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 Savas sirdsapziņas bēgļi
Šobrīd publiskajā telpā plaši tiek apspriesta tēma par kara un 

ekonomiskajiem bēgļiem, imigrantu straumēm, kas ieplūst Eiro
pā, Latvijas valdības un visa Eiropas Parlamenta bezatbildību vai 
nespēju reaģēt šādās kritiskās situācijās un daudzas citas tēmas 
par šo jautājumu.

Tik daudz viedokļu dzirdēts un lasīts, ka var nojukt, kur pa
liek savs! Par to tiek runāts darbā kafijas pauzēs, dzimšanas dienā 
pie svētku galda, autobusos un vilcienos, pārvietojoties no punkta 
A līdz punktam B. It visur! Sabiedrības spiediena rezultātā arī tev 

pašam jāieņem kāda pozīcija, šoreiz nederēs stāvēšana malā un noskatīšanās tajā visā tā pastar
pināti. Cilvēki sadalījušies divās frontēs – par un pret. Un kas teicis, ka nelaime vieno cilvēkus!?

No daudzajiem viedokļiem, kas izskanējuši publiskajā telpā, sliecos pievienoties un vis
vairāk manas domas atspoguļoja tieši publicista un žurnāla „Rīgas Laiks” redaktora  Ilmāra 
Šlāpina intervijā teiktais. Atļaušos citēt daļu no intervijas: „Man arī bēgļi nepatīk. Es negribu 
bēgļus. Es negribu, lai cilvēkiem ir jābēg, jāpamet savas mājas un dzimtene. Bet situācija ir tāda, 
kāda tā ir, un šajā situācijā atteikt cilvēkiem, kas lūdz patvērumu, ir necilvēcīgi.

Lai cik briesmīga būtu bēgļu krīze Eiropā un Tuvajos Austrumos, daudz briesmīgāka ir tā 
morālā krīze, kas vērojama arī tepat, Latvijā. Paustie viedokļi ir tik polāri pretēji un argumen-
tu ir daudz gan vienā, gan otrā pusē, taču starp argumentiem, kas aicina neuzņemt bēgļus, es 
neredzu nevienu, kurš nebūtu zemisks. Tie maskējas aiz veselā saprāta, aiz patriotisma jūtām, 
aiz nācijas pašsaglabāšanās instinkta, brīžiem pat aiz lecīga mazas nācijas dumpīguma, taču 
patiesībā aiz tā visa ir pavisam primitīvi un zemiski motīvi. Ne velti saka, ka patriotisms ir ne-
lieša pēdējais patvērums. Ar patriotismu ir ļoti viegli nomaskēt savtību, cilvēknīšanu, egoismu.

Šobrīd labākais ir mēģināt noņemt emocionālo saspīlējumu un sākt domāt pragmatiski, taču 
aiz visiem šiem cipariem un bēgļu simtiem, aiz jautājumiem par to, kur viņi dzīvos un ko strā-
dās, mēs nedrīkstam pazaudēt dzīvus cilvēkus. Dzīvus cilvēkus ar savām vajadzībām, sāpēm un 
gaidām. Un jāsaprot ne tikai tas, ko mēs viņiem varam dot, bet arī tas, kāpēc mums būtu kaut 
kas jādod.

Faktiski jau 100 gadus latviešiem skolās tiek mācīti Raiņa dzejoļi, to skaitā pantiņš no lugas 
„Spēlēju, dancoju”: „Gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais – neatņemams.” Šobrīd rodas sa-
jūta, ka daudzi nav tikuši tālāk par pirmo rindiņu – gūt var ņemot, gūt var ņemot! Bet Rainis jau 
tieši par to arī runāja – par to, ko iegūst devējs. Par to, ka dodot iegūtais ir daudzkārt svarīgāks, 
noderīgāks, noturīgāks. Tas mums ir jāsaprot arī gluži pragmatiskā nozīmē.

Bailes no svešā cilvēku saēd – iekšēji, morāli. Un no šīm bailēm nav iespējams atbrīvoties, 
dzīvojot viensētā. Atbrīvoties no bailēm var, tikai pieņemot svešo, saprotot to, dzīvojot kopā. Nav 
jau citas izejas latviešu nācijai. Vislielākā aplamība un maldi ir domāt, ka tad, ja mēs nevienam 
nepalīdzēsim, ja mēs domāsim tikai par savas nācijas izdzīvošanu, ka tad mēs izdzīvosim. Fak-
tiski jau tajā brīdī, kad mēs pieņemam ideju par to, ka mūsu nācija, mūsu kultūra, mūsu valoda 
ir vērtīgāka par citām, tajā brīdī mēs jau esam beigušies.(...)”.

Un kā var nepiekrist? Domāju, ka ir pienācis brīdis izvērtēt prioritātes. Un vispirms jau kat
ram savas. Paliek atklāts jautājums – mūsu prioritāte ir bailes no nezināmā, no citas kultūras 
un tautas vai dzīvi cilvēki? Reizēs, kad manī iezagās jautājums par prioritātēm, sev atgādināju 
fotogrāfiju ar mazā sīriešu puisēna mirstīgām atliekām, kas tika izskalotas Turcijas piekrastē. 
Cilvēki ir mūsu prioritāte!

Marita Kurčanova 

Tuvojoties Latvijas valsts svētkiem un ieras
tajiem svinīgajiem svētku pasākumiem Pāvil
ostā un Vērgalē novembra mēnesī, Pāvilostas 
novada iedzīvotāji aicināti pieteikt novadnie
kus un institūcijas pašvaldības apbalvojumiem, 
lai valsts svētku pasākumos godinātu pieteiktos 
pretendentus.

Līdz 21. oktobrim aicinām teikt labus vār
dus par saviem līdzcilvēkiem un pieteikt tos 
šādās nominācijās:

  titulam GODA NOVADNIEKS – augstā
kais Pāvilostas novada apbalvojums, ko piešķir 
par sevišķiem nopelniem novada labā;

  titulam GADA NOVADNIEKS – Pāvil
ostas novada apbalvojums, ko piešķir par no
zīmīgu ieguldījumu kādā valsts, pašvaldības, 
sabiedriskajā, saimnieciskajā un privātuzņē
muma darbā par konkrētu periodu;

Pauls Priedoliņš, Pāvilostas Mākslas skolas 4. kurss

AICINA IZVIRZĪT ŠĪ GADA 
LABĀKOS NOVADNIEKUS!

  nominācijai „LABAIS DARBS NOVA
DAM”, kurā tiek izvirzīti nominanti un godinā
ti ar Pāvilostas novada apbalvojumu par novada 
iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskās aktivitātēs, 
dodot pienesumu novadam, nesaņemot par to 
materiālu atlīdzību;

  PATEICĪBAS piešķiršanai, atzīmējot 
jubilejas vai sasniegumus, par kuriem netiek 
piešķirti augstākie Pāvilostas novada pateicības 
apliecinājumi;

  nominācijai „CILVĒKS CILVĒKAM”, 
kurā nominanti tiek sveikti ar pateicības rakstu 
par sabiedrisku darbu otra līdzcilvēka labā.

Balsošanas urnas un anketas tiks izvietotas 
novada pašvaldība s ēkā, Vērgales pagasta pār
valdē, Pāvilostas novada tūrisma informācijas 
centrā un visās novada bibliotēkās. Anketa pie
ejama arī pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Pāvilostas Novada Ziņas” oktobra numurā 
(skat. zemāk).

Arī šogad piedāvājam anketu aizpildīt 
elektroniski Pāvilostas novada mājas lapā 
www.pavilosta.lv (labajā, augšējā stūrī meklē
jiet zilu lodziņu ar 
uzrakstu „2015. ga
da nominācijas” ). 

Ar Pāvilostas novada apbalvojumu notei
kumu plašāku redakciju varat iepazīties mājas 
lapā www.pavilosta.lv sadaļā „Mēs lepojamies!/ 
pašvaldības apbalvojumi”.

Esiet atsaucīgi!

ANKETA
Titulam „Gada novadnieks 2015” izvirzu 

(pretendenta vārds, uzvārds)

Pamatojums

Nominācijai „Labais darbs novadam 2015” izvirzu 

(pretendenta vārds, uzvārds)

Pamatojums

Nominācijai „Cilvēks cilvēkam” izvirzu

(pretendenta vārds, uzvārds)

Pamatojums

ANKETAS IESNIEDZĒJS

                             (paraksts)                                                                (vārds, uzvārds)

PAR PIETEIKŠANOS 
UZ ZVEJAS RĪKU 

PIEŠĶIRŠANU
ZVEJAI 2016. GADAM

Pamatojoties uz MK no
teikumu Nr. 918 „Noteikumi 
par ūdenstilpju rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas 
tiesību izmantošanas kārtību” 
13., 29., 30. un 31. punktiem 
noteikt iesniegumu un ar tiem 
saistīto dokumentu iesniegša
nas termiņu zvejas rīku limitu 
piešķiršanai 2016. gadam līdz 
2015. gada 30. novembrim.
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Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons, Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSU
KOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Ēriks ERLECKIS, Vita CIELAVA, Dace 
BĒRZNIECE, Arta BUNKA, Gints JURIKS, pašvaldības darbinie
ki – Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita KURČANOVA, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirek
tors Alfrēds MAGONE. Sakarā ar atrašanos ārpus Latvijas sēdē ne
piedalījās deputāts Andris ZAĻKALNS.

Domes darba kārtībā tika izziņots 31 darba kārtības punkts. 
Bet sēdes vadītājs ierosināja papildināt sēdes darba kārtību vēl ar 
2 punktiem. Pavisam tika izskatīti 33 jautājumi.

 Apstiprināja kustamās mantas OPEL VIVARO izsoles re
zultātus. Nolēma slēgt kustamās mantas OPEL VIVARO pirkuma 
līgumu 5 darba dienu laikā.

 Nolēma nodot atsavināšanai kustamo mantu – automašīnas 
FORD TRANSIT (reģ. Nr. HE162, izlaiduma gads – 1992., atliku
sī bilances vērtība 37.35 EUR), to pārdodot izsolē un apstiprināja 
kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT nosacīto cenu 
200,00 EUR (t. sk. PVN). Izsoles solis 50,00 EUR. Uzdeva privatizā
cijas komisijai organizēt augstāk minētās kustamās mantas – auto
mašīnas FORD TRANSIT izsoli un apstiprināja kustamās mantas – 
automašīnas FORD TRANSIT izsoles noteikumus. Paziņojumu par 
kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT izsoli publicēt 
vietējā laikrakstā „Kursas Laiks”, mājas lapā www.pavilosta.lv ne vē
lāk kā divas nedēļas pirms izsoles dienas. Vairāk par izsoli lasīt 
3. lpp.

 Nodeva atsavināšanai nekustamo īpašumu „Vasarnieki 21”, 
Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes 
gabala ar kadastra Nr. 6496 001 0505, 0.2304 ha platībā, nekusta
mo īpašumu „Vasarnieki 23”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 6496 001 0507, 
0,2642 ha platībā. Nolēma pasūtīt SIA „Latio” nekustamā īpašuma 
„Vasarnieki 21”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads vēr
tējuma aktualizāciju un sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā 
īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu nekustamam īpašumam 
„Vasarnieki 23”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.

 Ar 2015. gada 1. oktobri nolēma palielināt darba slodzi Pāvil
ostas novada Sociālā dienesta sociālai darbiniecei un izteikt Pāvil
ostas novada pašvaldības štata saraksta Pāvilostas novada sociālā 
dienesta sociālās darbinieces sadaļu šādi:

Štata vienības

nosaukums profesiju kods skaits

Sociālais darbinieks 2635 01 1

Izteica Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas sadaļu Pāvil
ostas novada Sociālais dienests šādi:

Ieņemamais 
amats

Darba dienu 
skaits nedēļā

Stundu 
skaits 
nedēļā

Darba laika 
uzskaites 

forma

Darba 
alga 

mēnesī, 
EUR

Sociālais 
darbinieks 5 40 505,00

 Papildināja Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 
„Dzintariņš” štatu saraksta sadaļu šādi:

Štata vienības

nosaukums profesiju kods skaits

Skolotājas palīdze 5312 01 4

Papildināja Pāvilostas novada tarifikācijas saraksta pašvaldības 
sadaļu šādi:

Ieņemamais 
amats

Darba 
dienu 
skaits 
nedēļā

Stundu 
skaits 
nedēļā

Darba 
laika  

uzskaites 
forma

Darba alga 
mēnesī

Skolotājas 
palīdze

5 20 EUR 192,50

Finansējumu, kas nepieciešams sakarā ar jaunas štata vietas iz
veidošanu Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzinta
riņš”, iestāde rod no saviem budžeta līdzekļiem.

 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nomas maksas parādu mi
rušām personām:

Dzēst vārds uzvārds, miris 20.08.2013. nekustamā īpašuma no
mas maksas parādu par nekustamo īpašumu „Olieni”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads, par summu 0,45 EUR (nulle euro un 45 centi).

Dzēst vārds uzvārds, miris 16.12.2007. nekustamā īpašuma no
mas maksas parādu par nekustamo īpašumu „Kadeģi”, Sakas  pa
gasts, Pāvilostas novads, par kopējo summu 1,46 EUR (viens euro 
un 46 centi).

Dzēst vārds uzvārds, miris 22.07.2014. nekustamā īpašuma nomas 
maksas parādu par nekustamo īpašumu „Suvenieki”, Sakas  pagasts, 
Pāvilostas novads, par summu 8,96 EUR (astoņi euro un 96 centi).

Dzēst vārds uzvārds, miris 27.02.2012. nekustamā īpašuma nomas 
maksas parādu par nekustamo īpašumu „Belzēji”, Sakas  pagasts, Pā
vilostas novads, par summu 2,42 EUR (divi euro un 42 centi).

Dzēst vārds uzvārds, mirusi 05.03.2010. nekustamā īpašuma nomas 
maksas parādu par nekustamo īpašumu „Laiviņas”, Vērgales  pagasts, 
Pāvilostas novads, par summu 20,02 EUR (divdesmit euro un 2 centi).

Dzēst vārds uzvārds, nekustamā īpašuma nomas maksas parādu 
par nekustamo īpašumu „Laiviņas”, Vērgales  pagasts, Pāvilostas no
vads, par summu 7,65 EUR (septiņi euro un 65 centi).

