noformējumā ir Tamārai Kurzemniecei, kura 
ar lielu neatlaidību un atbildības sajūtu salika izstādes 
darbus, lai katrs no tiem varētu izstāstīt savu stāstu.

Izstādi organizē Pāvilostas bibliotēka sadarbībā ar 
Pāvilostas rokdarbu pulciņu „Spundiņš”. Izstāde apska-
tāma vēl visu marta mēnesi.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
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Piejūras ceļojošā kausa izcīņa telpu futbolā
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2015. gada  APRĪLIS

20. martā Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centrs (LLKC), Zem-
kopības ministrija (ZM) un mobilo sa-
karu operators LMT preses konferencē 
informēja par sadarbību lauksaimnie-
ku nodrošināšanā ar plašākām iespē-
jām 2015. gada platību maksājumiem 
pieteikties elektroniski.

No 2015. gada saimniecībām, kurās 
aramzemes platība ir vismaz 10 ha un 
uz kurām attiecas zaļināšanas jeb videi 
un klimatam labvēlīgas lauksaimnie-
cības prakses prasības, pieteikšanās uz 
platību maksājumiem elektroniski ir 
obligāta. Līdz šim no apmēram 60 tūk-
stošiem saimniecību, kas pieteicās ES 
maksājumiem, pieteikumus elektronis-
ki iesniedza nedaudz vairāk kā 8500. 
Lauku atbalsta dienesta (LAD) direk-
tores vietnieks Ģirts Krūmiņš informē, 
ka šogad pieteikumus elektroniski būs 
jāiesniedz vēl aptuveni 10 tūkstošiem 
saimniecību.

Zemkopības ministrs Jānis Dūk-
lavs: „No šī gada, iesniedzot pieteiku-
mus tiešajiem maksājumiem, kļūdīties 
ir bīstami – kļūdu dēļ saimnieki var 

palikt bez atbalsta. Lai tas nenotiktu, 
pieteikumi jāiesniedz elektroniski, un 
tas garantēs precīzu pieteikumu aizpil-
dīšanu un ātrāku atbalsta izmaksu.”

Lai palīdzētu lauksaimniekiem, 
kuri līdz šim atbalsta maksājumiem 
pieteicās klātienē LAD, iesniedzot 
pieteikumus papīra formātā, LLKC ir 
sertificējis kopskaitā 56 konsultantus 
visā Latvijā, kuri palīdzēs pieteikumu 
aizpildīšanā. LLKC valdes priekšsēdē-
tājs Mārtiņš Cimermanis: „Esam vie-
nojušies, ka no 30. marta mums talkā 
nāks arī kompānija „Latvijas Mobilais 
telefons”, jo saimnieku skaits, kam būs 
nepieciešama palīdzība, ir ļoti liels.”

LMT vienpadsmit klientu apkal-
pošanas centros visā Latvijā piedāvās 
lauksaimniekiem par zemāku cenu 
iegādāties divu modeļu datorus ar in-
terneta pieslēgumu, nodrošinot arī 
interneta signālu pastiprinošu iekārtu 
uzstādīšanu saimniecībās, kurās inter-
neta signāls pagaidām ir vājš.

LMT prezidents Juris Binde: 
„LMT  4G sakaru tīkls ir pieejams jau 
vairāk nekā 77% Latvijas iedzīvotāju. 

Tehnoloģiju pieejamība un salīdzinoši 
zemās pakalpojumu izmaksas ir pada-
rījušas mūsu lauksaimniekus un reģio-
nus vēl konkurētspējīgākus. Īpaši at-
balstot tos zemniekus, kuriem turpmāk 
būs elektroniski jāiesniedz pieteikumi 
zaļināšanas maksājuma saņemšanai, 
LMT ir sagatavojis arī īpašu piedāvāju-
mu – Zemnieku komplektu”.

LMT piedāvājumā ietverts dators 
un ātrgaitas interneta pieslēgums, kas 
kopā izmaksās sākot no 26 eiro mē-
nesī. Piedāvājumam no 7. aprīļa varēs 
pieteikties lauksaimnieki, kuri ir re-
ģistrējušies kā Lauku atbalsta dienesta 
klienti.

