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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums Pāvilostas

   Novada Ziņas
Sarežģītais laiks!

Šoreiz ar Jums, lasītāji, vēlējos padalīties savos iespaidos 
no jūnija mēnesī notikušā semināra Latvijas pašvaldību sa-
biedrisko attiecību speciālistiem un informatīvo izdevumu 
veidotājiem, kurā pulcējās turpat 90 dalībnieku.

Jau gada sākumā aizsākās asas diskusijas par to, vai at-
ļaut pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem un paš-
valdību informatīvo izdevumu veidotājiem veidot un paš-
valdībai izdot savas vietējās avīzes. Pret to, lai katra Latvijas 
pašvaldība izdotu savu informatīvo izdevumu, bija 11  re-
ģionālo laikrakstu galvenie redaktori, kuri parakstītā vēs-
tulē aicināja deputātus izbeigt pašvaldību piekopto praksi, 
kas kropļo mediju tirgu un apdraud reģionālās preses dzī-
votspēju. Galvenie pārmetumi pašvaldībām bija – simtos 

tūkstošu mērāmas dotācijas, pašvaldību izdoti materiāli, kas imitē neatkarīgus medijus, tiek 
izdalīti bez maksas un atņem lasītājus reģionālajai presei. Reģionālo mediju redaktoru vēstulē 
deputāti tika aicināti grozīt likumu, lai nepieļautu turpmāku mediju tirgus kropļošanu, pat pie-
prasot pašvaldību informatīvo izdevumu slēgšanu.

Saņemot šādu satraucošu ziņu, Latvijas Pašvaldības savienības žurnāla „Logs” redaktore 
Gunta Klismeta aicināja visus Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistus un infor-
matīvo izdevumu veidotājus iesūtīt savus viedokļus šajā sakarā, lai LPS pārstāvji turpmākajās 
sarunās, diskusijās un darba grupās varētu bruņoties ar faktiem, pierādījumiem un konkrētiem 
priekšlikumiem. Saņemot arī citu kolēģu sašutušos viedokļus par notiekošo, LPS redaktores 
jūnija sākumā aicināja visus kopā uz diskusiju. 

Diskusijās pirmajā dienā uz sarunu ar Latvijas pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālis-
tiem un informatīvo izdevumu veidotājiem tika aicināts Kultūras ministrijas Mediju politikas 
nodaļas vadītājs Roberts Putnis, kurš klātesošos iepazīstināja ar izstrādes procesā esošās Latvi-
jas Mediju politikas mērķiem un uzdevumiem. Viss tik tālu būtu skaisti, tik sarunas noslēgumā 
atklājās, ka veidojot tik valstiski nopietnu un visnotaļ vajadzīgu dokumentu, uz sarunu un dar-
ba grupām ne  reizi netika aicināti pārstāvji no Latvijas pašvaldībām vai Latvijas Pašvaldību sa-
vienības. Šis mums – sabiedrisko attiecību speciālistiem un informatīvo izdevumu veidotājiem 
svarīgais dokuments tapis bez mūsu viedokļa! Un tas viss ministrijas līmenī, valstiskā līmenī! 
Par ko tas liecina, ka nevienam neinteresē mūsu viedoklis, kas ir reizē arī katras pašvaldības 
un novada iedzīvotāja viedoklis? Uz jautājumu, kā šāda situācija varēja izveidoties, Kultūras 
ministrijas ierēdnis vien atteica, ka viņš šim dokumentam pieķēries vien pāris mēnešus atpakaļ, 
un, ka jautājums būtu jāadresē tiem, kuri pirms tam dokumentu sagatavojuši un darba grupas 
organizējuši. Protams lieks būtu komentārs, ka reģionālo mediju pārstāvji gan tikuši uz darba 
grupām aicināti.

Pirmās dienas diskusijas noslēgumā, kad ar lielu sašutumu bijām pavadījuši Putna kun-
gu, iesākās vienkārša koleģiāla saruna, kur katrs izteica savu redzējumu un viedokli gan par 
reģionālo mediju vēstuli parlamentam, gan par vienkāršu ikdienišķu darbu. Atklājās daudz 
problēmu, ar kurām saskaras kolēģi visā Latvijā. Proti – nesakārtotais jautājums ar Valsts 
valodas centru par pašvaldību informatīvo izdevumu izdošanu divās valodās – latviešu un 
krievu, jo nav noslēpums, ka Latgales pašvaldības, lai informētu savus iedzīvotājus (ne tikai 
latviski runājošos un lasošos!), izdod avīzi abās valodās, par ko Valsts valodas centrs soda 
pašvaldības ar lielām naudas summām. Bet šeit rodas jautājums, vai tikai latvieši un latvis-
ki runājošie ir Latvijas valsts iedzīvotāji, vai mēs vēlamies informēt tikai latviešus par noti-
kumiem valstī? Tad, ja nerodam iespēju arī krievvalodīgajiem Latvijas iedzīvotājiem (kuri 
ir turpat 37% no visiem Latvijas iedzīvotājiem) būt informētiem, nevajadzētu brīnīties, ka 
daudzi no viņiem labprāt skatās krievu raidījumus un ziņas televīzijā un lasa krievvalodīgos 
laikrakstus. Un nereti šie krievvalodīgie raidījumi un raksti presē vai interneta vietnēs, kas 
tapuši ārpus mūsu valsts, nav lojāli Latvijai. Aizliedzot izdot vietējo avīzi abās valodās, mēs kultivējam ļoti auglīgu zemi Krievijas 
propagandai mūsu zemē! Protams, mēs Kurzemes, Zemgales un Vidzemes pašvaldības ar šādu problēmu nesaskaramies, bet mums 
atkal ir citas lietas, ko risināt.

Kā viena no tādām ir ļoti cieši saistīta tieši ar reģionālo presi. Nav noslēpums, ka reģionālo mediju samazināto budžetu dēļ, žurnā-
listi uz vietas pašvaldībās izbrauc ļoti reti, vai arī izbrauc tik uz lielajiem pasākumiem vai notikumiem. Bieži šie žurnālisti informāciju 
iegūst tieši no pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistiem vai informatīvo izdevumu veidotājiem. Tik tālu jau būtu ļoti skaisti, ja tikai 
iegūtā informācija netiktu sagrozīta tā, lai būtu lielāka intriga un šmuce, jo labas ziņas jau neviens nepērk, vienmēr vajag kādu skandālu 
notirgot. Kāda kolēģe no Zemgales puses pat stāstīja piemēru, ka fakti tikuši tā sagrozīti, ka no parasta atgadījuma, kur priekšsēdētājs 
izgājis no domes sēdes personisku iemeslu vadīts, sanācis, ka viņš ticis atlaists! Un intriga garantēta, avīzes pirktas aumaļām. Pati 
personīgi esmu saskārusies daudzreiz ar reģionālo žurnālistu nekompetenci un pat neieinteresētību noskaidrot patiesos faktus. Bet tas 
jau būtu tas mazākais. Visi kā viens pašvaldībās strādājošie avīžu un pašvaldību mājas lapas administrētāji atzina, ka bieži bez atļaujas 
reģionālie mediji vienkārši izkopē rakstus un fotogrāfijas un pārpublicē savās avīzēs un interneta vietnēs, zem publikācijas parakstot 
„publicitātes materiāls”.

Un vēl daudz dažādu problēmu šajā tik ļoti vērtīgajā seminārā tika runāts un diskutēts. Rezumējums šādam divu dienu semināram 
bija – jāveido sava darba grupa, kas pārstāvēs mūsu visu viedokli gan Kultūras ministrijā pie Mediju politikas izstrādes procesā, gan 
citās valstiskās iestādēs un tur, kur tas būs nepieciešams; vismaz reizi vai divas gadā jārīko šādi semināri, viedokļu un informācijas 
apmaiņai, un vēl daudzas citas atziņas.

Bet pats galvenais, ko vēlējos teikt – es ticu mūsu Pāvilostas novada iedzīvotāju kompetencei un dzīves gudrībai, kuri, lasot infor-
māciju, prot izšķirot patiesus faktus no sagrozītas informācijas!

Marita Kurčanova

ŠAJĀ NUMURĀ 

LASIET:

  Pāvilostā viesojas draugi no Ukrai-

nas                                         –
 4 . lpp.

  Dejotāji un folkloristi no Pāvil ostas 

novada dodas uz Dziesmu un deju 

svētkiem                  – 7. lpp.

 Pirmā skolas diena Pāvilostas izglītī-

bas iestādēs                   – 12. lpp.
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2015. gada 30. jūlijā 
Pāvilostā notika kārtējā domes sēde 
Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada do-

mes deputāti – Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece,  Gatis Brēdiķis, Gints Juriks, Vita Cielava, Ēriks 
Erleckis, pašvaldības darbinieki – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups, pašvaldības gal-
venā grāmatvede Ingūna Blaubārde, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova. 
Personīgu apstākļu dēļ sēdē nepiedalījās Pāvilostas novada domes deputāts Andris Zaļkalns un sli-
mības dēļ – Pāvilostas novada domes deputāte Arta Bunka.

Domes darba kārtībā tika izziņoti 32 darba kārtības punkti. Citi ierosinājumi un priekšlikumi 
netika saņemti.

   Nodeva atsavināšanai kustamo mantu – vieglo pasažieru automobili OPEL VIVARO  (valsts 
reģistrācijas numurs GR 4125, izlaiduma gads – 2007, krāsa – gaiši brūna), to pārdodot izsolē. 
Kustamās mantas – vieglā pasažieru automobiļa OPEL VIVARO nosacītā cena 4 300 EUR (t. sk. 
PVN). Izsoles solis 50,00 EUR. Uzdeva izsoles komisijai organizēt augstāk minētās kustamās man-
tas – vieglā pasažieru automobiļa OPEL VIVARO izsoli. Apstiprināja kustamās mantas – vieglā 
pasažieru automobiļa OPEL VIVARO izsoles noteikumus. Uzdeva paziņojumu par kustamās man-
tas – pasažieru automobiļa OPEL VIVARO izsoli publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā 
laikrakstā „Kursas Laiks” un mājas lapā www.pavilosta.lv ne vēlāk kā divas nedēļas pirms izsoles 
dienas.

  Piešķīra finansējumu 4794.64 EUR apmērā Pāvilostas pilsētas kultūras namam Zvejnieku 
svētku pasākuma izdevumu segšanai. 

  Piešķīra vienai personai pabalstu, kā bijušajai Sakas pagasta padomes priekšsēdētājai ar 
01.08.2015. Finansējums no Neparedzētajiem līdzekļiem. 

Noteica ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu savākšanas tarifu, kuru nodrošina SIA „Pāvil ostas 
komunālais uzņēmums”, no 2015. gada 1. septembra patērētājiem, kuriem maksa tiek noteikta pēc 
skaitītāja,  ūdensapgādes pakalpojums būs par 1 m3: 0,74+PVN (21%); kanalizācijas pakalpojums 
par 1 m3:  0,83+PVN (21%). 

  Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma „Vairogi” – 4, Sakas pagasts, Pāvilostas novads īpašnie-
ces Gundegas Gūtmanes nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, parāds uz 
30.07.2015.  – EUR 15,62.

  Apstiprināja Pāvilostas pilsētas karogu pārdošanas cenu – karogs 75 × 150 cm – EUR 20,00; 
karogs 100 × 200 cm – EUR 27,00.

  Apstiprināja Pāvilostas novada tūrisma informācijas centram šādu cenas aprēķināšanas meto-
diku – pašvaldības iestādēm: iegādes cena+21%; publiskais tirdzniecībai: iegādes cena+45%.

  Pilnvaroja LPS nodrošināt humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas Čerņigovas apgabala kara 
hospitālim un ārstniecības iestādēm, ziedojot finanšu līdzekļus EUR 100,00 apmērā no Neparedzē-
tiem līdzekļiem.

  Nolēma informēt novada  izglītības iestādes, jaunatnes lietu speciālisti  par biedrības „Esi 
brīvs!” izglītojošo darbības piedāvājumu. Novada  izglītības iestādēm un jaunatnes lietu speciālistei 
uzdeva izvērtēt sadarbību ar biedrību „Esi brīvs!” iespējamību izmantojot savas iestādes budžeta 
līdzekļus.

  Nolēma iznomāt ēku Ernesta Šneidera laukumā 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā biedrībai 
„Dažādas paaudzes par dzīvi”. Noteica nomas maksu – ēkai EUR 0,43 + PVN mēn./ m2; zemei 3% no 
zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai uzdeva nomniekam maksāt arī nekustamā 
īpašuma nodokli. Nomas līgums stājas spēkā ar 01.08.2015.

  Izbeidza nomas līgumu ar MSIA „TIN FISH” par zemes gabala nomu Sakas ielā 9, Pāvilostā. Pa-
rādu par nomas maksu 339,24 EUR un nekustamā īpašuma nodokli 2,86 EUR norakstīt zaudējumos.

  Apstiprināja „Noteikumus par naudas balvas piešķiršanu Pāvilostas novada pašvaldības dar-
biniekiem”. Apstiprināja sagatavoto naudas balvu piešķiršanas reģistru.

  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi 
Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Pāvilostas novada paš-
valdības budžets 2015. gadam”” projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to paraks-
tīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai. Saistošos noteikumus uzdeva publicēt pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv 
un nodrošināt brīvu pieejamību tiem pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē.

  Papildināja Pāvilostas novada domes 29.01.2015. apstiprināto degvielas limitu saraksta 2. 
punktu Pāvilostas novada pašvaldība ar 7. un 8. apakšpunktu šādā redakcijā:

Nr. p. k. Iestāde, struktūrvienība/
amats Darbinieka vārds, uzvārds Limits 

gadā, l
2.7. Būvvaldes vadītājs Jānis GRUNDBERGS 1920
2.8. Būvinženieris Guntars ĻAUDĀMS 1800

Papildināja Pāvilostas novada domes 29.01.2015. apstiprināto sakaru pakalpojumu limitu 2. punktu 
Pāvilostas novada pašvaldība ar 8. un 9. apakšpunktiem šādā redakcijā:

Nr. p. k. Iestāde, struktūrvienība/
 darbinieks Tālruņa numurs Limits mēnesī, EUR

2.8. Jānis GRUNDBERGS 29298944 7.11
2.9. Guntars ĻAUDĀMS 26004855 7.11

  Pilnvaroja Pāvilostas novada pašvaldības policijas amatpersonas veikt kontroli pār transportlī-
dzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu Pāvilostas novadā, atbilstoši Ceļu satiksmes 
noteikumiem un izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēša-
nas noteikumu pārkāpumiem. Atzina par spēku zaudējušu Sakas novada domes 2007. gada 26. aprīļa 
lēmumu Nr. 4., 22.§ „Par administratīvo sodu piemērošanu”.

  Apstiprināja precizētos Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošo noteikumu Nr. 5 „Saisto-
šie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Pāvilostas novadā” projektu. Saistošos noteikumus triju dienu 
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015. gada 15. septembrī. 

  No 2015. gada 1. augusta noteica sekojošu Pāvilostas novada domes un Vērgales pagasta pārval-
des darba laiku: Pāvilostas novada domē – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00–13:00 un no 
plkst. 14:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00–13:00 un no plkst. 13:30 līdz 16:30; Vērgales pagasta 
pārvaldē – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00, piektdienās 
no plkst. 8:00–12:00 un no plkst. 12:30 līdz 16:30.

  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektus šādiem nekustamiem īpašumiem – „Lakstīgalas” (Sa-
raiķi); „Zīles” (Saraiķi), „Ploce” (Ploce) un „Avoti”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Apstiprināja 
darba uzdevumus.

  Apstiprināja vienas personas izmantotās pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Nolēma 
slēgt Pirkuma līgumu septiņu dienu laikā pēc šī lēmuma saņemšanas.

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem  uz pašvaldības piekritīgo zemi Dzintaru iela 
109A, Pāvilosta, Pāvilostas novads uz zemes vienību platībā 5000 m2 . Noteica nomas maksu 1,5% no 
kadastrālās vērtības plus PVN. 

  Jautājumu par zemes nomas līgumu ar izpirkšanas tiesībām nekustamajam īpašumam Bērzu 
ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā izskatīšanu atlika uz augusta domes sēdi. Nolēma uzaicināt ieintere-
sēto personu uz komiteju sēdi 2015. gada 20. augustā 11:00.

  Precizēja platību sekojošai zemes vienībai Sakas pagastā:

Nr 
p. k.

Īpašuma 
kadastra 
numurs

Īpašuma 
nosaukums

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums

Kopplatība,
ha

Grafiskā 
platība, ha

Precizētā
platība, ha

1 2 3 4 5 6 7

1. 64860120026 Vecavoti 64860120026 0,5 0,6115 0,6115
(Piel. Nr. 1)

  Nepiešķīra dzīvokli Rīvas 2-13, Rīva, Sakas pagasts, Pāvilostas novads vienai personai, jo norādī-
tais nekustamais īpašums arī turpmāk nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

  Piešķīra vienai personai dzīvokli „Saļiena” dz. 7, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Uzdeva slēgt 
īres līgumu ar SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”. Pēc īres līguma noslēgšanas nolēma izskatīt 
jautājumu par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.