Dzēst vārds uzvārds, nekustamā īpašuma nomas maksas parā
du par iznomāto nekustamo īpašumu „Palīgsaimniecības”, Vērgales  
pagasts, Pāvilostas novads, par kopējo summu 13,94 EUR (trīspad
smit euro un 94 centi),

Dzēst z/s „nosaukums”, nekustamā īpašuma nomas maksas pa
rādu par nekustamo īpašumu „Ganiņi”, Vērgale, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, par kopējo summu 42,98 EUR (četrdesmit divi 
euro un 98 centi),

  Samazināja vārds uzvārds kā personai ar otrās grupas invali
ditāti par nekustamo īpašumu Viļņu iela 11, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, kas ir šīs personas īpašumā, nekustamā īpašuma nodokļa 
summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izman
tots saimnieciskajā darbībā un iznomāts.

 Apstiprināja Pāvilostas vidusskolas pakalpojumu cenrādi ar 
2015. gada 1. oktobri:

Nr. 
p. k. Pakalpojuma nosaukums

Summa 
ar PVN,

EUR
1. Sporta zāle: 

1.1.                        par pirmo stundu 17.00
1.2.                        par katru nākamo stundu 8.50
2. Skolas telpu noma nometņu organizēšanai: 3.00

2.1. nomas maksa vienai personai diennaktī 3.00

2.2. ēdināšanas maksa vienai personai 3× dienā 9.00–
12.00

3. Ēdamzāle un virtuve:  

3.1.
kāzām – par pirmo dienu, papildus 
norēķinoties par elektrības, ūdens un 
kanalizācijas patēriņu

43.00

3.2. kāzām – par otro dienu, papildus norēķinoties 
par elektrības, ūdens un kanalizācijas patēriņu 21.00

3.3.
pārējiem banketiem par vienu dienu, 
papildus norēķinoties par elektrības, ūdens un 
kanalizācijas patēriņu

21.00

4. Kamīnzāle – par vienu dienu 5.00
5. Aktu zāle – par vienu stundu 3.00
6. Klases telpa – par vienu stundu 2.00
7. Virtuves noma – par vienu stundu 1.00
8. Trauku noma:

8.1. Kafijas galdam (par vienu personu) 0.25
8.2. Pusdienu galdam (par vienu personu) 0.40

8.3. Saplēsto trauku kompensācija (no trauku 
cenas) 200%

9. Tālākizglītība pieaugušajiem
9.1. „Jūras mācība” (par nodarbību) 2.00

9.2. „Tūrisma uzņēmējdarbības pamati” 
(par nodarbību) 2.00

Noteica, ka gatavās produkcijas cena ir aprēķināma ar 70% uz
cenojumu no produktu cenas.

Par pakalpojumiem norēķināties skolas virtuvē vai Pāvilostas 
novada pašvaldības kasē.

Ar 2015. gada 1. oktobri spēku zaudē Pāvilostas novada domes 
2014. gada 18. decembra sēdes Nr. 18. lēmums 8.§ Par Pāvilostas 
vidusskolas cenrāža apstiprināšanu.

Jautājumu par atlaides piemērošanu Pāvilostas vidusskolas 
darbiniekiem 50% apmērā par skolas pakalpojumu izmantošanu 
nolēma atlikt uz oktobra domes sēdi.

Nolēma uzaicināt Pāvilostas vidusskolas direktori I. Griškēviču 
uz finanšu komitejas sēdi 2015. gada 22. oktobrī plkst. 11.30 un lūgt 
izskaidrot šādas atlaides nepieciešamību. 

  Veica grozījumus Pāvilostas novada domes 2015. gada 
1. janvāra lēmuma Nr. 1., 7.§ Par degvielas limitu noteikšanu Deg
vielas limitu tabulas Pāvilostas vidusskolas sadaļu un izteikt šādā 
redakcijā:

Nr. p. 
k.

Iestāde, struktūrvienība
Amats

Darbinieka 
vārds, uzvārds

Limits 
gadā, l

12. Pāvilostas vidusskola
12.1. Direktore Ingūna GRIŠKĒVIČA 340
12.2. Saimniecības pārzinis Slava PENCIS 360
12.3. Skolotāja Inguna LAUVA 5403

12.4. Skolotāja Inese REŅĶE 4503

12.5. Skolotāja Ilze OZOLIŅA 7563

3 – 9 mēnešu periodā
Finansējumu papildus degvielas limitam Pāvilostas vidusskola 

rod savā budžetā.
 Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada saistošo 

noteikumu Nr.  7 „Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš 
palicis bez vecāku gādības” projektu. Uzdeva saistošos noteikumus 
3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņemšanas uzdeva 
publicēt informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”, pašval

dības mājaslapā www.pavilosta.lv, izlikt redzamā vietā pašvaldības 
ēkā un pagasta pārvaldē. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2015. gada  
1. novembrī.

 Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 9 „Par Pāvilostas no
vada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”. Ar šo noteikumu 
spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 19.09.2013. Pāvilostas novada paš
valdības 2013. gada saistošie noteikumi Nr. 8 un 19.03.2013. Pāvil
ostas novada pašvaldības 2013. gada saistošie noteikumi Nr. 9 „Par 
Pāvilostas novada pašvaldības pabalstiem”. Uzdeva saistošos notei
kumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elek
troniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņem
šanas uzdeva publicēt informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada 
Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, izlikt redzamā vietā 
pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. Saistošie noteikumi stājās spē
kā 2016. gada 1. janvārī.

 Apstiprināja precizētos Pāvilostas novada pašvaldības 
2015. gada saistošo noteikumu Nr. 5 „Saistošie noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža Pāvilostas novadā” projektu. Uzdeva saistošos 
noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstī
bas ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie noteikumi stājas spē
kā 2015. gada 15. novembrī. 

 Apstiprināja Vērgales pagasta muzeja darba laiku no 01.10.–
31.05. muzejs atvērts P., O., T., C., P. no 9:00–16:30, muzejs slēgts 
S., Sv.

  Jautājumu par uzņemšanu dzīvokļa rindā nolēma atlikt uz ok
tobra sēdi.

 Pieņēma iesniegto saistošo noteikumu Nr. 10. „Par nekusta
mā īpašuma nodokli Pāvilostas novadā 2016. gadā” projektu. Pēc 
parakstīšanas triju dienu laikā rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt saistošos noteikumus atzinuma sniegšanai Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības ministrijai. Uzdeva saistošos no
teikumus pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri
jas atzinuma saņemšanas publicēt Pāvilostas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā, izlikt redzamā vietā Pāvilostas novada 
pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. Saistošie noteikumi stājas ar 
2016. gada 1. janvāri.

 Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 
„Kadegi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Nolēma piešķirt nosauku
mus/adreses un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Zemes- 
gabala Nr.

Platība
ha

Adrese/
nosaukums NĪLMK

Atbilstība 
teritorijas 

plānojumam 

Projektējamā 
zemes 
vienība Nr. 1

7,1

Saglabāt 
nosaukumu
 „Kadegi”,  
Sakas  pag., 
Pāvilostas 
nov. 

0101

zeme, uz 
kuras galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaim 
niecība

Projektējamā 
zemes 
vienība Nr. 2

3,5

Piešķirt  
nosaukumu 
„Jaunkadegi”, 
Sakas  pag., 
Pāvilostas 
nov.

0201 

zeme, uz 
kuras galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
mežsaim 
niecība

 Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašu
mam „Zīles”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Nolēma 
piešķirt nosaukumus/adreses un noteica nekustamā īpašuma lieto
šanas mērķus:

Zemes- 
gabala Nr.

Platība
ha

Adrese/
Nosaukums NĪLMK

Atbilstība 
teritorijas 

plānojumam 

Projektējamā 
zemes vienība 
Nr. 1

5,4

Saglabāt  
nosaukumu 
„Zīles”, 
Saraiķi,Vērgales  
pag., Pāvilostas 
nov., Dzīvojamai 
mājai un pārējām 
ēkām saglabāt 
adresi „Zīles”, 
Saraiķi, Vērgales  
pag., Pāvilostas 
nov. Adreses 
klasifikatora kods 
104083755

0101

zeme, uz 
kuras galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaim 
niecība

Projektējamā 
zemes 
vienība Nr. 2

14,7

Piešķirt 
nosaukumu 
„Ozolzīles”, 
Saraiķi,
Vērgales pag., 
Pāvilostas nov.

0101 

zeme, 
uz kuras 
galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaim 
niecība

 Apstiprināja detālplānojuma projektu nekustamajā īpa
šumā Dzintaru iela 79, Pāvilosta, Pāvilostas novads un nolēma 
slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju par 
detālplānojuma īstenošanu. Uzdeva publicēt  paziņojumu par de
tālplānojuma projekta apstiprināšanu laikrakstos „Kursas Laiks” 
un „Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības informatīvajā izdevu
mā „Pāvilostas Novada Ziņas” norādot, ka ar detālplānojumu var 
iepa zīties Pāvilostas novada pašvaldībā un interneta 
mājas lapā www.pavilosta.lv. 

2015. gada 24. septembrī Pāvilostā notika kārtējā domes sēde
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Pašvaldība jūlija mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo 
īpašumu:

1. „MAZIE GAISIŅI” – Vērgales pagastā, 9,5 ha platībā
2. Smilšu ielā 10 – Pāvilostā, 2149 m2 platībā
3. Viļņu ielā 12 – Pāvilostā, 1583 m2 platībā
4. Stadiona ielā 4B – Pāvilostā, 1527 m2 platībā
5. Parka ielā 29 – Pāvilostā, 8900 m2 platībā
6. „Ziemupes Jaunarāji” – Vērgales pagastā, 21,8 ha platībā
7. „SANDAS” – Sakas pagastā, 12,3 ha platībā
8. „Vecsenči” – Sakas pagastā, 14,3 ha platībā
9. „Dzuvītes” – Sakas pagastā, 14,7 ha platībā
10. „Dzelmes” – Sakas pagastā, 21,6 ha platībā
11. „Vecķetleri” – Sakas pagastā, 33,4 ha platībā
12. „ĀŽI” – Sakas pagastā, 45,1 ha platībā
13. „Vecpirtnieki” – Sakas pagastā, 19 ha platībā
14. „Tauriņi” – Sakas pagastā, 24,37 ha platībā
15. „Laumaņi” – Sakas pagastā, 18,5 ha platībā
16. „Tojas” – Sakas pagastā, 50,6 ha platībā
17. „Dzeguzes” – Sakas pagastā 20,4 ha platībā

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

  Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „Lakstīga
las”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīša
nai divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienī

bu, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu  „Elvīras”, Saraiķi, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 
9,7 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

  Jautājumā par nekustamā īpašuma iznomāšanu nolēma lūgt 
izstrādāt apsaimniekošanas plānu pa gadiem. Pēc apsaimniekoša
nas plāna izstrādes un iepazīšanās ar to, jautājumu nolēma izskatīt 
atkārtoti.

 Precizēja platību zemesgabalam „Sakaslejas baznīca”, Saka, Sa
kas pagasts, Pāvilostas novads un noteica platību 0,4094 ha.

 Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „Dārziņi”, Vērgales pa
gasts, Pāvilostas novads sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, at
dalot no tā zemes, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu 
„Sīkdārziņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes 
vienībai platībā 1,4 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mēr
ķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecī
ba. NĪLM kods 0101.

 Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 
„Dārziņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads zemes vienībai un ap
stiprināt darba uzdevumu.

 Noteica dienesta dzīvokļa statusu labiekārtotam 1istabas dzī
voklim Dzintaru ielā 9721, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

 Piešķīra vārds uzvārds dienesta dzīvokli Dzintaru ielā 9721, 
Pāvilostā, Pāvilostas novadā uz 3 gadiem, vai kamēr darbiniece ir 
darba tiesiskajās attiecībās ar Pāvilostas novada pašvaldību. 7 dienu 
laikā no lēmuma saņemšanas uzdeva slēgt līgumu ar SIA „Pāvilostas 
komunālais uzņēmums”.

 Uzdeva namīpašuma Vītolu iela 15, Pāvilosta, Pāvilostas no
vads likumīgajiem mantiniekiem griezties tiesā par īpašuma tiesību 
atjaunošanu.

 Nolēma atteikt zemesgabalu Sakas iela 9 un Sakas iela 2 izno
māšanu, jo tie nepieciešami pašvaldību funkciju realizēšanai – mal
kas sagādei trūcīgajiem iedzīvotājiem, iestādēm un šķeldas gatavo
šanai komunālajai saimniecībai.

 Atcēla Pāvilostas novada domes 27.08.2015. lēmuma Nr. 9 
3.2. punktu.

 Piešķīra individuālam komersantam „Līga G” 1 zivju tīklu, 
1 reņģu tīklu un 25 kg mencu kvotu.

 Piešķīra zvejas rīku limitu un mencu nozvejas kvotas seko
jošām personām vārds uzvārds 1 zivju tīkla rīku limitu un 25 kg 
mencu nozvejas kvotas; vārds uzvārds 1 zivju tīkla rīku limitu un 
25 kg mencu nozvejas kvotas. Nolēma sagatavot protokolus pie zve
jas tiesību nomas līguma par papildus limita piešķiršanu par zvejas 
tiesībām Baltijas jūras Pāvilostas novada pašvaldības piekrastes teri
torijā, kuras dod tiesības pašpatēriņa zvejai no 2015. gada 1. oktobra 
līdz 2015. gada 31. decembrim.

 Nolēma izbeigt  zemes nomas tiesības uz zemes vienību pla
tībā 952 m2.

 Nolēma piekrist nekustamā īpašuma „Kāpas”, Ulmale, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanai  divos  atsevišķos īpašumos, 
atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai  mainīt no
saukumu  no „Kāpas”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads uz 
nosaukumu „Mālkrasti”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. 
Dzīvojamai mājai „Kāpas”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas no
vads nolēma mainīt adresi uz „Mālkrasti”, Ulmale, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads. Adrešu klasifikatora kods 105024744. Atdalī
tajai zemes vienībai platībā 3,92 ha noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. NĪLM kods 
0101. Zemes vienībai piešķirt 
nosaukumu „Kāpas”, Ulmale, 
Sakas pagasts, Pāvilostas no
vads.

 Dome pieņēma zināša
nai pašvaldības izpilddirek
tora Alfrēda Magones ziņo
jumu par administrācijas un 
iestāžu darbu.

Nākamās k omiteju 
sēdes notiks 2015. ga da 
22. oktobrī.

Nākamā domes sēde 
plānota 2015. ga da 29. ok
tobrī Vērgales pagasta 
pārvaldē

Informāciju apkopoja 
Vita Braže un 

Marita Kurčanova

SAKOPJ 
„MĀRAS SVĒTNĪCU”

Pēc domes sēdes 24. septembrī Pāvilostas novada tūrisma in
formācijas centra vadītājas Mairitas Tumpeles uzaicināti Pāvilos
tas novada domes deputāti un priekšsēdētājs, kā arī pašvaldības 
iestāžu darbinieki talkoja novada tūrisma objektā „Māras svētnī
ca”. Talkas laikā no krūmājiem un sakritušiem zariem tika attīrīta 
taka, kas ved līdz svētnīcai, un atjaunotas koka laipas pār slapjajām 
takas vietām, kā arī pašā svētnīcā tika izgatavoti jauni koka soli. 

