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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums  Pāvilostas

   Novada Ziņas

ŠAJĀ NUMURĀ LASIET:

 „GRĪŅU DABAS REZERVĀTAM 80” –  3. lpp.

 Novadā darbojas brīvprātīgā darba veicējs – –  5. lpp.

 Talko visā novadā 
– 6. lpp.

 Izlaidumi Pāvilostas novada izglītības iestādēs –  7. lpp.

 Novadu 15. Grāmatu svētku programma – 12. lpp.
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Cienījamie 
pāvilostnieki, 
novadnieki un 
pilsētas viesi!
Sirsnīgi sveicu Jūs 
Pāvilostas pilsētas 

137. dzimšanas dienā!
Pilsētvidi mēs veidojam visi kopā, pilsēta aug un attīstās līdz ar mums. Grūti 

iedo māties pilsētas attīstību bez iedzīvotāju ieinteresētības un sadarbības. Pilsē-
tas svētki ir kā zināms atskaites punkts, lai apkopotu gada laikā paveikto.

Lai gan liekas, ka iepriekšējais gads pilsētas attīstībā bijis gausāks, tomēr jāsaka, 
ka šobrīd uzņemtie apgriezieni ik dienu palielinās divtik ar katru jaunu izsludinātu 
projektu vai iedzīvotāju ieinteresētību pilsētas vides sakārtošanā vai jaunas uzņēmēj
darbības izveidošanā. 

Šajā gadā uzsākts viens no grandiozākiem projektiem Pāvilostas pilsētā un 
ostas teritorijā pēdējo 20 gadu laikā. Ar Zemkopības ministrijas atbalstu Pāvilostas 
ostai un pašvaldībai beidzot ir pavīdējusi cerība par Dienvidu un Ziemeļu molu 
pagarināšanu, kas veicinātu ostas neaizsērēšanu ar smilts sanesumiem. Tas, savukārt, 
dotu iespēju ostai attīstīties un veicināt uzņēmējdarbību. Kas gan pilsēta būs bez 
ostas? Osta ir Pāvilostas pilsētas sirds! Tāpat plānots sakārtot novadpētniecības 
muzeja apkārtni un izbūvēt promenādi līdz Ziemeļu molam, sakārtot Celtnieku 
ielu, „Līvānu ciemā” realizēt ūdenssaimniecības projektu utt. Ideju un domu ļoti 
daudz gan no pašvaldības puses, gan no iedzīvotājiem, kuri, Pāvilostā īstenojot savas 
ieceres un realizējot Leader un pašvaldības izsludinātos projektus, veicina pilsētas 
izaugsmi, attīstību un labklājību.

Tā katrs mēs, pieliekot savu roku un labo domu, iezīmējam pilsētas sejā jaunas 
līnijas un izmainām tās vaibstus. Tik dažbrīd jāaizdomājas, vai mūsu sapņi, ieceres 
vai pat ambīcijas pilsētas sejā neievelk dziļas rētas, kas pirmsākumos domāti kā 
izaugsmi un attīstību veicinoši un nevainīgi skiču triepieni.

Mēs visi kopā un katrs atsevišķi esam atbildīgi par vietu, kur dzīvojam, strādājam, 
augam un atpūšamies, par savu pilsētu, par Pāvilostu! Tādu, kādu to veidojam šodien 
ar savām rokām, idejām un darbiem, mēs nodosim nākamām paaudzēm. 

Paldies ikvienam pāvilostniekam par līdzdalību Pāvilostas pilsētas attīstībā, 
mēs kopā to esam padarījuši vēl skaistāku, sakoptāku un pievilcīgāku ikvienam 
pāvilostniekam un pilsētas viesim – mēs visi kopā varam lepoties ar savu pilsētu!

Pāvilostas novada domes un pašvaldības vārdā 
sveicu Pāvilostas pilsētas svētkos!

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons
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2016. gada MAIJS

2016. gada 28. aprīlī Pāvilostas novadā, Pāvilostā notika kārtējā domes sēde 
Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS, Pāvilostas novada 

domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Arta BUNKA, Gints JURIKS, Vita CIELA
VA, Dace BĒRZNIECE, pašvaldības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita KURČANOVA, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, 
Pāvil ostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede  Inguna BLAUBĀRDE, Vērgales pagasta pārvaldes 
vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, SIA „Pāvilostas ko
munālais uzņēmums” valdes loceklis Oskars VĒRNIEKS, SIA „Vērgales komunālā saimniecība” valdes 
loceklis Ivars LAPIŅŠ. Sakarā ar atrašanos ārpus Latvijas sēdē nepiedalījās deputāts Andris ZAĻKALNS 
un sakarā ar neplānotiem apstākļiem – deputāts Ēriks ERLECKIS. Sēdi protokolēja Pāvilostas novada 
pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE.

Domes darba kārtībā tika izziņoti 19 darba kārtības punkti, bet deputāti atbalstīja ierosinājumu 
papildināt domes darba kārtību vēl ar 8 izskatāmajiem jautājumiem. 

  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada pārskatu. 
  Apstiprināja SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” 2015. gada pārskatu.
  Apstiprināja SIA „Vērgales komunālā saimniecība” 2015. gada pārskatu.
  Atturoties deputātam Gintam JURIKAM un Dacei BĒRZNIECEI, apstiprināja Pāvilostas novada 

pašvaldības kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa komisijas 2016. gada 19. aprīļa lēmu
mu „Par Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu finansēšanas konkursa iesniegto 
projektu izvērtēšana un finansējuma piešķiršanas rezultātiem”. Pamatojoties uz Pāvilostas novada paš
valdības izglītības un kultūras projektu vērtēšanas Nolikumu un Pāvilostas novada piešķirto finansēju
mu EUR 3000.00 apmērā, nolēma atbalstīt sekojošus projektus ar atbilstošu summu:

Nr. 
p. k. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums

Piešķirtais 
finansējums no 

pašvaldības EUR
1. Biedrība „VĒRGALĪTE” Deju kolektīvam „Vērgalīte-30” 275.00

2. Pāvilostas novada 
sociālais dienests

Seminārs „Mājsaimniecības budžeta 
plānošana” 224.00

3. Vilma Reinharde „Sakaslejas tautastērpa brunču aušana” 134.00

4. Aivis Bērznieks „Skeitparka rekonstrukcija Pāvilostas 
stadionā” 700.00

5. DZĪB „CENTĪBNIEKI” 360.00
6. Daina Vītola Kultūra sākās no mazmājiņas! 307.00

7. Vērgales pamatskola Āra spēles Vērgales pamatskolas 
bērniem 300.00

8. Inita Zingnika Elektriskās podnieka virpas iegāde 700.00

  Noteica, ka dzīvojamo telpu īres maksu dzīvojamām telpām Pāvilostas pašvaldības (turpmāk – 
pašvaldība) īpašumā vai valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, kā arī atsevišķiem dzīvokļiem un dzīvo
jamām telpām (turpmāk – dzīvojamās telpas) veido:

1.1 dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvo
jamās telpas platībai un kuru kalendārajam gadam nosaka attiecīgās dzīvojamās mājas pārvaldnieks – 
SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” vai SIA „Vērgales komunālā saimniecība” vai cits apsaimnie
kotājs;

1.2. peļņa.
2. Noteica, ka 3.2. punkta apakšpunktos tiek noteikta īres maksa atbilstoši dzīvokļu labiekārtotības 

pakāpei un ka 3.1.2. apakšpunktā minētā maksa gadā ir šāda:
2.1. labiekārtotajiem dzīvokļiem (ūdensvads, kanalizācija, centrālā apkure) 0,17 euro/m²;
2.2. daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem (ūdens un/vai kanalizācija) 0,13 euro/m²;
2.3. dzīvoklim bez ērtībām 0,08 euro/m²;
3. Noteica, ka lēmuma 3.2. punktā minētā maksa netiek iekasēta par pašvaldības dzīvojamām tel

pām, kam ir noteikts sociālā dzīvokļa statuss un dienesta dzīvokļi;
4. Noteica, ka netiek atsavināti sekojoši dzīvokļi – Dzintaru iela 97 dz.12, Dzintaru iela 99A dz. 29, 

Dzintaru iela 103 dz. 42 un Ernesta Šneidera laukums 2 (mākslas skolā esošais dzīvoklis);
5. Nolēma līdz 2016. gada 1. septembrim izsūtīt vēstules dzīvokļu īrniekiem par nomas līguma slēg

šanu ar pašvaldību, kurā informēt, ka nomas līgumi stāsies spēkā ar 01.01.2017;
6. Nolēma papildus dzīvokļa nomas maksai aprēķināt zemes nomas maksu, kas sastāda 1,5% no 

zemes vienības kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 eiro plus PVN;
7. Noteica, ka atbildīgie par iedzīvotāju informēšanu – izpilddirektors, lietvedes Liene Vaškus un 

Anita Sprudzāne un zemes lietu speciāliste Anna Brūkle.
  Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu EUR 142,16. Lēmuma 

izpildi uzdeva veikt Pāvilostas novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Annai Brūklei.
  Uzdeva līdz 26.05.2016. nomaksāt zemes nomas maksas parādu sekojošiem nomniekiem:

•	 Dacei Vārnai – nomā pašvaldības piekritīgo zemi „Daiņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 
platībā 2,4368 ha un „Dainīši”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, platībā 2,00 ha;

•	 Edmundam Ūšim – nomā pašvaldības piekritīgo zemi „Edmundi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, platībā 1,0 ha;

•	 Janekam Kantam – nomā nekustamo īpašumu Cīruļu iela 4, Pāvilosta,  Pāvilostas novads, platībā 
3,0659 ha;

•	 Ritvaram Zītaram – nomā pašvaldības piekritīgo zemi „Auderi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas no
vads, platībā 3,8 ha, „Mētriņas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, platībā 0,5547 ha un „Ormaņi”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, platībā 10,2 ha; 

•	 Vladimiram Kamišovam – nomā pašvaldības piekritīgo zemi „Rogas”, Vērgales pagasts, Pāvilos
tas novads, platībā 2,1 ha;

•	 Vladimiram Žuburam – nomā nekustamo īpašumu „Gaismas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, 
platībā 3,0 ha;

•	 Z/S „Ezernieki” – nomā pašvaldības piekritīgo zemi „Ķenča līkums”, Sakas  pagasts, Pāvilostas 
novads, platībā 23,4 ha;

•	 Andrim Pirtniekam – nomā pašvaldības piekritīgo zemi „Ziedneši”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, platībā 0,5720 ha;

•	 26.05.2016. nolēma atkārtoti lemt par zemes nomas maksas parādniekiem;
•	 Nolēma dzēst zemes nomas maksas parādu sekojošiem nomniekiem;
•	 Alvīnei Guntai Ledājai, mirusi 20.02.2016. zemes nomas maksas parādu par nekustamo īpašu

mu „Ledāji”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, par kopējo summu 13,13 EUR (trīspadsmit  euro un 
13 centi);

•	 Valijai Ķibeļskai zemes nomas maksas parādu par nekustamo īpašumu „Sprīdīši”, Vērgales pa
gasts, Pāvilostas novads, par kopējo summu 47,17 EUR (četrdesmit septiņi  euro un 17 centi);

•	 Ilgvaram Laimiņam zemes nomas maksas parādu par nekustamo īpašumu „Palīgsaimniecības”, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, par kopējo summu 6,58 EUR (trīspadsmit  euro un 13 centi);

•	 Jānim Dirnēnam zemes nomas maksas parādu par kopējo summu 24,02 EUR (divdesmit četri  
euro un 2 centi);

•	 Jurim Ķūrēnam zemes nomas maksas parādu par nekustamo īpašumu „Silavas”, Vērgale, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads, par kopējo summu 26,28 EUR (divdesmit seši euro un 28 centi);

•	 Modrim Rokpelnim zemes nomas maksas parādu par nekustamo īpašumu „Paegļi”, Vērgales pa
gasts, Pāvilostas novads, par kopējo summu 27,96 EUR (divdesmit setiņi  euro un 96 centi);

•	 Larisai Kuzņecovai zemes nomas maksas parādu par nekustamo īpašumu „Ziemupes pienotava”, 
Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, par kopējo summu 61,88 EUR (sešdesmit viens  euro un 
88 centi);

•	 Raivo Melbergam zemes nomas maksas parādu par nekustamo īpašumu „Rīvas katlumāja”, Rīva, 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads, par kopējo summu 22,41 EUR (divdesmit divi  euro un 41 centi);

•	 Ivetai Ostelei zemes nomas maksas parādu par nekustamo īpašumu Lauku iela ¾, Saraiķi, Vērga
les pagasts, Pāvilostas novads, par kopējo summu 0,63 EUR (nulle  euro un 63 centi);

•	 Vladimiram Muravjovam, miris 10.06.2013., zemes nomas maksas parādu par nekustamo īpašu
mu „Rauši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, par kopējo summu 10,50 EUR (desmit  euro un 50 centi).

  Papildināja pamata amatu aprakstus ar papildus pienākumiem. Apstiprināja piemaksu par 
VPVKAC  konsultanta pienākumu veikšanu no valsts budžeta piešķirtās dotācijas līdzekļiem – Pāvil
ostas novada pašvaldības kancelejas un dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Aritai Mūrniecei 134.85 EUR 
apmērā; Pāvilostas novada pašvaldības lietvedei un privatizācijas komisijas sekretārei Lienei Vaškus 
134.85 EUR apmērā; Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei Anitai Sprudzānei 134.85 EUR apmērā. Uzde
va kancelejas vadītājai Aritai Mūrniecei sagatavot atbilstošas vienošanās pie darba līgumiem. Lēmums 
stājas spēkā ar 2016. gada 1. aprīli.

  Piešķīra Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam daļu no ikgadējā ap
maksātā atvaļinājuma 2016. gada 13. maijā (1 kalendārā diena) par 2015. gadu.

  Atlika lēmuma pieņemšanu par projekta īstenošanu E. Šneidera laukumā, kamēr nav izstrādāts 
teritorijas detālplānojums. Nolēma neiznomāt zemes gabalu E. Šneidera laukumā, kas atrodas DA pusē, 
iepretim Tirgus ielai 5 un E. Šneidera laukumam 13, Pāvilostā, Pāvilostas novadā 300 m2 platībā. Nolē
ma piedāvāt biedrībai „Pāvila steķis” projektu realizēt zemes gabalā Dzintaru ielā 49, Pāvilostā, Pāvilos
tas novadā, nekustamā īpašuma kadastra 64130010129, kas ierakstīts Pāvilostas pilsētas zemesgrāmatā 
2008. gada 20. oktobrī. Nolēma projekta īstenošanas gadījumā atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu 
10% apmērā. Nolēma 2017. gada budžetā paredzēt finansējumu detālplānojuma izstrādāšanai visam 
E. Šneidera laukumam.

  Nolēma iznomāt telpu Lejas ielā 10, Pāvilostā, Pāvilostas novadā Ingai Vītolai uz 10 gadiem ārst
nieciskās masāžas veikšanai. Noteica nomas maksu 1.18  EUR  plus pievienotās vērtības nodoklis par 
1 m2 mēnesī. Papildus nomas maksai uzdeva nomniekam maksāt arī maksu elektroenerģiju, sauso sa
dzīves atkritumu izvešanu un nekustamā īpašuma nodokli.