  Atcēla Pāvilostas novada domes 25.06.2015. lēmumu (Protokols Nr. Nr. 7.,12.§).
  Apstiprināja saistošos noteikumus „Par dzīvokļa pabalstu bāreņiem un bērniem, kuri palikuši  

bez vecāku gādības” Pāvilostas novadā. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 01.10.2015.
  Nodeva atsavināšanai nekustamo īpašumu „Vasarnieki 17”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 

kas sastāv no zemes gabala 0.1811 ha platībā. Uzdeva pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā 
īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu.

Informāciju apkopoja Vita Braže un Marita Kurčanova

Pašvaldība jūlija mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpa-
šumu:

1. Mežavoti – Vērgales pagastā, 5.6 ha platībā. 

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

PAZIŅOJUMS

                                      Pāvilostas novada pašvaldība izsludi-
na atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo 
mantu – vieglo pasažieru automašīnu OPEL VIVARO 
(valsts reģistrācijas Nr. GR 4125, virsbūves Nr. WOLJ-
7BHB67V651658, pirmā reģistrācija Latvijā 26.07.2007.) 
2015. gada 24. augustā plkst. 10.00. Izsoles sākumcena 
4300,00 EUR (t. sk. PVN), izsoles solis  50,00 EUR, nodro-
šinājums 430,00 EUR.

Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma pub-
licēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Iepazīšanās ar 
izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv. Izsoles pretenden-
ti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Pāvilostas nova-
da pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2015. gada 20. augustam 
plkst. 16.00 Pāvilostas novadā, Pāvilostā, Dzintaru ielā 73 
pie privatizācijas komisijas sekretāres, tālrunis 63484561.

UZMANĪBU!
AR 2015. GADA 1. AUGUSTU MAINĀS PĀVILOSTAS NOVADA DOMES UN 

VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDES DARBA LAIKI!

Turpmāk tie būs:
Pāvilostas novada domē – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00–13:00 

un no plkst. 14:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00–13:00 un no plkst. 13:30 līdz 
16:30. 

Vērgales pagasta pārvaldē – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 līdz 
12:00 un no 13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00–12:00 un no plkst. 12:30 līdz 

16:30. 

 Nākamās komiteju sēdes notiks 2015. gada 20. augustā.
  Nākamā domes sēde plānota 2015. gada 27. augustā Vērgalē.
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NOTIKUMI

Jūlijā pašvaldības policija veica šādus darbus: 
 ª Pāvilostā trīs adresēs vienas nakts laikā 

mutiski brīdinātas kompānijas par nakts miera 
traucēšanu. 

Pāvilostā septiņi nekustamo īpašumu īpašnie-
ki sodīti par Valsts karoga neizlikšanu pie sava 
īpašuma Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas 
dienā.

 ª  Akmeņragā vienai kompānijai izteikts 
mutisks brīdinājums par telts uzstādīšanu krasta 
kāpu aizsargjoslā. Telts tika novākta.

 ª Uz autoceļa Liepāja-Ventspils māju „Gul bji” 
rajonā meža zvērs uzskrēja automašīnai. Cietušie 
nebija, informācija tika nodota Valsts policijai.

 ª Trīs piedzērušies vīrieši Pāvilostā nogādāti 
savā dzīves vietā.

 ª Pāvilostas pludmalē 5. jūlijā ap plkst. 04:00, 
20 cilvēku kompānija uzstādīja ģeneratoru, skaļi 
klausījās mūziku, traucēja iedzīvotājiem nakts 
mieru. Par cik pasākums Pāvilostas domē nebija 
saskaņots, kompāniju palūdza pārtraukt trokšņo-
šanu un izklīst.

 ª Sastādīti pieci administratīvā pārkāpuma 
protokoli par iebraukšanu krasta kāpu aizsargjos-
lā. Sodi sastāda summu no 30,00 līdz 100,00 EUR.

 ª Sastādīti astoņi  administratīvā pārkāpuma 
protokoli par autotransporta nepareizu novietošu 

stāvēšanai. Sods katram autovadītājam – 40,00 
EUR.

 ª Kopā ar sociālo darbinieku tika apsekota 
māja Saraiķos. Konstatēts, ka 1919. gadā dzimusi 
sieviete dzīvo antihigiēniskos apstākļos. Pēc pār-
baudes sieviete nogādāta Pāvilostas pansionātā.

 ª Saraiķos novērsts ģimenes konflikts ar var-
darbību. Agresīvā persona nogādāta Valsts polici-
jā.

 ª Pāvilostā nozagts velosipēds.Vainīgā perso-
na noskaidrota.Velosipēds atgriezts īpašniekam.

 ª Pāvilostā sastādīti trīs administratīvā pār-
kāpuma protokoli pēc LAPK 171. panta – atraša-
nās sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī.

 ª Pāvilostā nodzēsti vairāki ugunskuri, kas 
tikuši dedzināti neatļautās vietās. 

 ª Pāvilostā noķerts viens klaiņojošs suns.
 ª „Kursas stacijā” samierinātas ģimenes kon-

fliktējošās puses.
 ª Ulmalē atrasts sprādziena bīstams priekš-

mets. Informācija nodota Valsts policijai.
 ª Plocē novērsts viens ģimenes konflikts. Zi-

ņots Valsts policijai, pieņemti paskaidrojumi no 
konfliktā iesaistītām personām, veiktas pārrunas 
ar konfliktējošām pusēm. 

Pāvilostas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

2015. gada jūlijā

Pāvilostas novada pašvaldības administratīvās komisijas 2015. gada 23. jūlija sēdē iz-
skatīja kopā astoņas administratīvā pārkāpuma lietas par Latvijas valsts karoga nepacel-
šanu un par nekustamā īpašuma nesakopšanu.   Divas lietvedības tika izbeigtas. Sešas 
personas sodītas ar brīdinājumu.

Nākamā administratīvās komisijas sēde plānota 20. augustā plkst. 14:00 Pāvilostas 
novada pašvaldības ēkā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā.

Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita Brūkle

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Jūlija mēnesī piešķirts 14 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 3 personām piešķirts pamatpabalsts, 

9 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 1 personai piešķirts vienreizējs pabalsts veselī-
bas aprūpei, 1 ģimenei piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 personai piešķirts  pabalsts kā bērnam bārenim bez 
vecāku gādības palikušam, 1 personai piešķirts sociālā pakalpojuma saņemšana institūcijā, 1 personai 
piešķirti asistenta pakalpojumi.

 Iedzīvotāju zināšanai!
Vasara ir atvaļinājumu laiks! Lūdzu iedzīvotājiem būt saprotošiem un sekot līdzi informācijai par 

darbinieku atvaļinājumu laiku.

Sociālā dienesta vadītāja būs atvaļinājumā no 6. augusta līdz 19. augustam.
Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
Sakarā ar to, ka Liepājas reģiona novadu būvvalde ir likvidēta, 2015. gada 1. jūlijā 

Pāvilostas novadā ir izveidota Pāvilostas novada būvvalde. Visas iesāktās lietas Liepā-
jas reģiona būvvaldē, kuras attiecināmas uz Pāvilostas novadu, ir pārceltas uz Pāvilostas 
novada būvvaldi. 

Pāvilostas novada būvvalde apmeklētājus pieņem „Pagasta Māja”, Sakas pagastā, 
Pāvilostas novadā.

No 1. augusta būvvaldes vadītājs un arhitekts JĀNIS GRUNDBERGS (tālr. 29298944, 
arhitekts@pavilosta.lv) iedzīvotājus pieņems:

P. 9:00–12:00;  C. 14:00–17:00

No 1. augusta būvinspektor s GUNTARS ĻAUDĀMS (tālr. 26004855, buvinspek-
tors@pavilosta.lv) iedzīvotājus pieņems:

P. 9:00–12:00;  C. 14:00–17:00

PAZIŅOJUMS
SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” paziņo ka, ar š. g. 1. septembri tiek mainīti 

tarifi par patērēto ūdeni un kanalizāciju. Turpmāk par patērēto ūdeni būs jāmaksā 
EUR 0,74/m3  + PVN 21% un kanalizācijas savākšana būs EUR 0,83/m3 + PVN 21%. Ta-
rifu pieaugums saistīts ar pieaugošajām sistēmu uzturēšanas izmaksām, kā arī, lai varētu 
veikt ūdenssaimniecības sistēmas uzlabošanu.

Valdes loceklis Oskars Vērnieks

FOTOKONKURSS 
„PĀVILOSTAS NOVADS 2015”

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties fotokonkursā Pāvilostas novads 2015”, 
no šā gada 11. maija līdz 16. septembrim, iesūtot fotogrāfijas, kas uzņemtas no 
2014. gada 1. novembra līdz 2015. gada 15. septembrim.  Konkursa mērķis ir veidot 
un popularizēt Pāvilostas novada pozitīvo tēlu. Fotogrāfijās iemūžināmi notikumi, 
svētki, tradīcijas, cilvēki, objekti, ainavas un dabas skati. 

Fotokonkursa labāko fotogrāfiju galerija būs apskatāma mājas lapā www.pavilos-
ta.lv 

Rezultātu paziņošana un konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2015. gada 
18. novembrim veltītajos svinīgajos pasākumos.

Fotogrāfijas iesūtāmas uz e-pastu tic@pavilosta.lv vai iesniedzamas Pāvilostas no-
vada tūrisma informācijas centrā USB zibatmiņas vai CD datu nesējā nesamazinātā 
formātā.

Sīkāk ar konkursa norises kārtību varat iepazīties Nolikumā, vai Pāvilostas no-
vada Tūrisma informācijas centrā Dzintaru ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
LV-3466, tālr./fakss: +371 63498229, m.t. +371 29121894, e-pasts: tic@pavilosta.lv.

PĀVILOSTAS NOVADĀ NOTIKS 
MILITĀRĀS MĀCĪBAS

No šā gada 24. augusta līdz 4. septembrim Pāvilostas novadā notiks militārās mācības ar 
mērķi trenēt Prettanku rotu aizkavējošās kaujas veikšanai.

Mācību dalībnieki būs LR NBS Sauszemes spēku Kājnieku brigādes Kaujas atbalsta bataljona 
Prettanku rota, kopskaitā ap 80 karavīri. Par patstāvīgo dislocēšanās vietu noteikts Šķēdes poli-
gons, kur būs izveidota rotas uzturēšanās vieta (bāze), no kuras arī tiks veiktas visas darbības.

Lai izpildītu izvirzīto mācību mērķi, karavīri veiks savas darbības ap ceļiem Ziemupe–Šķēde 
un Ventspils–Liepāja ceļa, kur karavīri veiks teritorijas izlūkošanu un novērošanas posteņu un 
kaujas pozīciju izveidi. Karavīri sava uzdevuma izpildei pārvietosies gan slēpti, gan atklāti ap 
šiem ceļiem un tiem pieguļošo teritoriju. Pārvietošanās notiks arī izmantojot militāro transportu 
(apvidus automašīnas un kravas autotransportu). Civilā transporta kustība netiks nekādā veidā 
ierobežota. Karavīri būs tērpti gan NBS digitālā parauga formastērpos, gan zaļās kamoflāžas for-
mastērpos (zemessardzes). Lai arī karavīri būs nomaskējušies un lielākā daļa no viņiem pārvie-
tosies slēpti, uz visām karavīru formām būs atpazīšanas zīme – Latvijas valsts karogs. Uzdevuma 
laikā var tikt izmantoti imitācijas līdzekļi – salūtpatronas, dūmu sveces, signālraķetes. 

Sākot ar 24. augustu tiks veikta tuvāko viensētu informēšana, pie kurām paredzama karavīru 
kustība.

Mācību laikā netiks nodarīts nekāds kaitējums dabai, kā arī pēc mācībām teritorija tiks sa-
kopta.

LR NBS Sauszemes spēku Kājnieku brigādes
Kaujas atbalsta bataljona 

Prettanku rotas komandieris
kapteinis Andris Brūveris

+371 6124334; andris.bruveris@mil.lv  

UZMANĪBU!!!
No š. g. 7. septembra līdz 13. septembrim Pāvilostas novada Vērgales pagasta 

Šķēdes poligonā tiek plānotas militārās mācības „Baltic Zenith 15”. Mācību ietvaros 
ir plānoti kaujas šaušanas vingrinājumi pa lidojošiem mērķiem.

ATGĀDINĀJUMS!
Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa trešais maksājums veicams līdz 

2015. gada 17. augustam. 
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodok-

ļa (NĪN) maksājumi 2015. gadā veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 
15. maijā, 17. augustā un 16. novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada 
summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

Atgādinām vēlreiz, ka lai iegūtu aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma no-
dokli, nodokļa maksātāji var izmantot portālu  .

Portāls sniedz iespēju:
• Iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
• Sekot līdzi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem;
• Apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli par sev piederošajiem vai par citas fizis-

kas vai juridiskas personas īpašumiem jau sagatavotā maksājumā, izmantojot ērtāko 
Ibanku;

• Pieteikties elektroniskai maksāšanas paziņojumu saņemšanai;
• Pieteikties e-pasta vai SMS atgādinājumam par nekustamā īpašuma nodokļa ap-

maksas termiņa tuvošanos.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu mak-

sājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, aicinām pieteik-

ties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa 
tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule 
uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS 
veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam – juridiskai personai – 
mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brī-
ža turpmākai saziņai ar NĪN administratoru ir jāpaziņo sava elektroniskā pasta 

adrese.
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PĀVILOSTĀ VIESOJAS DRAUGI NO UKRAINAS
Pāvilostas novada pašvaldībai šis gads iezīmējies kā sadraudzības un partneru meklēšanas gads. 

Gada sākumā janvāra mēnesī pašvaldības delegācija viesojās Lietuvā Kretingas pilsētā, bet martā Pāvil- 
ostas novada pašvaldības pārstāvji ciemojās Ļvovas un Čerņigovas apgabalos Ukrainā. Ļvovas apgabalā 
pašvaldības delegācija apmeklēja potenciālo sadraudzības un sadarbības pilsētu Gorodok, kas 27. martā 
vainagojās ar abpusējas sadraudzības deklarācijas parakstīšanu starp Pāvilostas novadu un Gorodok 
pilsētu.

Lai draudzība starp abām pašvaldībām būtu ne tikai uz papīra, bet arī dzīvē, Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons jūlijā ielūdza Gorodok pilsētas delegāciju apmeklēt Pāvilostas novadu. 

Vienlaicīgi ar otro Pāvilostas mūzikas un mākslas festivālu „Zaļais stars” Pāvilostā no 24. līdz 26. jū-
lijam viesojās un ar mūsu novadu iepazinās astoņi Gorodok delegācijas pārstāvji – Gorodok pilsē-
tas domes priekšsēdētāja vietnieks Ivans Pročs (diemžēl pats Gorodok pilsētas mērs Mikols Savka dēļ 
tuvojošajām vēlēšanām pilsētā nevarēja ierasties), pilsētas galvenā grāmatvede Gaļina Martin, domes 
deputāts Mihails Turkovskijs, ģimnāzijas direktors un domes deputāts Petrs Prodivus, pilsētas domes 
juriste Marjana Pencak, skolas direktore Ļubova Šugalo, pilsētas korespondente Irina Ostrovska un šo-
feris Vladimirs Gluhs.

Tā kā viesi Pāvilostā ieradās vēlā vakarpusē un bija mērojuši garu ceļu, pirmo dienu viesus ļoti neno-
slogojām. Pirmajā viesošanās dienā viesiem nedaudz tika izrādīta Pāvilostas pilsēta un novada adminis-
trācijas ēka, iepazīstināts ar pašvaldības struktūru un  administrāciju. Pēc nelielas domes ēkas apskates 
un sarunas ar priekšsēdētāju, viesiem tika ierādīta viņu naktsmītne. Tikties ar   Gorodok delegācijas 
pārstāvjiem  bija ieradies un ar savu klātbūtni pagodināja arī Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar Uk-
rainas parlamentu vadītājs Ainārs Mežulis, kurš martā, viesojoties Ukrainā Ļvovas apgabalā, Pāvilostas 
delegācijai noorganizēja tikšanos ar Gorodok pilsētas pārstāvjiem, kā rezultātā šī tikšanās pārauga Go-
rodok pilsētas un Pāvilostas novada draudzībā. Vēlāk Gorodok pilsētas delegācija tika aicināta apmeklēt 
Pāvilostas mūzikas un mākslas festivāla „Zaļais stars” nakts koncertu Sakaslejas baznīcā. 