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU
Pāvilostas novada domes 2015. gada 24. septembra sēdē tika pieņemts lēmums /prot. 

Nr. 10., 18.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Dzintaru 
iela 79, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Pāvil
ostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā un interneta mājas lapā www.pavilosta.lv

PAZIŅOJUMS
Pāvilostas novada pašvaldība izslu

dina atklātā mutiskā izsolē ar augšup
ejošu soli kustamo mantu – automašīnu 
FORD TRANSIT 2015. gada 16. ok
tobrī plkst.  10.00. Izsoles sākumcena 
200,00  EUR (t. sk. PVN), izsoles solis 
50,00 EUR, nodrošinājums 20,00 EUR.

Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc 
šī sludinājuma publicēšanas laikraks
tā „Kursas Laiks”. Iepazīšanās ar izsoles 
noteikumiem www.pavilosta.lv. Izsoles 
pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var 
iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā, 
ne vēlāk kā līdz 2015. gada 14. oktobrim 
plkst. 16.00 Pāvilostas novadā, Pāvilostā, 
Dzintaru ielā 73 pie privatizācijas komisi
jas sekretāres, tālrunis 63484561.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA
RĪKO PUBLISKO APSPRIEŠANU

PAR LAUKU CEĻU ATJAUNOŠANAS DARBIEM
PAŠVALDĪBU LAUKU TERITORIJĀS

Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros Pāvilostas novada pašvaldība rīko pašval
dības un uzņēmēju apspriedes par uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu 
pārbūvi un būvniecību. Uz šīm apspriedēm ir aicināti visi Pāvilostas novada uzņēmēji 
un lauksaimnieki.

Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķis saskaņā ar Padomes 2013. gada 17. decem
bra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecī
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005 
(turpmāk – regula Nr. 1305/2013) ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu ap
dzīvotību.

Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un nova
du teritoriālās vienības –  pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu (pašvaldību ceļi bez cietā seguma) 
būvniecība vai pārbūve.

Apspriešanas laiki:
Vieta Adrese Datums Laiks

Vērgales pagasta pārvalde, 
kultūras nama zāle

Pagastmāja, Vērgale, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads

15.10.2015. 14:00–15:00

Pāvilostas novada pašvaldība, 
konferenču zāle

Dzintara iela 73, 
Pāvilosta, Pāvilostas 
novads

15.10.2015. 11:00–12:00

Pāvilostas novada pašvaldībai pieejamais finansējums 0.55 milj. eiro, tai skaitā 
pašvaldības līdzfinansējums 10%.
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NOTIKUMI

Augustā pašvaldības policija veica šādus darbus: 
 ª Saraiķos novērsts ģimenes konflikts. 
 ª Sastādīti divdesmit divi administratīvā 

pārkāpuma protokolipaziņojumi pēc LAPK 
57.  p. 3p. 1. daļas par iebraukšanu Baltijas jū
ras krasta kāpu aizsargjoslā ar mehāniskiem 
transportlīdzekļiem. Uzlikti sodi no 40,00 līdz 
100,00 EUR.

 ª  Uz vietas iekasēti trīs sodi par summām 
40,00  EUR, 30,00 EUR, 30,00 EUR no Lietuvas 
iedzī votājiem par ieb raukšanu Baltijas jūras krasta 
kāpu aizsargjoslā ar mehāniskiem transportlīdzek
ļiem.

 ª Saraiķos izolēts klaiņojošs suns, bet Pāvil
ostā klaiņojošs suns tika ievietots voljerā Dzintaru 
ielā 73.

 ª Pāvilostā uzlikts naudas sods 40,00 EUR 
automašīnas īpašniekam, kurš novietoja savu 
transportlīdzekli autobusu pieturā.

 ª Vērgalē divas aizdomīgas personas staigāja 
pa dārziņiem, meklējot augošas magones. Perso
nas tika aizturētas un nodotas Valsts policijai.

 ª 28. augustā Pāvilostā nogrima kuģis. Tika 
informēti glābšanas dienesti. 
Septembrī pašvaldības policija veica šādus darbus: 

 ª Pāvilostā, Ulmalē un Sakā sastādīti četri 

administratīvie protokoli par atrašanos sabied
riskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cil
vēka cieņu. 

 ª Pāvilostā par nepareizu automašīnas novie
tošanu stāvēšanai sastādīti divi protokoli un uzlik
ti sodi 40,00 EUR apmērā to īpašniekiem. Viens 
sods samaksāts uz vietas.

 ª  Vērgales pagastā sēņotājs atrada lādiņam 
līdzīgu priekšmetu. Informācija tika nodota sa
pieriem, bīstamais priekšmets savākts.

 ª Pāvilostā saņemti divi iesniegumi par nakts 
miera traucēšanu Tirgus ielā un Dzintaru ielā. Uz
sāktas administratīvās lietas.

 ª Pāvilostā saņemta informācija par velosipē
da nozagšanu. Nozagtais velosipēds atrasts Upes
muižas parka teritorijā.

 ª Strantē no sētas pazudis suns.
 ª Pāvilostā un Ziemupē bija izskaloti krastā 

divi roņu līķi. Tika organizēta viņu evakuācija.
 ª Saņemta informācija no Valsts policijas par 

vīrieti alkohola reibumā ar durtu brūci krūškurv
ja apakšējā ribu lokā. Cietušais apgalvoja, ka pats 
uzkrita uz naža. Cietušais no Pāvilostas tika nogā
dāts Liepājas reģionālajā slimnīcā.

Pāvilostas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

2015. gada augustā un septembrī

PAZIŅOJUMS 
par sabiedrisko apspriešanu

Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 309 „Notei
kumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu,  Pāvilostas novada Koku ciršanas komisija 
2015. gada septembra sēdē pieņēma lēmumu izsludināt publisko apspriešanu par koku cirša
nas ieceri Dzintaru ielā, Pāvilostā. 

Lai uzlabotu Dzintaru ielas apstādījumu kvalitāti, iecerēts nozāģēt 4 daļēji bojātus bērzus 
Dzintaru ielas labajā pusē (virzienā no pilsētas centra) posmā no Celtnieku ielas līdz auto
pieturai pie skolas un 3 daļēji bojātus bērzus Dzintaru ielas kreisajā pusē (virzienā no pilsētas 
centra) posmā no Torņa ielas līdz Celtnieku ielai.  Nocirsto koku vietā plānots stādīt liepas.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā, kas notiek no  12. oktob
ra līdz 21. oktobrim un izteikt viedokli par plānoto koku ciršanu un jauno koku stādīšanu, 
priekšlikumus rakstiskā veidā iesniedzot  Pāvilostas novada pašvaldībā  tās darba laikā, Dzin
taru ielā 73, Pāvilostā vai sūtot elektroniski uz adresi dome@pavilosta.lv.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Koku ciršanas 
komisijai. 

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Septembra mēnesī piešķirts  19 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 3 ģimenēm piešķirts pamatpa

balsts, 8 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 2 personām piešķirts vienreizējs pabalsts 
veselības aprūpei, 2 ģimenem piešķirts pabalsts jaundzimušā aprūpei, 3 ģimenēm piešķirts dzīvokļa 
pabalsts, 1 personai piešķirts pabalsts pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma, 27 daudzbērnu ģimeņu 56   
bērniem piešķirti atvieglojumi bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, 3 iedzīvotājiem piešķirti asistentu 
pakalpojumi.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

Pāvilostas novada sociālais 
dienests aicina pieteikties darbā 

uz brīvo darba vietu
SOCIĀLAIS DARBINIEKS

Prasības kandidātiem:
 izglītība ne zemāka par otrā līmeņa aug

stāko izglītību sociālajā darbā.
Ar amata aprakstu var iepazīties Pāvilostas 

novada mājas lapā www.pavilosta.lv

Darba slodze: 
 40 darba stundu nedēļa, darba alga 

EUR 505.00. 
Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu lai

ku, nosakot 3 mēnešus pārbaudes termiņu. 
Pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes 

aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu doku
mentu lūdzu iesniegt Pāvilostas novada so
ciālajā dienestā nosūtot elektroniski uz  epas
tu ildze.balode@pavilosta.lv  līdz 2015. gada 
30. oktobra plkst. 10:00.

Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc noteiktā lai
ka netiks izskatīti.

Pāvilostas novada 
pašvaldība 

uzsāk praktiskās apmācības

FOTOGRAFĒŠANAS 
PAMATU APGUVĒ
Lektors: fotogrāfs Varis Sants 

(Aizpute)

Pieteikties pie projekta 
koordinatores Vizmas Ģēģeres: 

T: 63484561, 
vizma.gegere@pavilosta.lv

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Pāvilostas novada pašvaldība ir noteikusi maksu EUR 1,40 par paraksta apliecināšanu Pāvil

ostas novada bāriņtiesā, saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu 
projektiem.

Palīdzēsim Ingai 
Liepniecei – 
Vērgales 
pastnieces Daces 
meitai!

Smagā ceļu satiksmes negadīju
mā autoceļa KuldīgaAizputeLīči 
12. kilometrā – cieta Inga Liepnie
ce,   kura guvusi politraumu, tai 
skaitā kāju un galvastraumas, un 
šobrīd atrodas reanimācijā Kul
dīgā, jo nopietno traumu dēļ viņu 
nedrīkst pārvest. Tālākai ārstēša
nai nepieciešami līdzekļi. Ģimene 
būs pateicīga par jebkādu atbal
stu! Ja ir iespēja, lūdzu  ziedojiet! 
Saņēmējs: DACE GRIČELE 
(cietušās meitenes mamma) 
personas kods: 11017011907, 
konts: 
LV93HABA0551016037778,  
Swedbanka.

PALDIES PAR ATBALSTU!

Fotokonkurss 
„Pāvilostas novads 2015” 

noslēdzies!
No 2015. gada 11. maija – 16. septembrim bija iespēja 

iesūtīt Pāvilostas novada TIC foto grāfijas fotokonkur
sam „Pāvilostas novads 2015”. Konkursā bija iespēja ie
sūtīt fotogrāfijas, kuras uzņemtas Pāvilostas novadā no 
2014. gada 1. novembra – 2015. gada 15. septembrim.

Fotogrāfijās varēja būt iemūžināti notikumi, svētki, 
tradīcijas, cilvēki, objekti, ainavas un dabas skati. Kopu
mā konkursā piedalījās 23 dalībnieki iesūtot 253  fo
togrāfijas. Fotokonkursa labāko fotogrāfiju galerija ska
tāma www.pavilosta.lv sadaļā Fotogalerijas.

Fotokonkursa rezultātu paziņošana un konkursa uz
varētāju apbalvošana notiks 2015. gada Latvijas valsts 
svētku pasākumos Vērgalē un Pāvilostā.

Tas ir to vērts!
Pēc vasaras pārtraukuma atkal atsākušās vingrošanas nodarbības Vērgales kultūras namā. Dzīvojot  

uz laukiem, mēs esam pieraduši, ka mums ir ko darīt pēc algotā darba. Tā ir gan stādīšana un ravēšana, 
grābšana, pļaušana un novākšana un visi citi darbi. Tas viss ir labi, jo mēs kaut ko kustinām un vingri
nām savā ķermenī, bet tās ir tikai atsevišķas muskuļu grupas.  Pēc īpaši saspringta darba sāp un jūti 
gan rokas, gan kājas, gan muguru. Un tad ir jauki, ja vari ar vingrošanu dot savai dvēselei mundrumu. 
Vingrošana vienas stundas garumā sniedz baudu un prieku dzīvot veselīgi. Kustības atraisa dzīvesprie
ku un vieglumu. Un galvenais ir apzināties, ka tas, ka mēs darām, ir vajadzīgs pašam priekš sevis. Jau 
pirmajā nodarbībā izkustinājāmies no matu galiņiem līdz papēžiem un tā tas ir vienmēr. Ja Tu, kas lasi 
šo rakstu, saproti, ka arī Tev tas ir vajadzīgs, droši nāc un piebiedrojies mums! Vingrošana notiek un 
notiks trešdienās plkst.18.00  kultūras namā. 

Jūs gaida Anna, kas māca un Velga, kas vingro kopā ar visiem!

Viesošanās 
Radio SWH studijā

Kas ir „Jūras skartie” un kāpēc jaunieši Pāvilostā lāpa 
zvejas tīklus? 

Par to otrdien, 29. septembrī parunājām Radio SWH 
Kurzeme raidījumā „Kurzemes kods” .

Intervijā piedalījās Pāvilostas novada Jauniešu lietu 
speciāliste Sintija Spriņģe.
http://www.radioswh.lv/2015/09/kurzemes-koda-pavil-
ostas – novada-jauniesu-lietu-specialiste-sintija-springe/

EEZ, SIF, NVO „No idejas līdz attīstībai”, līguma nr. 2012.EEZ/DAP/
MIC/161/1/K/033. 

„Jauniešu istabas” regulāras un ilglaicīgas darbības nodrošināšana, stip-
rinot tās darbību un veicinot Pāvilostas novada jauniešu pilsonisko līdzda-
lību”.

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instru-
menta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild bied-
rība „No idejas līdz attīstībai”.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihten-
šteina un Norvēģija.

Pieredzes apmaiņas brauciens
Pāvilostas novada tūrisma uzņēmējiem

un citiem interesentiem Rojas, 
Talsu un Kuldīgas apkārtnē

2015. gada 20. oktobrī
7:00 Izbraucam no Vērgales
7:30 Izbraucam no Pāvilostas

10:00–11:10 Rojas jūras Zvejniecības muzeja,  Rojas TIC  apskate
11:15–12:30 Brīvdabas virvju taka koku galotnēs, jahtu ostas, pludmales un laivu nomas 

punkta apskate Rojā
12:30–14:30 Rojas viesnīcas tūrisma piedāvājums, gardēžu programma Rojā, pusdienas
15:00–16:00 Igurda Baņķa  lauku sēta „Kauliņi”, Valdemārpilī
16:40–18:00 Nurmuižas pils, Laucienes pagasts
19:00–20:30 Vīna darītavas „Smilškalni” vīna degustācija, Kuldīgas pils pagrabā

22:00 Ierodamies Pāvilostā
 

 Cenā iekļautas ieejas maksas visos ieplānotajos objektos, pusdienas/ zvejnieku mielasts Rojas vies-
nīcā, vīna degustācija. Transporta izmaksas sedz Pāvilostas novada pašvaldība.