Atgādinām, ka pieteikšanās ES mak-
sājumiem sāksies 1. aprīlī un turpinā-
sies līdz 15. maijam. Lauksaimnieki 
šogad varēs pieteikties vienotajam pla-
tību maksājumam (provizoriskā likme 
58  eiro) un zaļināšanas maksājumam 
(provizoriskā likme 34 eiro). Par zaļinā-
šanas maksājumu detalizētāka informā-
cija atrodama mājaslapas www.lad.gov.lv 
sadaļā „Zaļināšanas kalkulators”.

Avots: LLKC

Vienojas uzlabot lauksaimnieku iespējas ES 
tiešajiem maksājumiem pieteikties elektroniski

No 20. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimniekiem būs iespē-
jams iesniegt Vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta mak-
sājumus par platībām par 2015. gadu. Ja iepriekšējos gados 
beigu termiņš iesniegumu pieņemšanai bez samazinājuma 
sankcijām bija 15. maijs, tad šogad, ņemot vērā to, ka ir ļoti 
daudzas izmaiņas platību maksājumu saņemšanā, tas ir pa-
garināts par vienu nedēļu līdz 22. maijam. 

Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22. maija, tiks piemē-
rots 1% atbalsta apjoma samazinājums par katru nokavēto 
darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar 
kavējuma sankcijām ir 15. jūnijs. 

LAD aicina ņemt vērā, ka tiem lauksaimniekiem, kuri 
vēlēsies saņemt mazā lauksaimnieka atbalstu, iesniegumu 
iesniegšanas gala termiņš ir 9. jūnijs un līdz šim termiņam 
netiks piemēroti atbalsta samazinājumi. Pēc 9. jūnija pieteik-
ties mazā lauksaimnieka atbalstam nebūs iespējams. Svarīgi 
atcerēties, ka pieteikšanās mazā lauksaimnieka atbalstam ir 
iespējama tikai 2015. gadā.

LAD atgādina, ka tiem lauksaimniekiem, kuru saimnie-
cībā ir 10 ha un vairāk aramzemes, no 2015. gada ir jāievēro 
zaļināšanas prasības. Šādos gadījumos pieteikšanās platību 
maksājumiem ir jāveic elektroniski. Pieteikšanās elektronis-
ki atvieglos lauksaimniekiem informācijas iesniegšanu un 
nodrošinās datu precizitāti, jo sistēma aprēķinās zaļināšanas 

prasību izpildi un brīdinās par konkrētu nosacījumu neizpil-
di, tādējādi novēršot kļūdas rašanās iespēju. 

Plašāka informācija par platību maksājumu saņemšanu 
būs apkopota izdevumā (rokasgrāmatā) „Informatīvais ma-
teriāls platību maksājumu saņemšanai 2015. gadā”, kas gan 
drukātā formātā, gan elektroniski būs pieejams LAD mājas-
lapā www.lad.gov.lv un Klientu apkalpošanas centros no šā 
gada 20. aprīļa.

Ņemot vērā jaunās prasības platību maksājumu saņem-
šanai, lauksaimnieku interese par lauku bloku precizēšanu ir 
liela, tāpēc tiek pagarināts arī lauku bloku precizēšanas gala 
termiņš – termiņš precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 
2015. gada ir 1. maijs. Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina 
lauksaimniekus jau savlaicīgi veikt bloku precizēšanu, lai būtu 
iespējams savlaicīgi izskatīt, vai iesniegtā informācija ir pareiza.

LAD jau informēja, ka LAD lauku bloku kartē ir publicēti 
ainavu elementi (koki, krūmu grupas un dīķi). Lauksaim-
nieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un 
iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams 
pievienot arī jaunus ainavu elementus. Lai precizētu vai iezī-
mētu jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz bloku precizēša-
nas pieteikums LAD E-Pieteikšanās sistēmā (EPS). 

Plašāku informāciju lauksaimnieki var saņemt, zvanot uz 
LAD informatīvo tālruni 67095000.

Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona – 
zināmi termiņi iesniegumu pieņemšanai

Lauku attīstības konsultants 
Pāvilostas novadā

ANDIS CIELAVA pieņem
 Sakas pagastā, „Pagasta Mājā”, pirmdienās no plkst. 8.00–12.00

 Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, otrdienās no plkst. 8.00–12.00

 Vērgalē, pagasta pārvaldē „Pagastmāja”, trešdienās un piektdie-
nās no plkst. 8.30–12.00

Kontakti – mob. 28359012, andis.cielava@llkc.lv

Pagarināts 
lauku bloku 
precizēšanas 
termiņš līdz 
1. maijam

Lai 2015. gadā saņemtu platību 
maksājumus pilnā apjomā, ir jāievēro 
zaļināšanas prasības. Tās jāievēro 
saimniecībās, kurās aramzemes 
platība ir vismaz 10 ha. Ņemot vērā 
jaunās prasības, lauksaimnieku in-
terese par lauku bloku precizēšanu  ir 
liela, tāpēc tiek pagarināts lauku 
bloku precizēšanas gala termiņš  – 
termiņš precizēšanas pieteikumu 
iesniegšanai ir 2015. gada 1. maijs. 
Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina 
lauksaimniekus jau savlaicīgi veikt 
bloku precizēšanu. 

LAD atgādina, ka no šā gada 
2.  februāra LAD lauku bloku kartē 
ir publicēti ainavu elementi (koki, 
krūmu grupas un dīķi). Lauksaim-
nieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD 
iezīmētos elementus un iesniegt 
precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. 
Ir iespējams pievienot arī jaunus 
ainavu elementus. Lai precizētu vai 
iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir 
jāiesniedz bloku precizēšanas pietei-
kums LAD E-Pieteikšanās sistēmā 
(EPS). 

2016. gadā tiks uzsākta aizsargājamo dzīvotņu 
kartēšana visā Latvijas teritorijā. Eksperti dosies dabā 
un inventarizēs mežus, purvus, atsegumus, ūdeņus 
un zālājus. Latvijā par aizsargājamām atzītas 10 zā-
lāju dzīvotnes – bioloģiski vērtīgi zālāji, par kuru ap-
saimniekošanu lauksaimnieki var pretendēt uz atbal-
sta maksājumiem 2004.–2020. gada Lauku attīstības 
programmas pasākuma „Agrovide” apakšpasākumā 
„Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”. Kar-
tēšana turpināsies līdz 2019. gada rudenim. Lai obli-
gāti apmeklējamās platībās pēc iespējas iekļautu zālā-
jus, kuru atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja statusam 
līdz šim nekad nav pārbaudīta, t.i., īpašnieks tos ne-
kad nav pieteicis pārbaudei un tie nav zaļi vai sarkani 
bloki Lauku atbalsta dienesta mājas lapā, Dabas aiz-
sardzības pārvalde aicina zemju īpašniekus pieteikt 
šādus zālājus pārbaudei. 

Zemju īpašnieki savus pieteikumus Dabas aizsar-
dzības pārvaldei var sūtīt līdz šā gada 15. maijam. 

Adrese:  BVZ noteikšana
Dabas aizsardzības pārvalde, 
Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150.

!!! Ja tiek pieteikti vairāki zālāji, tad katram zā-
lājam jāaizpilda sava anketa.

BVZ apsekošanas kārtība
Kartēšanā Latvija būs sadalīta (12,5×12,5 km) 

lielos kvadrātos, un katrā kvadrātā eksperts obligā-
ti apmeklēs tos zālājus, kuri ir noteikti kā bioloģiski 
vērtīgie zālāji laika periodā līdz 2013. gadam (2013. 
un 2014. gadā pārbaudītie zālāji netiks apmeklēti). 

Pārējās zālāju platības eksperts apmeklēs izlases vei-
dā, ņemot vērā zālāja novietojumu reljefā un ja pēc 
dažādu kartogrāfisko materiālu analīzes pastāvēs liela 
varbūtība, ka zālājs varētu būt bioloģiski vērtīgs.

Zālāju īpašnieki tiek aicināti pieteikt kartēšanai 
tikai tādus zālājus, kuri pēc īpašnieka domām atbilst 
vismaz vienai no turpmāk uzskaitītajām pazīmēm:

1. zālājs izmantots ekstensīvi kā pļava vai ganība 
un nav uzarts vismaz 30–40 gadus, tas ir pļauts ar 
siena novākšanu un/vai ganīts, nav katru gadu lie-
toti minerālmēsli ar slāpekļa devu, kas lielāka par 
50 kg/ha;

2. zālāja zelmeni veido liels skaits dažādu savvaļas 
ziedaugu sugu un tajā nedominē viena vai vairākas 
no uzskaitītajām sugām: ložņu vārpata, dziedniecības 
pienene, pļavas timotiņš, parastā kamolzāle, lielā nātre, 
podagras gārsa, meža suņburkšķis, daudzgadīgā aire-
ne.