  Piekrita nekustamā īpašuma „Plāteri” Sakas pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanai  divos  atseviš
ķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai  zemes vienībai  piešķirt nosaukumu „Upesplāteri”,  
Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 10,3 ha noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

  No Pāvilostas ostas valdes sastāva izslēdza uzņēmēju pārstāvi Ernestu Blaževiču ar lēmuma pie
ņemšanas brīdi. Uzdeva Pāvilostas ostas pārvaldes pārvaldniekam Ronaldam Griškēvičam 15 dienu 
laikā no lēmuma pieņemšanas brīža sniegt ziņas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam par 
izmaiņām valsts amatpersonu sastāvā.

  Anulēja vienas personas deklarēto dzīvesvietu Pāvilostā.
  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par ielu uzturēšanas un 

lietošanas kārtību Pāvilostas pilsētā” projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to paraks
tīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi
nistrijai. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņemšanas, nolēma  publicēt informatīvajā 
izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, izlikt redzamā vietā paš
valdības ēkā un pagasta pārvaldē. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2016. gada  15. jūnijā.

  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Pāvilostas novadā” projektu. Sais
tošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nolēma 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Saistošos noteikumus pēc ministrijas at
zinuma saņemšanas nolēma publicēt informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”, pašvaldības 
mājaslapā www.pavilosta.lv, izlikt redzamā vietā pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. Nolēma rakst
veidā informēt nodokļu maksātājus, kuriem tiks piemērota paaugstinātā nodokļa likme līdz 2016. gada 
1. septembrim. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī.

  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa prog
rammu 2016.–2018. gadam. Noteica, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieeja
mam finansējumam kārtējam gadam. Kontroli par lēmuma izpildi uzdeva Pāvilostas novada pašvaldī
bas izpilddirektoram Alfrēdam Magonem.

  Apstiprināja makšķerēšanas sacensību „Cope Pāvilostā” nolikumu.
  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Ploce”, Ploce, Vērgales pagasts, 

Pāvilostas novads, zemes vienībai. Apstiprināja darba uzdevumu.
  Atļāva savienot Uldim Reimanim Pāvilostas ostas valdes locekļa amatu ar Satiksmes ministrijas 

valsts sekretāra vietnieka amatu un uzņēmuma līguma pienākumu pildīšanu VAS „Latvijas Jūras admi
nistrācija”.

  Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  Ostmalas iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas nov., 
zemes vienības daļai platībā 200 m2 no valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, uguns
dzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve, NĪLM kods 0906 uz pārējo 
sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, NĪLM kods 0908.

  Atbalstīja Pāvilostas ostas pārvaldes pārvaldīto nekustamo īpašumu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumu termiņu pagarināšanu uz laiku līdz 15.08.2016.

  Ar 28.04.2016. nolēma izbeigt nomas līgumu „Deltas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, zemes 
vienībai platībā 2,7 ha. Uzdeva nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli, kas uz 28.04.2016. sastāda 
8,08 EUR plus nokavējuma nauda un nomas maksa.

  Apstiprināja kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā „PAGASTA MEŽI”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads izsoles protokolu un izsoles rezultātus. Nolēma slēgt kustamās mantas – cirsmas ne
kustamajā īpašumā „PAGASTA MEŽI”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads pirkuma līgumu ar z/s „Liep
lejas”.

  Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma Dzintaru iela 99–5, Pāvilosta, Pāvilostas novads īpaš
nieka z/s „Kalna Mežmaļi” nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziņu vēr
šot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu, parāds uz 
28.04.2016.  –  EUR 3,81.

  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Pā
vilostas novada pašvaldības 2014. gada saistošajos noteikumos Nr. 12 „Pāvilostas novada administra
tīvās atbildības noteikumi”” projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā nolēma nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņemšanas nolēma publicēt informatīvajā izdevumā 
„Pāvilostas Novada Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv,  izlikt redzamā vietā pašvaldības 
ēkā un pagasta pārvaldē.

  Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora Alfrēda Magones ziņojumu par adminis
trācijas un iestāžu darbu.

Informāciju apkopoja 
Vita Braže un Marita Kurčanova 

Nākamās komiteju sēdes notiks 2016. gada 19. maijā. 
Nākamā domes sēde plānota 2016. gada 26. maijā Vērgales pagasta pārvaldē.
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    NOTIKUMI

Aprīlī pašvaldības policija veica šādus darbus: 
 ªPie Sakas upes kādam makšķerniekam makšķerējot palicis 

slikti ar veselību. Nekavējoties izsaukta neatliekamās medicīniskās 
palīdzības brigāde. Palīdzēts mediķiem nogādāt cietušo uz Liepājas 
reģionālo slimnīcu.

 ªSaņemts izsaukums par nakts miera traucēšanu Sakas ielā, 
Pāvilostā. Notikuma vietā informācija apstiprinājusies un vainīgai 
personai uzlikts naudas sods 100,00 EUR apmērā. 

 ªKonstatēts, ka 7. aprīlī apzagtas mehāniskas darbnīcas „Min
dītēs”, Sakas pagastā. Par notikušo tika informēta Valsts policija. 
Turpinās kopēja lietas izmeklēšana un vainīgo personu meklēšana.

 ªPāvilostā, Viļņu ielā dzīvojamai mājai izsisti logi. Notiek vainī
go personu noskaidrošana.

 ªViens autovadītājs sodīts ar 40,00 EUR lielu naudas sodu par 
nepareizu apstāšanos Dzintaru ielā, Pāvilostā.

 ªSakas pagastā, Ulmalē dega divi šķūņi. Izsaukti ugunsdzēsēji, 
informēta Valsts policija, vainīgā persona noskaidrota.

 ªPēc Valsts policijas informācijas Pāvilostā tika aizturēta mek
lēšanā esošā persona.

 ªAkmeņragā apsekota negadījumā cietusi automašīna. Auto
mašīna meklēšanā nav reģistrēta, automašīnas saimnieks negadīju
ma laikā atradās uz vietas. Par notikumu informēta Valsts policija.

 ªVeiktas vairākas patrulēšanas pa novadu. Pārkāpumi nav kon
statēti.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas 
priekšnieks Aleksandrs Urtāns

2016. gada aprīlī

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Aprīļa mēnesī piešķirts 17 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 

4  ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 5 ģimenēm piešķirts mazno
drošinātās ģimenes statuss, 2 personām piešķirts vienreizējs pa
balsts veselības aprūpei, 6 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 
2 ģimenēm pabalsts jaundzimušo aprūpei, 1 ģimenes 1 bērnam 
piešķirts atvieglojums  ēdināšanai izglītības iestādēs, 1 personai 
piešķirts asistenta pakalpojums, 1 personai piešķirts pabalsts ap
bedīšanas izdevumu segšanai, 1 personai atteikta dzīvokļa pabalsta 
piešķiršana, 1 persona atmaksājusi pašvaldības kasē pamatpabalstu 
par 1 mēnesi, 1 persona ievietota pansionātā.

INFORMĀCIJA
  Sakas Saieta namā humānās palīdzības istabā ir pieejami lie

totie apģērbi, apavi un aksesuāri. Interesenti var griezties pirmdie
nās, trešdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 15:00;

  Sociālā dienesta vadītāja būs atvaļinājumā no 20. līdz 27. mai
jam. Nepieciešamības gadījumā var griezties Sakā un Vērgalē.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM!
Šā gada 13.–15. maijā Zemessardzes Liepājas 44. kājnieku 

bataljonam ir plānotas militārās mācības „Mazais Zobens 2016”. 
Kopā šajās mācībās plānots, ka piedalīsies ap 190 zemessargi un 
karavīru. Mācības plānots organizēt Pāvilostas novada, Vērgales 
pagastā AM NBS Šķēdes militārā poligonā un Liepājas pilsētas 
Karostas teritorijā.

Mācību laikā plānots, ka zemessargi poligona teritorijā pie
lietos salūtmunīciju un imitācijas līdzekļus (dūmu granātas un 
sprāgstpaketes). Mācību dalībnieki, lai pārvietotos no vienas 
mācību vietas uz otru, izmantos koplietošanas ceļu maršrutā 
Liepājas robeža – Šķēdes poligons, kā arī plānota NBS Gaisa 
spēku helikoptera iesaiste, kurš periodiski pārlidos maršrutā 
Ūdenslīdēju skola (Liepāja, Atmodas bulvāris 1) – AM NBS Šķē
des poligons (Pāvilostas novads). Mācību laikā tiks nodrošināta 
kontrole, lai nepieļautu kaitējumu apkārtējai videi, ugunsdrošī
bas pasākumu ievērošana, kā arī tiks nodrošināta privātīpašuma 
neaizskaramība.

Komandieris, pulkvežleitnants Vilmārs Vecvagaris
Kontaktpersona:

Virsleitnants Raimonds Zaharevičs,
tel. 29159624, e-pasts: raimonds.zaharevics@mil.lv

AICINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM!
Lūgums nemest Pāvilostas kapsētas gružu konteinerā būvgružus, zemi, skujas, akmeņus un vecos ziedus! 
Pretējā gadījumā būsim spiesti konteineru noņemt!

Pašvaldības izpilddirektors

Akcija „Zvaigzne austrumos”
Šajā mēnesī sākas darbs pie akcijas „ZVAIGZNE AUSTRU

MOS” reklāmas kampaņas klipa radīšanas. Ir nepieciešama 
Tava palīdzība jau šodien!

2016. gada rudenī gribam organizēt jau trešo akciju 
„Zvaigzne austrumos” 6000 karā cietušo bērnu atbalstam. 
Akcijas galvenais informatīvais virzītājspēks ir mājas lapa un 
video. Esam centušies, lai tie ir interesanti, motivējoši, kvalita
tīvi. Pirmajā gadā „Zvaigzne austrumos” video saturu veidoja 
Latvijā atpazīstamu cilvēku aicinājums iesaistīties. Aizvadīta
jā gadā mērķis bija akcijā iesaistīt arī lietuviešus un igauņus, 
tāpēc Latvijas slavenību sacīto paskaidroja subtitri attiecīgi 
igauņu vai lietuviešu valodā. Taču tas neradīja pietiekami lielu 
rezonansi un atsaucību citās Baltijas valstīs, jo tas, redz, esot 
latviešu projekts. Mūsuprāt, ir laiks pamainīt video formātu.

PRIEKŠLIKUMS
Mūsu priekšlikums ir – kā akcijas centrālo video filmēt 

stāstu par divām ģimenēm. Par vienu ģimeni Baltijā, kas sa
gādā dāvaniņas, piepilda kastīti un nosūta uz Jordāniju, un 
par bēgļu ģimeni Jordānijā, kas saņem kastīti. Kastīti saņem 
konkrēts bērns – aiznes mājās, atver, priecājas, piedzīvo brī
numu. Līdz ar to aicinājumu uz akciju izteiktu nevis latviešu 
slavenības, bet tas nāktu tieši no bērniem kara darbības reģio
nā. Bērnu sacīto viņu dzimtajā valodā mums saprotamu darīs 
subtitri. Tā reklāmas video vienlīdz uzrunās gan latviešus, gan 
igauņus, gan lietuviešus piedalīties jaunajā akcijā „Zvaigzne 
austrumos”. Tas arī piešķirs tādu īstāku un atbilstošāku noska
ņu.

KAS FILMĒS?
„Zvaigzne austrumos” vienmēr cenšas sadarboties ar la

bākajiem. Manuprāt, arī šoreiz mums ir izdevies uzrunāt 
ļoti spējīgu komandu. Režisores Lindas Oltes vārds daudz 
paskaidrojumu neprasa, jo 2015. gadā viņai tika Nacionālā 
filmu festivāla „Lielais Kristaps” balva kategorijā „Labākais 
montāžas režisors” ar filmu „Mans tēvs baņķieris”. Šīs pašas 
filmas operators Aleksandrs Grebņevs ir gatavs filmēt akcijas 

„Zvaigzne austrumos” video. Viņiem palīdzēs skaņas speciā
lists Valters Krūzkops.

BUDŽETS 
Kopējais budžets gatavam video ir 5542 eiro. Tas sevī ietver 

3 cilvēku darbu un nodokļus, kameru, objektīvu u. c. inventāra 
īri, 3 Jordānijas vīzas, gulēšanu, ēšanu, transportu Jordānijā, ap
drošināšanu, video montāžu, subtitru montāžu.

KO TU VARI DARĪT?
Mūsu rīcībā nav nedz valsts dotāciju, nedz arī Eirofondu, 

kas nodrošinātu mūsu darbu. Ja 1000 cilvēki ziedos 5 eiro vai 
arī 100 cilvēki ziedos 50 eiro, tad viss izdosies. Neviens de
vums nav par mazu! Lūdzu, dod savu ieguldījumu nākamās 
kampaņas sagatavošanā! Neapēd vienreiz picu vai neaizej uz 
kino, bet ļauj tapt video, kas mudinās daudzus iepriecināt karā 
cietušos bērnus. Ja atbalsti šo ideju, tad rīkojies tagad. Bez Te
vis mēs neiztiksim!

Ar cieņu – Pēteris Eisāns, „Zvaigzne austrumos” vadītājs
P.S. Kā ziedojuma mērķi norādi: „ZVAIGZNE AUSTRU

MOS” VIDEO. Mēs gribētu visu summu savākt līdz 15. mai
jam, taču ar atbalstu, lūdzu, nevilcinies, jo mums nepiecie
šams nopirkt aviobiļetes jau aprīlī.

Vairāk par akciju lasi mājas lapā 
www.zvaigzneaustrumos.lv

REKVIZĪTI:
Biedrība „Baltic Global Initiative” 
Reģ. Nr. 40008229858. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV1011
Tālr. +371 27799666, info@zvaigzneaustrumos.lv
www.zvaigzneaustrumos.lv

Konti ziedojumiem:
A/S SEB Banka SWIFT:
UNLALV2X LV28UNLA0050022612987
A/S Swedbank SWIFT:
HABALV22 LV19HABA0551039231616
Kā ziedojuma mērķi norādi:
„ZVAIGZNE AUSTRUMOS” VIDEO.

Grīņu dabas rezervātam – 80!
Pirms 80 gadiem, 1936. gadā, tika dibināts Grīņu dabas 

rezervāts*. Tas ir viens no četriem mūsu valsts rezervātiem 
un otrais vecākais Latvijā aiz Moricsalas rezervāta, kas izvei
dots pirms 104 gadiem. 

Pasargāt unikālo, neparasti askētisko dabu Piejūras 
zemienē Rietumlatvijā starp Saku un Vērgali ar virsājiem un 
Eiropas mērogā reto grīņa sārteni, ierosināja tā laika dabas 
pētnieki. Sakā Latvijas pirmās brīvvalsts laikā notika aktīva 
saimnieciskā darbība, jo uz mazapdzīvoto pagastu pārcēlās 
ģimenes no Latgales, kurām šeit iedalīja jaunsaimniecības. 
Virsājus nodedzināja, saraka grāvjus, cēla ēkas, sēja labību. 
Ierosinājums vēl nepārveidoto grīni, kur sastopami unikāli, 
reti augi, ņemt valsts aizsardzībā kā dabas rezervātu, nāca 
pēdējā brīdī. Jaundibinātā rezervāta platība bija 700 hektāri. 