 Pieteikšanās braucienam:
*līdz 15. oktobrim (ieskaitot) Pāvilostas novada TIC, Dzintaru ielā 2, Pāvilostā vai pa tālr.  

29121894, 63498229.
*samaksa par braucienu: skaidrā naudā līdz 19. oktobrim Pāvilostas novada TIC, Dzintaru ielā 2, 

Pāvilostā. (samaksu skaidrā naudā  būs iespējams veikt autobusā izbraukšanas dienā –
20. oktobrī, iepriekš par  to paziņojot)

Vietu skaits ierobežots.
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Vienmēr bail.
No pirmajiem soļiem un lidojumiem.
Reizēm šķiet, spēka nepietiks,
Nāksies krist un spēcīgi nobrāzties. 
Bet kamēr viens Tu reizēm jūties vājš, 
Tomēr vienmēr atceries, atceries,
Lai arī varbūt banāli skan,
Tomēr kopā mēs varam, 
Kopā mums ir spēks. 
                                     /Astronaut/

Kopā mums tiešām ir spēks!
Kārtējo reizi pārliecinos, ka Eiropa mums spēj sniegt ļoti daudz, 

ir tikai jāprot to izmantot… Un mēs to izdarījām!
Jau agrā pavasarī saņēmu apstiprinājumu un uzaicinājumu 

6 jauniešiem un 1 līderim piedalīties ERASMUS+ programmas Jau
niešu pieredzes apmaiņas projektā Turcijā. Projekta dalībnieki bija 
jaunieši no Turcijas, Latvijas, Polijas, Rumānijas un Maķedonijas. 
No katras valsts seši jaunieši un viens grupas līderis. Projekta laiks – 
no 7.–13. septembrim. Projekts norisinājās 250 km no Stambulas, 
mazā pilsētiņā Kiyikoy un projekta nosaukums „A breath in Kiyi
koy”. Projekta tēma – dabas aizsardzība, zaļā domāšana, vide.

Nenoliegšu, ka tas bija milzīgs izaicinājums man pirmo reizi 
startēt kā grupas līderei starptautiskā projektā. 

Un 7. septembra rītā bija pienākusi tā lielā diena doties ceļā. 
Plkst. 9:00 sākās ceļojums uz R īgas lidostu, tad lidojums no Rīgas 
uz Stambulu, Stambulas lidostā mūsu grupu sagaidīja viens no tur
ku dalībniekiem, kurš palīdzēja mums nokļūt projekta norises vietā. 
Brauciena laikā mums gadījās dažādi starpgadījumi un neveiksmes, 
piemēram, ceļā uz lidostu plīsa mašīnas riepa un mēs bijām spiesti 
2 h uz ceļa gaidīt papildspēkus, Turcijas lidostā ļoti stingra drošī
bas kontrole, kas izraisīja lidojuma kavēšanos u.c. neveiksmes, taču 
dalībnieku satraukums un sajūsma par gaidāmo nespēja mazināt 
iepriecinājumu par šo iespēju. 

8. septembra rītā sākās projekta aktivitātes, kuru galvenais uzde
vums bija iepazīt vienam otru, iegaumēt dalībnieku vārdus, spēles 
tika spēlētas gan tuvumā esošajā parkā, gan pludmalē. Dienas laikā 
tika pārrunāts nedēļas aktivitāšu plāns, noteikumi. Vakars noslē
dzās ar iepazīšanās ballīti, kuras laikā vēl joprojām notika dažādas 
personības iepazīšanas spēles.

9. septembrī, uzreiz pēc brokastīm, projekta dalībnieki tika sa
dalīti divās komandās, lai spēlētu spēli „Treasure  HuntingGame” – 
dārgumu meklēšanas, orientēšanās spēle, kuras galvenais uzdevums 
bija novērtēt  Turcijas dabas stāvokli, vides sakoptību kopumā. Tam 
sekoja pārgājiens uz ciema skaistāko pludmali – ceļā uz pludmali 
sapratām, ka Turcijai tiešām ir lielas problēmas atkritumu izvešanas 
un vides sakopšanas jomā – vēlāk sarunu laikā atklājās, ka pašiem 
Turcijas iedzīvotājiem īsti nerūp nomestie plastmasas maisiņi un 
tukšās pudeles. Pārgājiena laikā tika savākts un piepildīts neskaitā
mi liels atkritumu maisu skaits. Izvērtējot šīs dienas notikumus un 
apjaušot patieso Turcijas vides stāvokli, tika nolemts mainīt projek
ta dienas plānu un katru dienu, uzreiz pēc brokastīm jaunieši devās 
sakopt kādu no ciema pludmalēm.  Projekta otrā diena noslēdzās ar 
Rumānijas un Maķedonijas nacionālo vakaru, kura laikā tika  pre
zentētas abas valstis, to kultūras, nacionālie ēdieni.

10. septembris iesākās ar atklāsmi, ka tā ir jau trešā projek
ta dienu un ir pienācis laiks projekta vidus izvērtējumam. Kamēr 
jaunieši nodarbojās Projekta treniņu un teorētiskajās nodarbībās, 
grupu līderi devās vizītē uz Kiyikoy vidusskolu un uz pieņemšanu 
pie pilsētas mēra, lai apspriestu projekta gaitu un runātu par lietām, 
kas varētu palīdzēt veiksmīgi realizēt un noslēgt projekta aktivitā
tes.  Trešās dienas vakarā norisinājās turku nacionālais vakars, kura 
laikā tika izspēlēta saderināšanās ceremonija. Visām meitenēm tika 

uzliktas diadēmas ar plīvuru un saujās turētas sveces. Meitenes mū
zikas pavadībā dejoja, izveidojot apli, apļa vidū sēdēja meitene, kura 
bija tērpusies nacionālajā kostīmā, tam sekoja dažādi saderināšanās 
ceremonijas rituāli, dejas un turku mūzika.

11. septembris, kā jau katrs rīts, iesākās ar pludmales tīrīšanu un 
sakopšanu, šajā rītām sajutām jau redzamu un pamanāmu rezultātu 
mūsu līdzšinējām darbībām, jo redzot mūsu darbošanos pludma
lē, tuvumā esošie vietējie iedzīvotāji labprāt iesaistījās un palīdzēja 
sakopšanas darbos. Pārējās dienas aktivitātes bija saistītas ar teātra 
spēlēšanu un video rullīšu filmēšanu un to prezentāciju. Bet vakara 
sesijā – Polijas un Latvijas nacionālais vakars.

12. septembris – pēdējā projekta aktivitāšu dienā lielākais uz
svars tika likts uz jaunu nākotnes projektu veidošanu, turpmāko 
sadarbību un dalīšanos ar radošām idejām jauniešu pieredzes ap
maiņas projektiem. Kā arī, īpaša uzmanība tika pievērsta projekta 
fināla izvērtēšanai, kuras laikā ikvienam tika dota iespēja izteikties.

13. septembris pienāca negaidīti ātri un tas nozīmēja, ka jādodas 
mājās!

Šis projekts pierādīja cik lieliskas iespējas mums ir visapkārt… 
Atliek tikai tās izmantot!

Piedalīšanās šādos projektos paver milzīgas iespējas jaunie
šiem – tās ir praktiskas angļu valodas nodarbības, jo visu projekta 
laiku jaunieši sarunājas angļu valodā, tā ir iespēja apceļot pasauli, 
iepazīt jaunus draugus, papildus visiem šiem plusiem, dalība šāda 
veida projektos attīsta ikviena jaunieša komunikācijas spējas un 
prasmes!

Liels paldies maniem projekta „bērniņiem” – Andrai, Evitai, Te
rēzei, Kārlim, Elvim un Kristapam. Kārtējo reizi apjautu, cik Pāvil
ostas jaunieši ir lieliski! Jūs zināt, ka bijāt paši labākie!

Paldies biedrībai „No idejas līdz attīstībai” par iespēju piedalīties 
šajā projektā!

Sintija Spriņģe

EEZ, SIF, NVO „No idejas līdz attīstībai”, 
 līguma nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/161/1/K/033.

„Jauniešu istabas” regulāras un ilglaicīgas darbības nodrošināšana,  
stiprinot tās darbību un veicinot Pāvilostas novada jauniešu pilsonisko līdzdalību”.

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvi
jas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība 

„No idejas līdz attīstībai”.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

PĀVILOSTAS JAUNIEŠI SMEĻAS PIEREDZI TURCIJĀ 

NOSLĒDZIES PROJEKTS „JŪRAS SKARTIE”

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts program-
mas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

26. septembrī ir noslēgusies Jau
natnes politikas valsts programmas 
2015. gadam atklātākā projektu 
konkursa „Atbalsts jauniešu centru 
darbības nodrošināšanai pašval
dībās ar mērķi īstenot neformālās 
mācīšanās aktivitātes visiem jau
niešiem popularizējot līdzdalību un 
aktīvu dzīves veidu” atbalstītā Pāvil
ostas novada pašvaldības izstrādātā 
projekta „Jauniešu neformālās 
mācīšanās aktivitātes Pāvilostā 
„Jūras skartie”” realizācija. Pro
jekta ietvaros ap 20 jauniešiem  ir 
apguvuši dažādas, ar jūru saistītas 
pamatprasmju apmācības. 

Projekts noslēdzās ar no
slēguma pārbaudījumiem 
gan praktiskajās iemaņās, gan 
arī jaunieši aizpildīja testu ar 
20  jautājumiem par projekta 
ietvaros skartajām, redzēta
jām un dzirdētām tēmām. 
Visi 20 projekta dalībnieki sa
ņēma piemiņas balvas – blo
ciņus, Tkreklus un cepures 
ar projekta logo. Trīs labākie 
dalībnieki tika izvērtēti seko
jošās nominācijās – labākais 
praktiskajās iemaņās (notika 

praktiska zināšanu 
pārbaude spleisēšanā, 
tīklu lāpīšanā, jūras 
karšu lasīšanā), labā
kā zināšanu apguve, 
kas balstījās uz testa 
rezultātiem, kurā bija 
jautājumi par visām 
projekta apmācību tē
mām un ostu apmek
lējumos gūto pieredzi. 
Trešā balva bija par 
pilnīgāko pasākumu 

apmeklējumu (tas bija jaunietis, kurš apmeklējis visus pasākumus 
projekta ietvaros). Trīs galvenās balvas saņēma sekojoši projek
ta dalībnieki (balvas bija īpaši vērtīgas – Pāvilostas pilsētas ka
rogs) – par praktiskām iemaņām Emīls Kurčanovs, par zināšanu 
apguvi Uve Kārlis Mūrnieks (bija apmeklējis lielāko daļu projekta 
aktivitāšu) un par 100% projekta aktivitāšu apmeklētību Agnese 
Ģēģere.

Vēl pirms projekta noslēguma pasākuma bija pēdējās projekta 
aktivitātes – praktiskās apmācības uzņēmējdarbības pamatos, kur 
tika apmeklēts vietējais uzņēmums z/s „KAIJA”, kas nodarbojas ar 
zivju nozveju, kūpināšanu un tirdzniecību. Jaunieši apmeklēja kū
pināšanas cehu, praktiski darbojās kūpināto zivju izņemšanā no 
kūpinātavas, svēršanā un sadalē pircējiem. Z/s „KAIJA” īpašnieki 
dalījās pieredzē par savu uzņēmējdarbību, kas reālajā dzīvē nebūt 
nav tik vienkārša: gan kredītu ziņā, gan arī kontrolējošo iestāžu 
uzcītībā. Neskatoties uz to uzņēmums ir piesaistījis finansējumu 
no trim ES projektiem un cītīgi darbojas jau no 2007. gada. 

Noslēdzošā projekta praktiskā aktivitāte arī bija gastronomis
ka – Pāvilostas īpašais kulinārais mantojums sadarbībā ar veco 
paaudzi. Tika piesaistītas nodibinājuma „Sakas novada atklātais 
sabiedriskais fonds „Sakas novada pensionāru nodibinājums”” 
pārstāves – seniores, kuras vēl atceras senās zivju gatavošanas re
ceptes un tās ikdienā pielieto. Kopā ar jauniešiem tika gatavoti sātīgi un garšīgi zivju ēdieni no vietējām 

un svaigām zivīm. Kā atzina jaunieši, šī bija vispatīkamākā un garšīgākā nodarbība. Noslēgumā notika 
ēdienu degustācija, recepšu maiņa un dalīšanās gatavošanas pieredzē.

Paldies visiem jauniešiem, kuri piedalījās projekta aktivitātēs, un lektoriem par izturību! 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere
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Foto: no dalībnieku fotoarhīviem
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Septembra mēnesī atbildes vizītē Ukrainā Pāvilostas novada 
pašvaldības sadraudzības pilsētā Gorodok viesojās Pāvilostas nova
da delegācija. Delegācijas sastāvā bija – Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada domes deputāts 

Andris Zaļkalns, Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja 
Arita Mūrniece, Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordina
tore Vizma Ģēģere, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko at
tiecību speciāliste Marita Kurčanova, Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja vadītāja Irina Kurčanova, Pāvilostas novada tūrisma infor

mācijas centra vadītāja Mairita Tumpele, kā arī Pāvilostas novada 
delegāciju Ukrainā pavadīja Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar 
Ukrainas parlamentu vadītājs Ainārs Mežulis.

Vizītes laikā Gorodok pilsētā Pāvilostas novada delegācija tika 
iepazīstināta ar Gorodok pilsētas vēsturi, iedzīvotāju skaitu un na
cionalitāti, nodarbinātību, šī brīža ekonomisko situāciju, izglītību, 
kultūras pasākumiem, sporta aktivitātēm pilsētā u.c. Pāvilostas no
vada delegācijas pārstāvjiem bija iespēja arī aplūkot darbībā dažus 

lielākos pilsētas 
uzņēmumus, pil
sētas administrā
ciju, muzeju un 
izglītības iestā
des, kā arī iepa zīt 
ukraiņu kultūru, 
tradīcijas un vie
tējo meistaru da
rinājumus.

Kopīgās sa
runās starp Go
rodok un Pāvil
ostas novada 
delegācijām tika 
apspriestas tēmas 
par turpmāku 
sadarbību gan 
ekonomiskā, gan 
kultūras, sporta un 
izglītības jomās.