Otrā ukraiņu delegācijas viesošanās dienā viesiem izrādījām Pāvilostas novadu. Novada apskate  
iesākās Vērgalē ar Vērgales muižas kompleksa apskati – Vērgales pamatskolu un muzeju. Skolas ap-
meklējuma laikā delegācijas pārstāvjiem radās daudz jautājumi par mūsu izglītības sistēmu, audzēkņu 
skaitu, skolotāju atalgojumu un, protams, interesanto skolas vēsturi. Savukārt Vērgales pagasta muzejā 
viesus pārsteidza iespaidīgais manteļskurstenis, ko tādu viņi redzēja pirmo reizi mūžā un ļoti interesējās 
par tā pielietojumu agrākos laikos.

Atstājot sveicienu   gan skolā 
uz tāfeles, gan skaistu vēlējumu 
muzeja viesu grāmatā, delegāci-
ja devās tālāk uz   zvēraudzētavu 
Plocē. 

Pēc tam ceļš veda uz Sarai-
ķiem pie Ilmas Rudušas „Kurze-
mes zvejnieka sētā”. Pēc daudza-

jiem jautājumiem no viesu puses, ieinteresēto klausīšanos un 
ilgi pavadīto laiku, varēja secināt, ka viesiem ļoti patika Ilmas 
stāstījums un pati Kurzemes zvejnieka sētas ekspozīcija. At-
vadoties no Ilmas kundzes Saraiķos, ar Gorodok delegāciju 
devāmies uz Akmeņraga bāku.

Sirsnīga tikšanās notika ar bākas 
uzraudzi Tatjanu Vešņakovu, kurai 
arī radinieki nāk no Ukrainas. Tat-
jana, pasniedzot katram delegācijas 
pārstāvim mazu piemiņu no bākas, 
viesiem izstāstīja daudz interesantu 
nianšu par mūsu dzintaru un ak-
mentiņiem, kuri atrodami šeit pat 
pludmalē. Kā arī delegācijas pārstāv-
ji izmantoja izdevību un uzkāpa aug-
stajā Akmeņraga bākā, lai apskatītos 
no augšas, cik plašs un zaļš novads 

esam. Tālākais delegācijas ceļš 
turpinājās Pāvilostas virzienā. 

Pāvilostā viesiem izrādījām 
pludmali, kurā bija saceltas 
dažādas smilšu figūras, savu 
zilganzaļo jūru un  molus. Pēc 
tam devāmies ostas virzienā, 
kur domes priekšsēdētājs uk-
raiņu delegācijai izrādīja ostas 
infrastruktūru, pastāstīja par 
ostā īstenotajiem ES projek-
tiem un attīstīto uzņēmējdar-
bību. Gūstot pirmo priekštatu 
par zvejnieku dzīvi Pāvilostā, 

delegācija tika aicinā-
ta apmeklēt Pāvilostas 
novadpētniecības mu-
zeju, kur tā vadītāja Iri-
na Kurčanova viesiem 
laipni izstāstīja un izrā-
dīja muzeja ekspozīcijas 
un eksponātus. Pāvilos-
tas novadpētniecības 
muzejā viesiem bija 
arī unikāla iespēja pie-
dalīties Aizputes vīnu 
degustācijas šovā kopā 
ar mūkiem. Delegācijas 
pārstāvji izteica atzi-

nīgus vārdus par mūsu 
vīniem, kas tiek darināti 
no daudz un dažādām 
ogām un augiem, ko 
parasti Ukrainā nedara. 
Muzeja apmeklējuma 
laikā noskaidrojās, ka arī 
muzeja vadītājai Irinai   
ir cieša saistība ar Uk-
rainu, jo viņas tēvs nāk 
no Doņeckas pilsētas 
Ukrainā. Sirsnīgi atva-
doties no muzeja vadītā-
jas, Gorodok delegāciju 
aicinājām nelielā izbrau-
cienā ar Pāvilostas koka 
laivām. Brauciena laikā ukraiņu viesiem bija iespēja izbaudīt gan jūras straujo dabu, gan Sakas upes 
līgano plūdumu. Tā kā šajās dienās Pāvilostā notika arī otrais Pāvilostas mūzikas un mākslas festivāls 

„Zaļais stars”, kura ietvaros Kalna ielas stāvlaukumā no-
risinājās amatnieku un mājražotāju tirdziņš, aici nājām 
delegāciju apmeklēt to un varbūt ko iegādāties par pie-
miņu no Pāvilostas un Latvijas. Pēcāk delegācija devās 
uz nakstmītni, lai nedaudz atpūstos pēc otrās dienas 
daudzajiem un spilgtajiem iespaidiem. Bet jau vēlā va-
karpusē arī Gorodok delegācijas pārstāvji tika ielūgti uz 
festivāla „Zaļais stars” nakts koncertu Pāvilostas plud-
malē. Tur viņiem bija iespēja iepazīties gan ar festivāla 
organizētāju un komponistu Uldi Marhilēviču, gan ar 
daudziem citiem latviešu izcilajiem māksliniekiem un 
viņu daiļradi. Ukraiņu viesi atpazina daudzas Žorža 
Siksnas tovakar dziedātās   Raimonda Paula dziesmas, 
kuras kopīgi dziedājām kā latviešu valodā, tā arī krievu 

valodā. Sagaidot festivāla kulmināciju – svētku salūtu un kopīgi dziedot Pāvilostas himnu, noslēdzās 
otrā ukraiņu delegācijas viesošanās diena.

Svētdienas rītā agri posušies, piedāvājām viesiem apmeklēt Liepāju, kas ir tuvākā, lielākā pilsēta 
Pāvilostai un arī reģiona 
centrs. Liepājā delegāci-
jai pievienojās arī Liepājas 
ukraiņu biedrības pārstāve 
Natālija Vecvagare, kura 
ļoti priecājās sastapt savus 
tautiešus, kuri ir visīstenā-
kie informācijas sniedzēji 
par lietām, kas šobrīd noris 
Ukrainā. Savukārt delegāci-
ja, apmainoties savstarpēji 
ar kontaktiem, ļoti priecā-
jās par šādu iespēju. Lie-
pājas apmeklējums iesākās 

ar aizraujošu un interesantu ekskursiju pa 
Karostas cietumu gida Jura Reķa pavadībā. 
Iespaidi par cietumu no Gorodok dele-
gācijas pārstāvju puses bija dažādi – kāds 
atcerējās savus armijā dienēšanas laikus, 
kādam ieinteresēja vēstures fakti, bet vēl 
kāds, saistībā ar patreiz notiekošo karadar-
bību Ukrainā, bija ļoti noliedzošs pret visu 
militāro. Bet vienaldzīgu neatstāja nevie-
nu – ne Karostas cietums un pati Karosta, 

Attēlā pirmā rindā – Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons; otrā rindā no la-
bās – Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita Brūkle, Pāvilostas novada TIC vadī-
tāja Mairita Tumpele, Gorodok pilsētas domes juriste Marjana Pencak, Gorodok pilsētas galvenā 
grāmatvede Gaļina Martin, Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere, 
skolas direktore Ļubova Šugalo, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova, Gorodok pilsētas korespondente Irina Ostrovska; trešā rindā no labās – Go-
rodok delegācijas šoferis Vladimirs Gluhs, Pāvilostas novada deputāts Andris Zaļkalns, Gorodok 
pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Ivans Pročs, Gorodok pilsētas domes deputāts Mihails Tur-
kovskijs, Gorodok pilsētas ģimnāzijas direktors un domes deputāts Petrs Prodivus un viesmīlīgie 
saimnieki.

(Turpinājums 5. lpp.)
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ne Sv. Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāle un karostas pagriežamais tilts. 
Viesi no gida Jura Raķa uzzināja daudz izzinošu faktu par šo Liepājas pil-
sētas daļu. Tālāk ekskursija turpinājās pašā Liepājas sirdī – Rožu laukumā. 
Arī šeit gida Jura pavadībā viesi uzzināja daudz jauna. Pēc tam delegāci-
ja tika aicināta apmeklēt daudzviet izslavēto „Slavas aleju”, kur delegāci-
jas pārstāvji ar aizrautību pielaikoja savas plaukstas Laimas Vaikules un 
Raimonda Paula plaukstu atlējumos, jo šie Latvijas mākslinieki ar savām 
dziesmām un izpildījumu ir ļoti populāri arī viņu zemē. Lai gan nelielā 
ekskursijā nav iespējams parādīt visu Liepājas šarmu un burvību, tomēr 
ukraiņu viesiem tika piedāvāts aplūkot pašus populārākos tūrisma gala-
mērķus – Liepājas baznīcas, Annas tirgu u.c. Viens no tūristu iecienītiem 
objektiem bez Karostas šobrīd ir arī Liepājas jūrmalas parkā esošais grupas 
„Līvi” Spoku koks. Gidam Jurim Raķim izstāstot grupas slaveno un vien-
laikus arī traģisko dzīves gājumus, viesiem tika piedāvāts pakavēties pie šī 
koka un paklausīties viņu tik izteiktās Liepājas roka dzies mas. Arī Liepāja, 
tāpat kā Pāvilosta, ir no tām nedaudzajām Latvijas pilsētām, kurām ir sava, 
oficiāla pilsētas himna. Pavadonim Jurim Raķim deklamējot Liepājas him-
nas vārdus, delegācijai bija iespēja pārliecināties, ka šie vārdi no himnas kā 
vides skulptūras dzīvo arī pašā pilsētā. Tā uz šādas skaistas nots noslēdzās 
Gorodok delegācijas Liepājas apmeklējums. Pēc Liepājas devāmies atpakaļ 
uz Pāvilostu, kur atvadījāmies no Gorodok delegācijas, jo viņiem priekšā 
stāvēja ilgs mājupceļš.

Viesi atzina, ka ir ļoti priecīgi par iespēju viesoties Pāvilostā un novadā. 
Viņi guvuši daudz neaizmirstamu iespaidu, daudz vērtīgas informācijas, 
bet pats galvenais – draugus! 

Visas ukraiņu delegācijas viesošanās laikā no viesiem tika saņemti 
daudz jautājumi un izrunātas dažādas ar novada vadīšanu un valsts iekārtu 
saistītas lietas, kas mums ir kopīgas un kas atšķirīgas, bet no kurām mēs 
varam viens no otra mācīties.

Lai draudzība starp abām nācijām turpinātos un tiktu tikai stiprināta, 
Gorodok delegācijas pārstāvji aicināja Pāvilostas delegāciju pie sevis cie-
mos Gorodok pilsētā rudenī. Ielūgumu pieņēma un pateicību par vizīti Pā-
vilostā izteica Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste 

 Foto: M. Kurčanova

PĀVILOSTĀ 
VIESOJAS DRAUGI 

NO UKRAINAS
(Turpinājums no 4. lpp.)

Vasara straujiem soļiem iet uz otru pusi un tuvojas rudens 
ar apkures sezonas sākšanos. Tādā atvasarīgā noskaņā vēlos 
draudzīgi atgādināt par izmantoto pakalpojumu kavēto mak-
sājumu veikšanu. 

Visi zina, ka SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” sniedz 
pakalpojumus siltumapgādē, ūdensapgādē un kanalizācijas no-
tekūdeņu savākšanā, tai skaitā arī asenizācijā, un zina arī to, ka 
par pakalpojumiem ir jāmaksā. Taču dzīvē ir savādāk, pakalpo-
jumi tiek saņemti, bet norēķināties par tiem „aizmirstas” un tā 
veidojas parādi. Ja iepriekšējos gados iedzīvotāji centās izman-
tot vasaru, lai nomaksātu iekrātos parādus, tad šogad tas notiek 
ļoti kūtri. Netiek izmantoti mūsu piedāvātie risinājumi parādu 
dzēšanai – vienošanās, atliktie maksājumi, izlīdzinātie maksā-
jumi un citi.  Lai uzlabotu situāciju, pašlaik notiek līguma saga-
tavošana ar sertificētu parādu piedziņas uzņēmumu, un turp-
māk visi parādi tiks piedzīti caur šo uzņēmumu. Tas nozīmē, 
ka iedzīvotājiem būs jāmaksā daudz vairāk, jo tiks ieka sēti arī 
parādpiedziņas uzņēmuma administratīvie izdevumi. 

Vēlos atgādināt tiem iedzīvotājiem, kuriem ūdens skaitītāji 
atrodas mājās, ka skaitītāja rādījumi jāziņo savlaicīgi katru mē-
nesi. Kā arī jāseko līdzi skaitītāja derīguma termiņam, lai varētu 
savlaicīgi tos nomainīt.

Aicinājums un lūgums visiem kanalizācijas tīkla lietotā-
jiem  – izmantot sistēmu tikai kanalizācijas ūdeņu novadīša-

nai, jo bieži vien sistēma tiek izmantota kā atkritumu vads un 
tajā tiek mesti sadzīves atkritumi (mizas, zivis, autiņbiksītes, 
kontracepcijas līdzekļi), kas nenovēršami aizsprosto caurules, 
radot nevajadzīgu stresu gan jums, gan mums. Ļoti līdzīga si-
tuācija ir ar  bedrēm sausajās tualetēs. NEDRĪKST  tajās būt 
dažādi sadzīves atkritumi, jo tie bojā tehniku un sadārdzina 
pakalpojumu!

Visiem mums patīk, ka apkārt  ir sakopts, tīrs un ziedošs, 
tāpēc tuvojoties rudenim mēs dārzos veiksim uzlabošanas 
darbus. Rezultātā radīsies zari un citādi koksnes atlikumi, 
arī turpmāk tos var vest uz katlumāju sašķeldošanai, tikai lū-
gums – zarus sakraut kaudzē ar resgaļiem uz vienu pusi. Mēs 
nešķeldojam celmus, ogulāju zarus un dēļus ar naglām, tāpēc 
pirms vešanas pārliecinieties, vai materiāls ir derīgs šķeldoša-
nai! Tiem iedzīvotājiem, kuri novietojuši pie mājas dažus ogu-
lāju krūmus un vēlas, lai komunālais uzņēmums nekavējoties 
brauc un tos sašķeldo, varu pabrīdināt, ka tas būs dārgi un pa-
šiem būs jāsedz izdevumi, tāpēc labāk pirms zaru novietošanas  
zvaniet pa tālruni 26412942.

Nobeigumā novēlu visiem siltu un patīkamu vasaras izska-
ņu, un lai turpmākā mūsu sadarbība būtu patīkama un cieņpil-
na gan j ums, gan mums!

SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”

Veic brīvprātīgo darbu 
Pāvilostas mūzikas un mākslas 

festivālā „Zaļais stars”
Atsaucoties sociālo tīklu aicinājumam, Pāvilostas novada jaunieši Terēze un Ed-

gars kļuva par  festivāla brīvprātīgajiem palīgiem.
Jaunieši savus brīvprātīgo pienākumus pildīja gan festivāla atklāšanas dienā – 

īpašajā nakts koncertā Sakaslejas baznīcas dārzā 24. jūlijā, kā arī nākamajā dienā, 
25. jūlijā, grandiozajā koncertā Pāvilostas pludmalē, nopelnot bezmaksas iespēju 
piedalīties visos festivāla pasākumos.

Lepojos ar tik apzinīgiem un aktīviem novada jauniešiem!

Sintija Spriņģe, 
Pāvilostas novada jauniešu lietu speciāliste

Pāvilostas komunālais uzņēmums vēršas 
pie iedzīvotājiem

 
29. augustā 

Tūrisma sezonas noslēguma pasākuma „Senās uguns nakts" ietvaros 
SSaakkaass  uuppeess  rreeggaattee  
„„PPāāvviilloossttaass  aassaakkaa""  

 jautrais laivu brauciens 
No „Ievlejām” līdz TIC (~8km) 

 
1111::0000 Pulcēšanās pie TIC 
 

Līdz „Ievlejām" Jūs aizvedīs autobuss 
 

1111::2200 „Ievlejās” maizes ceptuves apskate, saimnieces Agitas stāstījums par 
maizes cepšanu 
 

1111::4400 Norādījumi par laivošanu un starts  no „Ievlejām” līdz Pāvilostas 
novada TIC 
 

Laivošanas maršrutā veiksiet dažādus uzdevumus un piedalīties jautros 
piedzīvojumos 
 

Pieejamas gan 2 viet. (€26,-), 3 viet. (€30,-), gan 4 viet. (€33,-) laivas (Dalības 
maksa – par laivu īri).  
 

Pirmajām 5 komandām laivas lētāk! 
 

Laivu braucienā varat braukt  
ar savu laivu 
 
Dalībnieki aicināti pieteikties  
līdz š.g.20.augustam  
pa tālr.Nr. 29121894 (TIC) 
 
Dalībnieku komandas  
aicinātas parūpēties  
par komandas nosaukumu,  
noformējumu, apģērbu – tā,  
lai pašiem būtu  
ērti un jautri! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tūrisma sezonas noslēgums Pāvilostā – jau 17. reizi 

SSeennāāss  uugguunnss  nnaakkttss  

š.g.29. augustā 
 

99::3300  PPāāvviilloossttaass  ssttaaddiioonnaa  tteenniissaa  kkoorrttooss  

Tenisa turnīrs Pāvilostas čempionāta  
     noslēguma – 4. posms  
 
     1111::0000  PPuullccēēššaannāāss  ppiiee  TTIICC  

     Sakas upes regate „Pāvilostas asaka"  
     jautrais laivu brauciens  
     no „Ievlejām” līdz TIC (~8km)  
1166::0000  PPiiee  TTIICC  

 Radošās darbnīcas – gatavosim papīra kuģīšus, vēja zvanus, lukturus, 
apstrādāsim dzintaru  

 Dažādas atrakcijas pieaugušajiem un bērniem - zīmēsim uz asfalta, 
rakstīsim izmantojot Morzes kodu, mācīsimies staigāt ar ķekatām... 