Grīnis, virsājs un sārtene
Vārds „grīnis” Sakas pusē nozīmē ieplakas mežos starp 

uzkalniem jeb kalvām, kas pavasaros un rudeņos applūst, 
bet vasarās izkalst, tāpēc viegli izceļas ugunsgrēki. Mežkop
ji šo lokāli lietoto vārdu iekļāvuši savā profesionālajā ter
minoloģijā un par grīni sauc nabadzīgu, slapju meža aug
šanas apstākļu tipu ar plānu kūdras slāni, kaļķainu augsni 
un saknes necaurlaidīgu rūsakmeni pārdesmit centimetru 
dziļumā, kura veidošanos veicinājuši regulārie degumi. Šādi 
apstākļi un tajā augošās augu sugas ir visai reti sastopamas. 
Nabadzīgais grīnis, kur aug retas priedes un bērzi, mijas ar 
Rietumeiropas tipa virsājiem (vāciski – haide). Latvija ir to 
izplatības tālākais ziemeļu punkts. Šādās vietās aug augu 
valsts retums – grīņa sārtene. Tas ir ēriku dzimtas sīkkrūms, 
10 līdz 40 centimetri augsts, vasaras vidū uzzied sārtiem zie
diņiem, kas zaru galos sakārtoti čemuros. Arī purvmirte jeb 
balzāmkārkliņš, sīpoliņu donis, bezdelīgactiņa un citi, ko
pumā 33 reti augi labi jūtas Grīņu rezervātā.  Padomju gados 
virsājus apstādīja ar priežu mežu.

Kultūras mantojums
Cilvēki no Latgales reģiona ienesa Grīņos savdabīgus ak

centus māju būvēšanas tradīcijā, reliģijā. Guļbūves, kokgrie
zumiem rotātas logu aplodas vēl saglabājušās mežu ielo kos, 

kaut nereti mājas vairs nav apdzīvotas. Mēģinājums nodar
boties ar tradicionālu lauksaimniecību Grīņos beidzās ar 
neveiksmi, jo dabas apstākļi to neļāva. Lielākā daļa latgaļu 
pieņēma valsts piedāvājumu pārcelties uz citurieni, taču tad 
jau bija klāt lielie pārmaiņu laiki – padomju okupācija un 
karš. Līdz deviņdesmitajiem gadiem Grīņos vēl stāvēja Sa
kas katoļu draudzes dievnams – guļbūve. Tagad šī ēka jau 
pārdesmit gadu kalpo Kolkas katoļiem.

Arī dzelzceļa līnija Ventspils – Liepāja, kas šķērsoja rezer
vātu, ir palikusi pagātnē, vien sliežu ceļa uzbērums atgādina 
laikus, kad no lokomotīves vai pasažieru izmestiem izsmē
ķiem mēdza degt Grīņu meži. Meža ugunsgrēki palikuši 
meža sargu atmiņās un novada aprakstos kopš 1915. gada, 
tie atkārtojušies aptuveni ik desmitgadi. 

Uguns – sārtenes „draugs”
Cilvēkuprāt uguns mežā ir liels posts, taču grīņa sārtenei 

uguns ir „draugs”. Tā nespēj konkurēt ar citiem meža zem
sedzes augiem, kas sazeļ rūpīgi no uguns sargātā mežā. Lai 
sārtenes dzīvotni saglabātu, nepieciešama zemsedzes kon
trolēta, plānveida dedzināšana, kuru dabas pētnieki ieteiku
ši, balstoties uz citu valstu pieredzi aizsargājamās teritorijās 
līdzīgos apstākļos. 

Svētki
Dabas aizsardzības pārvalde plānojusi vairākus pasāku

mus, lai atzīmētu Grīņu dabas rezervāta jubileju. Maija vidū 
Latvijas Dabas muzejā atklāsim fotoizstādi par Grīņu dabu, 
personībām, vēsturi. Pāvilostas novada skolām piedāvājam 
mācību ekskursijas pa rezervātu vēl šajā mācību gadā. Sa
vukārt jūlija sākumā notiks jubilejas svinēšanas pasākums 
ar došanos dabā pieredzējuša dabas eksperta, muzicēšanu, 
spēlēm un citām aktivitātēm dabas mīļotājiem. 

________________
*Dabas rezervāts ir cilvēka darbības neskarta vai maz pārveidota teri-

torija, kurā nodrošināta dabisko procesu netraucēta attīstība, lai aizsargātu 
un izpētītu retas vai tipiskas ekosistēmas.

Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes 

Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa

Pašvaldība aprīļa mēnesī atteicās no pirmpirkuma 
tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:

1. „Mālkrasti”, Sakas pagastā 3.92 ha platībā
2. „Prūši”, Sakas pagastā 5.2 ha platībā
3. Parka iela 27, Pāvilostā 1417 m2 platībā
4. „Jaunavoti”, Vērgales pagastā 3.45 ha platībā
5. „Avoti”, Vērgales pagastā 3.0 ha platībā
6. „Aizvēji”, Sakas pagastā 1.46 ha platībā

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
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„Kustības misija”

Pasākums tika plānots un organizēts Pāvilostas novada 
jauniešiem ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu izpratni par 
migrācijas un bēgļu jautājumiem, kā arī  veicināt izpratni par 
kultūru daudzveidību. 

Pasākuma laikā tika apskatītas trīs dažāda rakstura 
filmas no atšķirīgiem skatu punktiem. Bērni un jaunieši 
iepazinās ar bēgļu/migrācijas jautājumiem caur jauniešiem 
saprotamu kanālu (filmu) un jauniešiem radās savs viedoklis 
par migrācijas un bēgļu jautājumiem, kurš tika izrunāts 
diskusijās pēc filmas. Pasākumā piedalījās, filmas skatījās un 
diskutēja bērni un jaunieši.

Paldies Annas Lindes fondam par iespēju īstenot filmu 
vakaru ar diskusiju par filmu saturu un migrācijas/bēgļu 
jautājumu aktualitātēm sabiedrībā.

Pasākuma laikā gūtās atziņas:
•	 Mēs baidāmies no situācijas, kas var rasties, pieļaujot 

bēgļu izmitināšanu Latvijā.
•	 Baidoties no situācijas, kura pašreiz norisinās bēgļu 

dzimtajās mājās, viņi reizēm neapdomīgi dodas labākas dzī
ves meklējumos.

•	 Cik bieži mēs nenovērtējam to, kas mums ir dots un, 
kas mums pieder!

•	 Mēs varam būt pateicīgi par savu ģimeni, darbu un 
ēdienu, kuru varam likt galdā.

Projekta koordinatore
Sintija Spriņģe

Biedrība „No idejas līdz attīstībai”

Papildus informācija par projektu un Annas Lindes 
fondu

Projektu finansiāli atbalsta „Annas Lindes fonds starpkul

tūru dialogam”, kas dibināts 2005. gadā ar mērķi sniegt cilvē
kiem iespēju strādāt kopā, lai veicinātu starpkultūru dialogu 
un izveidotu EuroMed reģionu par telpu, kurā valda sadarbī
ba, mobilitāte un miers.

Annas Lindes fonds apvieno aptuveni 4000 organizācijas 
no 43 valstīm. Tajā darbojas gan nevalstiskās organizācijas, 
gan universitātes, asociācijas, sabiedriskās iestādes, bezpeļ
ņas organizācijas, pašvaldības un uzņēmumi. Veicinot starp
kultūru dialogu Annas Lindes fonds atbalsta iniciatīvas starp 
EuroMed valstīm kultūras, zinātnes un sociālajā jomā, veici
na labāku saprašanos starp cilvēkiem, reliģijām un ticībām, 
cenšas izskaust stereotipus, ksenofobiju un rasismu un aiz
stāv cilvēktiesības un demokrātiju.

Kopš 2008. gada Annas Lindes fonda Latvijas biedrorga
nizāciju tīklu koordinē Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra. Informācija par programmu 

                                            http://www.annaslindesfonds.lv/

NOTIKUŠĀS AKTIVITĀTES 
„JAUNIEŠU ISTABĀ” 

PĀVILOSTĀ
  4. aprīļa vakarā Pāvilostā ieradās Eiropas Brīvprātīgā darba veicējs Jordi Bellver Sanchis no Spāni

jas, kurš veiks brīvprātīgo darbu Pāvilostas novadā līdz 2017. gada aprīlim.
  No 8.–12. aprīlim brīvprātīgais Jordi kopā ar savu mentoru Terēzi Cābeli piedalījās „Brīvprātīgo 

iebraukšanas apmācībās” Rīgā.
  15. aprīlī  brīvprātīgais Jordi un JLS Sintija viesojās Pāvilostas vidusskolā un kopā ar 6. un 7. klases 

skolēniem un angļu valodas skolotāju Ilzi Ozoliņu iepazinās, darbojās kopīgās aktivitātēs un uzzināja 
vairāk informācijas par Eiropas Brīvprātīgo darbu un citām ERASMUS+ programmas iespējām.

  21. aprīlī Jordi un Sintija kopā ar Pāvilostas kultūras nama un Tūrisma informācijas centra dar
biniekiem un Pāvilostas vidusskolas skolēniem 
piedalījās Lielās Talkas sakopšanas darbos 
Upesmuižas parkā.

  22. aprīlī „Jauniešu istabā”, Jordi vadīja 
radošo nodarbību „Izgatavo savu piezīmju grā
matiņu!” bērniem un jauniešiem.

  28. aprīlī notika pirmā Pāvilostas pilsētas 
svētku organizatoru tikšanās, kurā tikās jaunie
ši, kuri darbojas kā brīvprātīgie pilsētas svētku 
organizatori.

•	 Maija piektdienās „Jauniešu istabā” no
tiks dažādas „Do It Yourself ” jeb „Dari Pats” 
radošās aktivitātes.

•	 Maijā „Jauniešu istabā” būs iespēja ap
meklēt bezmaksas spāņu valodas apmācības, 
kuras vadīs Brīvprātīgais Jordi. Vairāk infor
mācijas: 
Sintija Spriņģe, mob. 29377458, 
sintija.springe@pavilosta.lv, www.nila.lv

ERASMUS+, NVO „No idejas līdz attīstībai”,  
līguma nr. 2015-3-LV02-KA105-000956. Šis projekts tika 

finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija  
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar 

uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas 
jebkuru iespējamo izlietojumu.

Pāvilostas novada pašvaldība informē, 
ka Valsts meža dienests ar 2016. gada 2. maiju 
ir noteicis meža ugunsnedrošā laika posma 
sākumu visā valsts teritorijā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.  82 
„Ugunsdrošības noteikumi” 34. punktu, meža ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:

1. kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj 
uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;

2. atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un 
gruzdēšana pilnīgi beigusies;

3. nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērko-
ciņus, izsmēķus un citus priekšmetus;

4. veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, 
izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;

5. medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes 
un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;

6. braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, 
izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegša-
nai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;

7. ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus 
mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;

8. bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta biroju (mežniecību) veikt jebkuru dedzi-
nāšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.
Meža ugunsnedrošajā laika posmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts 

meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.
Papildus minētajam, saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.1 pantu 

meža īpašniekam (valdītāj am) ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības prasību ievēro
šanu mežā, kā arī pēc Valsts meža dienesta amatpersonu pieprasījuma veikt meža uguns
grēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

MEŽA DEGŠANAS GADĪJUMĀ, LŪDZAM ZVANĪT:
Pāvilostā un Sakas pagastā pa tel. 27860817
Vērgales pagastā pa tel. 29363966
Mežaines apgaitas mežzinei Rutai Jaunzemei pa tel. 28357613
Labraga apgaitas mežzinim Ainaram Ansonam pa tel. 29484564
Akmeņraga apgaitas mežzinim Aldim Ansonam pa tel. 26379791
Apriķu apgaitas mežzinim Aigaram Vasiļčikam pa tel. 26306646
Vērgales apgaitas mežzinim Arturam Brikmanim pa tel. 26173126 
vai VUGD pa tālruni 112.

Starptautiskā Zilā karoga (ZK) žūrija ir izvērtējusi 
un apstiprinājusi pretendentus Zilā karoga saņemšanai 
2016. gada sezonā. 

Ar Zilo karogu Latvijā šogad ir apbalvota Engures Abrag
ciema peldvieta, Daugavpils Stropu ezera peldvieta, Dau
gavpils peldvieta „Stropu vilnis”, Jēkabpils Radžu peldvieta, 

Bulduru, Dzintaru, Majoru, Dubultu un Jaunķe
meru peldvietas Jūrmalā, Kuldīgas Mārtiņsalas 
peldvieta, Beberliņu peldvietu, Dienvidrietumu 
peldvieta un Pludmale pie sta  diona Liepājā, 
Limbažu Lielezera peldvieta, Rīgas Vakarbuļ
ļu peldvieta, Saulkrastu Centra peldvieta un 
Ventspils pilsētas peldvieta. No jahtu ostām 
Zilo karogu saņems Liepājas jahtu centrs un 
Pāvilostas Marina.

Starptautiskā žūrija izvērtējot pieteikumus, 
uzsvērusi vides izglītības aktivitāšu nozīmi 
dabas aizsardzības mērķu popularizēšanai Zilā 
karoga programmas ietvaros. ZK pašvaldībās 
kopumā programmas ietvaros šogad tiek plānoti 
62  dažādi pasākumi – apkārtnes sakopšanai, 
dabas izzināšanai, sabiedrības informēšanai 
par vides saglabāšanu caur konkursiem, semi

nāriem, ekskursijām, un citām aktivitātēm, iesaistot skolu 
jauniešus, vietējos iedzīvotājus un peldvietu apmeklētājus. 
Tāpat arī šogad, apvienojot visas Zilā karoga kustībā 
iesaistītās pašvaldības, jau piekto gadu norisināsies arī Vides 
izglītības fonda kampaņa Mana Jūra.

Zilais karogs ir pasaules populārākais tūrisma ekosertifi
kāts, kas ir plaši atpazīts gan iedzīvotāju, gan pašvaldību un 
vides institūciju vidū. Kritēriju ieviešana nodrošina pilnvēr
tīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti 
vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, 
un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un 
bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, tādējādi garantējot 
drošu atpūtu tīrā vidē. Zilo karogu Latvijā piešķir Vides izglī
tības fonds (VIF), kas ir dibināts ar mērķi veicināt ilgtspējīgu 
attīstību ar vides izglītības palīdzību. VIF pamataktivitātes 
ir saistītas ar pasaules vadošās vides izglītības organizācijas 
Foundation for Environmental Education (FEE Internatio
nal) programmu īstenošanu Latvijā.

Latvijas vides aizsardzības fonds

Zilais karogs šogad plīvos 17 Latvijas peldvietās un 2 jahtu ostās
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LATVIJAS 100. DZIMŠANAS DIENU SAGAIDOT
Latvija ir ceļā uz savu simto dzimšanas dienu. Par to daudz runā un domā, kā godam šos svētkus 

sagaidīt un svinēt. 
Valsts līmenī plānoti nacionālās nozīmes pasākumu kopums jeb lielnotikumi, ko koordinēs un vadīs 

Kultūras ministrija. Tajā pašā laikā ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts ar savām iniciatīvām, labiem dar
biem, idejām piedalīties. Latvijas valsts simtgades svinēšana ilgs piecus gadus, no 2017.–2021. gadam. 
Simtgades svētku mērķis ir nozīmīgs – valsts gribas un piederības sajūtas stiprināšana ikvienam Latvijas 
iedzīvotājam.