Pāvilostas no
vada domes priekš
sēdētājs uz aicināja Gorodok pilsētas mēru Mikolu Savku un pilsētas 
delegāciju uz atbildes vizīti Pāvilostas novadā, jo pirmreizējā Go
rodok pilsētas delegācijas viesošanās laikā šā gada jūlijā Pāvil ostā 
Gorodok mērs diemžēl ierasties nevarēja.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Novadā atzīmē Olimpisko dienu 2015 
25. septembrī   Pāvilostas vidusskola un Vērgales pa

matskola jau trešo gadu piedalījās Latvijas Olimpiskās 
komitejas organizētā pasākumā „Olimpiskā diena 2015”, 
tādejādi popularizējot Olimpis ko kustību, kuras pamatā 
ir nezūdošas Olimpiskās vērtības – draudzība, cieņa un 
izcilība. 

Šā gada „Olimpiskās dienas 2015” devīze Latvijā – „Ne
brīnies. Piedalies!” un tā ir veltīta olimpiskā sporta veida 
basketbola popularizēšanai. Šāda akcija notika 384 norises 
vietās visā Latvijā.

Vērgales pamatskolas skolēni un skolotāji pulcējās 
Vērgales sporta namā, kur rīts iesākās ar nelielu iesildī
šanos un gatavošanos dažādām sportiskām aktivitātēm. 
Skolēni pa klasēm sadalījās komandās, lai veiktu dažādas 
veiklības stafetes. Tā kā šogad Olimpiskās dienas tēma ir 

basketbols, tad arī stafetēs tika pielietoti šī sporta veida ele
menti un basketbola bumba. Vēl papildus katra klase mēro
jās spēkiem, kura triju minūšu laikā iemetīs grozā visvairāk 
soda punktus. Bet Olimpiskās dienas viesi šogad bija Vents
pils basketbola kluba basketbolisti Žanis Peiners un Andrejs 

Šeļakovs, kuri vispirms kopā ar skolēniem mūzikas pava
dījumā izpildīja vingrojumu programmu. Pēc tam skolēni 
izmantoja lielisko iespēju uzdot dažnedažādus jautājumus, 
iegūt autogrāfus un nofotografēties kopā abiem sportistiem. 

Par atmiņu no šīs dienas basketbolisti atstāja veltīju
mus uz Vērgales pamatskolas jaunajām basketbola bum

bām. Savukārt Ventspils basketbola kluba pārstāvji Vēr
gales pamatskolas sporta skolotājiem uzdāvināja īpašus 
Tkreklus un Vērgales pamatskolas skolēniem dāvanu 
karti vienas basketbola spēles apmeklējumam Ventspilī 
2015./2016. gada sezonā. 

Sportisko dienu Pāvilostas sporta zālē atklāja ar   
Latvijas Olimpiskās komitejas sagatavoto rīta rosmi, 
kuru jau divas nedēļas iepriekš visi Pāvilostas vidusskolas 
skolēni aktīvi apguva Kristapa Klaka (12. kl.) un Kristera 
Cābeļa (9. kl.) vadībā pēc otrās mācību stundas.  Rīta ros
mi izpildījām pārliecinoši un labi. Par mūzikas un  video
materiāla atskaņošanu atbildību uzņēmās Elvis Vīgants un 
Jānis Štokmanis. 

Skolas gaiteņos bija arī skatāma 1.–4. klašu skolēnu vei
dotā zīmējumu izstāde „Basketbols ir mana spēle”.

Sporta dienas aktivitātes skolēniem bija sagatavoju
si skolotāju komanda – Iveta Arāja, Agrita Valkaša, Inta 
Priedoliņa un Zintis Vīgulis. Jaunieši ar lielu aizrautību 
un prieku izpildīja visus sportiskos elementus – mazākās 
klases piedalījās dažādās veiklības stafetēs, bet vecāko kla
šu audzēk ņi sadalījās komandās, lai uzspēlētu basketbolu. 
Komandu rezultātus palīdzēja fiksēt Andra Lanka un Evi
ta Jakovļeva. Par aktīvu piedalīšanos Olimpiskās dienas 
sportiskajās aktivitātēs katra klase saņēma olimpiskos dip
lomus un citas veicināšanas balvas.

Jau plkst. 11:00 Pāvilostas sporta zālē pēc Vērgales 
pamatskolas apmeklējuma ieradās sportisti no Ventspils 
basketbola kluba – Žanis Peiners un Andrejs Šeļakovs, lai 
arī Pāvilostas vidusskolas skolēniem un skolotājām pastās
tītu par savu pieredzi sportā, kā arī  atbildēja uz skolēnu 
sagatavotiem jautājumiem. Olimpiskās dienas noslēgumā 
Ventspils sportisti rādīja paraugdemonstrējumus ar bas
ketbola bumbu, fotografējās un dalīja piemiņai autogrāfus 
uz papīra hantelītēm, kas tika izmantotas rīta rosmē, kā arī 
visi vienojās kopējā fotogrāfijā.

Plašāku fotoreportāžu 
 par Olimpisko dienu 2015 skatieties 

www.pavilosta.lv sadaļā Fotogalerijas

Marita Rolmane, Marita Kurčanova un Vita Braže 

Pāvilostas novada delegācija  viesojas sadraudzības pilsētā Ukrainā

 Gorodok domes de putāti un Gorodok mērs Mikols Savka 
(otrais no labās).

 Gorodok pilsētas muzeja apmeklējums.

 Viesošanās bruģa izgatavošanas rūpnī
cā „Ozon”.
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Vides diena Vērgales pamatskolā
2. septembrī Vērgales pamatskolas skolēni devās uz „Laikām”, lai piedalītos Vides 

dienā, kas ir kļuvusi par skolas tradīciju.

Šajā gadā desmit komandas sacentās dažādās aktivitātēs – šautriņu mešanā, pazu
dušās mantas meklēšanā, prasmē iekurināt ugunskuru, kolāžas veidošanā no jūrmalā 
atrastajiem priekšmetiem. Īsta jautrība valdīja pludmales volejbola laukumā, kur spē
les ritēja neparasti – ar dvieļiem. Bet ūdens nešana ar samitrinātu sūkli šķita pavisam 
interesanta, jo bija veikli jābrien siltajā jūras ūdenī un aši jānes.

Uzvarētāji bijām visi, jo laiku pavadījām jautri un interesanti.
Direktora vietniece Anda Blūmane

UZMANĪBU ELEKTRĪBA!
Ar tādu  nosaukumu  22. septembrī Vērgales  bērnudārzā „Kastanītis” izskanēja 

komponista Didža  Rijnieka  jaunā  koncertprogramma, kas bija  lieliska  mācībstunda 
bērniem.

Dziedātājs bērniem saprotamā   valodā, ar   dziesmiņu  palīdzību,   atklāja, kas ir 
elektrība, ko labu tā dara un kāpēc mēs bez tās ikdienā nevaram iztikt, kā  arī  runāja 
par to, ka  elektrība ir bīstama un kādi drošības noteikumi jāievēro. Bērnu dziesmu 
autors, Didzis Rijnieks, savā  koncertā  aizrāva visus klausītājus. Bērni  dziedāja un  
darbojās  līdzi  un  ne  mirkli nebija garlaicīgi. Paldies  komponistam par  drošības 
stundu UZMANĪBU – ELEKTRĪBA! 

Iestādes vadītāja
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   Jauns mācību gads
               novada izglītības iestādēs

1. septembrī Vērgales pamatskolā pulcējās skolēni, skolotāji un viņu vecāki, lai svinīgi atzīmētu 
jaunā mācību gada sākumu. 

Kā atzina skolas direktors Gints Juriks, šoreiz stiprā lietus un negaisa dēļ pirmā skolas diena ir pavi-
sam savādāka nekā citus gadus, jo svinīgais pasākums notika skolas aktu zālē, nevis kā ierasts pie skolas. 
Tomēr no cita skatu punkta šis gads ir īpašs, jo skola ir piedzīvojusi labas pārmaiņas – ir veikts fasādes 
remonts. 

 Tradicionāli pirmklasniekus skolā ieveda 9. klases skolēni, bet audzinātāja Gunta Limberga katram 
dāvināja bilžu grāmatu. Šogad skolas gaitas Vērgales pamatskolā uzsāk 16 bērni – Elīna BAUĻKALNE, 
Markus DMITRIJEVS, Deivids EINAS, Ralfs HELMŠTEINS, Filips Alberts KALĒJS, Edgars KRAVECS, 
Ance MATISONE, Jāzeps Mikus MIHELSONS, Madara MIZĒNA, Elīza Marija NADJAKA, Ralfs 
NARVIDS, Daniela PETROVA, Rinalds PRIEDOLS, Anastasija SMIRNOVA, Matīss SPRUDZĀNS un 
Intars VOITKEVIČS. Ziedus no klases audzinātājas saņēma tie pirmklasnieku vecāki, kuru bērni 
pirmoreiz sāks apmeklēt Vērgales pamatskolu. 

Skolēnus un skolotājus Zinību dienā bija ieradušies sveikt pārstāvji no Vērgales pagasta pārvaldes 
un Pāvilostas novada domes. Pāvilostas novada domes izpilddirektors Alfrēds Magone pasniedza 
apbalvojumus Vērgales pamatskolas skolniekiem Markusam Gedminam un Haraldam Muceniekam 
par piedalīšanos Latvijas čempionātā ugunsdzēsības sportā jauniešiem. Ļoti augsti sasniegumi šajā 
sportā ir tieši Markusam Gedminam, viņam arī sudraba medaļa. 

Pirmā skolas diena tika veltīta krāsām un tika izzināta katras krāsas nozīme. Katrs skolēns izvēlējās 
krāsainu lapiņu, no tās izveidoja figūriņu, ko piestiprināja pie zīmējuma, kurā attēlots ozols. Tagad 
Vērgales pamatskolas vestibilu rotā krāšņs koks.

*  *  *
Ja augusta pēdējās dienas lutināja ar sauli un siltu laiku, tad septembris iesākās ar pamatīgu 

lietus šalti un pērkona negaisu. Bet tas nebija šķērslis, lai 1. septembrī no agra rīta ar prieku dotos 
uz Pāvilostas vidusskolu, kur notika Zinību dienai veltīts pasākums.

Jau stundu pirms svinīgā pasākuma nepacietīgākie un mazākie skolēni ar asteru un gladiolu pušķiem 
rokās staigāja pa skolas koridoriem, lai aplūkotu izremontētās skolas telpas un satiktu savus klases biedrus. 
Savukārt vecāko klašu audzēkņi tik steidzīgi apmeklēt pirmo audzināmo stundu šajā reizē viss nebija.

Pirms pulcēšanās vidusskolas aktu zālē, visi skolēni vispirms tikās savās klasēs, lai satiktu skolotāju, 
sola biedru un jaunos klases audzēkņus, kā arī šī bija tā reize, kad varēja pastāstīt par saviem vasaras 
piedzīvojumiem.

Bet jau pulksten 9.00 vidusskolas aktu zāle bija ļaužu pilna, sanākuši bija gan vecāki un vecvecāki, 
gan skolas tehniskie darbinieki un skolotāji, kā arī lielākā daļa skolas audzēkņu. Iezvanoties simbolis-
kajam skolas zvanam,  zālē 12. klases skolēni pie rokas ieveda tos, kuriem šis zvans skanēja pirmo reizi 
mūžā – Pāvilostas vidusskolas 1. klasi. Pašiem mazākajiem vidusskolas audzēkņiem šajā svinīgajā reizē 
tika dāvātas arī īpaši dizainētas Pāvilostas vidusskolas dienasgrāmatas.

Pasākums par godu Zinību dienai iesākās ar Valsts himnu, kam sekoja  vidusskolas direktores Ingūnas 
Griškēvičas un domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona svinīga uzruna. Savus vēlējumus jaunajā mācību 
gadā teica arī direktores vietniece audzināšanas darbā Marita Rolmane un direktores vietniece mācību 
darbā Aina Jakovļeva, kura klātesošos iepazīstināja ar skolas tehniskiem darbiniekiem, mācību priekš-
metu skolotājiem  un klašu audzinātājiem. Savukārt skolēni ar ziediem sveica savu klases audzinātāju 
un citus skolotājus.

Ar muzikāliem un izklaidējošiem priekšnesumiem  pasākumā priecēja Pāvilostas vidusskolas meiteņu 
ansamblis skolotājas Daces Bunkas vadībā un skatuves runas pulciņa dalībnieki Gabriela Vagotiņa-Vagule 
un Rainers Zamarītis skolotājas Agritas Valkašas vadībā.

Šajā mācību gadā savus pirmos soļus skolā spēra deviņi 1. klases skolēni – Katrīna ANTONOVIČA, 
Valts Entonijs DRIŠĻJUKS, Evelīna   OZOLA, Simona PADREVICA, Ralfs PUTNIŅŠ, Jūlija ŠEIKO, 
Kristaps Kristofers VĒJKĀJS, Elza Eleonora ZARIŅA un Samanta ZVEJA. Viņus skolas gaitās ievadīs 
klases audzinātāja Iveta Arāja.

Bet pēdējais gads Pāvilostas vidusskolā šajā mšcību gadā aizritēs divpadsmit 12. klases audzēkņiem – 
Mārcim ARĀJAM, Arvim BARSUKOVAM, Elvitai FREIDENFELDEI, Nikam INDRIKSONAM, Evitai 
JAKOVĻEVAI, Kristapam KLAKAM, Andrai LANKAI, Sindijai MOŽENOVAI, Laurai STIRNAI, 
Dagitai VALDMANEI, Kitijai VALDMANEI un Elvim VĪGANTAM. Pašus lielākos Pāvilostas vidus-
skolas audzēkņus kā vienotu komandu kopā saturēs audzinātāja Alla Lācīte. 

Šogad Pāvilostas vidusskolā 1. septembrī skolas gaitas uzsāka 123 skolēni, no tiem 1. klasē – 
9 audzēkņi, 10. klasē – 6 skolēni, bet 12. klasē –12 jaunieši. 

*  *  *
Pāvilostas 

PII „Dzinta-
riņš” pirmo 
skolas dienu  
iesāka 1. sep-
tembrī  ar  pa -
sākumu „Iepa-
zīšanās stun-
da”, kur bērni 
varēja satikt 
savus grupas 
biedrus un 
jaunos audzēk-
ņus, bet vecāki 
uzzināt par 
b ē r n u d ā r z a 
aktivitātēm un 
kārtību tajā. 
Bet Vērgales 
PII „Kastanītis” tradicionāli jauno mācību gadu ieskandināja pasākumā „Paliec sveika, Vasariņa!”, kas 
notika 29. augustā, un par kuru rakstījām jau septembra izdevumā. 

*  *  *
Pāvilostas Mūzikas skolā un Pāvilostas Mākslas skolā jaunais mācību gads iesākās ar lielu rosību un 

kņadu, jo neierasti daudz bērnu šogad izteikuši vēlmi apgūt kādu mūzikas instrumentu vai apmeklēt 
mākslas nodarbības.