3. visā zālāja platībā bieži sastopamas vismaz 
piecas dabisko zālāju indikatorsugas. Pazīstamākās 
indikatorsugas ir gaiļbiksīte, dzirkstelīte jeb savvaļas 
neļķīte, parastais vizulis jeb blusiņsmilga, Eiropas 
saulpurene jeb cāļu galvas vai sviesta pikas, ziepenī-
tes, spradzene (līdzīga meža zemenei), vidējā ceļteka 
(rozā ziedu vālītes) u.c. Ar bioloģiski vērtīgo zālāju in-
dikatorsugām var iepazīties Latvijas dabas fonda mājas-
lapā: http://old.ldf.lv/pub/?doc_id=29037

Pārbaudes netiks veiktas zālājos, kas bija pieteikti 
BVZ noteikšanai 2013. gadā, bet netika atzīti par bio-
loģiski vērtīgiem.

Pieteikuma saņemšana Dabas aizsardzības pārval-
dē gan automātiski nenozīmēs, ka zālājs obligāti tiks 

apsekots. Ja eksperts, izvērtējot īpašnieka pieteikumu 
un eksperta rīcībā esošo kartogrāfisko materiālu, se-
cinās, ka varbūtība, ka zālājs varētu atbilst bioloģiski 
vērtīga zālāja kritērijiem, ir ļoti zema, var tikt pieņemts 
lēmums zālāju neapsekot. Lūdzu ņemt vērā, ka zālājs 
var tikt apsekots arī bez pieteicēja klātbūtnes.

Par pieteikumiem BVZ apsekošanai
Pieteikumam jāpievieno Lauku bloku karšu vai 

zemes robežu plāna kopijas (jābūt skaidrām un sala-
sāmām, ar malās norādītajām ģeogrāfiskajām koordi-
nātēm), kurā apsekošanai pieteiktos zālājus norādīt, 
tos apvelkot ar košu krāsu. Plāna kopijā ar bultu norā-
dīt labāko iespējamo iebraukšanas virzienu.

Tāpat vēlams pievienot zālāja augāja fotogrāfijas.
Jaunas atmatas, kur aramzeme bijusi pirms da-

žiem gadiem, vai kultivēti zālāji, kas regulāri mēsloti, 
piesēti ar stiebrzālēm un tauriņziežiem, kā arī pļavas, 
kur dominē ložņu vārpata, parastā kamolzāle, pļavas 
timotiņš, dziedniecības pienene, lielā nātre, podagras 
gārsa vai suņuburkšķis, visticamāk nav bioloģiski vēr-
tīgi zālāji, tādus pieteikt pārbaudei nav nepieciešams.

Apsekošanas rezultāti tiks apkopoti un paziņoti 
pakāpeniski, atbilstoši paveiktajiem darbiem 2016., 
2017. un 2018.  gadā. Dabas aizsardzības pārvalde 
plāno līdz katra gada 1. februārim iesniegt Lauku at-
balsta dienestā aktualizēto informāciju par bioloģiski 
vērtīgiem zālājiem, kas konstatēti iepriekšējā gadā. 
Līdz ar to informāciju par lauku bloku kartēs iezī-
mētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem varēs iegūt 
Lauku atbalsta dienesta reģionālajās pārvaldēs un 
dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols.

Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt 
pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus (BVZ)

Aktivizē savu uzņēmēja gēnu
Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Ideju studija 

sadarbībā ar Stratēģiskās izglītības centru aicina Tevi 
piedalīties apmācību kursā „Kā izveidot / attīstīt biz-
nesu un kļūt par veiksmīgu uzņēmēju”. 

Kurss paredzēts tiem, kas plāno uzsākt biznesu tu-
vāko 1–2 gadu  laikā, kā arī jau esošiem uzņēmējiem. 

Apmācību kursā gūsiet atbildes uz jautājumiem: 
Kā saprast, vai biznesa ideja ir laba? Kā piesaistīt nau
du? Kā pārdot savu preci vai pakalpojumu? Kā piesais
tīt partnerus un komandu?