Latvijas  valsts simtgades svinību programmā ir iezīmēti galvenie virzieni. Pirmais svētku program
mas virziens saistīts ar aicinājumu atcerēties, kas ir mūsu valsts dibinātāji, kas ir mūsu senči. Otrais 
virziens – Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi. Tas veltīts trīs laika dimensijām – pagātnei, tagadnei 
un nākotnei, aicinot atskatīties uz Latvijas valsts tapšanas ceļiem. Trešais virziens – Latvijas draugi un 
kaimiņi, bet ceturtais programmas virziens ir Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana. Svinību sagata
vošanas darbu pabeigšana ved uz piekto programmas virzienu – dzimšanas dienu svinēšanu un dāvanu 
pasniegšanu.

Jāpiebilst, ka 2018. gadā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam notiks arī vieni no lielākajiem un skaistākajiem 
latviešu svētkiem – XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kuros noteikti arī piedalīsies 
mūsu novada pašdarbības kolektīvi.

Simtgades svinību ietvaros  domāsim par savu dzimšanas dienu, par sevi kā būtisku valsts daļu, kā arī 
par savu ieguldījumu simtgadei. Mēs katrs svinam savu jubileju un kopīgi veidosim vienu lielu Latvijas 
dzimšanas dienu!

Silvija Leja, metodiķe izglītības un kultūras jomā

Novadā darbojas brīvprātīgā darba veicējs!
No šā gada 1. aprīļa līdz 2017. gada 1. aprīlim Pāvilostā 

tiek realizēts ERASMUS+ programmas Eiropas Brīvprātīgā 
Darba projekts. Šajā laika periodā Eiropas brīvprātīgais Jordi 
Bellver Sanchis (Spānija) veiks brīvprātīgo darbu „Jauniešu is-
tabā” Pāvilostā, Stadiona ielā 6. Projektu realizē biedrība „No 
idejas līdz attīstībai”, projekta koordinatore Sintija Spriņģe 
(Sīkāka informācija par projekta norisi – Sintija Spriņģe, mob. 
29377458, sintija.springe@inbox.lv.

Projekta mērķis ir attīstīt projektā iesaistīto jauniešu zināša
nas un veicināt viņu  personisko attīstību, kas noderētu jauniešu 
turpmākajā dzīvē. 

Projekta uzdevumi:
1) Iepazīstināt Pāvilostas novada jauniešus ar brīvprātīgā 

darba pozitīvo ietekmi uz jauniešu dzīvi;
2) Iepazīstināt brīvprātīgo ar Latvijas kultūru, tradīcijām un 

latviešu valodu;
3) Veicināt projektā iesaistīto jauniešu aktīvu līdzdalību gan 

projektā, gan vietējā sabiedrībā arī pēc projekta;
4) Veicināt starpkultūru dialogu starp projektā iesaistītajiem 

jauniešiem, projekta partneriem un Pāvilostas novada sabied
rību;

5) Veicināt projektā iesaistīto jauniešu radošumu, iniciatīvu 
un vēlmi iesaistīties;

6) Uzlabot uzņēmējorganizācijas darbības kvalitāti, vairojot 
gan sadarbības tīklu, gan pieredzi un kompetences.

Projekta mērķis un uzdevumi atbilst programmas mērķiem, 
jo:

– tiks vairotas jauniešu zināšanas,   prasmes   un attieksmes 
(starpkultūru izglītība, valodu apmācība, neformālā izglītība, 
izpratnes par EVS vairošana, kā arī kopēju sadarbības iespēju 
veicināšana);

– tiks vairota jauniešu aktivitāte, radošums un iniciatīva (tas 
attiecas gan uz brīvprātīgo, gan arī uz vietējiem jauniešiem, jo 
projektā visi tiks iesaistīti projekta aktivitātēs, liekot uzsvaru uz 
iniciatīvu, viņu idejām un skatījumu; Projekta laikā tiks domā
tas nākotnes sadarbības formas un, iespējams, sagatavoti jauni 
projekti).

– tiks vairota uzņēmējorganizācijas un nosūtītājorganizāciju 
starpkultūru aktivitāte, kas vairos gan šo organizāciju zināšanas, 
prasmes un pieredzi, gan arī pievilcību jauniešu vidū; jo īpaši 
organizācijām ārpus lielajām pilsētām svarīgi ir parādīt, ka norit 
kvalitatīvas un jauniešus interesējošas aktivitātes.

– tiks vairota sadarbība jaunatnes jomā, kā arī popularizēts 
neformālās apmācības metodes jauniešu izglītībā.

Ar šo projektu vēlamies risināt nomalēs dzīvojošo jauniešu 
zināšanu un prasmju atšķirību no lielajās pilsētās dzīvojošo jau
niešu zināšanām un prasmēm, veicinot Pāvilostas novada jau
niešu zināšanas, prasmes un personisko attīstību, kas noderētu 
jauniešu turpmākajā dzīvē. Bieži vien Pāvilostas jaunieši baidās 
no starptautiskās pieredzes limitēto zināšanu un ierobežotās 
informācijas plūsmas dēļ.   Piemēram, Rīgā dzīvojošajiem jau
niešiem ir lielāka iespēja sastapties ar brīvprātīgajiem Latvijā, 
kā arī uzzināt par EVS praktiski (citu pieredzes stāsti, vairāk 
organizāciju, kas ar to nodarbojas, vairāk paziņu lokā esošie, 
kas kādreiz ņēmuši dalību EVS utt.). Biedrība uzskata, ka tieši 
starptautiska pieredze, redzesloka paplašināšana un starpkultū
ru mācīšanās ir vērtīgs jaunieša dzīves resurss un nepieciešams 
jauniešus motivēt to izmantot. Nomalēs dzīvojošs jaunietis retāk 
būs tas, kurš pats meklēs brīvprātīgā darba iespējas ārvalstīs EVS 
projektu ietva ros, jo ir nezināšanas izraisītas bailes un ļoti maza 
saskar sme ar iespējām, kā arī tas, kā šis jaunietis tās var izman
tot. Esam arī saskārušies ar to, ka jaunieši neizprot elektroniski 
pieejamo informāciju pareizi, no kā secinām, ka Pāvilostas no
vada jaunietim nepieciešams atbalsts no biedrības puses. Ar šo 

projektu vēlamies jauniešiem parādīt praktiski EVS, kā arī iepa
zīstināt ar praktisko informāciju, lai attiecīgi pēc šī projekta arī 
citi jaunieši vēlētos izmantot šo iespēju.

Ar šo projektu vēlamies rast iespēju jauniešiem no vietējās 
sabiedrības iesaistīties, tādējādi vairojot ne vien līdzdalību, bet 
motivējot arī uz iniciatīvu, kas lauku apvidos nereti ir krietni 
zemāka nekā tā ir lielākās pilsētās.

Tāpat ar šo projektu vēlamies jauniešus izglītot starpkultūru 
jomā, kas būs lieliska iespēja, ņemot vērā to, ka Pāvilostas no
vadā ir limitētas iespējas ārpusskolas izglītībai un nav nevienas 
iespējas, bez biedrības aktivitātēm, neformālai izglītībai.

Brīvprātīgā esamība Pāvilostas pilsētā uzskatāma arī kā pie
nesums vietējai sabiedrībai, parādot, ka starpkultūru sadarbība 
un izglītība ir kas tāds, kurā var iesaistīties ikviens. Turklāt, sva
rīgi, ka arī jauniešu vecāki saskata starpkultūru izglītībai per
spektīvu. Un tas, ka kādas citas valsts pilsonis ir atbraucis un 
iepazīstina ar savu kultūru, kā arī cenšas iedzīvoties vietējā sa
biedrībā, ir laba starpkultūru vizuāla un praktiska parādība.

Šī EVS projekta laikā brīvprātīgais attīstīs šādas kompetences:
1. Apgūs Latvijas kultūras pamatus un mācīsies šajā kultūrā 

dzīvot, strādāt, komunicēt ar sabiedrību, rast draugus. Tas vairos 
starpkultūru izpratni, vairos pašizpausmes iespējas, brīvprātīgā 
iniciatīvu. Šie mācīšanas rezultāti tiks sasniegti gan veicot brīv
prātīgo darbu (dalība biedrības aktivitātēs, nodarbībās un pro
jektos; vadot pasākumus; komunicējot ar biedrības sadarbības 
partneriem/biedriem un citiem, kā arī sadarbojoties ar viņiem), 
gan ārpus darba (sadzīvē, kultūras pasākumi).

2. Starpkultūru dialogs un  tā vērtības – brīvprātīgais apjautīs 
kultūras atšķirības, saskatīs to vērtības un mācīsies tās izmantot 
turpmākās sadarbības veicināšanās starp šī projekta organizāci
jām vai citām organizācijām. Projekta laikā brīvprātīgajam būs 
iespēja iepazīt arī Erasmus+ projektu iespējas un, iespējams, 
iniciēt turpmāko sadarbības iespēju projektus. Tas vairos starp
kultūru izpratni, arī izpratni par ES projektiem un, uzlabos sveš
valodu prasmi un vairos motivāciju piedalīties un darboties, kā 
arī iniciatīvu (brīvprātīgajam būs iespēja radīt jaunas projekta 
idejas un sadarbības formas savas kompetences ietvaros).

3. Valodu zināšanas – brīvprātīgais pārsvarā komunicēs an
gļu valodā, tomēr, pateicoties latviešu valodas un kultūras apmā
cībai, mācīsies arī latviešu valodu. Brīvprātīgajam savas nodar
bības ietvaros būs iespēja iepazīstināt ar savu valodu, kās arī būs 
vērtīga mācību stunda, jo nāksies izmantot dažādas apmācību 
metodes (neformālās izglītības metodes). Tiks uzlabotas svešva
lodu zināšanas, mācīšanās prasmes (apgūt svešu valodu ir liels 
izaicinājums brīvprātīgajam), tiks uzlabotas komunikācijas un 

sadarbības prasmes. Svešvalodu brīvprātīgais izmantos gan strā
dājot, gan arī brīvajā laikā komunicējot ar draugiem un vietējo 
sabiedrību (piemēram, veikalā un uz ielas).

4. Iniciatīva – tā kā šis EVS projekts dos iespēju brīvprātīga
jam darboties dažādās Jauniešu centra aktivitātēs, kā arī iniciēt 
jaunas idejas (brīvprātīgais piedalīsies ideju ģenerēšanas sesijās 
biedrībā un rosināsim uz jaunām idejām arī brīvprātīgo), kas 
būs vērtīga mācīšanās pieredze un iespēju paplašināšanas jau
nietim, jo iniciatīva ir vērtīgs jaunieša resurss un kompetence, 
ko nemitīgi attīstīt. Iniciatīvas vairošana noteikti jaunietim pa
vērs lielākas karjeras iespējas pēc EVS, jo iniciatīva tiek uzskatī
ta par vērtīgu darbinieka iezīmi, kuru augsti vērtē darba devēji 
dažādās darbības sfērās.

5. Radošums – EVS projektā būs radošās aktivitātes (ieras
tās biedrības aktivitāte – rokdarbi, kulinārija, foto sesijas un arī 
jaunas aktivitātes dažādu projektu un iniciatīvu ietvaros), kā 
arī brīvprātīgajam būs iespēja radoši pieiet gan savu nodarbī
bu organizēšanā, gan arī citās aktivitātēs. Brīvprātīgais ir radošs 
jaunietis un labprāt savas radošās idejas pielietotu EVS laikā un 
rastu jaunas radošas atklāsmes citā kultūrā. Tas vairos jaunieša 
pašizpausmi, iniciatīvu un uzņēmību.

6. Uzņēmīgums – brīvprātīgam (iespēju robežās jeb tiktāl, 
kamēr tas neuzliek pārāk lielu atbildību) būs iespēja patstāvī
gi veikt dažādus pienākumus un aktivitātes – tostarp organizēt 
biedrības ikdienas darbu kopā ar biedrības darba komandu 
(projektu rakstīšana, īstenošana, pārstāvēt biedrību vietējās sa
biedrības aktivitātēs, organizēt jauniešu vakarus u.c.). Tas vairos 
jaunieša motivāciju, uzņēmību un pašvērtējumu un arī jaunieša 
spēju labāk iekļauties darba tirgū pēc EVS.

7. Matemātiskās zināšanas – brīvprātīgais mācīsies pats se
kot līdzi savam budžetam, kā arī plānot naudas resursus arī ci
tām aktivitātēm. Jauniešu centrā turpat visām aktivitātēm tiek 
plānots laiks, resursi (finanses, cilvēkresursi, materiāltehniskie 
resursi), tāpēc arī brīvprātīgais iesaistīsies šajos aprēķinos un to 
administrēšanā, kā arī izpildē. Tas vairos jaunieša uzņēmību un 
atbildības sajūtu, tādējādi vairojot brīvprātīgo konkurētspēju 
darba tirgū.

8. Sociālās prasmes – brīvprātīgais attīstīs spēju komunicēt, 
pie tam svešā vidē un ar svešiem cilvēkiem, kas noteikti iedro
šinās jaunieti turpmāk vairāk uzdrošināties un būt sociāli ak
tīviem. Tas vairos sadarbības spējas, komunikācijas prasmi un 
pašvērtējumu. EVS laikā jaunietim būs iespēja pašam veikt or
ganizatoriskos pienākumus (piemēram, jauniešu vakara organi
zēšana un komunikācija ar jauniešiem un citiem iesaistītajiem), 
kas dos iespēju attīstīt komunikācijas spējas, 

9. Organizatoriskās prasmes/plānošana – brīvprātīgais būs 
atbildīgs par sava laika plānošanu un to, cik daudz EVS laikā 
jaunietis paspējis redzēt un iemācīties. Tas attīstīs arī patstāvību, 
plānošanu.

10. Atbildība – brīvprātīgais, savu iespēju robežās, patstāvīgi 
pildīs daļu darba pienākumu, organizēs savu vadīto aktivitāti, 
kā arī sekos līdzi brīvprātīgā darba projekta izpildei un rezultātu 
sasniegšanai.

Savukārt biedrība iegūs jaunu pieredzi iepriekš nepraktizētā 
aktivitātē – iepriekš neapzinātu ES projektu iepazīšana un jau
nas pieredzes gūšana. Arī biedrības biedri un citi jaunieši iepazīs 
EVS!

„Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī 
publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar 
uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 

izlietojumu.”
This project has been funded with support from the European 

Commission. This publication reflects the views only of the author, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein.

Pāvilostas novada pašvaldība aicina pieteikties darbā uz brīvo darba vietu –

LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKS.
Darbinieks ir tieši padots pašvaldības izpilddirektoram. Pieteikuma vēstuli lūdzam 

iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā vai elektro
niski uz domes epastu dome@pavilosta.lv līdz 2016. gada 20. maijam plkst. 16.00. 
Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc noteiktā laika, netiks izskatīti. Pretendenta atlase plā
nota – dokumentu izpēte.

AMATA PIENĀKUMU APRAKSTS
1. Novada labiekārtošanas darbu veikšana:
                    1.1. Vasaras sezonā – pļaut zāli;
                    1.2. Ziemas sezonā – tīrīt sniegu.
2. Veikt sakopšanas darbus pašvaldības teritorijā.
3. Zāģēt kokus, izzāģēt krūmus, grāvmales, apcirpt dzīvžogus, sagatavot malku.
4. Veikt vēja un citu faktoru nodarīto postījumu likvidēšanu.
5. Strādā ar raideri, motorzāģi, u.c. tehniku, uztur to labā tehniskā kārtībā. 
6.  Veikt citus līdzīgus amata pienākumus saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rī

kojumiem.  
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TALKO VISĀ NOVADĀ
Lielās Talkas iesildīšana Pāvilostā
Lai gan Lielās Talkas pasākumi un darbi visā Latvijā šogad notika 23. aprīlī, Pāvilostā ap

kārtējo vidi sakopt sāka jau 21. aprīlī. 
Pāvilostas vidusskolas skolēni un skolotāji ceturtdienu bija noorganizējuši gan kā talkas 

dienu, gan kā Vides dienu, uz kuru rīta pusē bija uzaicinājuši reģionālās atkritumu saimnie
cības „Liepājas RAS” komandu. 