Pāvilostas Mūzikas skolā uz pirmo skolas dienu, kas bija 1. septembrī, pulcējās 47 audzēkņi. Kā 
ierasts skolas direktore Inga Šnore iepazīstināja audzēkņus un viņu vecākus ar Mūzikas skolas skolo-
tājiem, apgūstamajām programmām mūzikā un citām, ar mācību procesu saistītām lietām. Bērni bija 
sagatavojuši rudenīgus ziedu pušķus, ko pasniegt skolotājām un direktorei.

Savukārt Pāvilostas Mākslas skolā pirmā Zinību diena notika 7. septembrī, kopā uz pirmo satik-
šanos pulcinot ap 42 audzēkņus un viņu vecākus. Skolas direktores pienākumu izpildītāja Inita Zingni-
ka klātesošajiem pastāstīja par skolas iespējām, iepazīstināja ar jaunajiem audzēkņiem un viņu apgūs-
tamo programmu katrā kursā, kā arī aicināja klātesošos bērnus par piemiņu no šā mācību gada pirmās 
dienas vāzē iezīmēt katram savu ziedu, tā tapa skaista vāze pilna rudenīgu ziedu.

*  *  *
Līdz ar to Pāvilostas novadā arī šajā mācību gadā mācības uzsākušas visas novada izglītības iestā-

des – Pāvilostas vidusskola, Vērgales pamatskola, Pāvilostas PII „Dzintariņš”, Vērgales PII „Kastanītis”, 
Pāvilostas Mūzikas skola un Pāvilostas Mākslas skola. 

Novada izglītības iestādēs šajā mācību gadā skolas gaitas uzsāka 339 audzēkņi, no tiem Pāvilos-
tas vidusskolā – 124, Vērgales pamatskolā – 103, Pāvilostas PII „Dzintariņš” – 56 (5–6 gadīgie – 27), 
Vērgales PII „Kastanītis” – 56 (5–6 gadīgie – 17), Pāvilostas Mākslas skolu apmeklēs 42 audzēkņi, bet 
47 skolēni papildus izglītosies Pāvilostas Mūzikas skolā, (dati uz 30.09.2015.).

Jaunajā mācību gadā vēlam izturību un atjautību, gaišas domas un spārnotas idejas, lai pietiktu spēka 
uzkāpt zinību kalnā un sasniegt katram savas virsotnes!

Plašāku fotoreportāžu par Zinību dienu novadā skatieties www.pavilosta.lv sadaļā Fotogalerijas.

Vita Braže un Marita Kurčanova
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2015 - Raiņa un Aspazijas gads

Arī šogad Pāvilostas 
novada jaunieši saņem 
Vītola fonda stipendijas

 2. septembrī  Pāvilostas vidus skolā viesojās stikla pūtēji no 
Ventspils, lai parādītu skolēniem, kā rodas individuālie stikla izstrādājumi, 
kādi izejmateriāli tam ir nepieciešami. Skolēni uzzināja, cik augstai jābūt 
temperatūrai, lai varētu veidot dažādas stikla formas, bija arī iespēja pašiem 
izmēģināt veiksmi stikla pūšanā.

 No 14.–18. septembrim skolas bib liotēkā bija apskatāma 1.–5. klašu 
skolēnu ziedu–dārzeņu izstāde, kur no rudens dabas veltēm bija „uzburti” 
dažādi personāži un pārvietošanās lī dzekļi. Izstādes vērotājiem tā bija īsts 

pārsteigums un 
atklājums, cik  
radoši prezentēta 
atnestā  kompo-
zīcija. Nedēļas 
noslēgumā katrs 
dalībnieks saņē-
ma atzinību, ko 
pasniedz skolē-
nu līdzpārvaldes 
meitenes Ilva 
Bunka un Kris-
tiāna Šeiko.

 No 23.–25. septembrim pēc otrās 
mācību stundas skolas aktu zālē notika 
rīta rosme.

 23. septembrī Dzejas dienu ietvaros vidusskolēni devās uz Vērgali, 
kur klausījās,  mūzikas  skaņās ievītās dzejas rindas.

 24. septembrī 5. klases skolēni kopā ar audzinātāju L. Vasiļčiku 
piedalījās pasākumā „Atklāsim Latviju slēpņojot”.

 24. septembrī notika Fukšu diena un pirmā mācību gada diskotēka. 
Kā jau katru gadu, 10. klases skolēni piedalījās savā iesvētības pasākumā, lai 
kļūtu par pilntiesīgu vidusskolas locekli. Dažādus pārbaudījumus sagatavoja 
11. klases audzēkņi.

 25. septembrī Marta Zamarīte un 6. klases skolēni piedalījās TV 
erudīcijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”.

 25. septembrī īsi pirms pirmās stundas beigšanās atskanēja četri zvani, 
kas signalizēja par nepieciešamību evakuēties. Tā bija mācību trauksme, 
lai atkārtotu rīcības plānu kritiskās situācijās un īstos draudu apstākļos, katrs 
skolēns un skolas darbinieks pārliecināti zinātu kā rīkoties.

 30. septembrī Pāvilostas bib liotēkā vidusskolas skolēniem notika 
tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani. Arī skatuves runas pulciņa dalībnieki 
deklamēja dzejnieces dzeju. Skolēniem sagatavoties palīdzēja skatuves runas 
pulciņa vadītā Agrita Valkaša. 

Informāciju sagatavoja 
Marita Rolmane

PĀVILOSTAS  VIDUSSKOLĀ 
NOTIKUŠIE  PASĀKUMI 

SEPTEMBRĪ

Jauna mācību gada sākums ir arī brīdis, kad prieks 
un cerības tik daudzu cilvēku acīs liecina, ka Vītolu 
fondam ir pamatots iemesls lepoties ar 1906 stipen-
diātiem, kas 13  gadu laikā jau ieguvuši augstāko 
izglītību. Šogad ar 189  ziedotāju stipendijām stu-
dē 670  stipendiāti. Stipendijās plānots izmaksāt 
1 045 000  eiro. Vītolu fonds administrē 23 uzņēmu-
mu, 15 fondu, 15 organizāciju un 139 privātpersonu 
stipendijas. Godinot ziedotājus, Vītolu fonds stipen-
dijas sauc ziedotāju vārdā. 

Daļa no stipendijām ir īpaša, jo tās dibinātas no 
bijušo stipendiātu  ziedojumiem – viņi beiguši studi-
jas, tikko sākuši darba gaitas, daži vēl mācās reziden-
tūrā vai maģistratūrā. Ar savu vēlmi palīdzēt tiem, 
kuriem tas šobrīd nepieciešams, jaunieši apliecina, 
ka no saviem ziedotājiem mācījušies, ka tikai daloties 
cilvēks kļūst bagātāks. Šogad ar Draugu stipendijām 
studēs 15 jaunieši.

No Liepājas pilsētas un Grobiņas, Aizputes, 
Priekules, Pāvilostas, Rucavas un Vaiņodes  nova-
diem šajā mācību gadā ar Vītolu fonda administrē-
tajām stipendijām studēs 59 jaunieši, to vidū ir 
24 jaunie stipendiāti, kas septembrī uzsāk studijas.

No Pāvilostas novada ar stipendijas atbalstu stu-
dijas uzsāks Anna Dunkere un Maiga Uzare (Alfrē-
da un Sarmītes S. Gravu ģimenes stipendija) un Ivo 
Jaunzems (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipen-
dija), savukārt studijas turpina Kārlis Vītols (Draugu 
stipendija), Zaiga Uzare (Anglijas „Daugavas vana-
gu” fonda stipendija), Anda Uzare („Kurzemes Gra-
nulas” stipendija), Ilze Ieva Vilne (Alfrēda un Sarmī-
tes S. Gravu ģimenes stipendija) un Kristīne Podziņa 
(Emmas A. Kampes piemiņas stipendija).

Kopš Vītolu fonda dibināšanas 13 gadu laikā no 
Liepājas pilsētas un Grobiņas, Aizputes, Nīcas, Prie-
kules, Pāvilostas, Rucavas un Vaiņodes novadiem  ar 
stipendijas atbalstu studējuši 233 jaunieši, savukārt 
no Pāvilostas novada stipendija ir tikusi piešķirta 
22 jauniešiem.

Pirmais stipendiāts, kurš atgriezās fondā kā ziedo-
tājs – Mečislavs Maculēvičs,  teica: „Fonda dibinātāju 
un atbalstītāju piemērs ir arī maza daļiņa no manas 
sirdsapziņas, kas uz daudz ko un arī uz paša rīcību 
aicina lūkoties citādāk nekā pirms tam. Lūkojoties 
nākotnē, es tiešām neredzu finišu – es nespēju sa-
skatīt finišu manai cieņai un pateicībai cilvēkiem, kas 
visu ir padarījuši iespējamu.’’

Patiesībā tas ir tik vienkārši – tikai vajag mīlēt. 
Savu zemi. Cilvēkus. Savējos. Tos, kurus Liktenis 
licis sastapt un kuru acīs sastopoties arvien mirdzēs 
prieks un pateicība. Par palīdzību. Par uzticēšanos. 
Bet visvairāk par mīlestību, kura pasaulei ļauj griez-
ties pareizajā virzienā.

Vītolu fonds dibināts 2002. gadā ar mērķi stipen-
diju veidā atbalstīt centīgus, spējīgus, bet maznodro-
šinātus jauniešus izglītības iegūšanā. 

Pieteikšanās 2016./2017. mācību gada stipendijām 
sāksies 2016. gada 15. janvārī un ilgs līdz 1.03.2016. 

Vītolu fonds administrē vairākas stipendijas, kas ir 
paredzētas tieši Liepājas  rajona studentiem – Alfrēda 
un Sarmītes S. Gravu ģimenes, Aleksandra un Austras 
Circeņu piemiņas, Emmas A. Kampes piemiņas un 
Miķeļa un Ievas Gravu piemiņas  stipendiju. 

 

Nodibinājums „Vītolu fonds”

Lai gūtu priekšstatu jau par simboliem kļuvušiem tēliem – Antiņu, Stikla kalnu, Balto tēvu un citiem – 
16. septembrī skolas zālē 2.– 4. kl. un 5.–9. kl. skolēni skatījās jauno animācijas pilnmetrāžas filmu „Zelta 
zirgs” (pēc Raiņa lugas motīviem), pēc tam vizuālās mākslas un latviešu valodas stundās veica radošos darbus 
par tēmu „Labais un ļaunais”.

29. un 30. septembrī 2.–4. klašu skolēni bibliotēkas stundā iepazinās ar  dzejoļu krājumiem „Skolas 
soma nelabā omā” un „Gar ausīm skrien vējš”, lai jau zinoši dotos uz tikšanos ar dzejnieci Maiju Laukmani 
Pāvilostas bibliotēkā.

Vērgales pamatskolas skolotāja Iveta Vanaga

23. septembrī Vērgales pamatskolas sko-
lēni un ciemiņi no Pāvilostas vidusskolas 
Dzejas dienu ietvaros piedalījās pasākumā, 
veltītā dzejniekam Mārim Čaklajam, ku-
ram šogad apritēja 75 gadi. 

Ikviens pirms pasākuma varēja aplūkot 
M.  Čaklā dzejoļu krājumu izlasi, bet pa-
sākuma laikā tuvāk iepazīties ar dzejnie-
ka daiļradi. Rudenīgo pasākumu ar īpašu 
programmu kuplināja dziesminiece Aus-
tra Pumpure ar Austrasbērniem. Muzikālā 
snieguma pamatā A. Pumpure bija likusi 
dažādu komponistu dziesmas, kuru vārdu 
autors ir M. Čaklais. Koncertā izskanēja ne 
vien Imanta Kalniņa, bet arī Valda Aivara, 
Ērika Ķiģeļa u.c. komponistu dziesmas. 
Daudzām no tām droši varēja dziedāt līdzi, 
jo kuram gan ir svešas tādas dziesmas kā 
„Pilsētā, kurā piedzimst vējš”, „Aprīļa pilie-
ni” u.c. 

Savukārt 3. klases skolēni bija sagata-
vojuši priekšnesumu ar M. Čaklā dzejoli. 
Pasākuma noslēgumā mākslinieki saņēma 
krāšņu rudens ziedus un skolēnu zīmēju-
mus. 

 
Vita Braže 

Dzejas dienas
Vērgales pamatskolā

Dzejas dienas
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Neaizmirsti pateikt 
labrīt – katru rīt! 

…un diena jauka būs…

Miķeļdiena Vērgales pamatskolā
29. septembrī, Miķeļdienā, Vērgales pamatskolā tradicionāli 

tiek svinēti arī Ražas svētki. 
Rosība zālienā pie skolas bija vērojama jau no paša rīta, kad 

skolēni apļos iekārtoja līdzpaņemtās rudens veltes. Izdoma, vei-
dojot no dārzeņiem dažādas figūras, dzīvniekus un kompozīcijas, 
bija ļoti daudzveidīga. Īpašu uzmanību pie 1. klases apļa piesaistīja 
liels zirneklis un pinumā, Latvijas kontūrā izveidotā kompozīcija. 
Savukārt 4. klase visus iepriecināja ar diviem dzelteniem apelsīnu 
cāļiem, 5. klase ar kabaču krūzi, bet 2. klases apli rotāja intere-
sants ezis! 

Šajā dienā skolēni sveica vārda dienā veco skolas ozolu Miķeli 
un devās to apmīļot un smel ties spēkus!  

Vērgales skolas ozola Miķeļa 
dzimšanas diena

29. septembrī atzīmējām skolas ozola Miķeļa dzimšanas dienu. 
Skolēni bija sarūpējuši gana interesantas, gana oriģinālas dāvanas. 
Skandējot vārdus, „mans mīļais, mans labais ozol!“ tika apliecināta 
draudzība un uzticība ozolam katru dienu, arī sestdienās un 
svētdienās. Dzimšanas dienas svinības vadīja bioloģijas skolotāja 
Daina Magone, kas ir šī pasākuma idejas autore.

Direktora vietniece Anda Blūmane un Vita Braže
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Vesels mēnesis no Jaunā mācību gada jau aizritējis. Esam beigušas 
slaucīt mazulīšu šķiršanās asaras un mierināt, varam iet rotaļās, smie-
ties un apgūt jaunas prasmes un zināšanas dažādās rotaļu nodarbībās. 