Kursa tēmas:
1. nodarbība: Veiksmīga biznesa pamats – labs biznesa plāns! /11. aprīlis/
2. nodarbība: Mārketinga pamati. Jaunās tehnoloģijas un jaunie mediji Jūsu 

biznesā. 
Klasiskie mārketinga instrumenti. /18. aprīlis/
3. nodarbība: Biznesa komandas un partnerību veidošana. Pārdošanas stratē-

ģija un māksla. 
Eksporta pamati. /25. aprīlis/ 
4. nodarbība: Finanšu plānošana un naudas piesaiste. /9. maijs/ 
5. nodarbība: Darbības plānošana, Biznesa attīstības scenāriji/fāzes. Prezentā-

cijas. /16. maijs/
6. nodarbība: Pirmie rezultāti – progresa apspriešana. /24. oktobris/

Kursu pasniegs zinoši pasniedzēji – praktiķi: Tatjana Boguševiča (Latvija), 
Rolands Laķis (Latvija), Zulfukar Tosun (Vācija), Artūrs Geisari (Latvija). 

VATP Ideju studija – atbalsts tava biznesa uzsākšanā. Padoms tirgus izpētes, biz
nesa plāna un finanšu jautājumos, atbalsts nozares ekspertu un partneru piesaistē, 
atbalsts citos izaicinājumos. Ideju studiju finansiāli atbalsta Ventspils pilsētas dome. 
Konsultatīvais atbalsts ir bezmaksas. Sīkāk www.vatp.lv. 

Informāciju sagatavoja: 
Madara Grinvalde 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks  
Mob: +371 29289510
E-pasts: madara.grinvalde@vatp.lv 
Web: www.vatp.lv  

Nodibinājums „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”
Inženieru iela 101a, Ventspils, LV-3601
Reģ. Nr. 40008088258
Tālr.: +371 63629661; Fakss: +371 63629662
E-pasts: info@vatp.lv, www.vatp.lv 



14

2015. gada  APRĪLIS

  SLUDINĀJUMI   AICINA DARBĀ  ZINĀŠANAI

  PATEICĪBAS

 No 9. aprīļa Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē  
 (Dzintaru ielā  73, 2. stāvā) skatāma izstāde „Aināra Zingnika 
skulptūras fotogrāfijās”. Sekojiet līdzi informācijai novada mājas 
lapā www.pavilosta.lv un pilsētas informācijas stendos par tikšanos ar 
izstādes un fotogrāfiju autoru Aināru Zingniku. 

 Pāvilostas kultūras namā 24. aprīlī plkst. 18:00 Pāvilostas 
vidusskolas koncerts „Ka tik skan”. Pēc koncerta ballīte  līdz 
plkst. 23:00.

 25. aprīlī plkst. 19.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā Vārmes 
amatierteātra „Es un tu”  iestudētā Ingunas Baueres luga  „Raganas 
lāsts”. Ieeja: skolēniem 0,60 EUR, pieaugušajiem 2,00 EUR.

 Vērgales kultūras namā 20. aprīlī plkst. 12:00 Liepājas Jūras 
spēku orķestra koncerts.   Ieeja bezmaksas!

 Muzikantu saiets Vērgalē! Saiets vai festivāls, balle vai svētki, bet 
nozīme ir viena – muzikantiem sanākt kopā un parādīt sevi un  citus 
paklausīties, bet skatītājiem dejot pie vairāku muzikantu spēlētā. Un 
tā, sestdien, 25. aprīlī plkst. 21.00 Vērgales kultūras namā Vērgales 
muzikanti spēlēs paši un ir ielūguši arī ciemos grupas – ,,Kurland’’ no 
Alsungas, ,,Liedags” no Jūrkalnes,  ,,Piemare’’ no Pāvilostas, varbūt būs 
arī muzikanti no citām vietām. Ieejas maksa 3.00 €, bet savai labsajūtai 
varat pieteikt galdiņus līdz 22. aprīlim pa tel. 29189223.  Jūs ielūdz 
Velga, Arvis un Aivars.