 Lašu zupa (pret ziedojumiem) 
 

1166::3300  PPiiee  TTIICC    
Kapelas „Suitu muzikanti” koncerts 
 

2211::0000  PPlluuddmmaallēē  ppiiee  mmuuzzeejjaa  

LTV akadēmiskās mūzikas konkursa „Radīti mūzikai” uzvarētāja Mika 
Akota koncerts  
Muzikāls uguns šovs no Fire Spirit  
(Sliktu laika apstākļu gadījumā koncerts un uguns šovs notiks Pāvilostas Upesmuižas parka estrādē) 
 

2222::0000  PPiiee  TTIICC    
Brīvdabas kino - režisores Ināras Kolmanes  
dokumentālā filma „RUČS UN NORIE” 
(Latvija, 2015.gads) (pret ziedojumiem) 
(Savai labsajūtai līdzi ņemiet sedziņu, groziņu un siltu tēju) 
 

2222::0000  UUppeessmmuuiižžaass  ppaarrkkaa  eessttrrāāddēē  

Zaļumballe - muzikantu saiets kopā ar grupām  
„Piemare", „Liedags", „Vērgales muzikanti",  
„Kurland", „KAS"  
Informācija par pasākumu 29121894 (TIC), 29366112 (Silva),  

par tenisa turnīru 29230995 (Aldis Barsukovs) 
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KAPU SVĒTKI 
PĀVILOSTAS NOVADĀ!

Pāvilostas kapsētā – 16. augustā plkst. 16:00.

Sakas pagasta kapsētās:
– 16. augustā plkst. 13.00 Stembres kapos;
– 16. augustā plkst. 14.30 Lanku kapos;
– 23. augustā plkst. 15.00 Akmensraga kapos.

Vērgales kapsētā – 16. augustā plkst. 14:00.

25. jūnijs – 15. augusts
Pirmdiena – Svētdiena
plkst. 7:30–21:00

16. augusts – 30. septembris 
Pirmdiena – Piektdiena
plkst. 7:45–19:30
Sestdiena – Svētdiena 
plkst. 7:45–16:00

1. oktobris – 31. marts
Pirmdiena – Piektdiena 
plkst. 7:45–19:00
Sestdiena – Svētdiena 
plkst. 7:45–16:00

1. aprīlis – 24. jūnijs
Pirmdiena – Piektdiena 
plkst. 7:45–19:30
Sestdiena – Svētdiena 
plkst. 7:45–16:00

Atbalstīts projekts 
„JŪRAS SKARTIE”

Pāvilostas novada pašvaldība, sadarbībā ar jauniešu biedrību „No idejas līdz 
attīstībai” uzsākusi realizēt Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam 
atklātākā projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai 
pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem 
popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” atbalstīto Pāvilostas novada 
pašvaldības izstrādāto projektu „Jauniešu neformālās mācīšanās aktivitātes 
Pāvilostā „Jūras skartie””. Projekta ietvaros plānots ap 20 jauniešiem apgūt 
dažādas, ar jūru saistītas apmācības: zvejas pamatprasmju apmācībā – spleisēšana, 
tīklu lāpīšana,  jūras mezglu siešana, jūras signāli un karte, jūras sporta veidi 
un drošība uz jūras, uzņēmējdarbības pamatu apguve, apmeklējot vietējos 
uzņēmējus, sadarbībā ar senioru NVO, zivju ēdienu gatavošana, tai skaitā seno  
recepšu  apguve. Projekta ietvaros paredzēts apmeklēt gandrīz visas Latvijas jūras 
piekrastes ostas un iepazīties ar  ostas darbu un uzņēmējdarbību  tajās.  Vidzemes 
pusē plānots apmeklēt mazās ostas Skulti, Salacgrīvu un Kuivižu ostu. Salacgrīvā 
paredzēts apmeklēt zivju pārstrādes rūpnīcu, nēģu tačus, tūrisma kompleksu 
pie jūras SIA „Kuivižu osta” un Ainažu jūrskolas muzeju. Kurzemē, savukārt 
bez ostām – Liepājas, Ventspils, Rojas, Mērsraga un Engures, plānots apmeklēt 
zvejnieku sētas „Dieniņas” īpašo zvejniekšovu ar zivju produkcijas degustāciju. 
Savukārt Pāvilostas novada pašvaldības organizētajā pasākumā Senās uguns 
naktis Pāvilostā, paredzēts pie tūrisma centra organizēt Radošās darbnīcas visiem 
interesentiem. Visi dalībnieki saņems krekliņus un cepurītes ar projekta logo. 
Noslēgumā sekos prasmju un zināšanu pārbaude, labāko  dalībnieku apbalvošana. 

Projekta realizācijas laiks no 25.07.2015. līdz 30.09.2015. 
Kopējais piešķirtais finansējums EUR 3999.86

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

Pirmā projekta aktivitāte notiks 17. un 18. augustā, kad norisināsies divu die-
nu pieredzes brauciens uz Salacgrīvu, kura laikā tiks apskatītas Skultes, Salacgrīvas 
un Kuivižu ostas, zivju apstrādes uzņēmums Salacgrīvā, nēģu taču apmeklējums 
Salacgrīvā, kā arī citas, ar piekrastes uzņēmējdarbību ievērojamas vietas un ob-
jekti.

Projekta realizācijas laikā tiks a pgūtas gan praktiskās, gan teorētiskās apmācī-
bas un gūta pieredze, kas būs kā stimuls uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Projekta laikā paredzētas:
– praktiskas apmācības zvejas pamatprasmju apguvē, 
– uzņēmējdarbības pamati,
– trīs vienas dienas pieredzes apmaiņas braucieni uz Liepājas, Ventspils un Ro-

jas ostām,
– divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Salacgrīvas un Kuivižu ostām,
– jūras piekrastei raksturīgie sporta veidi, sadarbībā ar Pāvilostas Sērfklubiņu, 
– tikšanās ar uzņēmējiem,
– dažādas radošās darbnīcas,
– Pāvilostas īpašais kulinārais mantojums.
Vairāk  par projekta aktivitātēm un dalību projektā iespējams uzzināt, sazino-

ties ar Pāvilostas novada jauniešu lietu speciālisti Sintiju Spriņģi (mob. 29377458).

PAR STĀRĶU GLĀBŠANU
Ik gadu Dabas aizsardzības 

pārvalde saņem cilvēku zva-
nus, kuri jautā – ko darīt, ja 
atrasti ievainoti baltie stārķi 
vai nokritusi šo putnu lig-
zda, atrasti stārķu mazuļi, kas 
nav spējīgi lidot u.tml. Dabas 
aizsardzības pārvalde ir sagata-
vojusi atbildes visbiežāk uzdo-
tajiem jautājumiem.

Šobrīd balto stārķu po pu-
lācija Latvijā vairs nepieaug  – 
ir sasniegts maksimālais vides 
piesātinājums ar šīs sugas 
putniem. Ik gadu Latvijā lig-
zdo ap 10  000 stārķu. Katru 
gadu vārgākie no tiem dažādu 
iemeslu dēļ aiziet bojā. Tā tas 

notiek ar ikvienu dzīvnieku sugu – tā ir dabiskā atlase, kura dabā regulāri notiek, vēl jo vairāk tad, ja kādas 
sugas piesātinājums ir augsts.

 Ja atrasts baltais stārķis
Stārķis ir savvaļas putns un arī īpaši aizsargājama suga, tādēļ to iegūt vai turēt nebrīvē drīkst tikai ar Dabas 

aizsardzības pārvaldes izdotu atļauju. Šāda atļauja nav nepieciešama vienīgi izņēmuma, ja stārķis tieši apdraud 
cilvēku veselību vai dzīvību. Piemēram, pieradināti stārķi atlaisti savvaļā apdraud bērnu drošību, jo ir agresīvi 
un uzbrūk, vai, lai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu stārķi nogādātu uz patversmi vai reģistrētu zooloģisko 
dārzu. 

Ja atrasts savainots stārķis vai tā mazulis, to var nogādāt patversmē vai kādā no zooloģiskajiem dārziem, vai 
arī palūgt veterinārārsta palīdzību. Taču jāatceras, ka veterinārārsta pakalpojumi atkarībā no stārķa traumu 
nopietnības ir maksas pakalpojums un arī tad nav garantijas, ka putns izdzīvos, jo stārķi ir savvaļas putni, kas 
ir ļoti jutīgi un grūti ārstējami.

Atradējiem, kam nav specifisku zināšanu veterinārijā vai zooloģijā, pašiem tomēr nevajadzētu veikt stārķa 
ārstēšanu vai stārķēnu barošanu un audzināšanu mājas apstākļos. Ne vienmēr no dabiskās atlases izglābtais 
stārķis būs spējīgs pastāvīgi izdzīvot savvaļā, reizēm šādi stārķi palaisti atpakaļ dabā ātri vien kļūst kādam 
par barību, jo ir pārdroši, vai arī nav raduši paši sev meklēt barību un mirst bada nāvē. Reizēm pēc ievaino-
juma sadziedēšanas stārķis vairs nav spējīgs lidot – līdz ar to pat pēc veiksmīgas izārstēšanas šim dzīvniekam 
jānodro šina mūža aprūpe, bet ne visi stārķu glābēji to var nodrošināt un vēlas.  Turklāt savvaļas dzīvnieki, 
tostarp putni, var būt neprognozējami, tādēļ cilvēkam bez zināšanām un iemaņām nevajadzētu stārķiem tu-
voties – to knābiens var būt diezgan traumējošs.

 Kur nogādāt atrasto stārķi
Dzīvnieku aizsardzības likums paredz, ka jebkura persona par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonā-

kušu dzīvnieku nekavējoties paziņo vietējās pašvaldības institūcijai, un vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu 
vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, neitralizēšanu/iemidzināšanu. 
Vietējām pašvaldībām pēc Dzīvnieku aizsardzības likuma prasībām būtu jāizveido un jāuztur dzīvnieku pat-
versmes, jāizķer, jāizmitina un jāaprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušie savvaļas dzīvnieki vai jāslēdz līgumi 
ar fizisko vai juridisko personu par šādu dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi. 

Latvijā nav speciālu savvaļas dzīvniekiem paredzētu patversmju vai rehabilitācijas centru. Zooloģiskie dārzi 
un dzīvnieku patversmes iespēju robežās pieņem arī savainotus savvaļas dzīvniekus un veic to ārstēšanu, taču 
jāsaprot, ka ne vienmēr šādas iespējas ir pieejamas tuvākajā patversmē vai zooloģiskajā dārzā, tāpēc iepriekš 
ar patversmi vai zooloģisko dārzu vēlams sazināties.

 Par stārķu ligzdām
Stārķu ligzdu patvaļīga nojaukšana ir aizliegta. Par šādu nodarījumu tiek piemērots administratīvais sods. 

Gadījumos, ja stārķu ligzdas rada apdraudējumu, piemēram, rada elektroenerģijas traucējumus, apdraud 
māju ugunsdrošību vai cilvēku veselību un dzīvību un tās nepieciešams nojaukt, šīs darbības saskaņojamas ar 
Dabas aizsardzības pārvaldi. 

Gadījumā, ja nogāzusies tukša stārķu ligzda, iespējams ligzdu atjaunot – izgatavojot un uzstādot ligzdas 
pamatni. 

Konsultācijas un papildus informācija
Ir saprotams, ka cilvēkiem rūp nelaimē nonākuši stārķi, tomēr jāatceras, ka reizēm, labu gribot un, iejau-

coties dabiskajos procesos, stārķiem tiek nodarīts lielāks ļaunums un sagādātas lielākas ciešanas, nekā tad, 
ja visam ļautu notikt dabiski.

Dabas aizsardzības pārvalde nepieciešamības gadījumā konsultēs iedzīvotājus par rīcību ar atrastajiem 
savainotajiem savvaļas dzīvniekiem, tai skaitā stārķiem, un to turēšanas apstākļiem, kā arī normatīvo aktu 
prasībām, kas jāievēro, ja izvēlas mājās turēt/izbarot stārķi. Tomēr iestādes speciālisti uzsver – ja izvēlaties 
savvaļas dzīvniekam palīdzēt, izvērtējiet savas iespējas un to, vai palīdzība dzīvniekam/putnam tiešām ne-
pieciešama. Ja dzīvnieku pēc ārstēšanas/izbarošanas nav iespējams atlaist savvaļā, informāciju par tuvāka-
jām piemērotajām savvaļas dzīvnieku turēšanas vietām, var iegūt Dabas aizsardzības pārvaldē.

* * *
Informācija par to, kā būvēt balto stārķu ligzdu pamatnes: 
http://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/BRO_B_starku_ligzd.pdf
Latvijā reģistrēto zooloģisko dārzu saraksts:
http://www.daba.gov.lv/public/lat/cites/registretie_zoologiskie_darzi/

Papildus informācija:  Dabas aizsardzības pārvaldes 
   Dabas aizsardzības departamenta
   CITES nodaļas vadītāja p.i.
   Jēkabs Dzenis
   Mob. tel.: 26101389

Pāvilostas novada 
tūrisma informācijas centra 

DARBA LAIKS: 

Steidzami tiek meklēti 15 novada jaunieši (īpaši 
puiši), kuri vēlētos piedalīties projektā.
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Bērnu, jauniešu un
               vecāku žūrija – 2015

Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēkā pieejamas jaunās „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas 2015” grāmatas. Aicinām piedalīties bērnus no 5 gadu vecuma, jau-
niešus, vecākus un vecvecākus. 

Tā kā priekšā ir garās vasaras brīvdienas, vēlams sākt lasīt tagad, jo decembrī, 
kad projekts noslēgsies, grāmatas ir jāgaida garās rindās, jo „pēdējā brīža piedā-
vājumu” cenšas izmantot visi tie, kas nav vēl paguvuši izlasīt visas sava vecuma 
grāmatas.

Īpaši aicinām piedalīties bērnu vecākus „Vecāku žūrijā”. Vecāku piedalīšanās žū-
rijā veicina lasīšanas motivāciju bērniem.

Gaidām jaunos un esošos aktīvos lasīšanas ekspertus mūsu bibliotēkā!
Elīna Horna, Pāvilostas bibliotēkas bibliotekāre

Svētki dziesmu draugiem

IEDZĪVOTĀJU  ZINĀŠANAI!
Ar 2015. gada 1. jūliju 

ir  izmaiņas Pāvilostas novada 
Pāvilostas bibliotēkas un 

Sakas bibliotēkas darba laikā

 Turpmāk Pāvilostas bibliotēka strādās:
    katru darba dienu no 9.30–13.00/13.30–18.00;
    sestdien, svētdien – slēgts.

 Sakas bibliotēkas darba laiks:
    no 1. maija – 30. septembrim –
    katru darba dienu no plkst. 9.00–13.00/14.00–17.00

    no 1. oktobra līdz 30. aprīlim –

    katru darba dienu no plkst. 10.00–13.00/14.00–17.00

15. jūlijā Grobiņas pilskalna estrādē kuplā skaitā pulcējās 
dziedātāji un dejotāji, lai suminātu Grobiņas senioru ansambli 
,,Tev’’ 15 gadu jubilejā. Mēs, Vērgales ansambļa ,,Vakarvējš’’ 
dziedātāji, sveicām draugus ar savām dziesmām un dāvinājām 
akmentiņus, rotātus ar mūsu jūrmalā salasītiem dzintariņiem, 
ar novēlējumu būt stipriem, skanīgiem un izturīgiem. Mūsu 
sadraudzība  ar Grobiņas ansambli sākās pirms 14 gadiem  

,,Senioru dziesmu lokā’’. Šī diena sagādāja prieku sirdij mums 
visiem un deva jaunus spēkus turpmākajam. Šobrīd ansamblis 
,,Vakarvējš” dzied un pošas senioru festivālam ,,Tēvu tēvi lai-
pas meta’’, kas notiks 8. augustā Aizputē.

          Dziedātāju domas kopā salika 
  Ausma Ozola

Valdot lielam satraukumam 
un pacilātām emocijām, 6. jūlija 
vēlā pēcpusdienā Pāvilostas kul-
tūras nama 1.–4. klašu, 3.–6. kla-
šu un 5.–9. klašu tautisko deju 

kolektīvi devās uz Rīgu, lai piedalītos XI  Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos.