Skolēniem iepriekš bija jāsagatavo mājas darbs – prezentācijas par otrreiz pārstrādāja
miem atkritumiem. „Liepājas RAS” komanda atzinīgi novērtēja Pāvilostas vidusskolas sko
lēnu entuziasmu un zināšanas, kas izpaudās kā labi sagatavotas prezentācijas par dažādiem 
atkritumu veidiem, un to ietekmi uz apkārtējo vidi un  cilvēku veselību, tāpat uzpostās skolas 
telpas, kurās bija izvietoti informatīvi vides tematikai veltīti, pašdarināti plakāti. 

Tikšanās laikā „Liepājas RAS” komanda atbildēja uz skolēnu jautājumiem saistībā ar vidi 
un  atkritumiem, kam sekoja neliela izkustēšanās pirms visi ar grābekļiem, slotām un talkas 
maisiem devās sapost tuvāko apkārtni. 

Šogad vidusskolas 1. un 2. klase sakopa teritoriju aiz skolas Sakas upes krastā pie vecā 
peldbaseina, savukārt 3. un 4. klase devās sakopt jūrmalu no Ziemeļu mola līdz Lielajam 
jūrakmenim, daži 4. klases skolēni talkoja pie muzeja. Bet vidusskolas 5. klase un vecākās 
klases (9.–12. kl.) arī šogad ieguldīja lielu darbu Pāvilostas Upesmuižas parka sakopšanā, 
savukārt 6. un 7. klases bērni sakopa pilsētas stadionu sporta organizatora Alda Barsukova 
vadībā. Kā katru gadu arī šogad kāda no vidusskolas klasēm iesaistījās Valsts meža dienesta 
rīkotajā aktivitātē „Meža dienas”. Pāvilostas vidusskolas 8. klases audzēkņi un viņu skolotāja 
sadarbībā ar mežzini Rutu Jaunzemi devās Valsts mežu teritorijā Sakas pagastā, lai tur 
izvietotu pašu iepriekš gatavotos putnu būrīšus.

Tradicionāli arī šogad Pāvilostas novada pašvaldība rīkoja novada sakopšanas talku dienu 
iepriekš Lielajai Talkai, uz kuru tika aicināts ikviens novada iedzīvotājs, iestādes vadītājs un 
darbinieks. Pāvilostas novada pašvaldība un mežniecības pārstāvji šogad atsaucās Ziemupes 
tautas nama vadītājas Dainas Vītolas aicinājumam, sakopt Ziemupes veco parku. Savukārt 
citi pašvaldības iestāžu darbinieki šajā piektdienā sakopa teritorijas savu iestāžu tuvumā.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Talka Ziemupē
Talkas dienā rīts miglains un nemīlīgs, palaikam līst arī lietus, taču neskatoties uz to Ziem

upes centrā ierodas lieli un mazi talkotāji. Šogad bijām daudz – 51! Uz Ziemupi talkot atbrau
kuši arī Pāvilostas novada pašvaldības darbinieki. Kā jau katru gadu daļa talcinieku apkopj 
Ziemupes kapus un to apkārtni, citi izstaigā ceļmalas, bet lielākie darbi šogad notika vecajā 
Ziemupes parkā, kur tika izzāģēts pamežs un sazāģēti vecie, nokaltušie koki, bet daļa no jau
najiem kociņiem tika izrakti un iestādīti citur.

Agrākos laikos Ziemupes muižas parks bija iecienīta atpūtas vieta. Tā vecums nav zināms. 
Visvecākās parka iemītnieces ir divas liepas. No vienas nekas dižs vairs nav palicis pāri, bet 
otras liepas apkārtmērs 7,76 m. Tā ierindojas piektajā  vietā Latvijas dižliepu sarakstā, ja  tiek 
uzskatīta par vienu koku, kā pētnieki līdz šim arī uzskatījuši. Liepas cienīgais apkārtmērs 
liecina, ka tai  varētu būt vairāk kā 300 gadu.

Ziemupes skolas laikā, parka taciņu kopšana bija skolēnu pienākums. Kolhozu laikos 
parks kalpoja kā sporta spēļu vieta. Tajā tika svinēti Līgo svētki, kolhozu jubilejām tika celtas 
speciālas teltis. Parka vidū  nelielā pļaviņā atradās maza estrādīte. Uz tās balles spēlēja mūsu 
pašu Ziemupes muzikanti.

Beidzamos gadu desmitus parkā nekas netika darīts. Tas palēnām aizauga. Tajā vairs neie
spīdēja saule un neskraidīja vējš. Skaistās vizbuļu un maijpuķīšu audzes aizstāja viens vienīgs 
augs – ziemzaļā kosa. Pārlieku lielais mitrums atstājis nelabvēlīgu iespaidu arī uz kokiem. 
Ceram, ka šī pavasara talka būs jauns pavērsiens Ziemupes parka dzīvē. 

Sīkākos izzāģētos, sazāģētos kokus izmantosim malkai, bet dižākos – lietderīgāk. Pašu lie
lāko osi domājam pārvērst  jaukā koka skulptūrā, veltītai Latvijas simtgadei un 595 gadiem 
no brīža, kad Ziemupe pirmo reizi minēta vēstures rakstos (1422. g.). 

Senos laikos talkai par godu saimnieces cepa maizi. Šoreiz Ziemupē  kā senos laikos – tal
cinieki tika cienāti ar Dainas Balandes cepto, ļoti, ļoti garšīgo maizīti. Un tepat jāpiebilst, ka 
jau kuro gadu pēc kārtas Daina mums vāra arī talkas zupu. Šogad vārīt zupu nebija nekāda 
joka lieta, jo ēdāju bija gana daudz! Paldies, kā vienmēr – tiešām gardi!

Mīļš paldies visiem, kuri piedalījās! Paldies par tīrajām ceļmalām, darbiem parkā un sa
koptajiem Ziemupes kapiem. 

Vita Braže un Daina Vītola

Talko arī Saraiķos
22. aprīļa rīts Saraiķos bija lietains un nemīlīgs, bet talcinieki – spara pilni. Saraiķnieku 

uzdevums ir savākt ceļmalas Saraiķu ciema centrā un ceļmalas no Saraiķu centra līdz Vents
pils šosejai. Pēc salasīto 
gružu daudzuma var 
novērot, ka gružotā
ju ar katru gadu kļūst 
mazāk. Tas, protams, 
priecē!

Saraiķu bibliotēkas 
vadītāja saka lielu pal
dies Ilmai par gardo 
talkas zupu, paldies 
Ainai  par tēju, paldies 
arī  Ingai, Edītei un 
Zigrīdai! Un vislielā
kais paldies mazajiem 
talciniekiem, kuri lai 
arī slapji un nedaudz 
nosaluši, varonīgi pa
veica sev uzdotos uzde
vumus!

Inguna Kopštāle

Sakopj Vērgali un Ploci 

Arī Vērgalē un Plocē talkas dienā norisinājās dažādas, ar apkārtnes sakopšanu saistītas 
aktivitātes. Šajās apdzīvotajās vietās talkoja Vērgales pagasta pārvaldes darbinieki un Vērgales 
pamatskolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki. Tika sakopts  Vērgales centrs, Ploces 
centrs un šo ciemu  tuvējā apkārtne, grābtas lapas un stādītas puķes. Bet visvērienīgākā izvēr
tās gružu lasīšana gar ceļa malām un grāvjos. Skolēni lasot atkritumus nostaigāja ievērojamus 
ceļa posmus – no Vērgales līdz Plocei, no Vērgales uz Bebes pusi, gar Liepājas – Ventspils 
šoseju un ceļa loku, kas aptver Vērgales centru. Pēc kārtīgi padarīta darba visi baudīja gardo 
talkas zupu.

Vita Braže

Mazākais un jaunākais talcinieks – Gustavs Drīliņš.

Ploces talcinieki. 

Vērgales pamatskolas skolēni lasa gružus ceļa malās.
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Skaņu stundiņa mazajiem

Kā viena no spilg
tākajām un mīļākajām 
tradīcijām Pāvilostas 
Mūzikas skolai ir kat
ru gadu sniegt kon
certu bērnudārzā. Lai 
rosinātu pirmsskolas 
vecuma bērnu inte
resi par mūziku un in
strumentiem, 26. aprīlī 
organizējām koncertu 
„Skaņu stun diņa ma
zajiem” Pāvilostas 
PII „Dzintariņš”.  

Mūsu jaunie māk
slinieki ar lielu atbil
dību uzstājās ma zo 
klausītāju audi torijai 
un parādī ja savas pras
mes ne tikai spēlēt visdažādākos mūzikas instrumentus, 
bet arī atskaņot savus sacerētos skaņdarbus. Savukārt bērni 
izbaudīja dažādu veidu emocijas, ko sniedz daudzveidīgo 
mūzikas skaņdarbu skanējums. Šajos koncertos bērni jau ir 
nolūkojuši instrumentu, kuru vēlētos apgūt. Tādēļ aicinām 
uz uzņemšanu Mūzikas skolā 25. maijā!

Paldies pedagogiem Jeļenai, Dacei un Antrai par audzēkņu 
sagatavošanu un muzikāli izglītojošā pasākuma vadīšanu, 
Gunai VagotiņaiVagulei par atbalstu!

Pāvilostas Mūzikas skolas direktore Inga Šnore

Koncerts skolu jaunatnei 
„RADĪŠANAS NOSLĒPUMI”

Koncertu apmeklējums Mūzikas skolas audzēkņiem nav 
tikai izklaide, tā ir viena no mācību procesa nepieciešamām 
sastāvdaļām. Bērni dzird mūzikas instrumentu iespējas un 
māksliniecisko izpildījumu, iepazīstas ar komponistu daiļra
di, klausās, analizē, kļūst izglītotāki, kā arī apgūst uzvedības 
kultūru.

Tādēļ, 27. aprīlī skolotājas Anitas Ceras klavierspēles 
audzēk ņi devās uz Liepājas jauno koncertzāli „Lielais Dzin
tars”, lai klausītos koncertu skolu jaunatnei „RADĪŠA-
NAS NOSLĒPUMI”. Koncertā skanēja komponista Riharda 
Dubras Trešais Liepājas koncerts klavierēm un orķestrim 
(fragmenti) Liepājas Simfoniskā orķestra izpildījumā.

Slavenais latviešu klarnetists Egīls Šēfers iztaujāja kompo
nistu Rihardu Dubru par dažādiem komponistu būšanas no
slēpumiem – kā rodas skaņdarbs, kā ideja pārtop mūzikā, kā 
notiek komponēšana. Bija iespēja skatīties, kā daudzās notis 
uz papīra pārvēršas mūzikā – kā sāk skanēt 3. Liepājas kon
certs. Tika rādīti videofragmenti no Latvijas Nacionālā baleta 
iestudējuma „Trīs tikšanās”.

Pāvilostas Mūzikas skolas direktore Inga Šnore

Audzēkņi apmeklē 
Pēterim Vaskam veltītu koncertu

28. aprīlī mēs apmeklējām Aizputes Mūzikas skolu, kur 
notika koncerts par godu komponista Pētera Vaska 70 gadu 
jubilejai. Tajā uzstājās pazīstamais Nīderlandes pianists 
Marsels Vormss, kurš vēlējies šeit muzicēt, lai godinātu 
komponistu. Mums bija  iespēja dzirdēt P. Vaska ciklu „Ga
dalaiki”, kuram veltīts M. Vormsa pēdējais iznākušais disks. 
Savukārt atbilstoši muzikālajam pavadījumam fotogrāfs 
Varis Sants piemeklēja attēlus ar Aizputes skatiem visos čet
ros gadalaikos. Koncertu vadīja pats jubilārs, komponists 
Pēteris Vasks.

Komponists Pēteris Vasks dzimis 1946. gada 16. aprīlī 
Aizputē kā ceturtais bērns baptistu draudzes mācītāja Arvīda 
Vaska (1912–1987) un zobārstes Ludmilas VaskasBuivides 
(1909) ģimenē. Jau kopš mazotnes P. Vaskā dzimst mīlestī
ba pret mūziku. Ģimenē valdījusi garīga atmosfēra, kopīgas 
muzicēšanas gaisotne  klavieres pratuši spēlēt visi, bieži ska
nējusi arī vijole. Kad P. Vaskam bija astoņi gadi, māte aizveda 
viņu uz Aizputes mūzikas skolu mācīties vijoļspēli pie peda
goga un skolas direktora Kriša Jankovska.

1979. gadā P. Vasks kļuva par Latvijas Komponistu sa
vienības biedru. 80. gados viņš pievērsās kompozīcijas pa

sniedzēja darbam, strādājot mūzikas skolās Zvejniekciemā, 
Salacgrīvā un Jelgavā. Kopš 1989. gada P. Vasks pasniedz 
kompozīciju Emīla Dārziņa mūzikas skolā.

Pēteris Vasks ir vienīgais latviešu komponists, ar kuru lī
gumu par darbu regulāru izdošanu ir noslēgusi pasaulē pa
zīstamā mūzikas izdevniecība „Schott Musik International”, 
norāda S. Zālīte.

Par spilgtu un radošu darbību komponists ir saņēmis bal
vas un dažādus pagodinājumus gan Latvijā, gan ārvalstīs. 
1996. gadā P. Vaskam piešķīra Vīnes Universitātes Herdera 
balvu un Baltijas Asamblejas balvu.

Pāvilostas Mūzikas skolas direktore Inga Šnore

„Mēs esam un būsim tie labākie…”
30. aprīlī Melngaiļa koncertzālē notika Liepājas reģio-

na mūzikas skolu stīgu instrumentu audzēkņu festivāls – 
koncerts „Mēs esam un būsim tie labākie…”.

Jau piekto gadu Liepājas mūzikas vidusskolā notika fes
tivāls, kurā piedalījās jaunie vijolnieki un čellisti no Liepā
jas reģiona  mūzikas skolām, viņu vidū arī Pāvilostas Mū
zikas skolas skolotājas Daces Bērznieces vijoļspēles 2. klases 
audzēk ne Madara Brēdiķe, 3. klases audzēkne Gabriela Va
gotiņaVagule un 5. klases audzēkne Elīna Freidenfelde. 

Koncertā kā solisti uzstājās visu vecumu audzēkņi. Solistu 
repertuārs ļoti plašs un daudzveidīgs – koncertā skanēja gan 
ļoti pazīstami un populāri skaņdarbi, gan Liepājā vēl neska
nējuši opusi. Festivāla noslēgumā uzstājās apvienotais reģio
na stīgu instrumentu orķestris. Tajā kopā muzicēja 40 jaunie 
vijolnieki un čellisti no Liepājas, Aizputes, Nīcas, Saldus, 
Skrundas un Pāvilostas. Stīgu orķestrim raksturīgo skanēju
mu spilgti atklāja baroka laikmeta komponistu sacerējumi, 
tāpēc orķestra repertuārā skanēja itāļu baroka spožāko pār
stāvju A. Vivaldi un Dž. B. Sammartīni Simfonijas. Arī ro
mantisma laikmets tika pārstāvēts ar divām kompozīcijām – 
J. Rafs Kavatīne un P. Čaikovska Kamarinskaja. Festivāla 
orķestri vadīja Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas 
skolotāja Beata ZariņaBlaščinska.