Šajā mācību gadā Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē 
„Dzintariņš” pieteikti 57 bērni:
 1,5–3 gadīgo bērnu grupā „Saulītes” 19 bērni,
 4 un 5 gadīgo bērnu grupā „Taurenīši”  20 bērni,
 6 gadīgo bērnu grupā „Vāverēni” 18 bērni.
11 no šiem bērniem nokļūšanai uz pirmsskolas iestādi un mājās 

izmanto pašvaldības transporta pakalpojumus.
Visiem vecākiem vēlos teikt paldies par uzticēšanos!
Vecākiem bērns ir vismīļākais un vienīgais vai viens no diviem, trīs, 

četriem, pieciem. Pirmsskolas iestādē vienā kolektīvā satiekas 18 un 
katrs grib būt vienīgais un vismīļākais, grib būt galvenais un noteicējs, 
grib būt tas, kurš izvēlēsies sev vislabāko draugu. Tāpēc, vecāki, mums 
ir vajadzīgs jūsu atbalsts, lai šie nākotnes sabiedrības veidotāji izaugtu 
par patīkamiem sadarbības partneriem, par līdzcietīgiem un iecietīgiem 
cilvēkiem, kas izturas ar cieņu pret pārējiem. Mēs arī vēlamies, lai mūsu 
bērni kaut ko sasniegtu, tāpēc mums kopīgiem spēkiem jāiemāca viņiem 
piepūlēties, piespiest sevi pārvarēt grūtības, ar kurām viņiem nāksies sa-
skarties. Mums jāmudina viņus kļūt par laipniem cilvēkiem – par tādiem, 
kādus mēs vēlētos satikt uz ielas, veikalā vai jebkurā citā iestādē. Mums 
arī pašiem tādiem jācenšas būt, jo mēs esam paraugs saviem bērniem.

Novēlu sirds gudrību un lielu dvēseles spēku vecāku darbā!
30. oktobrī Pāvilostas un Vērgales pirmsskolas iestāžu dar-

binieki dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Vārves un 
Ventspils pirmsskolas iestādēm, tādēļ lūdzu vecākus atrast 
iespēju šajā dienā bērnus pieskatīt pašiem. Paldies! 

Vadītāja Monta Pētermane

Miķeļdienu gaidot tapa izstāde „Asprātīgais rudentiņš”, 
bet Miķeļdienas rītā – 29. septembrī bērni cepa rausīšus. Pēc 
tam rotaļlaukumā minēja mīklas, dziedāja, gāja rotaļās, no-
garšoja dažādus dārzeņus un augļus, ar krītiņiem uz asfalta 
zīmēja, sacentās kartupeļu lasīšanas sacensībās un ķēra Ju-
mīti. Aija Gertsone

Pirmsskolā 
„Dzintariņš” 

svin Miķeļdienu
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Pulciņa nosaukums Mēģinājuma laiks
(diena, laiks, vieta) Vadītājs

Kora pulciņš 
1.–6. klasei

Pirmdienās, trešdienās
 no plkst.13.00–13.40, 
Pāvilostas vidusskolā

Dace 
Bunka

Popgrupas pulciņš 
5.–7. klasei

Pirmdienās, trešdienās
no plkst. 14.30–15.10, 
Pāvilostas vidusskolā

Dace  
Bunka

Popgrupas pulciņš 
2.–3. klasei

Otrdienās 
no plkst. 13.45–14.25, 
Pāvilostas vidusskolā

Dace  
Bunka

Spēļu, rotaļu un jautro 
aktivitāšu pulciņš „Caur 

spēlēm, rotaļām un jautrām 
aktivitātēm uz zināšanu 

apguvi” 2.–4. klasei

Trešdienās
no plkst. 13.45–14.25, 
Pāvilostas vidusskolā

Ludmila 
Vasiļčika

Sporta pulciņš
 „Sports visiem”

5.–12. klasei

Otrdienās  
3.–5. kl. 18.00–18.40,
6.–9. kl. 19.00–19.40,

10.–12. kl. 20.00–20.40;
trešdienās

6.–9. kl. 19.00–19.40,
10.–12. kl. 20.00–

20.40.
Pāvilostas sporta hallē

Zintis  
Vīgulis

Debašu un novada 
izziņas pulciņš 

6.–12. klasei

Pirmdienās 
no plkst. 13.45–14.25, 

otrdienās, 
no plkst. 14.30–15.30
Pāvilostas vidusskolā

Ārija  
Paipa

Skatuves runas pulciņš
1.–9. klasei

Otrdienās
no plkst. 13.40–15.40, 
Pāvilostas vidusskolā

Agrita 
Valkaša

Pāvilostas vidusskolas pulciņi 
2015./2016. m. g.

Vērgales pamatskolas pulciņi 
2015./2016. m. g.

Pulciņa nosaukums Mēģinājuma laiks
(diena, laiks, vieta) Vadītājs

Vērgales pamatskolas 
volejbola pulciņš 

1.–4. klasei

Pirmdienās,
no plkst. 13.50–14.30,

trešdienās 
no plkst. 14.40–15.20,
Vērgales sporta hallē

Gints 
Juriks

Vērgales pamatskolas 
tautisko deju pulciņš 

1. klasei

Trešdienās,
no plkst. 13.00–13.40,
Vērgales pamatskolā

Sigita 
Freimane

Vērgales pamatskolas 
tautisko deju pulciņš 

2. klasei

Pirmdienās,
no plkst. 12.10–12.50,
Vērgales pamatskolā

Sigita  
Freimane

Vērgales pamatskolas 
tautisko deju pulciņš 

3.–4. klasei

Pirmdienās,
no plkst. 13.00–13.40,

trešdienās 
no plkst. 13.50–14.30,
Vērgales pamatskolā

Sigita  
Freimane

Vērgales pamatskolas 
 tautisko deju pulciņš  

7.–9. klasei

Trešdienās,
no plkst. 15.30–16.50,
Vērgales pamatskolā

Sigita  
Freimane

Vērgales pamatskolas pulciņš 
„Dabas pētnieks” 1.–9. klasei

Ceturtdienās,
no plkst. 13.50–14.30,
Vērgales pamatskolā

Sigita 
Freimane

Vērgales pamatskolas 
 sporta pulciņš  

1.–9. klasei

Otrdienās 
no plkst. 13.50–14.30 

un 
no plkst. 14.40–15.20, 

ceturtdienās,
no plkst. 14.40–15.20,
Vērgales sporta hallē

Einārs 
Vārsbergs

Vērgales pamatskolas 
folkloras kopa 

2.–8. klasei

Otrdienās 
no plkst. 14.40–15.20, 

ceturtdienās,
no plkst. 14.40–15.20,
Vērgales pamatskolā

Marita 
Kalēja

Vērgales vokālais ansamblis 
2.–4. klasei

Ceturtdienās,
no plkst. 13.00–13.40, 

piektdienās 
no plkst. 13.50–14.30,
Vērgales pamatskolā

Marita 
Kalēja

Vizuāli plastiskās 
mākslas pulciņš 

1.–9. klasei

Trešdienās, piektdienās
no plkst. 13.50–14.30,
Vērgales pamatskolā

Vija 
Jegoruš-

kina

Vērgales pamatskolas 
šūšanas pulciņš  

5.–9. klasei

Otrdienās,
no plkst. 13.00–13.40,
Vērgales pamatskolā

Vija 
Jegoruš-

kina

Angļu valodas 
sarunas pulciņš 

1.–4. klasei

Pirmdienās,
no plkst. 14.40–15.20,
Vērgales pamatskolā

Ivita 
Meļķe

Grafikas pulciņš 
1.–4. klasei

Otrdienās,
no plkst. 13.00–14.30,
Vērgales pamatskolā

Agnese 
Akerfelde

Urāā!!! Tētiem svētki!
Vērgales bērnudārzā  „Kastanītis”  11. septembrī notika Tēvu dienai  

veltīts  pasākums – pārgājiens „Pretim rudenim” un  sporta svētki. 
Pēc  brokastīm 3 lielāko  grupiņu  bērni kopā ar  saviem  tētiem 

devās   pārgājienā   uz   Elku kalnu. Katra grupa devās ceļā   pa savu 
maršrutu,  un  visi satikās galapunktā – pļaviņā pie Elku dīķa blakus 
atpūtas vietai  „Līdumnieki”.  Tur kopā ar  tētiem  varēja  sākties  jau-
tri   sporta   svētki.   Sarkanā, zaļā, zilā un baltā   komanda   sacentās   
veiklībā. Visi varēja  parādīt, cik ātri prot  skriet, ripināt bumbu,  lekt 
kā zaķi  un  darīt  daudz ko citu. Vispārēju sajūsmu  bērnos izraisīja  
kamaniņu  vilkšanas  sacensības, bet  tētiem  šī  stafete lika  pasvīst. 
Noslēgumā  uzvarēja draudzība  un  jautrība. Par dalību stafetēs  visi  
saņēma  saldas  balvas. 

 Kā  jau  pārgājienā – bija  uzkurināts arī  ugunskurs  un  tika  ceptas  
desiņas. Kad  visi  bija  pamielojušies, iesākās atpakaļceļš uz  bērnudārzu.

Bet  mūsu  mazulīši – jaunākās  grupiņas  bērni savus  tētus  sveica  
pēcpusdienā, savas  grupiņas  laukumā, kur  kopā  ar  viņiem  jautri  
pavadīja  laiku dažādās  aktivitātēs.

Paldies  vi-
siem   tētiem, 
kuri  piedalījās  
mūsu   rīkota-
jos  svētkos!

P a l d i e s 
„Līdumnieku”  
saimniekiem – 
Miltiņu ģime-
nei par  iespē-
ju  rīkot mūsu 
svētkus viņu 
īpašumā!

Iestādes 
vadītājaFo
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Pāvilostā otrreiz atmirdz «Zaļais stars»

Pāvilostas novada 
dzejdari viesojas 

Saldū

Top ekspozīcijas projektsMuzeju darbinieku tikšanās 
Aizputes novadā
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Pēc jauki pavadītas vasaras, 23. septembrī  bijušā Liepājas rajona muzeju un senlietu 
krātuvju darbinieki tikās Aizputes novadā. Šī  tradīcija aizsākās pagājušo gadu Durbes 
novadā. 

Aizputes novadā apskatījām Aizputes muzeju, Cīravas senlietu krātuvi, Kazdangas 
muzeju, sirsnīgas sarunas un atraktīva muzeja apskate risinājās Apriķos. 

Dienas noslēgumā atgriezāmies Aizputes muzejā, lai apskatītu muzeja pagrabus, kas 
nesen izremontēti un atvērtas jaunas ekspozīcijas. Pie saimes galda rezumējām kopā 
pavadīto  dienu, pārrunājām aizvadītās sezonas spilgtākos notikumus  muzeju dzīvē un 
par turpmāko sadarbību.

Nākamgad, lai tradīcija turpinātos, visus muzeju un senlietu krātuvju darbiniekus 
uzņems Pāvilostas novads.

 Silvija Leja, metodiķe izglītības un kultūras jomā 

Fo
to

: A
. C

ēr
m

an
e

Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbinieki kopā ar mākslinieku Kristianu Brekti un 
vēsturnieci Stellu Lindenbergu oktobrī izvērtēs un analizēs vasarā veikto kopdarbu.

Projektu, kuru atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds, „Pāvilostas novadpētniecības mu-
zeja ekspozīcijas „20. gs. 50–80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā” koncepcijas izveidi”. 

Koncepcijai būs jākļūst par programmu visām turpmākām aktivitātēm pie jaunās ekspo-
zīcijas izveides. 

Lai darbs turpinātos pie ekspozīcijas izveidošanas, būs jāpiesaista papildus finansējums 
un lūdzam vietējos iedzīvotājus dāvināt vai deponēt muzejam  padomju laika liecības.

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja 
 Irina Kurčanova

12. septembrī visas dienas garumā Saldū norisinājās XVII 
Kurzemes novada Dzejas diena. Piedalījās dzejnieki un citi 
ciemiņi no Kuldīgas, Ventspils, Talsiem, Tukuma, Liepājas un 
arī no Pāvilostas. Sākotnējā doma bija – brauksim lūkot, kā svin 
Dzejas dienas citviet, bet tā sanāca, ka šajos skaistajos svētkos 
piedalījāmies arī mēs – Pāvilostas novada dzejdari un Pāvilostas 
pensionāru apvienības dziedošās balsis – Valija, Lonija, Lidija, 
Ausma, Haralds un sintezatoru spēlēja Dace Bunka. Kā sveicienu 
no Pāvilostas novada aizvedām Haralda Lukševica dziesmu „Ar 
mīlestību”, autora un pensionāru apvienības sievu izpildījumā. 

Saldus pilsētas bibliotēkā notika svētku atklāšana un tikšanās 
ar Dzejas dienu  īpašo viesi – dzejnieku, dziesmu tekstu autoru 

un mūziķi  Guntaru Raču. Pēcpusdienā  Saldus jauniešu centra 
„Šķūnis” pagalmā notika Kurzemnieku dzejas aplis „Ja viss iet 
uz riņķi, pie apļa pieturies”. Šajā pasākumā  Pāvilostas novada 
dzejdari visi tika pie vārda,   lasīja   savu dzeju, kuru pēc tam 
ielīmēja kopīgā  Dzejas dienas grāmatā.

Vakarā Saldus mūzikas un mākslas skolas akustiskajā zālē 
notika noslēguma koncerts, dzejnieku un mūziķu sadarbības 
kopprojekts „Atkal ir debesis pušu” un Dzejas dienu atslēgas 
nodošana Liepājas puses dzejniekiem, tātad nākošgad Dzejas 
dienas rīkos liepājnieki. Koncertā piedalījās – Saldus 1. vsk. 
jaunieši, komponists Uldis Fridrihsons, Ginta Krievkalne, Uģis 
Roze, Kristaps Krievkalns un Aivars Gudrais. 

Tas ir tikai neliels ieskats no šīs dienas, bet izbaudīt, redzēt 
un dzirdēt to visu – tas bija to vērts.

Paldies visiem Pāvilostas novada pārstāvjiem – Rasmai, Ilzei, 
Ivetai, Ņinai, Lūcijai T., Zigurdam, Edītei, Uldim, Haraldam, Da-
cei, Valijai, Ausmai O., Lidijai R., Lonijai un šoferim Dainim.

Vairāk par šo pasākumu aprakstīts laikrakstā „Saldus Zeme”. 
Šis numurs ir pieejams arī Pāvilostas bibliotēkā.     

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola 

Džeina Šervincka, Pāvilostas Mākslas skolas 2. kurss
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Pasta darbinieku 
salidojums

Svarīga informācija par 
Latvijas zemes fonda darbību 

un aktualitātēm

Vērgales karpa 2015!