Bērniem saliekot ceļa somas svētkiem izrotātajos autobusos un 
atrodot savu sēdvietu, kolektīvu vadītāji Daiga Cābele un Einārs 
Vārsbergs aicināja visus dejotājus pirms garā ceļa uz kopīgu  danci 
par godu Pāvilostai, svētkiem un vecākiem, kuri tik pat satraukti 
un emociju pārņemti pavadīja savas atvases uz Rīgu. Dejas ritmos 
savijoties draudzīgā kamolītī, dejotāji, kolektīvu vadītāji un vecāki 
kopīgi uz atvadām vēl nodziedāja Pāvilostas himnu. Bet tad gan bija 
laiks kāpt autobusos, lai dotos ceļā. Neiztika arī bez atvadu asarām, 
mīļiem apskāvieniem un laba vēlējumiem.

Jau vēlā pirmdienas vakarstundā visi trīs autobusi pilni somām 
un dejotājiem ieradās Rīgā. Iekārtojoties pa klasēm, kuras nedēļu 
dejotāji sauca par mājām, un izkrāmējot mantas, vakars pienāca ne-
manot. Bija iestājusies nakts, kad visi dejotāji devās gulēt, jo no rīta 
jau plkst. 8:00 bija jābūt lielajā Daugavas stadionā uz pirmo mēģi-
nājumu.  

Otrdienas agrais rīts tika pavadīts mēģinājumos Daugavas sta-
dionā, bet pēc tam 1.–4. klašu deju kolektīvs devās ekskursijā uz Rī-

gas radio un televīzijas torni. Arī citu dienu 3.–6. klašu un 5.–9. kla-
šu deju kolektīvi apmeklēja radio un televīzijas torni. 

Lai pienācīgi sagatavotos svētku kulminācijai – deju lielkoncer-
tam „Līdz varavīksnei tikt!”, katra diena tika pavadīta saspringtos 
mēģinājumos. Lai gan šādu pārbaudījumu atšķirībā no vecākās 
grupas dejotājiem, kuri jau lielākā daļa zināja, kā notiek gatavo-
šanās svētkiem,  pirmo reizi piedzīvoja Pāvilostas mazie bērni no 
1.–4.  klašu grupas, tomēr bērni ar lielu atdevi strādāja mēģināju-
mos, un varēja tikai pabrīnīties, kur viņi rod prieku un spēku, lai arī 
vēl vakarā skrietu, smietu un čalotu pa visu skolu. Agrie rīti, biežie 
mēģinājumi, garās stundas deju laukumā un lietus nebija šķērslis, 
lai bērni no sirds baudītu svētkus Rīgā. Starplaikos vai pēc mēģinā-
jumiem visi dejotāji atrada arī kādas izklaides sev. Trešdienas va-
karpusē visi kolektīvi draudzīgi devās uz krastmalu, lai piedalītos 
Dziesmu un deju svētku atklāšanas pasākumā, un pat viens otrs tika 
nointervēts un parādīts TV Rīga24 tiešraidē. Savukārt citu dienu 
Pāvilostas dejotāji un Vērgales folkloras kopas meitenes svētku sa-
jūtu meklēja Vērmanes dārzā, kur saistībā ar svētkiem notika daudz 
citu jautru un bērniem saistošu pasākumu. Maziem dejotājiem kā 
balva par smagu darbu mēginājumos un apbrīnojamo izturību bija 
izklaides pasākums atpūtas centrā „Lido”, ko bērni gaidīja visu ne-
dēļu un ļoti priecājās par šādu iespēju.

Visas nedēļas kulminācijas brīdis, protams, bija deju svētku liel-
koncerts „Līdz varavīksnei tikt”, kuru bez pacilātu un pozitīvu emo-

ciju uzplūda klātienē un pa TV ekraniem noskatīties nevarēja. Tikai 
tad rodas patiesā apjausma par deju virsvadītāju smago, ieguldīto 
darbu un bērnu patiesajām emocijām, esot uz laukuma un darot 
savu darbiņu pēc labākās sirdsapziņas. 

Par spīti visām izskanējušām intrigām svētku gājiena priekš-
vakarā par gājiena norisi, Pāvilostas novada dejotāji un dziedātāji 
gājienā piedalījās. Tas izvērtās ļoti skaists, un bērni bija sajūsmināti 
par gājienu, jo, iespējams, kāds šādos svētkos un gājienā piedalījās 
pirmo un pēdējo reizi, bet atmiņas paliks uz visu mūžu.

Patīkami saguruši Pāvilostas novada dejotāji un Vērgales fol-
kloras kopas „Čabraki” dalībnieki kravāja mantas, lai postos mājās. 
Ceļš pagāja nemanot, jo daudzi autobusā izgulēja tās stundas, kuras 
nepaguva visas nedēļas laikā. Un jau pēc trīs stundām pagrieziens 
uz Pāvilostu bija klāt. Nevaru jums nodot tās emocijas, kādas atska-
nēja no 1.–4. klašu bērniem, ieraugot ceļazīmi „Pāvilosta 3 km”, bet 
ticiet man, tās bija ļoti iespaidīgas – prieks, sajūsma un asaras mijās 
vienuviet! Piestājot pie bērnudārza „Dzintariņš”, notika priekpilna 
vecāku un bērnu satikšanās. 

    Aptaujājot bērnus mājupceļā autobusā, vai viņi vēl gribēs arī 
nākamo reizi doties uz dziesmu un deju svētkiem Rīgā, vairākums 
atbildēja noliedzoši, bet, satiekot mazos dejotājus pēc nedēļas, visi 
kā viens jautāja, kad atkal brauksim uz svētkiem Rīgā!

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sirsnīgs paldies ikvienam svētku dalībniekam par ieguldīto darbu, atbildību deju lieluzveduma kon-
certa  „Līdz varavīksnei tikt” un folkloras kopu 
programmā „Riti raiti”, kā arī Vērmanes dārza 
burvīgā burziņā un rotaļu rakstos pie Brīvības 
pieminekļa. Paldies visiem dalībniekiem par 
izturību, pacietību, sapratni, prieku, enerģiju, 
emocijām... paldies par jauki kopā pavadītu 
svētku nedēļu Rīgā.

Īpaši liels paldies kolektīvu vadītājiem – Dai-
gai Cābelei, Eināram Vārsbergam, Maritai Ka-
lējai par ieguldīto darbu, gatavojot kolektīvus 
svētkiem, entuziasmu, par darbu mēģinājumos 
svētku laikā.

Paldies vecākiem – pavadošajām personām, 
kuri uzņēmās šajā nedēļā rūpēties par visiem 
mūsu novada svētku dalībniekiem – Rudītei 
Jancei, Antai Zamarītei, Maritai Kurčanovai, 
Dacei Bērzniecei un Gunitai Skarai. Paldies par 
Jūsu ieguldīto darbu un izturību!

Paldies šoferiem – Egdaram Kuplajam, Ro-
landam Varkalim, Ilmāram Baltaiskalnam un 
Arkādijam Semenkovam.

Visu dalībnieku vārdā paldies novada paš-
valdībai par atbalstu Dziesmu un Deju svētkos!

Lai svētku laikā gūtās emocijas, kuras ne 
vienmēr var izteikt vārdos, bet sajust ar sirdi, sa-
glabājas līdz 2020. gadam – nākošajiem Dzies-
mu un Deju svētkiem! 

 Silvija Leja,
metodiķe izglītības un kultūras jomā, 

novada svētku koordinatore

Dejotāji un folkloristi no Pāvilostas novada 
dodas uz Dziesmu un Deju svētkiem!

Noslēgušies  XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
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Svētkos piedalījās 38 tūkstoši dalībnieki, kuru skaistā  bija Pāvilostas novada  66 dalībnieki no  četriem kolektīviem:
	  Pāvilostas pilsētas kultūras nama 1.–4. klašu tautas deju kolektīvs,   Pāvilostas pilsētas kultūras nama 5.–9. klašu tautas deju kolektīvs,
	  Pāvilostas pilsētas kultūras nama 3.–6. klašu tautas deju kolektīvs,   Vērgales pamatskolas folkloras kopa „Čabraki”.

Plašāku fotoreportāžu no svētkiem skatieties www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”.
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Vērgales svētki

Izrotāsim savu pagastu, centru, iestādes un mājas svētkos ar moto ,,Puķes lido!’’
Kultūras namā būs skatāma fotoizstāde ,,Vērgale no putna lidojuma’’ un iegriezīsimies arī Vērgales muzejā

Bebes svētki nosvinēti
Uz ekskursiju un kopā būšanu atnāca un atbrauca 

visi tie esošie un bijušie Bebes ļaudis, kuriem nav vien-
aldzīgas Rasmas Vērnieces dzejoļa rindas ,,Vasarā, kad 
sazied pļavas bites ziedos dūc, noliec malā darbus sa-
vus, Bebe gaida mūs! Bebes svētkos, Bebes svētkos atkal 
jābūt man!” Un tā plkst. 14.00 gandrīz pilns Rolanda 
stūrētais lielais autobuss sāka vizināt lielus un mazus 
ekskursijā. 

Laika apstākļi sākumā mūs nelutināja, jo smidzināja 
lietutiņš. Pirmā pietura bija Ziemupē Liepājas Neredzī-
go biedrības rehabilitācijas un izziņas centrā ,,Dvēseles 
Veldzes dārzs”. Mūs ļoti sirsnīgi un mīļi uzņēma mājas 
dvēsele Vēsmas kundze, kura gan izrādīja lielo māju 
ar visām telpām, gan pastāstīja par šo vietu, par šiem 
cilvēkiem, par padarīto un nākotnes plāniem. Dzērām 
brīnum gardu kafiju un sulu un mielojāmies ar ļoti 
skaisti noformētām un garšīgām uzkodiņām – paldies 
saimniecītēm! Sīkais lietutiņš netraucēja aiziet līdz brī-
nišķīgajam ,,Sajūtu parkam” (man ļoti patika ziedošā 
lavandu rinda), aplūkot skaistos košumstādījumus un 
puķu dobes, plašos ,,ēdamos’’ laukus, jauno ābeļdārzu 
un birzītē rododendru stādījumus, iespaidīga lieluma 
izrakto pavisam jauno dīķi. Un to visu tīru un kārtī-
gu, sakārtotu un noravētu uztur cilvēki ar sava veida 
invaliditāti. Redzot visu šo, man un citiem radās viela 
pārdomām… Paldies par jauko uzņemšanu, Vēsmas 
kundze, un darbu, ko Jūs visi kopā dariet un gaidiet 
mūs ciemos, kad brauksim pastrādāt. 

Tādi, ļoti pozitīvu emociju pilni, izbraucām no šīs 
sētas un tālāk mūs pavadīja tikai Saule, bez neviena lie-
tus mākonīša līdz pasākuma beigām. Ziem upes centrā 
mūs sagaidīja Daina, kas izrādīja savu valstību un pa-
stāstīja gan vēsturiskos faktus par Ziem upi un ziemup-
niekiem, gan par zobenzivi un Aužuļu liepu,  gan savām 
acīm redzējām un  nolikām ziedus pie mūsu Normun-
da veidotā interesantā un savdabīgā piemiņas akmens 
represētajiem. Paldies, Daina, Ziemupe un ziemupnie-
ki ir stipri cilvēki. Braucot uz Akmensraga bāku, pa ce-
ļam redzējām gan garo puķu dobi un košumkrūmus pie 
Nelsonu mājām, bet ar Aužuļu liepu sasveicinājāmies un 
viņas diženumu izjutām braucot atpakaļceļā.

Pie Akmensraga bākas mūs sagaidīja smaidošā un 

jaukā saimniece Taņa. Daļa no dalībniekiem izmantoja 
iespēju un  uzkāpa bākā, citi devās pastaigā pie jūras, 
lai pēc tam visi kopā paklausītos stāstījumu par dzinta-
ru un dažādiem akmeņiem – vēstures patiesajiem lieci-
niekiem. Paldies par uzņemšanu un jaunas informācijas 
iegūšanu un lai izdodas atrast jaunus jūras izskalotos 
dārgumus. Viesu namā ,,Laikas’’ mūs sagaidīja pati gal-
venā – Liene. Viņa pastāstīja un parādīja par citu atpūtas 
un savu darba vietu. Atpūtas mājas apskatīšanu iemainī-
jām pret dzīvnieciņu samīļošanu  un kā var neaiziet līdz 
jūras krastam. Tā kā atklājās viens nozīmīgs   jubilārs, 
kam tieši 18. datumā palika ievērības cienījama dzimša-
nas diena, tad apvienotais koris apsveica Rainu ar dziesmu. 
Paldies Lienei par uzņemšanu un novēlam, lai vienmēr 
būtu tūristu pilnas visas viesu mājas visa gada garumā!

Laicīgi atgriezāmies Bebē, lai sakārtotos vakara ot-
rajai daļai. Nedaudz pāri noteiktajam laikam, ar Velgas  
ievaddvārdiem   un mūsu pagasta pārvaldes vadītāja 
Jāņa Vitrupa nelielu uzrunu un ziediem māju saimnie-
cei Vijai, ar Bebes himnas – Noras un Ojāra dziedāto 
dziesmu (mūsu Rasmas vārdi, Noras mūzika), sākas 
dziesmu, deju un sarunu maratons daudzu stundu 
garumā. Pasākumam par godu, šogad bija izgatavots 
skaists, un košs Bebes karogs, ar gaduskaitli un ļoti 
nozīmīgu putnu centrā – stārķi. Karoga autors netika 
atklāts, taču zinot, cik mākslinieciska ir Vijas meita 
Laura, tad es domāju, ka tas ir viņas veikums, ja tā, tad 
apsveicam – skaists! Ja esmu  kļūdījusies, tad nākošgad 
publiski labošu. 

Trīs galdus un 20 krēslus atvedām no centra (paldies 
skolas Aivaram par palīdzību) un domāju, ka pietiks, 
bet šoreiz pietrūka. Vija nesa no mājas papildus galdus 
un krēslus. Par to tikai prieks. Paldies Norai un Ojāram 
par dziesmām un izturību daudzu stundu garumā, sa-
gādājot patiesu prieku Bebes svētku dalībniekiem.

Uz tikšanos 2016. gada 16. jūlijā. Un atkal sāksim ar 
braucienu…Kopā ar visiem pa dienu līdz pirmajai tum-
siņai biju arī es – Velga. Un paldies, ka pieņemat mani kā 
savējo un kā teica Tālis: ,,Bebē dzīvo labi cilvēki!”

Uz tikšanos pēc gada!
Velga Freimane

Aicina ieaust 
savu dzīparu!

Pāvilostas „Lumstiņa” audējas aicina iedzīvotājus un 
viesus visas vasaras garumā aust kopā ar mums garāko 
kājceliņu novadā! Tā mēs visi kopā veidosim savu ne-
atkārtojamo veltījumu Pāvilostai! Katru piektdienu Pā
vilostas Mūzikas skolas piebūvē (Dzintaru ielā 23) no 
15.00 līdz pēdējam apmeklētājam ikviens interesents 
varēs ieaust savu rakstu kājceliņā. 

Interesēties pa tālr. 26130071 (Vilma).

14. AUGUSTS

19.00 – skriešanas sacensības visām vecuma 
grupām ,,Vērgales apļi’’

21.00 – E. Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidus -
skolas Bigbenda koncerts (pie skolas)

15. AUGUSTS

No  9.00–12.00 – tirgus labumi ar piedevām – vārīs, ceps un kūpinās
No 10.00–11.00 – Lieģu kultūras nama lauku kapelas koncerts
No 10.00–12.00 – bērniem piepūšamā atrakcija ,,Kuģis’’, ,,Sporta svētku darbnīcas’’ 

piedāvājums no Salacgrīvas: ,,Snaiperis’’, ,,Gigantiskais mērķis Golfdarts’’, ,,Multfilmu varo-
nis’’, ,,Puzzle’’, ,,Atmiņas spēle’’, izjāde ar mazajiem zirdziņiem. Sejas apgleznošana – glitter 
tetovējumi (par maksu)

No 11.00–13.00 – pusdienas muižas ēstuvē
No 11.00–13.00 – fotogrāfēšanās ,,Pašbilde rāmī’’ (ar pārvērtībām)
No 12.00–14.00 – droša vasara lieliem un maziem – ar  Valsts policijas tēlu Runča Rūda un 

Bebra Bruno piedalīšanos dažādas 
aktivitātes un skatāmas lietas

No 14.00–17.00 – sportiskās 
akti vitātes „pavisam nopietni un pa 
jokam” – strītbols, šaušana ar loku, 
ūdens bumbas, Bumber ball-futbols, 
tautas bumba…

No 15.00–16.00 – dziesmu prieks 
kopā ar dziesminieci Austru Pum-
puri un viņas bērniem – zem skolas 
ozola kuplajiem zariem

No 21.30–03.00 – zaļumballe 
muižas laukumā kopā ar grupu 
,,Sienāži”

24.00 – izbaudīsim bērnības 
prieku

16. AUGUSTS

14.00 – jauki dzīvot sakoptā vidē – labāko godināšana

Dailes teātra un Nacionālā teātra aktieru, ar Vērgales kultūras nama  deju kolektīva 
,,Vērgalīte’’ dejotāju piedalīšanos, muzikāls uzvedums pēc R. Blaumaņa darbu  motīviem 
,,Īsa pamācība mīlēšanā’’ Vērgales muižas laukumā. 