Ziņas no Emiļa Melngaiļa 
Liepājas mūzikas vidusskolas

Liels paldies Dacei Bērzniecei par audzēkņu sagatavo-
šanu festivālam, kā arī paldies vecākiem par atbalstu bēr-
nu muzikālajā izglītībā!

1. aprīlis 
Vērgales pamatskolā

Martā tika izsludināts komiksu un karikatūru  konkurss, 
kurš noslēdzās zīmīgā datumā – 1. aprīlī. Tieši šajā dienā 
apbalvoja veiksmīgāko darbu autorus – Jāni Dunkeru, Ralfu 
Klāsēnu, Markusu Gedminu, Karīnu Balodi, Aļonu Vešņa
kovu, Robertu Indrieku, Raivi Zuļģi, Lauru Kurmi un Elīnu 
Miltiņu. Kādam no viņiem skaistāks zīmējums, savukārt ci
tam – interesantāks stāsts. 

Balvā atzinības raksti un Joku dienas cienīgas balvas – da
žādu marku automobiļi un pārītis zelta zivtiņu, kas spēj izpil
dīt jebkuru vēlēšanos, ja vien tam stipri tic...

Starpbrīžos skolas bibliotēkā bija iespēja gan stāstīt, gan   
klausīties anekdotes, kā arī ar pašizgatavotu lidmašīnu do
ties Laimīgajā ceļojumā. Ja izdevās sasniegt ceļamērķi, varēja 
iegūt  saldumu balvu.  Tie, kuri ir lieli runātāji, varēja izmē
ģināt spēkus 1. aprīļa radioraidījumu vadīšanā par sev tuvu 
tēmu un runāt tik ilgi, kamēr klausītāji pārslēdz radiostaciju. 
Vairāki bērni pārliecinājās, ka vienkārši tas ir tikai tik ilgi, 
kamēr esi klausītājs...

Paldies par atsaucību! Lai prieka un smaidiem bagāts va
saras gaidīšanas laiks!

Paldies par atbalstu zīmēt rosināšanā un darbu vērtēšanā 
skolotājām Inesei Renķei, Andai Blūmanei un Vijai Jegoruš
kinai!

Vērgales pamatskolas skolotāja 
 Iveta Vanaga

21. maijā plkst. 16:00

Pāvilostas Mākslas skolā

27. maijā plkst. 16:00

Pāvilostas bērnudārzā „Dzintariņš”

27. maijā plkst. 16:00

Vērgales bērnudārzā „Kastanītis”

4. jūnijā plkst. 18:00, Pāvilostas kultūras namā

Pāvilostas vidusskolas 12. klasei

11. jūnijā plkst. 17:00, Vērgales kultūras namā

Vērgales pamatskolas 9. klasei

11. jūnijā plkst. 15:00 Pāvilostas kultūras namā

Pāvilostas vidusskolas 9. klasei

IZLAIDUMI 
PĀVILOSTAS NOVADA 

IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDĒS

Foto: I. Šnore
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eTwinning starptautiskā 
semināra pieredze

Mūsdienu mainīgajā pasaulē, strādājot skolā, pedagogam visu laiku ir 
jācenšas apgūt jaunas zināšanas un prasmes pielietot mūsdienīgas infor
mācijas tehnoloģijas, lai dažādotu mācību procesu, padarītu stundu in
teresantāku. Pāvilostas vidusskola ir iesaistījusies dažādos starptautiskos 
projektos, gūstot pieredzi no citu valstu skolām.

No 31. marta līdz 3. aprīlim  Rīgā norisinājās Eiropas kopienas eTwin
ning organizētie kursi matemātikas skolotājiem, kurā piedalījās 35 sko
lotāji no 7 valstīm. Janvārī tika izsludināta pieteikšanās uz šo semināru, 
no Latvijas bija iespēja piedalīties 10 skolotājiem. Arī es, Aina Jakovļeva, 
pieteicos un saņēmu uzaicinājumu uz šiem kursiem. Slodze bija liela, trīs 
dienas strādājām no plkst. 9.00 līdz 21.00. Jāuzteic kursu organizatori, jo 
gan sadzīves apstākļi, gan ēdināšana, gan lektori bija augstā līmenī.

eTwinning mērķis ir veicināt skolu sadarbību Eiropā, izmantojot infor
mācijas un komunikācijas tehnoloģijas, portāls pieejams 28 valodās, tajā 
reģistrējušies vairāk nekā 230000 skolotāju, kuri īsteno dažādus projektus 
starp 2 vai vairākām skolām Eiropā. Arī šī semināra galvenais mērķis bija 
izveidot kontaktus ar citu valstu pedagogiem, atrast starp skolām sadarbī
bas partnerus, vienoties par kopīgu projektu, ko īstenot caur matemātikas 
mācīšanu. Jau pirmajā dienā, iepazīstoties ar skolotājiem, atradu sadarbī
bas partnerus – no Ukrainas un Igaunijas. Sadarbība noritēs starp 8. kla
šu skolēniem un kopīgi caur matemātikas uzdevumiem līdz 2016. gada 
decembrim iepazīsim partneru valstis, viņu pilsētas, skolu. Daži 8. klases 
skolēni, kuriem patīk darboties ar IT, ar interesi ir iesaistījušies šajā pro
jektā. Cerams, ka uz priekšu spēsim aizraut arī citus skolēnus. Sadarbība 
notiek gan krievu, gan angļu valodā.

Pēc seminārā gūtajām atziņām, kā arī iepazītiem  kolēģiem no citām 
valstīm, droši varu ieteikt arī pārējiem kolēģiem nebaidīties un drošāk 
izmantot Eiropas dotās iespējas tālākizglītībai un sevis pilnveidei, mūsu 
skolēniem uzlabot komunikācijas spējas citā valodās. 

Matemātikas skolotāja Aina Jakovļeva

Laikam līdzi

Saulainā trešdienas rītā, skolēnu pa
vasara brīvdienu viducī, mēs, deviņi Pā
vilostas vidusskolas skolotāji un skolas 
lietvede, devāmies pieredzes apmaiņas 
ekskursijā. Brauciens norisinājās Eiro
pas Savienības projekta „Nordplus” 
ietvaros. 

Vispirms mūsu autobuss apstājās 
Liepājā. Pilsētas 6. vidusskolā mūs bur
tiski apžilbināja skolas mācību procesā 
ieviestās jaunās tehnoloģijas. Mēs jau
nās tehnoloģijas ne tikai apjūsmojām, 
bet kļuvām arī par to aktīviem lietotā
jiem. Paši pārliecinājāmies, ka izglīto
šanās procesu pat tādā „sausā” mācību 
priekšmetā kā matemātika var padarīt 
ārkārtīgi aizraujošu. Pārliecinājāmies, 
ka matemātiskos aprēķinus sekmīgi var 
veikt, izmantojot dažādas interesantas 
datorspēles un fonā atskaņojot uzmun
drinošu mūziku. Improvizētajā audzi
nāšanas stundā ar planšetdatoru palīdzību paplašinājām 
savas zināšanas Liepājas vēsturē. Informātikas nodarbībā 
ikkatrs no mums izveidoja glītu bilžu grāmatiņu.

Liepājas 6. vidusskolas skolotāji ar progresīvi domājošo 
direktoru priekšgalā Latvijas izglītības sistēmā uzskatāmi par 
sava veida celmlaužiem. Viņi negaida, kad izglītības sistēma 
tiks reformēta „no augšas”, bet vēlamās pārmaiņas ievieš pēc 
savas iniciatīvas. Viņi saprot, ka mūsdienu nemitīgi mainī
gajā vidē un konkurences apstākļos nevar strādāt ar vecajām 
metodēm, agrākajiem paņēmieniem un līdzekļiem. Turklāt 
ikvienam pedagogam jādarbojas dedzīgi – „ar dzirkstelīti”. 
Izpaliekot pedagogu aizrautībai, modernajām tehnoloģijām 
ir nulles vērtība. Tāpēc, nododot lietošanā jauno tehniku, 
kuru skola iegādājas par budžeta naudu un arī izmantojot 
citas iespējas, vienmēr tiek domāts, lai tā nonāktu pareizajās 
rokās.

Skola visos mācību priekšmetos pārgājusi uz dubultām 
80 minūšu mācību stundām. Tajās plaši tiek pielietota inter
vālā mācīšanās metodes: 10 minūšu spraigs darbs mijas ar 
tikpat ilgu atslodzi, kuras laikā veicamie uzdevumi saistīti ar 
tobrīd mācāmo vielu. 

Mūsu viesošanās noslēgumā 6. vidusskolas direktors 
akcentēja skolotāju un skolēnu savstarpējo attiecību nozī
mīgumu mācību procesā. Pagātnē ir laiks ar visu zinošo un 
visu varošo skolotāju. Mūsdienu attiecību pamatā ir abpusē
ja sadarbība, kur skolotājs ir kā durvis uz skolēnu izglītības 
sasniegumiem. Šodien ir jāspēj pieņemt, ka atsevišķās jomās 
skolēni ir pārāki par saviem skolotājiem un vajadzīgā infor
mācija iegūstama arī citādā veidā.

Vēlā pēcpusdienā sasniedzām Ezeri Saldus novadā. Ar 
Ezeres vidusskolu mūs iepazīstināja šīs skolas mācību pār
zine un speciālā pedagoģe. Skolā liela uzmanība tiek veltīta 
pozitīvas mācību vides veidošanai. Pat visi iekšējās kārtības 
noteikumi ir ietērpti pozitīvā veidolā. Piemēram, agrāk no
teikumos bija ierakstīts: „Neskrien pa skolas gaiteņiem!”, ta
gad – „Pa skolas gaiteņiem pārvietojies lēnām!”

Ezeres vidusskolai ir pamatīga pieredze darbā ar bērniem, 
kuriem ir dažādi attīstības traucējumi. Katrā konkrētā gadī
jumā speciālisti noskaidro traucējuma veidu, nosaka trau
cējuma pakāpi, un skola izstrādā nepieciešamo palīdzības 
programmu.

Lai neiznāktu kā pazīstamajā Krilova fabulā par gul
bi, līdaku un vēzi, Ezeres vidusskolas skolotāji uztur ciešus 
kontaktus ar bērnu vecākiem. Tas notiek gan neklātienē (ar 
ekla ses starpniecību), gan organizējot tikšanos klātienē.

 Ezeres vidusskola atrodas vecā ēkā, taču telpas pakāpe
niski tiek renovētas un iegūst mūsdienīgu izskatu. Klasēs un 
gaiteņos acis priecē daudz dažādu istabas augu. Skolotāji un 
tehniskais personāls mīl savu darbu. Tāpēc skumji apzinā
ties, ka nepietiekamā audzēkņu skaita dēļ jaunajā mācību 
gadā Ezerē, visticamāk, būs vairs tikai pamatskola.

Tālāk mūsu ceļš ievijās kaimiņvalstī Lietuvā. Pāc vakari
ņām, nakšņošanas un brokastīm atpūtas bāzē Šauļu tuvumā 
agri no rīta posāmies uz Kriuku vidusskolu. Tā kā Lietuvā 
skolēnu pavasara brīvdienas ir nedēļu vēlāk, tur mums at
bilstoši ikviena interesēm bija iespēja vērot mācību stundas. 
Redzējām kaimiņrepublikas kolēģu augsto profesionalitāti, 
interesantus uzdevumus un to risināšanas metodiskos pa
ņēmienus. Uzzinājām, ka atšķirības ir divu Baltijas valstu 
izglītības sistēmās. Lietuvā bērni pamatizglītību iegūst pēc 
10. klases absolvēšanas, vispārējo vidējo – vēl pēc 2 gadiem.

Kriuku vidusskola ir laika pārbaudi izturējusi mācību 
iestā de. Tā šogad atzīmēs 190 gadu jubileju. Tomēr vienalga, 
kā sacīja skolas direktors, jārēķinās ar konkurenci. Audzēk
ņu maz. Blakus citas skolas. Bērniem iespējas izvēlēties sev 
tīkamāko izglītības iestādi, jo transports vienmēr tiek nodro
šināts.

Interesantu sadarbības formu lietuviešu kolēģi pielieto 
saiknes stiprināšanai ar bērnu vecākiem. Atvērto durvju die
nās vecāki piedalās skolā notiekošajās mācību stundās, tāde
jādi iejūtoties savu atvašu lomās.

Ceturtdienas vakarā atgriežamies mājās ar svaigām ide
jām, ierosmēm, atziņām. Jauniegūto pieredzi iespēju robežās 
noteikti izmantosim savā turpmākajā pedagoģiskajā praksē, 
lai veicinātu savu audzēkņu izaugsmi un pilnveidi.

Turpināsies „Nordplus” projekts. Rudenī kolēģus no Lat
vijas un ārvalstu skolām, ko šajā mācību gadā apmeklējām 
mēs, gaidīsim pie sevis. Centīsimies būt labā līmenī fiziski, 
emocionāli, psiholoģiski. Lai  saviem ciemiņiem iedotu līdzi 
kaut ko noderīgu.

Reportāžu veidoja: Zintis Vīgulis

„Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas at-
tīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem. Bērni uz dzīvi raugās citādāk. Vecāki un skolotāji 
nereti ir bezgala stūrgalvīgi: cenšas viņiem iedvest novecojušas idejas, bet bērnu instinkts tiem saka, ka šīs 
idejas viņiem nav vajadzīgas.” /Zenta Mauriņa/

Lecam pa jaunam, 
lecam pa vecam!

 8. aprīlī Vērgales pamatskolas 7.–9. klašu deju kolektīvs piedalījās spor
ta un sadancošanas dienā Vaiņodē „Lecam pa jaunam, lecam pa vecam”.

Piedalījāmies dažādās stafetēs. Basketbola soda metieni, futbola soda 
sitieni, rokas bumba, lidojošie šķīvīši, piramīdu celšana, boulings, florbols. 
Lielajā noslēguma stafetē ieguvām 1. vietu.

Vakarā piedalījāmies koncertā Vaiņodes kultūras namā. Pasākumā pie
dalījās Liepājas apriņķa 5.–9. klašu deju kolektīvi.

Pēc koncerta atpūtāmies kopējā dejotāju ballē.
Vērgales pamatskolas skolotāja Sigita Freimane

Sadarbības partnere no Ukrainas – skolotāja Natalia.
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INFORMĀCIJA NO 
VĒRGALES 

PII „KASTANĪTIS”
Mācību gads tuvojas  noslēgumam. Izlaidums Vēr-

gales bērnudārzā „Kastanītis” būs 27. maijā pulksten 
16:00 bērnudārza aktu zālē. 

Iestāde  strādās līdz 22. jūnijam. Tad  bērnudārzs 
tiks slēgts un tiks veikti remontdarbi. Vērgales bērnu
dārzs „Kastanītis” atsāks darbu 1. augustā.

Vecākus, kuri vēlas savus bērnus laist Vērgales bēr-
nudārzā „Kastanītis” ar 1. septembri,  aicināti pie-
teikties šā gada  8. un 9. jūnijā no pulksten 8:00 līdz 
15:00 pie iestādes vadītājas. Līdzi jāņem  sava pase un 
bērna dzimšanas apliecība. Gadījumā, ja  norādītajā 
laikā nav iespējams ierasties, lūdzu zvanīt pa tālruni 
29224893, lai norunātu citu tikšanās laiku.