 Svētku gadatirgus Vērgalē 1. maijā! Katrs pavasaris atnāk 
savādāk. Marta vidus tik jauks, tik silts, bet laika vērotāji ir nedaudz 
bažīgi… Taču kā katru gadu mēs atkal visi savos dārzos un dārziņos čakli 
strādāsim. Un vajadzēs atkal jaunas sēklas un stādus, augļu kokus un 
krūmus, darba rīkus un sadzīves lietas, rūpniecības preces un dažādas 
garšīgas lietas – gan mājās ceptu maizi, svaigas un kūpinātas zivis, un 
kur tad  piparkūkas! Un tāpēc mēs atkal aicinām tirgotājus no malu 
malām uz Svētku gadatirgu Vērgales centrā 1. maijā no plkst. 9.00 
līdz 12.00. Laipni aicinām amatniekus un zemniekus, mājražotājus un 
individuālos ražotājus, visus, kam ir un kas grib ko pārdot. Paši mazākie 
„pircēji” varēs palēkāt piepūšamajā atrakcijā, ko piedāvās mūsu Vitauts, 
tagad gan no Liepājas. Tirgotājus un pircējus plkst. 10.30  priecēs 
Dunalkas jauniešu šovdeju kolektīva priekšnesumi, bet plkst.  12.00 
kultūras namā visus gaidīs Dunalkas amatierteātris uz izrādi ,,Seksu 
paradīze jeb mednieku kolektīva atjaunošana”. Tirgotājiem lūgums 
pieteikties līdz 29. aprīlim pa telefonu 29189223 pie Velgas. 

 Ž-Ž-Žurka klāt! Martā Rīgas Nacionālajā teātrī no ziemas miega 
modusies Žurka. Šogad viņa ierodas režisora Valda Lūriņa pavadībā, 
lai izpētītu, kā latviešiem allaž izdodas dzīvot un izdzīvot, grozīties 
un izgrozīties – gan mājās, gan politikā. Aicinu pieteikties kopīgam 
braucie nam uz izrādi sest dien, 23. maijā. Biļetes cena 8,50€ plus tran
sports 5 €. Pieteikties pie Velgas līdz 22. aprīlim. 

 Cepuru izstāde Ziemupē. Širces bija, šlipses bija, tagad pienācis 
laiks cepurēm. Ziemupes tautas namā apskatāma izstāde ,,Cepure, 
cepurīte”. Ja jūsu mājās atrodama vēl kāda jauka vai interesanta cepure, 
tad lūgums uz izstādes laiku to aizlienēt Ziemupes tautas namam  – 
Dainai Vītolai,  tel. 29437166. Apsolāmies glabāt saudzīgi!

Viens mazs prieks, lai būtu katrā dienā! 
Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis. 
Viens saules stariņš un mazliet debesis! 
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.

PĀVILOSTAS  NOVADA  PASĀKUMI 
KULTŪRAS  UN  IZGLĪTĪBAS  IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

Aigaru BĀDERU, Aiju KLEINŠMITI, Dzintaru ĶIMENIEKU, 
Zandu RŪTENBERGU, Initu SPRŪDI, Kristīni SKUDRU, 

Kristīni EZĪTI, Inesi KOĻESŅIKOVU, Lieni LORENCI, 
Raivo MUNTIŅU, Kasparu ORNU, Ilzi PĒTERMANI, 

Ilzi PURKLĀVU, Baibu ŠPĒRUŠPORU, Evu VIŠEMIRSKU, 
Induli BARSUKOVU, Madaru KLEINŠMITI, 

Ditu LANKU, Agitu TUBINU!
Pilngadniekus – Rihardu GRUNDMANI, Kitiju VALDMANI, 

Dagitu VALDMANI!

Mariju BĒRZIŅU – 101 
Stepaniju BARKIENI – 92 

Vēru VASIĻČIKU – 87 
Aneti GEDVĀRDI – 85 

Veltu Ermīni GRĪNU – 85 
Elenu ŠUĻŽENKO – 85 

Dzidru BRANTEVICU – 84 
Ritu LUKŠĒVICU – 83 

Marijonu Irenu LITVINU – 82 
Birutu PUĻĶI – 82 

Ausmu PIRKTIŅU – 81 
Annu ZVIRBULI – 81 
Ināriju BEĻIKU – 75 
Viktoru BIKŠI – 75 

Gunaru ENĢELI – 75 
Dzidru GURCKU – 75 

Silviju Irēnu MAURIŅU – 75 
Brindu VARKALI – 75 

Jāni KADEĢI – 70 
Jāni KARLSONU – 70 
Aivaru ARĀJU – 65 

Guntu Ingrīdu KLEINŠMITI – 65 
Ilonu LIEĢI – 65 

Zigrīdu Veroniku MELBERGU – 65 
Valdi ARĀJU – 60 

Ilgu KANGĪZERI – 60 
Eni ZAKU – 60

Pāvilostas vēju skartie!
Ir sācies jauns gads, ar jaunām cerībām un jauniem darbiem! Esam trīs-

desmit dziedošas sirdis no Pāvilostas sieviešu kora „Sīga”, kurām turpmāka-
jai darbībai nepieciešami koncerttērpi. Audums noskatīts, šuvēja aizrunāta, 
trūkst tikai Jūsu materiālā atbalsta – 2070 EUR apmērā. Ziemassvētku laikā 
mūs jau ir atbalstījuši vietējie uzņēmēji. Būsim pateicīgas par jebkādu ziedo-
juma summu kontā, kas atvērts līdz 30. maijam: 