Dziesmu spēle veidota kā teatrāls, dzīvespriecīgs, labdabīgi ironisks uzvedums. R. Paula 
mūzika, spilgti raksturi, asprātīgi dialogi, negaidītas situāciju maiņas, kurās iejūtas populāri 
teātros un TV seriālos iemīļoti aktieri, kas atveidojot uzvedumā vairākas lomas, apliecina 
savu pārtapšanas meistarību. Smaids, smiekli un beigās laimes asariņa – garlaicīgi nebūs!

Uzvedumā piedalās – Aija Dzērve, Sarmīte Rubule, Evija Skulte, Aīda Ozoliņa, Ivars 
Kļavinskis, Kristians Karēļins, Juris Kalniņš, Voldemārs Šoriņš, Andris Daņiļenko, Valdis 
Zilveris. 

Režisors – J. Kalniņš. Mūziku aranžējis – V. Zilveris. Producente – A. Ozoliņa.
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Jūlija sākumā Vācijas pilsētiņā Krovā, kas atro-
das Mozeles upes ielejā, norisinājās 62. starptau-
tiskie vīna un folkloras svētki, kuros piedalījās arī 
Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs 
,,Vērgalīte”. Kopā ar muzikantiem, dejotājus uz 
Vāciju aizvizināja Pāvilostas uzņēmuma  SIA ,,Ve-
ronika L”  smaidīgie un izpalīdzīgie šoferīši.

Pirmā pieturvieta Vācijā un nakšņošana bija 
pilsētiņā Veinmārta. Tā kā šoferīši bija laicīgi 
nogādājuši ceļotājus pirmajā galamērķī, tad 
pietika laiks arī pilsētas apskatei un pirmiem 
iespaidiem par Vāciju. Pirmais pārsteigums 
turpat aiz hosteļa logiem – mazdārziņu rajons. 
Kaut kas līdzīgs kā iespējams redzēt arī pie 
mums. Mazdārziņi viens pie otra un to saim-
nieki cītīgi laista, ravē sastādīto. Dejotāji izstaigāja 
Veinmārtas vecpilsētu, apskatīja Rātslaukumu un 
veldzējās daudzajās strūklakās, kas pilsētiņā bija 
ik uz stūra. Drosmīgākie pabradāja arī pa upi, kas 
plūda cauri pilsētai, bet ūdens bija stindzinoši 
auksts. Tas sniedza veldzi lielajā karstumā, kas 
pavadīja dejotājus visa ceļojuma garumā. Kāds 
cits pamanīja, ka nemaz tik pedantiski vācieši nav 
un zālīti nopļaut vecpilsētā arī derētu. Interesants 
bija atklājums pie Gētes teātra – turpat puķudobē 
auga dilles, dažādi garšaugi un arī nezāles. 

Nākamajā rītā ,,Vērgalīte” turpināja ceļu uz 
Krovu, kur jau pirmajā vakarā bija paredzēts 
festivāla atklāšanas koncerts. Pēc pāris ceļā 
pavadītām stundām, ceļotāji nokļuva Mozeles 
krastos un ik pa brīdim kāds autobusā iesaucās: 
,,Cik skaisti!”. No līdzenumiem, kas līdz šim bija 

aiz loga, ceļotāji bija nokļuvuši kalnainā apvidū 
ar ielejām un stāviem krastiem. Braucot pa kal-
nu serpentīniem, ik pa brīdim kļuva neomulīgi, 
jo vienā autobusa pusē, kalnu nogāzes bija ļoti, 
ļoti tuvu. Un tad sekoja nākamais pārsteigums – 
vīnogulājiem klāti kalni. Pat visneiedomājamākā 
vietā, stāvākā pakalnē auga vīnogas. Puiši ap-
sprieda veidus kā vispār tādā stāvumā iespējams 
novākt un apkopt šādus laukus. Vēlāk jau Krovas 
vīndari arī pastāstīja kā notiek vīnogu novākšana, 
apkopšana. Lielākais darbs tiek paveikts rokām un 
pašu spēkiem. 

Pirmos iespaidus par Krovu dejotāji guva no 
skata, kas pavērās no kalna, kurā atgriezās arī 
pēdējā vakarā Krovā jau tur nokļūsot kājām.  Elpu 
aizraujošs skats uz mazo pilsētiņu Mozeles kras-
tos. Krovā dejotājus un muzikantus sagaidīja gids 
un pavadītājs Uve, kurš nogādāja gan skolā, kas 
kļuva par mājvietu nākamo četru dienu garumā, 
gan laikus atgādināja, cikos jādodas pusdienās un 
arī aizveda ekskursijās kādā brīvākā brīdī. Ātri 
iepazinuši pilsētu, dejotāji gatavojās pirmajam 
koncertam Krovā. Atklāšanas koncertam, kurā 
kronēja arī vīna princesi un ķeizarieni, kas rūpējas 
par pilsētā radītā vīna reklāmu divu gadu garumā. 
Krovas nacionālais dārgums ir ,,plikais dibens” 
jeb ,,Krōver Nacktrasch” vīns, ko ražo ikkatrā 
vīndarītavā Krovā. Un vīna darītavas pilsētiņā ir 
vai ikkatrā mājā. Arī dejotāji paviesojās vairākās 
vīna darītavās un nodegustēja vietējo veikumu. 
Par garšīgāko tika atzīta Friča Bēta (Fritz Beth) 
ražotie vīni. Tos nogaršot var arī Pāvilostā. 

Ne jau vīnus gar-
šot, dejotāji brauca, 
bet gan rādīt latviešu 
tautas dejas. Visin-
teresantākie izvērtās 
tieši koncerti, jo ska-
tuve, uz kuras notika 
koncerti, bija izvei-
dota tieši uz Mozeles 
ūdens. Pontons, kas 
ik gadu pulcē dejo-
tājus un dziedātājus 
no dažādām pasaules 
valstīm, bija pārstei-
gums un pārbau-
dījums vienlaikus. 
Šogad festivālā pie-
dalījās arī Argentīnas, 

Luksembu-
gas, Šveices, 
Vācijas un 
Grieķijas de-
jotāji. Jau pirmajā dejā, kas bija 12 pāru 
deja ,,Diždeja”, ,,Vērgalīte” pārliecinājās, ka 
viegli nebūs un šūpošanās garantēta visa 
koncerta garumā. 12  pārus šāda skatuve 
ilgi neizturētu. Bet vislielākais pārbaudī-
jums bija ne jau dejotājiem, bet mūziķiem 
un koncerta vadītājiem. Mūziķiem sāka 
,,lēkāt” notis, bet vakara vadītāji ķēra savas 
vīna glāzes un steidzās noturēt savus gal-
dus, kas arī gribēja lēkt deju ritmā. Karstu-
ma dēļ viens koncerts tika atcelts, bet ko-
pumā ,,Vērgalīte” sniedza četrus koncertus 
uz peldošās skatuves un vienu pilsētas pan-
sionātā, iepriecinot tos iemītniekus, kuri 
nevarēja piedalīties festivālā. Svētku laikā 
notika arī tradicionālais gājiens, kad cauri 
Krovai devās ne vien svētku dalībnieki, bet 
arī vīndari, pašvaldības iestādes un dažā-
das interešu grupas. Krovas mērs pēc gā-
jiena atzina, ka apbrīno latviešus, jo izturēt 

festivālu vilnas tautastērpos ir liels pārbaudījums. 
Par tērpiem komplimentus Krovā dejotāji dzirdēja 
daudz un dikti. Sakas un Priekules tautastērpi tika 
apbrīnoti un ik palaikam kāds rādīja, ka paliek vēl 
karstāks ,,Vērgalītes” dejās noraugoties. Ik reiz pēc 
koncertiem, skatītāji dejotājus pavadīja ar skaļiem 
aplausiem un stāvot kājās.

,,Vērgalītes” dejotāji saka lielu paldies brau-
ciena organizatorei Ilgai Skābardei, bez kuras 
šis brauciens nebūtu noticis. Paldies dejotāju 
muzikāli pavadošajai grupai. Liels paldies 
Pāvilostas novada pašvaldībai par finansiālu at-
balstu braucienā, kā arī Vērgales kultūras nama 
vadītājai Velgai par līdzijušanu. Liels paldies no 
pārējiem dejotājiem ir arī mūsu Intetai, kura pie-
daloties Valsts Kultūra kapitāla fonda projektu 
konkursā, ieguva papildus finansējumu braucie-
nam, īstenojot projektu ,,VPDK ,,Vērgalīte” dalība 
folkloras festivālā Vācijā”.     

Ieva Kupše

„Vērgalīte” kuplina 
Vācijas pilsētiņas Krovas festivālu

,,Vērgalīte” piedalās festivālā 
,,Soļi smiltīs”  Skultes pagastā

Jau par tradīciju Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam ,,Vērgalīte” 
kļuvusi dalība vidējās paaudzes deju festivālā ,,Soļi smiltīs”, kas ikgadu notiek jūlija 
pēdējā nedēļas nogalē kādā no piejūras pašvaldībām. Šogad Skultes pagasta Vārzās 
norisinājās tautas deju kolektīvu vasaras satikšanās festivāls ,,Soļi smiltīs” ,,Uz akme-
ņa danci griezu”.   

Lai popularizētu tautas deju kolektīvu vasaras satikšanos un sadancošanos, kā arī veicinātu 
deju kolektīvu māksliniecisko izaugsmi, tika organizēts jau 15. festivāls.

Dejotāji kā ikkatru gadu nevien piedalījās vakara koncertā, bet visu dienu pavadīja dažādās 
sportiskās un radošās aktivitātēs. 

 
 Ieva Kupše
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Jau otro gadu Pāvilostā 24. un 25. jūlijā norisinājās pāvilostnieka un izcila latviešu dziesmu autora 
Ulda Marhilēviča radītais mūzikas un mākslas festivāls „Zaļais stars”. Iepriekšējā gadā labās atsauksmes 
par festivālu, šogad pulcēja tik pat daudz klausītāju un mākslas baudītāju.

Lai gan jūlijā Latvijā netrūkst mūzikas festivālu pat ar vēl lielāku vārdu, tomēr Pāvilostas mūzikas 
un mākslas festivāls atsķiras ar daudziem aspektiem – īstena latviešu mūzika un smeldzīgi patīkamais 
Liepājas roks, populāras, līdzi dziedamas melodijas, labākie latviešu dziesmu izpildītāji un jaunie ta-
lanti. Festivālam savu auru piedod arī  Pāvilostas mazpilsētas šarms, baltā smilšu pludmale, sāļais jūras 
gaiss, zilganzaļā jūra, saule....

Pāvilostas mūzikas un mākslas festivāls ir vienīgais festivāls Latvijā, kas tā apmeklētājiem divās 
dienās piedāvā baudīt tik ļoti atšķirīgus mūzikas novirzienus – piektdienas vakarā Sakaslejas baznīcā bija 
iespēja baudīt sakrālo mūziku un izpildītājus, savukārt sestdienas nakts koncertā Pāvilostas pludmalē 
atskanēja gan latviešu tautas dziesmas, gan Liepājas roks, gan populāras 70.–80. gadu melodijas.

Līdzīgi kā pagājušo gadu festivāls iesākās piektdienas vakarpusē ar labdarības nakts koncertu 
Sakaslejas baznīcas dārzā. Ieeja koncertā bija pret ziedojumiem, kas tika novirzīti Sakaslejas baznīcas 
atjaunošanas darbiem. Arī šogad nakts koncerts Sakaslejas baznīcā pulcēja ļoti daudz klausītāju no 
visiem Latvijas nostūriem. Koncertu atklāja Uldis Marhilēvičs. Burvīgu dziedājumu sniedza Ance 
Krauze, Zigfrīds Muktupāvels, Valdis Indrišonoks, baznīcas ansambļa meitenes „Dziedošie eņģeļi”, 
pie ērģelēm sēdās Jānis Pelše, fantastisko vijoles skanējumu arī šogad demonstrēja Dzintars Beitāns, 
mazu mistēriju radīja Liepājas zvanu ansamblis „Campanella”, uzstājās arī Pāvilostas Mūzikas skolas 
audzēkņi, Sakaslejas baznīcas mācītājs Erlands Lazdāns un daudzi citi. Koncerts noslēdzās vēlā naktī, 
tomēr sanākušie klausītāji nekādi negribēja doties prom un ar ovācijām uzgavilēja māksliniekiem.

Festivāla otrā diena iesākās saulainas sestdienas, 25. jūlija rītā Pāvilostas pludmalē, kur Pāvilostas 
mākslas skola rīkoja smilšu skulptūru festivālu. Vēlāk pēcpusdienā visdažādākās ierastās un neierastās 
lietas varēja iegādāties Kalna ielas amatnieku tirdziņā – stikla un keramikas izstrādājumi, apģērbi un 
aksesuāri, varēja baudīt Durbes vīnus un gardu saldējumu. Šogad par tirdziņa noskaņu rūpējas arī 
muzikanti, kuri muzicējot tirdziņam radīja īpašu auru. 

Lai gan vakarpusē virs jūras parādījās daži draudoši lietus mākoņi, tas netraucēja arī šogad pulcēt 
ļoti lielas cilvēku masas pie ieejas vārtiem, lai tiktu pludmalē, kur klausītājus jau gaidīja daudzi populāri 
latviešu mākslinieki. Šogad festivālu vadīja skrundenieks, Dailes teātra aktieris Gints Grāvelis, neslēpjot 
savu sajūsmu par Pāvilostu, kur bērnībā pie jūras pavadījis daudzas dienas.

Pludmales koncerts iesākās ar Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona sveicienu 
sanākušajiem un organizatoriem. Koncertā uzstājās grupa „Iļģi”, Zigfrīds Muktupāvels, Ance Krauze, 
Fēlikss Ķiģelis, Žoržs Siksna, Tomass Kleins, vējdēlistu ansamblis „Bezvējš”, muzikālā apvienība „Cool-

man Report un Roberts Zīle”, Pāvilostas meiteņu vokālais ansamblis un citi. Koncertā izskanēja Ulda 
Marhilēviča un citas tautā mīļas un populāras dziesmas.

Festivāla noslēguma koncerta kulminācija bija pusnaktī, kad, viesiem kopā dziedot Pāvilostas him-
nu, virs moliem naksnīgajās debesīs atmirdzēja salūts. Bet pēc tam līdz pašai rīta gaismai turpinājās 
tautas sadziedāšanās un dejas ar māksliniekiem. Pašā nakts melnumā visus festivāla apmeklētājus 
pārsteidza lietus šaltis, bet tas netraucēja baudīt  burvīgo mūziku un kvalitatīvo muzikantu sniegumu 
uz skatuves.

Arī pēc otrā Pāvilostas mūzikas un mākslas festivāla „Zaļais stars” noslēguma atskan daudz pozitīvu 
atsauksmju, kas savukārt organizatoriem dod stimulu arī nākamgad rīkot nu jau trešo Pāvilostas 
mūzikas un mākslas festivālu „Zaļais stars”. 

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste   

Pāvilostā otrreiz atmirdz «Zaļais stars»
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Tradicionāli jūlija mēneša otrajā sesdienā Pāvilostā tiek svinēti Zvejnieku 
svētki. Šogad šos publikas mīlētos un apmeklētos svētkus svinējām 11. jūlijā.

Lai gan laiks sestdienas rītā biedēja gan svētku organizatorus, gan apmeklētājus, tomēr ap 
pusdienlaiku jau lietus bija mitējies un svētki varēja notikt ar pilnu jaudu.

Jau pulksten 6.00 no rīta Sakas upē lejā pie vidusskolas notika makšķerēšanas sacensī-
bas. Pierādīt savu makšķerēšanas talantu  bija sanākuši septiņi dalībnieki gan no Pāvilostas 
novada, gan arī no tuvējiem kaimiņu novadiem. Pirmā vieta kategorijā „lielākā zivs” pašu 
novadniekam – Aivaram Sprudzānam (0,352), otrā – Broņislavam Vītoliņam (0,302 kg), bet 
trešā – Pēterim Svaram (0,247 kg). Savukārt kategorijā „lielākais loms” pirmā vieta – Andrim 
Razmam (1,418 kg), otrā – Pēterim Svaram (1,015 kg), bet trešā – Aldim Juškevicam (0,665 kg). 

Kamēr vieni spraigi vicināja makšķeres, lai saķertu pēc iespējas vairāk un lielākas zivis, 
citi pulcējās svētku tirdziņā, kurā pārsteidza preču dažādība un daudzveidība. Varēja iegā-
dāties gan kādu suvenīru par piemiņu no Zvejnieku svētkiem, gan kādu mājražojumu, kā 
arī tirgotāji bija padomājuši arī par vēdera un dvēseles prieku.