Iestādes vadītāja Gaida Akerfelde

NOSLĒDZIES 
STARPNOVADU 

OLIMPIĀŽU LAIKS
Sveicam ar iegūto 1. vietu krievu valodas olim

piādē 8. klases skolēnu Mihaēlu Doroņinu, 1. kla
ses skolēnu Valtu Entoniju Drišļjuku ar iegūto 
atzinību un 3. klases skolēnu Madaru Bērznieku 
ar iegūto 3. vietu sākumskolas matemātikas olim
piādē.

Šajā mācību gadā pieci 12. klases skolēni – An-
dra Lanka, Evita Jakovļeva, Kristaps Klaks, Lau-
ra Stirna un Elvis Vīgants piedalījās Kurzemes 
reģiona zinātniski pētniecisko darbu lasījumos. 
Elvja darbs tika izvirzīts tālāk vērtēšanai uz Rīgu.

Paldies skolotājiem L. Vasiļčikai, I. Arājai, 
A. Valkašai, Ā. Paipai un A. Paipam par ieguldīto 
darbu! 

Direktores vietniece mācību darbā 
A. Jakovļeva
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„Tauriņu balsis 2016”
12. aprīlī Pāvilostas vidusskolas zāli ar skanīgām dziesmām pieskandināja Pāvilostas vi

dusskolas 1.–5. klašu koris, kas šogad pirmo reizi nolēmis piedalīties Latvijas 2.–4. klašu 
koru konkursā „Tauriņu balsis 2016”.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas 2.–4. klašu koru māksliniecisko izaugsmi un veidot 
interesi par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku kustību un nodrošināt iespējas bērniem 
iekļauties Dziesmu un deju svētku procesā. Koru konkurss notiek divās kārtās – 1. kārtā 
koru konkursi noris savā novadā martā vai aprīlī un tajā piedalās visi novada 2.–4. klašu 
kori, savukārt 2. kārtā kori, kas izvirzīti tālākai dalībai, piedalās un savu varējumu rāda 
kultūrvēsturiskajos novados, proti, šogad Kurzemē koru konkurss „Tauriņu balsis 2016” 
notiks 22. aprīlī Talsos.

Mūzikas skolotājas Daces Bunkas vadībā un koncertmeistares Jeļenas Doroņinas muzi
kālajā pavadījumā koris žūrijai nodziedāja trīs dziesmas – „Jūriņ’ prasa smalku tīklu” (latv. 
tautas dz. Ald. Kalniņa apdarē), „Zinu, zinu, kas nu bija” (R. Pauls, latv. tautas dz. vārdi) un 
dziesmu „Pazaudētais mēnestiņš” (U. Marhilēvičs, G. Račs). 

Kora sniegumu konkursa 1. kārtā vērtēja žūrija, kā sastāvā bija Pāvilostas PII „Dzinta
riņš” mūzikas skolotāja un bērnu vokālā ansambļa „Burbulīši” vadītāja Aija Gertsone, Pā
vilostas Mūzikas skolas skolotāja Antra Ķikute un Pāvilostas novada pašvaldības metodiķe 
izglītības un kultūras jomā Silvija Leja, kura vēlēja  korim izdošanos un vieglu skanējumu.

Pēc kora izdziedāto dziesmu noklausīšanās un žūrijas apspriedes, žūrijas locekle Aija 
Gertsone vidusskolas korim un tā vadītājai Dacei Bunkai paziņoja priecīgo vēsti – koris 
ieguvis 45 punktus no maksimāli iegūstamajiem 50 punktiem, līdz ar to arī 1. pakāpes dip
lomu un iespēju doties un piedalīties koru konkursa „Tauriņu balsis 2016” 2. kārtā 22. aprīlī 
Talsos. 

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS KORIS TALSOS
22. aprīlī Pāvilostas vidusskolas koris piedalījās Kurzemes skolu 2.– 4. klašu koru konkursā „Tauri

ņu balsis” Talsos. Mūsu skolas koris ar 40, 75 punktiem ieguva I pakāpes diplomu.
Pavisam startēja 24 kori no Lībagiem, Ventspils, Kuldīgas, Kabiles, Vārmes, Vaiņodes, 

Vidusskolas koris piedalās konkursā 

Grobiņas, Aizputes, Saldus, Druvas, Priekules, Liepājas, Brocēniem, Dundagas, Talsiem, Val
demārpils, Laucienes/Dursupes. Korus vērtēja žūrija: Valsts izglītības satura centra vecākā 
referente Rita Platpere, diriģents Edgars Vītols un Aizkraukles novada virsdiriģents Eduards 
Grāvītis.

Lielu paldies gribu teikt visiem koristiem par pacietību, dziedātgribu un  ieguldīto darbu, 
gatavojoties šim konkursam. Paldies koncertmeistarei Jeļenai Doroņinai, kā arī skolotājām 
Agritai Valkašai, Intai Priedoliņai un Ivetai Arājai par palīdzību skolēnu pieskatīšanā.

P. S. Paldies skolas virtuvei par garšīgajām pusdienu paciņām!
Mūzikas skolotāja Dace Bunka un sabiedrisko attiecību speciāliste

Marita Kurčanova

Ekskursijas dienā no Pāvilostas izbraucām 
plkst. 8.30. Protams, kā varat iedomāties, lielākā daļa 
no mums bija neizsakāmi laimīgi. Kas gan var būt la
bāks, kā nedēļas vidū kavēt skolu, braucot ekskursijā uz 
vietu, kur visdrīzāk varēs pieēsties šokolādi un redzēt 
pilsētiņu, kurā uzņemtas slavenas latviešu filmas? 

Brauciens līdz Pūrei, pļāpājot un klausoties 
populārākos hitus, pagāja neizsakāmi ātri. Ceļa 
galamērķī mūs sagaidīja gaišmataina gide un ledains 
ziemeļu vējš. Lai gan ceļā 2 stundas paskrēja kā 
mežonīga stirna, varat iedomāties, ka autobusā sēdošos 
bērnus savaldīt nav iespējams. Tas gan nebija tik traki! 
Lielākā daļa dzirdēja un izprata gides stāstīto. Sākumā 
mūs iepazīstināja ar neiedomājamo kakao vēsturi. 
Personīgi nebiju iedomājusies, ka tā tik interesanta. 
Pēc šī plašā vēstures izklāsta mūs gaidīja pats labākais. 
Pirmkārt, 10 minūšu gara filma par šokolādi, pie 
kuras popkorna vietā varēja piekost visus pieejamos 
šokolādes veidus. Pēcāk mēs paši varējām pagatavot 
šokolādes konfektes un šokolādi uz kociņa, un pat 
varējām pagaršot arī pašas rūgtās kakao pupiņas. Pēc šī 
neparastā Pūres apmeklējuma uz šokolādi paskatīties 
bija grūti. 

Pēc tam sēdāmies autobusā un devāmies uz nākamo pieturas 
punktu – Cinevillu. Pilni ar spoku stāstiem iebraucām mazajā 
kino pilsētiņā. Šajā pieturas punktā mūs sagaidīja vīrietis, kas 

likās izkāpis no kāda fascinējoša dīvaina stāsta. Viņam bija 
monoklim līdzīgas brilles un liels lietussargs padusē. Noteikti 
un plūstoši stāstīdams, vadāja mūs pa Cinevillu, ik pa brīdim 
parādīdams uz kādu butaforiju, kurā filmēta kāda mums 
zināma filma. Piemēram, „Sapņu komanda 1935” vai arī „Rīgas 

sargi” u.c. Tā stāstīdams, viņš rūpīgi norādīja uz vietām 
un mājām, kuras mums tuvākajā laikā nācās atcerēties. 
Tas notika tā – mūs sadalīja 4 komandās, iedeva lapu ar 
pieturaspunktiem un uz ātrumu lika atrast šīs vietas un 
nofotografēties pie tām. Šis uzdevums šķietami atvēra 
visas mūsu zināmās un nezināmās maņas, un visas 
4 komandas satraukti un kāri metās uzdevumā. Kad 
sacensība bija beigusies ar vienu 1. vietu un trīs 2. vietām, 
mums nācās šķirties no interesantā, iepazītā gida, jo mūs 
gaidīja nākamais piedzīvojums.

Mūsu svīta tika virzīta uz cēlas baznīcas pusi. Bet, par 
pārsteigumu, iekšpusē mūs gaidīja nevis lieli altāri un 
augsti griesti ar dziedošām ērģeļu skaņām, bet gan neliels 
filmēšanas laukumiņš. Šeit mūs gaidīja specefektu šovs, 
par kuru mēs jau iepriekš bijām brīdināti. Bet neviens mūs 
nebija brīdinājis, ka tas būs tik jautri! Mēs veidojām jautrus 
sižetus. Filmēšanas laukums tika pārvērsts Daugavā, 
braucošas laivas kadrā, vai arī zilās debesis, kurās nācās 
lidot kā eņģelim (kurš, starp citu, biju es), vai saulainas 
lielpilsētas ieliņā u.c. Tā mēs smiedamies pavadījām tur 
veselu stundu. Pēc tam, atcerēdamies jautrās ainas, kurās 
galvenie varoņi bijām mēs, izskraidījām no viena gala līdz 

otram kino pilsētiņu, kura paliks mūsu atmiņās kā interesanta 
un jauka vieta, kurā var jautri vadīt laiku!

Iesaku arī citiem tur noteikti nokļūt!
5. klases skolniece Alise Aleksandra Griškēviča

Vidusskolas 5. klases pavasara ekskursija uz Pūres šokolādes muzeju un Cinevillu

Sveicināti,  
mežu piemēslotāji!

Paldies par mums sagādāto iespēju katru pavasari doties uz mežu, lai savāktu jūsu 
atstātos un pat speciāli atvestos gružus. Šogad starp tukšām pudelēm un plastmasas 
iepakojumiem atradām arī maisus ar personīgām lietām – cepuri, kurpēm, zāļu iepa
kojumiem... kāds bija pamanījies atvest pat gultu!!!

Nu jau tradicionāli katru pavasari Vērgales pamatskolas vecāko klašu skolēni at
saucas „Latvijas valsts meži” aicinājumam sakopt mežus. Un tāpēc 14. aprīlī Vērgales 
pamatskolas 7. un 8. klašu skolēni ar audzinātājām Dainu Magoni un Maritu Kalēju 
devās uz netālo Gulānu mežu, kas atrodas Latvijas valsts mežu Dienvidkurzemes mež
saimniecības Akmensraga iecirknī, lai izdarītu labu darbu – attīrītu mežu no gružiem. 
Savukārt zēni kopā ar mežsargiem izvietoja putnu būrīšus.

Pēc padarīta darba vienmēr seko gandarījums un neliela atpūta ar tradicionālo de
siņu cepšanu un bumbas spēlēšanu.

Paldies akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” par sadarbību!

Vērgales pamatskolas skolotāja 
Marita Kalēja 
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STARPNOVADU BĒRNU SADZIEDĀŠANĀS SVĒTKI „JŪRA VISUS VILINA…”
Pāvilostas pilsētas kultūras namā 15. aprīļa rītā skanēja bēr

nu čalas, jo nu jau piekto gadu notika muzikāls starpnovadu 
sadraudzības pasākums „Jūra visus vilina…”, kuru šogad organi
zēja Pāvilostas PII „Dzintariņš”. Svētkus kā jau ierasts kuplināja 
Alsungas, Cīravas, Vērgales un Pāvilostas pirmsskolas izglītības 
iestāžu  5–6 gadīgie bērni. 

Pāvilosta ir pilsētiņa pie jūras un gandrīz katra tās iela ved 
uz jūru, tāpēc šogad sadziedāšanās pasākums bija veltīts jūras 
tematikai – kultūras nama zālē uz skatuves bija pietauvojušies 
kuģīši, stalta stāvēja gaismas bāka un brangus lašu tīklus bija iz
licis pats kuģa kapteinis.

Visus dziedātājus Pāvilostas kultūras namā sagaidīja kapteiņa 
palīgs – bocmanis Monta, bet vareno jūras braucēju – kapteini 
Ģirtu bērni sagaidīja ar neviltotām emocijām. 

Sadziedāšanās pasākums iesākās ar kapteiņa Ģirta un boc
maņa Montas izvestu iepazīšanās spēli, lai visi šajā dziedāšanas 
ballītē labāk viens otru iepazītu. Vēlāk kapteinis Ģirts izsauca 
pie sevis mazos kapteiņus no kuģiem „Dzintariņš”, „Kastanī
tis”, „Miķelītis” un „Pīlādzītis”, lai godīgā veidā izmakšķerētu 
katra kuģa komandas uzstāšanās kārtas numuru. „Dzintariņa” 
kapteinis izmakšķerēja zivtiņu ar pirmo kārtas numuru, otrie – 
vērgalnieki, trešie uzstājās Cīravas bērni, bet ceturtie – mazie 
alsundznieki. Katrs bērnu kolektīvs sadziedāšanās koncertam 
bija sagatavojis divas dziesmiņas un rādīja gan savu atraktivitāti, 
gan māku spēlēt arī kādu mūzikas instrumentu. Dziesmās tika 
apdziedāta gan jūra, gan saule, gan draudzība un saticība. Starp
laikos kapteinis Ģirts izklaidēja mazos svētku dalībniekus gan ar 
jautriem jūras stāstiem, gan nelielām atrakcijām par jūras tēmu. 
Kad sadziedāšanās svētku pirmā daļa ar jaukām dziesmām bija 
izskanējusi, bocmanis Monta un kapteinis Ģirts katrai kuģa ko
mandai par jauko uzstāšanos un ciemošanos Pāvilostā dāvāja 
nupat nozvejotos, spīdīgos un ar konfekšu ikriem pilnos „lašus”. 
Šajā reizē tika arī nolemts, ka nākamgad starpnovadu sadziedā
šanās pasākums notiks Alsungā.

Turpinājumā kapteinis un bocmanis aicināja visus bērnus un 
viņu skolotājus iesaistīties jautrās atrakcijās un apgūt katra sev 
cienīga jūras braucēja iemaņas glābšanas riņķa mešanā, virves 
vilkšanā, lielo lašu ķeršanā, zivju vēršanā un jūras akmentiņu 
apgleznošanā. 

Kad iemaņas bija apgūtas, kapteinis Ģirts sasauca visus jūr
niekus kopā un visi kopīgi devās izbraucienā pa dažādām sa
lām – rozā salu, rokenrola salu, trako suņu salu, Titānika salu 
u.c.. 

Pēc kārtīga jūras brauciena bija klāt laiks īpašajam mājas 
darbam, ko bocmanis Monta bija lūdzis sagatavot katrai kuģa 
komandai. Nosūtīšanai jūrā bija jāsagatavo vēstules, kuras jau 
iepriekš bija uzrakstījis katrs pirmsskolas 5 un 6 gadīgo bērnu 

kolektīvs. Vēstules ievietoja krāsainās 
pudelēs, kuras cieši aizkorķēja, lai vē
lāk nodotu jūras mātes rokās. Savukārt 
jūras uzdevums – atrast svētku dalīb
niekiem  draugus visos plašajos Balti
jas jūras krastos. 

Kā jau katrā jautrā ballītē svētku 
viesi tika pamieloti ar garšīgiem, sā
ļiem un saldiem kliņģeriem, lašu mai
zītēm, jūras akmentiņiem un atspir
dzinošu limonādi.