Pāvilostas novada pašvaldība,  reģ. Nr. 90000059438, 
DnB banka AS,    RIKOLV2X,    LV23RIKO0002013075223, 

ar norādi „korim Sīga” vai iemaksāt kora vecākajai Irinai Kurčanovai 
(tel. 29226273).

Pēc koncerta Ziemassvētkos Sakaslejas baznīcā Uldis Marhilēvičs aicināja 
kori dziedāt kopā ar viņu vasaras koncertā baznīcas dārzā, kurš notiks festi-
vāla „Zaļais stars” ietvaros. Esat laipni gaidīti!

Cerībā, ticībā, mīlestībā koris „Sīga” 
un kora mākslinieciskā vadītāja, diriģente Liene Breča

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 maija mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2015. gada 27. aprīlim.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv; ienest personīgi Pāvilosts novada domē  
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrāfija”. Tirāža – 1100 eksemplāru. 
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Juristes novada iedzīvotājiem 
juridiskās konsultācijas sniegs 21. aprīlī

plkst. 11.00 Vērgales pagasta pārvaldē,
plkst. 12.30 Pāvilostas novada pašvaldībā.

Aušanas pulciņa „Lum-
stiņš” dalībnieces sirsnīgi 
pateicas Pāvil ostas nova-
da domes priekšsēdētājam 
U.  Kristapsonam par atbalstu 
un iespēju apmeklēt „Latvijas 
meistaru dienas” Liepājas Ama-
tu mājā, un Agitai Pētersonei, 
„Ievleju” maizes ceptuves 
īpašniecei, par ciema kukuļiem.

*  *  *
No visas sirds pateicos 

visiem tiem, kuri atsaucās 
aicinājumam ziedot man nau-
du zāļu iegādei. Paldies, jo ar 
jūsu atsaucību un palīdzību ne-
pieciešamā naudas summa tika 
savākta un es varu turpināt ār-
stēšanos. 

Ar cieņu, Linda Sila

Sveicam
Rihardu Tolku un Lolitu Jaņķevicu 

ar dēla
STEFANA ADRIANA piedzimšanu!

 Zemnieku saimniecība pārdod 
kvalitatīvus 1-gadīgus un 2-gadī-
gus smiltsērkšķu stādus. Cena sākot 
ar 2.00 EUR. Interesentiem zvanīt   
29197788.

 Dāvina 3 mēnešus vecus kaķē-
nus. Interesēties pa telefonu 29296551.

 Meklēju auklītes darbu Pāvil-
ostas novadā, ir pieredze. Zvanīt pa 
telefonu 22362360.

 Pērk dzintaru, brošas, kulonus, 
krelles, saktas, neapstrādātu dzinta-
ru. Tālrunis 29621515 Jānis.

 Pāvilostas ostas pārvalde 
MEKLĒ DARBINIEKU – ze-
messūcēja mehāniķi (vēlams, 
ar pieredzi).
Pieteikšanās: 
ronalds@pavilostaport.lv  
vai pa tālruni 29104444.

 BoatPark Pāvilosta 
MEKLĒ DARBINIEKU laivu 
būves un remonta uzņēmu-
mā – stiklašķiedras līmētāju.

Apmācību nodrošinām.
Pieteikšanās: 
info@boatpark.lv    
vai pa tālruni 29104444.

Ginekoloģe R. Vītola pa-
cientes Vērgales ambulancē 
pieņems 27. aprīlī. 

Iepriekš lūdzu pieteikties 
Vērgales ambulancē pa tel. 
63490739 vai pie Guntas 
Kleinšmites 29552344.

Pāvilostas novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Santa Ansone plāno doties 

atvaļinājumā no š. g. 
8. maija līdz 22. maijam.

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
aprīlī dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:
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