Pašiem mazākajiem svētku svinētājiem SIA „Annels” piedāvāja piepūšamās un izklaides 
atrakcijas. Kā arī tradicionāli bija iespēja izvizināties ar kuģīti pa Sakas upi. Savukārt sporta 
klubs „Bandavas Strēlnieki” aicināja visus gribētājus uz kultūrvēsturisku izklaidi – loku šau-
šanu.

Bet pulkstens 11.00 Pāvilostas kapsētā notika atceres brīdis pie Piemiņas akmens „Jūrnie-
kiem un zvejniekiem, kuru kaps jūras dzelmē”. Bet centrā pie tūrisma informācijas centra 

koncertu sniedza kapela „Rumbas kvartets”. Skatītājiem tik ļoti koncerts iepatikās, ka pēc 
koncerta tika izpirkti visi „Rumbas kvarteta” kompaktdiski. Arī pie Pāvilostas novadpētnie-
cības muzeja un laivu mājas notiekošās radošās darbnīcas „Jūras mezgli” tika publikas plaši 
apmeklēti un viesiem šķita interesanti iemēģināt roku dažādās zvejniecības nodarbēs.

Pludmalē valdošā stiprā vēja dēļ, Normunda Jakušonoka un Kaspara Tīmaņa dueta 
„Karakums” koncerts tika pārcelts pļaviņā pie kroga „Āķagals”. Bet tas netraucēja daudza-
jiem svētku viesiem baudīt populāro mākslinieku sniegumu un liepājnieku „Z–Dance 
Studio” priekšnesumu „Baltijas jūras pirāti. 

Bet pēcpusdienā kā katru gadu ostā svētku ietērpā pulcējās Pāvilostas laiviņas un kuģi, lai 
svinīgi pēc kapteiņa pavēles dotos svētku parādē. Laivu un kuģu parādes pavadīts Pāvil ostā 
ieradās pats jūras valdnieks Neptūns, kurš sveica visus klātesošos ar svētku uzrunu. Bet pēc 
tam Neptūna izaicināti visi interesenti  varēja piedalīties sporta spēlēs, šoreiz gan tikai virves 
vilkšanā. Savus spēkus smagās virves vilkšanā iemēģināja gan lielie, gan mazie sportisti. 

Vakarpusē saules un vēja nogurdināti daudzi Zvejnieku svētku svinētāji pulcējās Pāvi-
lostas Upesmuižas parka estrādē, kur atskanēja Jūras valdnieka apsveikums un Latvijā tik 
ļoti populārās grupas „Keksi” koncerts. Savukārt jautros dančos griezties varēja zaļuballē 
kopā ar grupām „Vēja radītie” un „Novadnieki”. Bet naksnīgās Pāvilostas debesis pusnaktī 
iekrāsoja svētku salūta gaismas. 

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Zvejnieku svētki    
             Pāvilostā aizvadīti
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Būs pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 
uzņēmējdarbības uzsākšanai

LIEPĀJAS 
KONSULTĀCIJU BIROJS RĪKO 

ŠĀDAS APMĀCĪBAS:

 12. un 25. augustā no 
plkst. 9.00, 

„Liepājas konsultāciju birojā” 
(Bāriņu iela 15, Liepāja)

 „Profesionālā augu aizsardzības 
līdzekļu lietotāja apliecības, 
darbībām ar 2. reģistrācijas 
augu aizsardzības līdzekļiem” 
apliecības iegūšanas mācības.

Pieteikties līdz 24.07.2015., lūdzu, iesniegt – 
iesniegumu VAAD ar fotogrāfiju (3×4 cm). 
Iesnieguma veidlapu var saņemt Liepājas konsultāciju 
centrā, Bāriņu iela 15, Liepāja, pie augkopības 
konsultantes Vitas Cielavas (tel. 26514221; e-pasts: 
vita.cielava@llkc.lv) vai Liepājas KB grāmatvedībā.

 19. un 25. augustā no 
plkst. 09:00,

Liepājas konsultāciju birojā” 
(Bāriņu iela 15, Liepāja)
„Pamatapmācības 

augu aizsardzības līdzekļu 
lietošanas operatoriem”.

Līdz 14.08.2015, lūdzu, iesniegt – iesniegumu 
VAAD ar fotogrāfiju (3×4 cm). Iesnieguma veidlapu 
var saņemt Liepājas konsultāciju centrā, Bāriņu 
iela 15, Liepāja, pie augkopības konsultantes Vitas 
Cielavas (tel. 26514221; e-pasts: vita.cielava@llkc.lv) 
vai Liepājas KB grāmatvedībā.

No 2015. gada 14. augusta līdz 2015. gada 15. septembrim būs 
atvērta projektu iesniegšanas kārta apakšpasākumā „Atbalsts jauna
jiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Pirmās kārtas 
pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā būs EUR 6 950 466. 
Pasākuma ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa ieguldījumi un vispārējās 
izmaksas lopkopības nozarē. Plašāk par tiem ieguldījumiem, kas tie 
atbalstīti pirmajā kārtā, var lasīt LAD mājaslapā.

Atbalsta pretendenti var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Tā 
kā sludinājumā ir iekļauti papildu nosacījumi, tad jāņem vērā, ka projek-
tus varēs realizēt tikai lopkopībā!

Un projektos nedrīkstēs iekļaut izmaksas, kas ir IMA (jauna tehnika, 
būvniecība). Tātad varēs pirkt lietotu tehniku, lopus, zemi, līdz 20% no 
izmaksām apgrozāmos līdzekļus.

Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, jāievēro šādi nosacījumi:
 projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;
 ir ieguvusi augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglī-

tību, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stundu apjomā 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības at-
balsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada 
plānošanas periodā, vai ir uzsākusi mācības un izglītību iegūst 
36 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnie-
guma apstiprināšanu;

 nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības 
veicējs, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas 
ražošanu, ilgāk nekā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas 
Lauku atbalsta dienestā;
 pirmo reizi dibina, pārņem vai manto lauksaimniecības produk-

cijas ražošanas uzņēmumu vai saimniecību kā īpašnieks, to reģistrējot 
Uzņēmumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, jāievēro šādi nosacījumi:
 ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projek-

ta iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības produktu 
ražošanā;
 dalībnieks  ir  fiziska  persona,  kas  atbilst  šo  Noteikumu  Nr. 323 

7.1. apakšpunktā minētajām prasībām un kurai pieder vismaz 51 procents 
pamatkapitāla daļu un paraksta tiesības vai kura ir saimniecības īpašnieks.

Finansējuma apmēra ierobežojums ir 40 000 euro, kas tiek izmaksāts 
divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam: pirmais maksājums 
80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, bet gala maksājums 20 procentu 
apmērā no kopējā atbalsta. Plašāka informācija par pieejamo publisko 
finansējumu, tā sadali un izmaksas kārtību pieejams LAD mājaslapā 
izvēlnē „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uz-
sākšanai”.

Notiks informatīvais seminārs
 „Aktuāla informācija lauku saimniecību attīstībai”
2015. gada augusta mēnesī SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros, sadar-

bībā ar Lauku atbalsta dienestu un Attīstības finanšu institūcija ALTUM rīko informatīvos seminārus Nīcā, Priekulē un Durbē par 
lauku saimniecību attīstībai aktuālām tēmām: 

 Mazo lauksaimnieku atbalsta programma un citas šobrīd aktuālas atbalsta programmas. Lektore: Santa Sidorenko, LAD Dienvidkurzemes 
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja un
 Latvijas zemes fonda darbība un citas ALTUM aktualitātes. Lektori: ALTUM Liepājas reģionālā centra pārstāvji Ira Jākobsone un Andris Bergs.
Norises vietas un datumi:
 NĪCA: ceturtdien, 2015. gada 13. augusts plkst. 11:00 (sākums). Nīcas kultūras namā, Bārtas ielā 6, Nīca.
 PRIEKULE: ceturtdien, 2015. gada 20. augusts plkst. 11:00 (sākums). Priekules kultūras namā, Pledu iela 1, Priekule.
 DURBE: ceturtdien, 2015. gada 27. augusts plkst. 11:00 (sākums). Durbes kultūras namā, Skolas iela 5, Durbe.

Papildus informāciju var iegūt pie SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Lauku attīstības konsultantiem novados vai Liepājas 
nodaļas uzņēmējdarbības konsultanta Alekseja Kačanova (aleksejs.kacanovs@llkc.lv; tālr. 27843096).

INFORMĀCIJA  VECĀKIEM
Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 

„Dzintariņš” skolotājas aicina savus audzēkņus kopā ar 
vecākiem ierasties uz Iepazīšanās stundu 2015. gada 
1. septembrī plkst. 10.30.

2. septembrī un turpmāk pirmsskolas izglītības ies-
tādes darba laiks no plkst. 7.30–17.30.

Vecākus, kuru bērni nav pirmsskolas audzēk-
ņi, bet vēlas par tādiem kļūt, aicinu pieteikties no 
2015. gada 17. augusta līdz 28. augustam. Tālrunis in-
formācijas saņemšanai – 26194974.

Vadītāja Monta Pētermane

Pāvilostas Mūzikas skola
Dzintaru ielā 23, Pāvilostā, tālrunis 63498253,  

e-pasts: muzikas.skola@pavilosta.lv 

1. septembrī plkst. 13.00
uzņem jaunus audzēkņus 2015./2016. mācību gadam 

– Klavierspēlē, Akordeona spēlē;
– Vijoļspēlē, Ģitārspēlē;
– Trompetes  spēlē

Mēs piedāvājam iespēju ne tikai apgūt izvēlēto mūzikas instrumenta spēli, bet arī muzicēt tautas mū-
zikas ansamblī „Jūrmaliņa”.

Lai uzsāktu mācības Mūzikas skolā:
 jāpiedalās iestājeksāmenos;
 jāaizpilda iesnieguma skolas veidlapa (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija un ārsta izziņa); 
Mācību ilgums 6 un 8 gadi: 
Mācību maksa EUR 7.11 mēnesī, (daudzbērnu ģimenēm EUR 5.69)  
No līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvoti:
 audzēkņi ar invaliditāti; 
 trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes statusu ieguvušo ģimeņu (personu) bērni

Uz tikšanos!

PIRMĀ SKOLAS DIENA PĀVILOSTAS NOVADA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ

sekojiet informācijai vidusskolas mājas lapā

VĒRGALES PAMATSKOLĀ

1. septembrī plkst. 10.00

PĀVILOSTAS BĒRNUDĀRZĀ „DZINTARIŅŠ”

1. septembrī plkst. 10.30

VĒRGALES BĒRNUDĀRZĀ „KASTANĪTIS”

29. augustā plkst. 12.00, pasākumā „Paliec sveika, vasariņa!”

PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLĀ

1. septembrī plkst. 12.00, Mūzikas skolā

PĀVILOSTAS MĀKSLAS SKOLĀ

7. septembrī plkst. 16.00, mākslas skolā

Paliec sveika, vasariņa!
Žigliem  soļiem  paskrējuši  trīs  vasaras  mēneši  un  nu  pienācis  

brīdis  atvadīties  no  vasariņas.  Tāpēc,  vasariņa,  ejot  prom,  aicina  
visus   mazos  „kastaņbērnus”  uz  svētkiem „Paliec  sveika,  vasariņa!”,  kas  
notiks  29. augustā  pulksten  12.00 bērnudārza  „Kastanītis”  teritorijā.  
Tie  reizē  būs  svētki  aizejošai  vasarai  un  jaunam  darba  cēlienam  
zinību  apgūšanai. Tāpēc  uz svētkiem  aicinām  visus  bērnudārza „Kastanītis”  esošos  un  topošos  
audzēkņus  ar  saviem  vecākiem (vēlams, katram bērnam 2  pieaugušie). Viens  no  vecākiem  kopā  
ar  bērnu  varēs  piedalīties  dažādās  nodarbēs, bet  otrs  tajā  pašā  laikā  informatīvajā  sapulcē  
uzzināt  visus  jaunumus  saistībā  ar  jauno  mācību  gadu. Uz  tikšanos  pēdējā  augusta  sestdienā!

                                                                        Bērnudārza  „Kastanītis”  vadītāja

UZMANĪBU!
Vecāki,  kuri vēl  nav  nokārtojuši  dokumentus, lai  bērnu  varētu  uzņemt Vērgales bērnudārzā 

„Kastanītis”  tiks  gaidīti  24. augustā  no pulksten 8.00–12.00. Piezvanot  vadītājai pa telefonu 
29224893, varat  vienoties  arī  par  citu  laiku.

Iestādes  vadītāja
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Oficiāli atklāj veikparku 
WAKE Das Crocodill   Pāvilostā

Šī gada 4. jūlijā ekstrēmo ūdens sporta veidu piekritējiem tik ļoti iecienītā Pāvilosta kļuva par 
vēl vienu sporta veidu bagātāka – līdzās vindsērfinga, sērfinga un  kaiborda iespējām, nu arī veik-
bords ir kļuvis par neatņemamu Pāvilostas sastāvdaļu, ko neietekmē nedz vēja virzieni, nedz brāz-
mu stiprums, portālu informējis WAKE Das Crocodill vadītājs Krišjānis Tūtāns.

4. jūlijā Pāvilostā, Malduguns dīķī visiem interesentiem un veikborda sporta piekritējiem tika 
oficiāli atklāts Veikparks WAKE Das Crocodill, kas aprīkots  ar diviem veikborda kabeļiem, (katra 
kabeļa garums ir 120 m). Izklaides parks atrodas pašā Pāvilostas sākumā, Dzelzceļa ielā 50, Mal-
duguns dīķī vai kā pāvilostnieki to sauc – par Meniķi.

Mākslīgi izveidotā ūdenskrātuve, ko agrāk izmantoja ledus izgatavošanai zivju fabrikai, kādu 
laiku bija piemirsta un atstāta bez pielietojuma, taču uzņēmēji, kas Pāvilostā ir uzcēluši brīvdienu 
apartamentus Das Crocodill, nolēma piešķirt Meniķim jaunu seju un to veiksmīgi realizējuši! 

„Veikborda kabeļi nav vienīgā aktivitāte. Jau šobrīd atpūtas kompleksā bez veikošanas ir iespē-
jams peldēties speciāli izraktā pedvietā, kur dziļums nepārsniedz 1.5 m, sasildīties apkurināmā 
kublā, iekāpt bumbā, kas ripo virs ūdens, izbraukt ar laivu, kajaku,  airu dēli (supu), vai vienkārši 
baudīt skaisto dabu un  iemalkot kādu atspirdzinošu dzērienu, kafiju vai saldējumu” ar veikparka 
plašajām izklaides iespējām iepazīstina veikparka vadītājs Krišjānis Tūtāns. WAKE Das Crocodill 
vasaras sezonā  atvērts katru dienu no plkst. 11.00 līdz saulrietam. Telefons veikborda rezervāci-
jām – 26 654 754.

Raksts no www.liepajniekiem.lv  

20. jūnijā Liepājā aizsākās „Kurzemes plud
males futbola čempionāts 2015”. Čempionātā 
paredzēts izspēlēt četrus posmus pa vienam 
Liepājā, Pāvilostā, Ventspilī un Kuldīgā.

Čempionāta kopvērtējuma trīs labākās Kur-
zemes komandas saņems iespēju piedalīties Latvijas 
kausā, kas 8. un 9. augustā norisināsies Rīgā.

Pirmais posms Liepājā 20. jūnijā. Turnīrā 
piedalījās sešas komandas – „Kuldīga1”, „Kuldīga 
2”, „Depo14” (Ventspils), „SPA” (Ventspils), „SLV-
PLUS” no Liepājas un Pāvil ostas komanda.

1. posma rezultāti: Pāvilosta–Depo14 1:5; 
Pāvil osta–Kuldīga2 2:1;  Pāvilosta–SPA 1:3;  Pāvil
osta–Kuldīga1 2:4;  Pāvilosta–SLVPLUS 3:2.

Par posma uzvarētājiem kļuva komanda „Kul-
dīga1”, otrajā vietā komanda „Depo14”, trešā vie-

tā Pāvilostas komanda, ceturtā vietā komanda 
„SLV”, piektā vietā komanda „SPA”, bet sestā vietā 
komanda „Kuldīga2”.

Otrais posms Pāvilostā 18. jūlijā. Otrais 
posms bija paredzēts aizvadīt Pāvilostas zvejnieku 
svētku ietvaros, tomēr nepiemēroto laika apstākļu 
dēļ sacensības pārcēla uz 18. jūliju. Pāvilostas pos-
mā piedalījās sešas komandas – „Kuldīga1”, „Kul-
dīga 2”, „Depo14” (Ventspils), „SPA” (Ventspils), 
„Liepājas papīrs” un Pāvilostas komanda.

2. posma rezultāti: Pāvilosta–Liepājas papīrs 
3:4; Pāvilosta–Kuldīga2 3:2; Pāvilosta–Kuldīga1  
4:4 (pēcspēles sitienos 5:4); Pāvilosta–Depo14   
2:5; Pāvilosta–SPA  1:3.