Pēdējā laikā aktīvas lauksaimniecības zemes iegādes aktivitātes 
uzsācis kāds komercuzņēmums, kuram Uzņēmumu Reģistrā ir 
reģistrēts nosaukums SIA „Latvijas zemes fonds”, un šis uzņēmums 
savos sludinājumos izmanto ļoti līdzīgu informāciju kā ALTUM 
pārvaldītais Zemes fonds.

Šī sakritība daļai iedzīvotāju var radīt pārpratumus un, 
iespējams, maldināt tos iedzīvotājus, kas vēlas sadarboties tieši ar 
valsts pārvaldīto fondu. Tā kā arī Jūs un Jūsu sadarbības partneri 
saskaras ar iedzīvotājiem un potenciālajiem klientiem, aicinām 
nepieciešamības gadījumā informēt interesentus un sadarbības 
partnerus, ka valsts izveidotais Latvijas Zemes fonds ir Attīstības 
finanšu institūcijas ALTUM pārvaldībā un tas ir vienīgais valsts 
izveidotais fonds ar šādu nosaukumu. Vienlaikus tiks veiktas visas 
iespējamās likumīgās darbības, lai novērstu konkrētā uzņēmuma 
maldinošo komercdarbību.

Ina Alksne, Zemes fonda pārvaldes daļas vadītāja

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” 
Doma laukums 4, Rīga, LV 1050 

Tālr. (+371) 67774103 
e-pasts: ina.alksne@altum.lv

www.altum.lv

No 11. līdz 13. septembrim Vērgalē jau piekto reizi norisinājās makšķerēšanas sacensības „Vērgales karpa”.         
11.  septembra rītā pie Vērgales centra dīķa pulcējās sacensību dalībnieki, lai reģistrētos, izlozētu makšķerēšanas 
sektoru un paceltu sacensību karogu. Šis godpilnais pienākums vienmēr tiek uzticēts pagājušā gada uzvarētāju ko-
mandai – šoreiz komandai „Maverick@Co”.

Pavisam šogad sacensībās piedalījās 6 komandas – „AG Carp”, „Maverick@Co”, „KURLAND CARP”, „STU-
DENT CARP”, „Marija” un „Maziņie”. 

Sacensību organizators Aivars SPRUDZĀNS pastāstīja, ka šogad sacensību laikā pavisam tika izvilktas 11 zivis. 
Lielākās zivs (9,200 kg) īpašnieks bija Ints Bolmanis no Saldus. Bet sacensību noslēgumā vietu sadalījums ir seko-
jošs: 

1. vieta komandai „STUDENT CARP”. Viņiem 7 zivis ar kopējo svaru 44,950 kg.
2. vieta komandai „Maziņie”. Viņiem 2 zivis ar kopējo svaru 15,300 kg. 
3. vieta komandai „KURLAND CARP” – 1 zivs ar svaru 5,400 kg. 

Tradicionāli uzvarētāji ieguva ceļojošo balvu – akmeņkaļa, speciāli šim pasākumam veidoto granīta kar-
pu! 

 Vita Braže
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Tikšanās ar dzejnieci un 
rakstnieci Maiju Laukmani

Rudenīgajā 30. septembra rītā Pāvilostas bibliotēkā notika ļoti jauks 
un sirsnīgs pasākums – tikšanās ar dzejnieci un rakstnieci Maiju Lauk-
mani. Viņa ir autore vairākām bērnu dzejoļu grāmatām („Gar ausīm 
skrien vējš”, „Garlaicībai garš deguns”, „Āboli bolās” u.c.), stāstu grā-
matām („Tupelīšu stāstiņi” u.c.), jauniešu romāniem („Gaiss smaržo 
pēc mīlestības”, „Nekādas pupu mizas” u.c.), kā arī raksta dzeju pie-
augušajiem. 

Pasākumu apmeklēja ļoti kupls skaits bērnu. Ieradās gan skolēni, 
gan pirmsskolas vecuma bērni no Pāvilostas un Vērgales kopā ar sko-
lotājām un audzinātājām. 

Pasākumu iesāka Pāvilostas vidusskolas bērni, kuri bija iemācījušies 
skaitīt M. Laukmanes dzejoļus un dziedāt dziesmas ar viņas vārdiem. 
Liels viņiem par to paldies. Kā arī liels paldies skolotājām – Dacei un 
Agritai, kas palīdzēja bērniem to visu apgūt.

Dzejniece pastāstīja nedaudz par sevi, palasīja savus dzejoļus un 
ļoti veiksmīgi iesaistīja bērnus jaunu dzejoļu tapšanā, kā arī ar dažiem 
drosminiekiem kopīgi izlasīja pa kādam dzejolim. 

Tikšanās noslēgumā dzejniece tika apdāvināta ar ziedu pušķiem. 
Viņa bija ļoti priecī-
ga, ka tikusi pie tik 
liela klēpja ar zie-
diem. 

Daudz pozitīvu 
emociju un lielisks 
dienas iesākums… 
Paldies visiem. Pal-
dies arī šoferītim 
Dainim par to, ka at-
vizināja uz bibliotēku 
bērnus, kas uzstājās, 
kā arī viņu skolotājas 
un mūzikas instru-
mentus. 

Pāvilostas 
bibliotēkas 

bibliotekāre 
 Elīna Horna

30. septembrī pasta darbinieku salidojumā satikāmies nu jau 
pensionāri un jaunās paaudzes pasta darbinieki.

Ievadrunu teica un par Pāvilostas pasta vēsturi pastāstīja 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova.

Mēs – seniori, apskatot senās fotokartiņas, dalījāmies tā laika 
atmiņās. Atcerējāmies Mūžībā aizgājušos pasta priekšniekus – 
Žani Kūdriņu un Rūdolfu Konrādu.

P ā v i l o s t a s 
p a n s i o n ā t a 
vadītāja Maira 
Briede sagādāja 
pārsteigumu kā 
mums tā Līvijai 
Freidenfeldei  – 
satiksties ar sa-
viem tā laika 
darbiniek iem. 
Līvijas groziņš 
bija piepildīts ar 
sevišķi gardiem 
našķiem. Paldies, 
Maira!

Paldies Edītei 
Biģelei par dro-
smi noorganizēt 
šādu pasākumu. 
Nedaudzās kopā 
pavadītās stun-
das bija kā mazi 
svētki!

Lūcija Matroze
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 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 17. oktobrī plkst. 18.00 
Pāvilostas amatierteātra izrāde pēc A. Ločmeles darba motī-
viem ,,Sievasmātes senču laiki”, režisore Marita Horna. Lomās: 
Sievasmāte Domicella (Dome) – Rudīte Jance, Vija, Domes mei-
ta  – Daiga Cābele, Vīramāte Stefānija (Stepce) – Anna Kaže, 
Lilita  – Dzintra Vērniece, Līvija (Ļiva) – Silva Vārsberga, Al-
berts – Gatis Štokmanis, Naudaskalna Juris – Ģirts Vagotiņš-Va-
gulis, Jugita, Artūra māsa – Dace Bunka, Artūrs – Edijs Ermsons, 
Aldis – Einārs Vārsbergs. Ieejas maksa: 2,00 EUR, skolēniem un 
invalīdiem bez maksas. 

 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 24. oktobrī plkst. 14.00 
pensionāru atpūtas vakars „Nepazaudēsim dzīvesprieku!“. 
Dalības maksa 2,00 EUR. Pieteikties pie Austras „Bodītē-99” līdz 
21. oktobrim.

 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 31. oktobrī plkst. 19.00 – 
Pāvil ostas novada Mednieku balle /slēgtais pasākums ar ielū-
gumiem/.

 Pāvilostas izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) skatāma 
Jāņa Bērziņa fotoizstāde „Ar putna spārna pieskārienu...”. 

 Pāvilostas novadpētniecības muzejā skatāma muzeja krā-
juma izstāde „Pāvilosta sendienās”.

 Vērgales kultūras namā 18. oktobrī plkst. 15.00 Pāvilostas 
amatierteātra izrāde pēc A. Ločmeles darba motīviem ,,Sie-
vasmātes senču laiki”, režisore Marita Horna. Lomās: Sievasmā-
te Domicella (Dome) – Rudīte Jance, Vija, Domes meita – Daiga 
Cābele,Vīramāte Stefānija (Stepce) – Anna Kaže, Lilita – Dzintra 
Vērniece, Līvija (Ļiva) – Silva Vārsberga, Alberts – Gatis Štokma-
nis, Naudaskalna Juris – Ģirts Vagotiņš-Vagulis, Jugita, Artūra 
māsa – Dace Bunka, Artūrs – Edijs Ermsons, Aldis – Einārs 
Vārsbergs. Ieejas maksa: 1,50 EUR, skolēniem bez maksas.

 Svinēsim svētkus kopā! 14. novembrī plkst. 19.00 Vēr-
gales kultūras namā Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasā-
kums – labāko vērgalnieku un foto konkursa dalībnieku godi-
nāšana.  Īpašie viesi – grupa ,,Apvedceļš’’ – svētku koncerts un 
balle. Galdiņu rezervēšana līdz 12. novembrim. Dalības maksa 
ballē – 3.50 eiro.

 Ziemupes tautas namā apskatāma ceļojošā izstāde 
„PĀVIL OSTA FOTOGRĀFIJĀS”. Pāvilostas novada TIC jau 
vairākus gadus rīko foto konkursu „Pāvilostas novads”, kā  re-
zultātā ir uzkrājušās daudz iespaidīgu un profesionālu fotogrā-
fiju par Pāvilostu un tās apkārtni. Vēloties popularizēt labākās 
no šajos gados iesniegtajām fotogrāfijām un kā dāvanu pasnie-
dzot Pāvilostas pilsētai 135. gadu jubilejā, Pāvilostas bibliotē-
kas vadītāja Mairita Vītola sadarbībā ar sabiedrisko attiecību 
speciālisti Maritu Kurčanovu izveidoja ceļojošo fotogrāfiju iz-
stādi „Pāvilosta fotogrāfijās”. Sadarbojoties ar Kurzemes zonas 
bibliotēkām izstāde tiks parādīta arī plašākā mērogā, tādā vei-
dā popularizējot savu pilsētu. Oktobra beigās izstāde būs ska-
tāma Grobiņas bibliotēkā. Izstāde tapusi Latvijas valsts mežu 
atbalstītā Kurzemes kultūras pārvaldes projektu konkursa, ko 
apstiprinājusi Valsts Kultūrkapitāla fonda padome, Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūras pārvalde” administrētā 
projektu konkursā, projekta „Ceļojoša izstāde „Pāvilosta fo-
togrāfijās”” ietvaros (I.D. Nr. 31/KKP).

Mirkļi steidz, varbūt pat nemanīsi, 
Ka jau kokos rudens vēji pūš. 
Mirkļi šķiet tik netverami, īsi, 
Bet no mirkļiem taču izaug mūžs!

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

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 novembra mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2015. gada 30. oktobrim.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.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 20. oktobrī

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

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālr. 63498261 (Pāvilostā), 63490836 (Vērgalē).

Lidiju KREIDENU – 89
Andreju KRISTAPSONU – 88

Marzeldu PUĶEVICU – 87
Valentīnu FREIMANI – 86

Kārli EIZENGRAUDIŅU – 85
Ritu ERNŠTEINI – 85

Hesami HANANOVU – 85

Amāliju Līnu GRUNTMANI – 82 
Emīliju LOSĀNI – 82
Billi PLIENIŅU – 82 

Irēnu DADZI – 80 
Lidiju Annu KLEINŠMITI – 80

Veltu Tabitu MEŅĢI – 80 
Liliju MESŅIKOVU – 75 

Smaidu Ilgu ŠERVINCKU – 70
Rasmu ARESTI – 60
Bruno BIČKU – 60

Laimoni DIMANTU – 60
Māru SARAKAUSKU – 60

Māri VAITU – 60
Aigaru VASIĻČIKU – 60

UZMANĪBU!
Piektdien, 16. oktobrī

sakarā ar 
Grāmatu svētkiem Gaviezē

Pāvilostas bibliotēka 
būs SLĒGTA!

Sveicam 
 nozīmīgās dzīves jubilejās 

oktobrī dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Normundu DUNKERU, Uldi GRASMANI, 
Romanu KARKOVSKI, Sanitu KRĒSLIŅU, 

Andi MUIŽNIEKU, Arti ARĀJU, 
Līgu ŠĶILU, Agni ŠĶIPARU,  

Lauru GERTSONI, Evu STRĪĶI!

Pilngadniekus – 
Dāvi Bērznieku un Andru Lanku!

SVEICAM
Kristīni Bahmani un Guntaru Ornu 

ar dēla DĀVJA piedzimšanu!
Guntu Tuzi 

ar dēla JĀŅA piedzimšanu!

Baibu Anševicu 
ar meitas  
ANETES  

MELĀNIJAS 
piedzimšanu!

Sveicam
Agnesi OZOLU 

un Gati LIGERU;

Signi LINARDI 
un Donātu ROGOVENKO 

KĀZU 
DIENĀ!

 SLUDINĀJUMI

 PATEICĪBAS MŪŽĪBĀ
Irina KOLPAKOVA 

(19.05.1960.–06.08.2015.)

Alvīne Lidija Mirdza BARONE 
(24.10.1931.–28.08.2015.)

Biruta VITENBERGA 
(24.05.1932.–03.09.2015.)

Rihards VILEMSONS 
(08.10.1997.–18.09.2015.)

Vēra ĀBOLIŅA  
(13.12.1924.–20.09.2015.)

No sirds pateicamies visiem, kuri bija kopā ar mums, pavadot pē-
dējā gaitā Veru Āboliņu! Paldies radiem un draugiem par skaistajiem 
ziediem un mierinājuma vārdiem. Liels paldies Pāvil ostas vidusskolas 
virtuves vadītājai un darbiniecēm par garšīgo bēru maltīti. Īpašs paldies 
dakterei Agritai Kalniņai par ārstēšanu, profesionalitāti un atbalstu visus 
šos gadus.

Piederīgie
*  *  *

Izsaku vislielāko pateicību Pāvilostas bibliotēkas vadītājai Mairitai 
Vītolai par atsaucību, cilvēcisko attieksmi un sirdsiltumu! Kā arī liels 
paldies Pāvilostas pasta nodaļas vadītājai Inesei Zaharovai un pastnie-
cei Anitai Āboliņai par laipnību un izpalīdzību! 

Pensionētā skolotāja Vēra Vasiļčika

Pārdod 0,6 ha lauksaimniecības 
zemi Ziemupē (krustojumā ar Saraiķu 
ceļu). Veci mājas pamati, aka, jauns 
elektrības skapis.

Tel. 29414196, e-pasts: laasma.r@
inbox.lv.
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