Par posma uzvarētājiem kļuva komanda 
„Depo14”, otrajā vietā komanda „Kuldīga1”, tre-

šajā vietā komanda „SPA”, ceturtajā vietā Pāvilos-
tas komanda, piektajā vietā komanda „Kuldīga2”, 
sestajā vietā komanda „Liepājas papīrs”. Pāvilostas 
posms vienlaicīgi bija Kurzemes kauss Pāvilostā. 
Šajā reizē kauss aizceļoja uz Ventspili.

Trešais posms Ventspilī 25. jūlijā. Trešajā 
posmā piedalījās septiņas komandas- „Kuldīga1”, 
„Kuldīga2”, „Depo14” (Ventspils), „SPA” 
(Ventspils), „SVL-PLUS” (Liepāja), Dunalkas un 
Pāvilostas komandas.

3. posma rezultāti: Pāvilosta–Dunalka  5:1; 
Pāvilosta–Kuldīga1  0:3;  Pāvilosta–Depo14  2:1; 
Pāvil osta–SLVPLUS 4:1; Pāvilosta–SPA 2:1; Pāvil
osta–Kuldīga2  4:1.

Par posma uzvarētājiem kļuva komanda „Kul-
dīga1”, otrajā vietā Pāvil ostas komanda, trešajā 

vietā komanda „Depo14”, ceturtajā vietā koman-
da „SPA”, piektajā vietā komanda „SLV-PLUS”, 
sestajā vietā Dunalkas komanda, septītajā vietā 
komanda „Kuldīga2”.

Ceturtais posms Kuldīgā 2. augustā. Cetur-
tajā posmā piedalījās piecas komandas – „Kuldī-
ga 1”, „Kuldīga 2”, „Depo14” (Ventspils), „SPA” 
(Ventspils) un Pāvilostas komanda.

Posma rezultāti: Pāvilosta–Kuldīga1 2:2, pēc-
spēles sitienos  3:2; Pāvilosta– Depo14 1:4; Pāvil
osta–SPA 7:1; Pāvilosta–Kuldīga 2:3

Par posma uzvarētājiem kļuva komanda „Kul-
dīga1”, otrajā vietā komanda „Depo14”, trešajā 
vietā komanda „Kuldīga2”, ceturtajā vietā Pāvilos-
tas komanda, piektajā vietā komanda „SPA”.

Četru aizvadīto posmu kopvērtējums: 1. vietā 
„Kuldīga1” (48 punkti); 2. vietā „Depo14” 
(40 punkti); 3. vietā Pāvilosta (32 punkti); 
4. vietā „SPA” (27 punkti); 5. vietā „Kuldīga 
2” (23  punkti);  6. vietā  „SLV-PLUS” 
(13  punkti); 7. vietā Dunalka (5 punkti); 
8. vietā „Liepājas papīrs” (5 punkti).

Pāvilostas komandā spēlēja: Ivo Jaun-
zems, Matīss Eihvalds, Edgars Stonis, Ar-
vis Barsukovs, Mārtiņš Eihvalds, Jānis Sto-
nis, Nauris Stirna, Gatis Bobraševs, Andris 
Cābelis, Ivars Horns un Toms Popovs.

Jānovēl Pāvilostas komandai sportiskā 
veiksme Latvijas pludmales futbola čem-
pināta finālā, kas notiks 15. un 16. augustā 
Jūrmalā (Dubultos).

Aldis Barsukovs, 
sporta organizators Pāvilostā 

PĀVILOSTAS PLUDMALĒ NORIS FUTBOLA MAČI

25. jūlijā Pāvilostas tenisa kortā notika „Pāvilostas 
kausa 2015” trešais posms tenisā.

Jauniešu grupā piedalījās astoņi dalībnieki. Izspēlējot sav-
starpējās spēles, 1. vietā Jānis Štokmanis, 2. vietā Miķelis Birz-
nieks, 3. vietā Artūrs Bērziņš, 4. vietā Stefans Birznieks, 5. vie-
tā Rihards Ķepsnis, 6. vietā Klāvs Pauls Vējkājs, 7. vietā Jānis 
Ūdriņš, 8. vietā Edvards Stepčenko.

Sieviešu grupā piedalījās sešas dalībnieces. Par uzvarētā-

ju kļuva Elza  Katrīna Balode, 2. vietā Inta Freimane, 3. vietā 
Sintija Bieriņa, 4. vietā Rita Bērziņa, 5. vietā Santa Birzniece, 
6. vietā Inese Brūdere.

Vīru grupā piedalījās divpadsmit dalībnieki. Izspēlējot 
spēles pēc divmīnusu sistēmas, par trešā posma uzvarētāju 
kļuva Jānis Skrastiņš, 2.  vietā Valdis Siliņš, 3. vietā Ģirts 
Bērziņš, 4. vietā Edgars Smirnovs, 5. vietā  Andris  Bērziņš, 
6. vietā  Aivars  Žimants, 7. vietā  Mārtiņš Vītols, 8. vie-
tā  Andrejs Stepčenko, 9. vietā  Normens Kairis, 10. vietā  

Sandis Bieriņš, 11. vietā  Zigis  Smirnovs, 12. vietā  Jānis 
Birznieks.

Ceturtais noslēguma posms notiks 29. augustā.

Liels paldies turnīra atbalstītājiem Andrejam Stepčenko un  
Aivaram Žimantam  par skaistajām balvām.

Aldis Barsukovs, 
sporta organizators Pāvilostā

Tenisa kausa izcīņa Pāvilostā turpinās
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Atvainošanās!
No sirds atvainojamies Zigrīdai Jēcei un Rinvaldai Sekačai par ne-

precīziem gada skaitļiem, sveicot jubilāres jūlija mēneša avīzē! Gaviļnie-
ces jūlijā svinēja skaisto 65. dzīves jubileju. Vēlam veselību, dzīvesprieku 
un laimi arī turpmākajos dzīves gados!

Avīzes veidotāji

 SLUDINĀJUMI

 ATVAĻINĀJUMI

 UKRAIŅU KULTŪRAS DIENAS PĀVILOSTĀ – Upesmui
žas estrādē 15. augustā! Ar plašu Ukrainas kultūras  un tradīciju  
programmu mūs priecēs mākslinieki no Ukrainas. Ivana Franko 
vārdā nosauktais labdarības fonds „POSVIT” („ПОСВИТ”) 
Ukrainā un Pāvilostas novada dome ielūdz Jūs uz svētkiem „AR 
MĪLESTĪBU NO UKRAINAS”.

Programmā:
– Plkst. 13:00 pie kroga „Āķagals” ar ukraiņu suvenīriem tir-

gosies amatnieki Ļubova Rakeviča un Romāns Lučuka. Kā arī 
visus apmeklētājus priecēs Tautas mūzikas ansamblis „UKRAIŅU 
RAKSTI”.

– Savukārt plkst. 19:00 Upesmuižas parkā uzstāsies tautas vo-
kāli-horeogrāfiskais ansamblis „PROLISOK” („Sniegpulkstenī-
tis”), kā arī Tautas mūzikas ansamblis „UKRAIŅU RAKSTI” un 
arī Upesmuižas parkā būs iespēja iegādāties amatnieku Ļubovas 
Rakevičas un Romāna Lučuka darinātos, tradicionālos Ukrainas 
suvenīrus. Būs arī ukraiņu nacionālā ēdiena KAZAKU KULIŠA 
(gaļas – prosas putras) gatavošana uz dzīvas uguns pavāra Mirosla-
va Švaba vadībā.

– Bet vakarā balle kopā ar  Ukrainā ļoti populāro un pieprasīto 
rokgrupu „MERI”.

Ieeja uz pasākumu ir bez maksas, bet pasākuma ietvaros tiks 
vākti ziedojumi  Ukrainas karā cietušajiem bērniem un viņu ģime
nēm!   Informāciju skatīt arī 1. lpp.
 Jau 17. reizi Tūrisma sezonas noslēgums Pāvilostā – 

29. augustā SENĀS UGUNS NAKTS pasākums.  Tenisa turnīrs 
Pāvilostas čempionāts, Sakas upes regate „Pāvilostas asaka” jautrais 
laivu brauciens, radošās darbnīcas, dažādas atrakcijas pieauguša-
jiem un bērniem, lašu zupas baudīšana, kapelas „Suitu muzikanti” 
koncerts, LTV akadēmiskās mūzikas konkursa „Radīti mūzikai” 
uzvarētāja Mika Akota koncerts, muzikāls uguns šovs no Fire Spi-
rit, brīvdabas kino – režisores Ināras Kolmanes dokumentālā filma 
„Ručs un Norie”, zaļumballe – muzikantu saiets kopā ar grupām 
„Piemare”, „Liedags”, „Vērgales muzikanti”, „Kurland”, „KAS”.  Vai
rāk par svētkiem lasiet 5. lpp.
 Pāvilostas bibliotēkā no 23. jūlija līdz 30. septembrim ska

tāma izstāde „Manas sapņu kurpītes”. Laumas Krastiņas dekora-
tīvo kurpīšu kolekcija.
 Augusta mēnesī Pāvilostas izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 

2. stāvā) būs skatāma foto izstāde „Ilzes Lāmas neparastais dabas 
redzējums”. Bet septembrī izstāžu zālē – Jāņa Bērziņa fotoizstā
des „Ar putna spārna pieskārienu...”.
 Pāvilostas novadpētniecības muzejā skatāma muzeja krāju-

ma izstāde „PĀVILOSTA SENDIENĀS”.

 Vērgales Svētki ,,PRIEKS DZĪVOT VĒRGALĒ!” no 14. līdz 
16. augustam! Svētku noformējumu šogad veidosim ar moto – pu-
ķes lido! Kultūras namā varēsim redzēt Vērgales pagastu fotogrā-
fijās no putna lidojuma. 14.  augusta pievakarē notiks skriešanas 
sacensības, bet sestdiena būs piepildīta ar dažādām aktivitātēm. No 
rīta puses tradicionālais tirgus ar piedevām – bērniem vizināšanās 
ar zirdziņiem un seju apgleznošana, piepūšamās un lielās atrakci-
jas, ūdens bumbas, suņu paraugdemonstrējumi. Būs smaržīgas un 
garšīgas ēdamlietas visām gaumēm un muzikāli sveicieni. Pa dienu 
roku varēs izmēģināt šaut ar loku un piedalīties dažādās nopiet-
nās un nenopietnās sportiskās aktivitātēs, bet kultūras namā būs 
koncerts. Zaļumballē mums spēlēs grupa ,,Sienāži’’ no Ugāles un 
darbosies izbraukuma bufete vēdera priekam. Svētku kulminācija 
būs svētdien, 16. augustā pa dienu plkst. 14.00, kad Vērgales mui-
žas laukumā Dailes teātra, Nacionālā teātra un Vērgales kultūras 
nama deju kolektīvs ,,Vērgalīte’’ izrādīs muzikālu uzvedumu pēc 
R. Blaumaņa darbu motīviem ,,Īsa pamācība mīlēšanā’’.  Vairāk par 
svētkiem lasiet 8. lpp.

Uz tikšanos – Velga

 Ziemupes tautas namā visu augusta mēnesi skatāma Jāņa 
Bērziņa fotoizstāde ,,Ar putna spārna pieskārienu...”.

Ja kļūst skumji, uzsien mezglu 
Saules stara galā 
Un, ja nelīdz, zīmē zvaigzni 
Zilā jūras malā,
Bet, ja auksti, paņem liesmu, 
Iededz pļavā zaļā 
Saķer visus siltos vējus 
Un tad palaid vaļā,
Lai ir jautri, paņem smaidu, 
Iepin vārdā garā, 
Tad Tev katrs dzīves brīdis 
Būs uz zaļā zara!

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

Baibu BLAUBĀRDI, Guntu KĻAVIŅU, Ainaru MESŅIKOVU, 
Inesi SKUJU, Ainaru ZINGNIKU, Sigitu JURELIONĪTI, 
Ingunu ĶUŅĶI, Arti SĻESARENKO, Kristīni BĒLIŅU, 

Krišjāni EGLĪTI, Līgu LEJU, Ingu STANKĒVIČU, Edgaru ŠMITU, 
Ediju ĒCENIEKU, Vidartu MEŅĢI, Anniju VAINOVSKU!

Pilngadnieku – Gati VENTLANDU!

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 septembra mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2015. gada 28. augustam.
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 – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Juristes 
novada iedzīvotājiem 

juridiskās konsultācijas
sniegs 14. augustā

plkst. 11.00 
Vērgales pagasta pārvaldē,

plkst. 12.00 
Pāvilostas novada pašvaldībā.

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālr. 63498261 (Pāvilostā), 

63490836 (Vērgalē).

 Kasiere Māra Švītiņa būs 
atvaļinājumā no 3. augusta līdz 
28. augustam.

 Ģimenes  ārsta  palīgs  Gunta  
Kleinšmite būs atvaļinājumā no 
3. augusta līdz 28. augustam. 

 Kasiere Mudīte Zamarīte būs 
atvaļinājumā no 3. augusta līdz 
21. augus tam. Maksājumus Pāvil-
ostas novada pašvaldībā (Dzintaru 
ielā 73) varēs veikt pie pašvaldības 
galvenās grāmatvedes Ingunas.

 Lūdzam uzdāvināt atskaņo-
tāju. Sakarā ar to, ka mums ir 
uzdāvināta liela skaņuplašu ko-
lekcija, Ziemupes bibliotēka lūdz 
uzdāvināt skaņu plašu atskaņotāju 
darba kārtībā. Varbūt kādam mājās 
ir saglabājies un netiek izmantots. 
Būsim ļoti pateicīgas. Zvaniet  – 
634 53554 (Ziemupes bibliotēka) 
vai 29437166 (Daina – bibliotēkas 
vadītāja).

 Jauna sieviete vēlas īrēt vien
istabas vai divistabu dzīvokli 
Pāvilostā vai tās apkārtnē. Tel. 
20087884.

Pāvilostas novada 
pašvaldības 

IESTĀŽU UN 
STRUKTŪRVIENĪBU 

VADĪTĀJU SANĀKSME
notiks 

trešdien, 2. septembrī:
 plkst. 9.00  
    Vērgales pagasta pārvaldē;
 plkst. 11.00
     Pāvilostas Mākslas skolā.

Almu PĪLĒNU – 93
Emīliju JEMBERGU – 92

Ernu JĒCI – 89
Veroniku ŽIEMELIENI – 89

Augusti MEGNI – 88
Ziedoni RĀTI – 87

Valentīnu URBĀNI – 87
Almu REBUKU – 86
Ilmāru ĶEMPI – 85

Evgeniju UNTULIENI – 84

Ievu PEČIULI – 83
Arvīdu PIRKTIŅU – 83
Rozāliju RIMKUS – 83
Zoju BURKEVICU – 82

Ernu DRULLI – 82
Onu KULBERGU – 82
Vilmu GLEZERI – 75
Spulgu PETKUS – 75

Tamāru VĪTOLIŅU – 75
Līviju RUDZĪTI – 70

Hilju UPMANI – 70
Lilitu KRUGU – 65 

Alitu LAPU – 65 
Emīlu LIBKENU – 65

Ausmu STANKEVIČU – 65 
Imanu APLOKU – 60

Aleksandru BELŠEVICU – 60
Viktoru KALUGINU – 60

Sveicam 
 nozīmīgās 

 dzīves jubilejās 
augustā dzimušos 

 Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Svētku tirgus Vērgalē – 
15. augustā 

Vērgales centrā 
no plkst. 9.00–12.00.

Aicināti tirgoties amatnieki un mājražotāji, zemnieki 
un dažādu preču tirgotāji. Jaunumi tirgus laikā – maiņas galds! 
Atnes sev nevajadzīgu, bet citiem noderīgu, labu lietu, piemē-
ram, kafijas dzirnaviņas (šoreiz nenesīsim drēbes un apavus). 
Dāvanu galds – peonija-pujene. Dāvināsim stādus, lai varam 
sākt veidot stādījumu Latvijas lielajai dzimšanas dienai (klāt 
pieliksim puķes nosaukumu, ja zinām, krāsu un dāvinātāja 
vārdu). Papildus informācija, un tirgotājiem vēlams pieteikt 
dalību pie Velgas, pa telefonu 29189223, vai rakstot uz e-pastu 
f.velga @inbox.lv.

Sveicam
Jekaterinu GALIŅINU 

un Dmitriju KRIVUĻINU;
Māru ZIMNUHOVU 

un Gati ROGU;
Agnesi ŠMITI 

un Raivi ŠTEINBERGU;
Zani ENIŅU 

un Lauri ZAUERU;
Ievu KUPŠI 

un Madaru SKĀBARDI;
Zani ANSONI 

un Ansi HORNU

KĀZU DIENĀ!

SVEICAM

Viku un Mārtiņu 
PĒTERSONUS

ar dēla 
MARKA

piedzimšanu!
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