Noslēgumā pasākuma dalībnie
ki devās svētku gājienā uz jūru, lai 
„lielgabala dārdiem” – bērnu balsīm 
dobji skanot, kapteinis Ģirts tālu jūrā 
iemestu vēstules ar bērnu vēstījumu 
par šo dienu un aicinājumu atsaukties 

vēstules atradējam. Ir taču iespējams, ka draugi var atrasties 
visapkārt jūrai – ne tikai kaimiņu novados.

Īpašais paldies! 
Paldies sponsoriem: zv/s „Kaija” un personīgi Ivetai un Jānim 

Pētermaņiem,  SIA „Pūre Chocolate” un personīgi Aivaram Ži
mantam, kā arī Austrai VagotiņaiVagulei.

Paldies neatvairāmajam dziesmotā „kuģa” kapteinim Ģirtam 
VagotiņamVagulim un skaņu operatoram Dainim Vinkleram. 

Paldies par ieguldīto darbu un atbalstu pasākuma tapša
nā pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” kolektīvam un 

Pāvil ostas kultūras 
nama kolektīvam – Sil
vai Vārsbergai, Gitai 
Mackēvičai un Ērikam 
Bunkam.

Vislabākās lietas rodas draudzīgas sadarbības rezultātā!
PII „Dzintariņš” vadītāja Monta Pētermane un 

sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova 

Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties 
www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas” 

Pāvilostas vidusskolas popgrupa 
Krakovā

Pāvilostas vidusskolas meiteņu popgrupa (Alise Aleksandra Griškēviča, Alīna Viktorija Burmeistere, 
Rasa Lācīte, Marta Zamarīte, Keita Šakina, Samanta Sļesarenko), Daces Bunkas vadībā no 30. marta līdz 
3. aprīlim piedalījās festivālā „Ceļojošais festivāls 2016” Krakovā, Polijā.

Tas ir ceļojošs 
dziesmu un deju fes
tivāls, kurš notiek   
katru gadu Tallinā, 
Rīgā, Kauņā vai Kra
kovā.  

Tajā piedalās šo 
valstu bērnu un jau
niešu vokālie un deju 
kolektīvi. Šoreiz festi
vālā piedalījās 21 ko
lektīvs no Latvijas, 
Lietuvas un Polijas. 
Pasākums notika No
wohuckie centrum 
kultury.

Kolektīvs ne tikai 
piedalījās festivālā, 
bet arī iepazina Kra
kovas un Varšavas   
vecpilsētas. 

Paldies vecākiem par atbalstu un iespēju apmeklēt festivālu, gūt iespaidus un uzstāšanās kultūras pieredzi 
citā valstī uz lielās skatuves!

Liels paldies Pāvilostas vidusskolas direktorei Ingūnai Griškēvičai un lietvedei Lidijai Lācei par atbalstu  
finanšu meklējumos, Pāvilostas pilsētas pašvaldībai par autobusu,  kā arī līdzbraucējiem par  palīdzību gan 
bērnu pieskatīšanā, gan saģērbšanā un make up uzlikšanā.

Pāvilostas vidusskola saka paldies mūsu sponsoriem – Aivaram Žimantam, Intai un Varim Vīgantiem, 
Jurim un Maritai Rolmaņiem – par finansiālo atbalstu jaunu tērpu iegādei.

Bet visvisvislielākais paldies mūsu šoferim Ilmāram Baltaiskalnam. Visur nonācām bez starpgadīju
miem un laikā.

Pāvilostas vidusskolas skolotāja Dace Bunka
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Pirmsskolas „Dzintariņš” 
aktualitātes

Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariņš”  
aicina vecākus līdz 20. maijam pieteikt bērnus no 1,5 līdz 7 gadu 

vecumam, ja plānojat, ka bērns ar 2016. gada 1. septembri sāks apmeklēt 
pirmsskolas iestādi. Uzņemam bērnus arī no kaimiņu novadiem. 

Tālrunis informācijai 63498275 vai 26194974.

13. maijā Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē  
„Dzintariņš” bērni 

sniegs muzikālu sveicienu savām ģimenēm!

Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” 6 gadīgo 
bērnu IZLAIDUMS 2016. GADA 27. MAIJĀ PLKST. 16:00!

No 2016. gada 2. jūnija iestādē darbosies 2 grupas: 
•	 1,5–3 gadīgo bērnu grupa „Saulītes” un
•	 4–6 gadīgo bērnu grupa „Vāverēnu” telpās.
Jūlijā un augustā iestādē darbosies 1 jaukta 1,5–6 gadīgo bērnu grupa 

„Saulītes” telpās.
 PII vadītāja Monta Pētermane
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 Ansamblis „Burbulīši” viesojas skaņu ierakstu studijā
18. aprīlī Pāvilostas pilsētas kultūras nama 

bērnu vokālais ansamblis „Burbulīši” devās 
uz Ventspili, lai apmeklētu skaņu ierakstu 
studiju un iepazītos ar tās darbību, veiktu 
dziesmu ierakstu.

Vispirms skaņu operators un dziesmu 
producents Mārtiņš mūs iepazīstināja ar 
mūsdienīgi aprīkotu skaņu aparatūru, de
monstrēja skaņu ierakstu darbības funkcijas. 
Viņš pastāstīja, kā no dziesmas idejas top ga
larezultāts – mūsdienīga, kvalitatīva dziesma.

Katrs „Burbulīšu” dalībnieks varēja izmē
ģināt, kā tehniski datorā var iegūt visdažādā
ko mūzikas instrumentu skanējumu un izvei
dot dziesmu pavadījumu, bet vēl interesantāk 
bija ierakstīt savu balsi un paklausīties, kā tā 
skan ierakstā.

Bet pats galvenais mūsu šīs dienas uzdevums – ierakstīt pašu iedziedātas dziesmas:
•	 jaunākā „Burbulīšu” grupa (1.–3. klase) ierakstīja – Gunas Zamarītes dziesmu „Burbulīši”,
•	 vidējā „Burbulīšu” grupa (5.–6. klase) dziesmu „Laba diena”,
•	 vecākās grupas meitenes (9.–10. klase) Ingara Viļuma dziesmu „Tik vien”.
Kamēr viena grupa darbojās studijā, pārējie ansambļa dalībnieki apmeklēja Planetāriju un Obser

vatoriju.
Paldies Pāvilostas pilsētas domei par jauko dāvanu „Burbulīšiem”!

Ansambļa skolotāja Aija Gertsone

„Burbulīšu” vidējā grupa (5.–6. klase) iedzied 
dziesmu „Laba diena”.
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KLABERJAKTE 2016
13. aprīlī Liepājā BJC struktūrvienībā „Spārni” un „Vaduguns” notika Tradicionālās muzicēša

nas konkurss „Klaberjakte 2016”, kurā piedalījās arī Vērgales pamatskolas kapela „Čabraki” – Elīna 
Miltiņa (bungas), Sanija Monta Brēdiķe (akordeons), Madara Brēdiķe (vijole), Gundega Matisone 
(cītara)un Rūta Klāsēna (zvārgulītis) skolotājas Maritas Kalējas vadībā. 

Meitenes izpildīja Piltenes rozā polku un polku, un žūrijas vērtējumā ieguva godpilno 2. pa
kāpes diplomu, kā arī 
iespē ju 23. aprīlī do
ties uz Rīgu, lai pie
dalītos Tradicionālās 
muzicēšanas kon-
kursa „Klaberjakte 
2016” finālā. Šajā 
dienā notika arī tradi
cionālās dziedāšanas 
konkurss „Dziesmu 
dziedu, kāda bija”, 
kurā piedalījās Vērga
les pamatskolas skol
niece Rūta Klāsēna un 
ieguva mazās dziedā
tājas titulu. 

Savukārt 23. aprīlī 
Tradicionālās mu
zicēšanas konkursa 
„Klaberjakte 2016” finālā Rīgā Vērgales pamatskolas folkloras kopa „Čabraki” ieguva 3. pakāpes 
diplomu. 

Vita Braže

Marta mēneša pēdējā dienā Talsu novada 
muzejā pirmo reizi pulcējās Kurzemes reģio
na valsts akreditēto muzeju vadītāji un krāju
ma glabātāji, lai atskatītos uz  nozīmīgākajiem 
paveiktajiem darbiem 2015. un iepazīstinātu ar 
iecerēm 2016. gadā. 

Sanāksmē tika pārstāvēti: Kuldīgas novada 
muzejs, Vērgales pagasta muzejs, Pāvilostas 
novadpētniecības muzejs, Latvijas Ceļu mu
zejs, Aizputes novadpētniecības muzejs, Kaz
dangas muzejs, Latvijas lauksaimniecības mu
zejs, Jaunpils muzejs, Bārtas muzejs, Kandavas 
novada muzejs, Tukuma muzejs, Apriķu no
vadpētniecības muzejs, Jaunmoku pils muzejs, 
Jūrmalas pilsētas muzejs, Jūrmalas Brīvdabas 
muzejs, J. Rozentāla Saldus vēstures un māk
slas muzejs, Liepājas muzejs, Kubalu skolamu
zejs, Rojas Jūras zvejniecības muzejs, Ventspils 
muzejs un Talsu novada muzejs.   Viesu vidū 
bija reģionu muzeju pārstāvju kopā sanākšanas 
iniciatori – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas 
departamenta Muzeju nodaļas vadītājs Jānis 
Garjāns, vecākā referente Anita Jirgensone un 
pārvaldes vecākā referente Jana Šakare. 

Sanāksmes ievaddaļā viesus patīkami pār
steidza Talsu kristīgo klaunu uzstāšanās, kuras 
labsirdīgā humorā paustā vēsts lika pasmaidīt 
katram par savām vājībiņām un atraisīja tālā
kos runātājus.

Visu muzeju kopīgais uzdevums ir glabāt 
kultūrvēsturisko mantojumu un to komunicēt 

sabiedrībā. Novadu muzejus vieno apstāklis, 
ka tie pirmām kārtām ir vajadzīgi sava reģiona 
apmeklētājiem. Par to liecina statistika.  Kultū
ras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta 
Muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns rakstu
roja muzeju kā dzīvu organismu, kas piedzīvo 
dažādas fāzes. „Pamatveids, ar ko muzejs iet 
pie apmeklētāja, ir ekspozīcijas un izstādes. Tās 
kļuvušas par prioritāti, kam cenšamies piešķirt 
finansējumu,” sacīja Garjāna kungs. Viņš at
gādināja kolēģiem – nebaidīties izvirzīt lielus, 
ambiciozus mērķus, tiekties uz kvalitāti, kas 
saistīta ar mūsdienīgo piedāvājumu, sadarbo
ties ar citiem muzejiem un muzeju atbalstošām 
cilvēku grupām.

Katras ekspozīcijas pamatā ir ilgstošs pēt
nieciskais darbs, kuru veic muzeja speciālisti. 
Bet darba   rezultātu un vēstījumu jāmāk pār
tulkot vizuālajā valodā, sadarbojoties ar māk
slinieku. Izcilu sadarbības paraugu ekspozīcijas 
izveidē prezentēja Miks Mitrēvics – digitālā di
zaina „Dd Studio” mākslinieks.

Pēc sanāksmes un diskusijām viesiem bija 
iespēja apskatīt Talsu novada muzeja krātuves 
telpas, priekšmetu izvietojumu un glabāšanas 
apstākļus, kas saņēma atzinīgu vērtējumu.

Sanāksmes dalībnieki pozitīvi novērtēja 
šādu reģiona muzeju pārstāvju tikšanos, atzīs
tot, ka redzētais un dzirdētais palīdz  kopīgi sa
prast – kā virzīties uz labu rezultātu.

Gita Japiņa

Mazie Cālēni satiekas Cīravā
7. aprīlī Cīravas kultūras namā notika tradicionālais  „Cīravas Cālis 2016”. Pāvilostas novadu 

šogad pārstāvēja prāvs pulciņš mazo dziedātāju:
•	 Andželīna Kalnišķe 4 gadi (Vērgales PII „Kastanītis”) – Draiskākais Cālis,
•	 Adriana Bādere 5 gadi (Vērgales PII „Kastanītis”) – Rotaļīgākais Cālis,
•	 Anna Vanaga 5 gadi (Pāvilostas PII „Dzintariņš”) – Izturīgākais Cālis,
•	 Roberts Vērnieks 6 gadi (Pāvilostas PII „Dzintariņš”) – Emocionālākais Cālis,
•	 Līva Zamarīte 6 gadi (Pāvilostas PII „Dzintariņš”) – Pavasarīgākais Cālis,

•	 Gustavs Šlanka 
6 gadi (Vērgales PII „Kas
tanītis”) – Apdomīgākais 
Cālis,

•	 Sofija Rudzāja 7 gadi 
(Pāvilostas PII „Dzinta
riņš”) – Modernākais Cā
lis.

Paldies mazajiem solis
tiem par drosmi uzstāties 
publikas priekšā, par iztu
rību, jo dalībnieki patie
šām bija daudz – no Aiz
putes, Kazdangas, Durbes, 
Kalētiem, Vērgales, Pāvil
ostas, Liepājas un Cīravas.

 Pavasara saulīte, mazo 
bērnu atraktīvās un ska
nīgās dziesmas, smaidīgās 
sejas deva visiem klāteso
šiem pozitīvas emocijas.

Muzikālā skolotāja 
Aija Gertsone

Kurzemes reģiona muzeja speciālistu 
tikšanās Talsos
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IELŪDZ UZ ZAĻUMBALLI BUNKĀ!
Mūsu Latvijai tuvojas nozīmīga jubileja – 

Simtgade. Tā būs kā pieturas punkts, lai mēs 
paši novērtētu, cik stipri mēs esam savā pat
riotismā paši pret sevi, saviem tuvākajiem, 
ģimeni, citiem līdzcilvēkiem un galu galā pret 
savu valsti un tautu, kurai piederam. Lai pāri 
visam Latvijai šai nozīmīgajā laikā ir satikša
nās prieks un stiprināt savas piederības sak
nes Latvijai. Tā ir atgriešanās pie savas tautas 
vērtībām... 

Tādēļ 3. jūnijā pulksten 12:00 Priekules 
novada latviskākajā lauku sētā Bunkas pa-
gasta „Ģildēnos” notiks ikgadējā senioru 
zaļumballe, kurā aicinām arī Jūsu pagodi-
nāt ar savu klātbūtni. Uz pasākumu aicināts 
arī Valsts Prezidents Raimonds Vējonis ar 
kundzi Ivetu Vējoni. 

Viesus sagaidīs KAZDANGAS PŪTĒJU 
ORĶESTRIS un BĀRTAS ETNOGRĀFISKĀ 
ANSAMBĻA sievas. 

Pašā Zaļumballē muzicēs omulīgais 
„RUMBAS KVARTETS”, bet asprātīgās un 
lustīgās „ATŠTAUKU” sievas neļaus smaidam 
izdzist un smiekliem rimties. 

Divus iepriekšējos gadus „Ģildēnu” sētā 
vasaras sākumu svinēja Priekules novada dzī
ves gudrie seniori. Jau toreiz tika nolemts  – 
latviskā tradīcija rīkot lauku sētā lustīgu pasā
kumu jāturpina! 

Līdzi jāņem neliels gardumu groziņš. Lai 
pārējos iepazīstinātu ar sevi, vēlams sagata-
vot nelielu priekšnesumu (līdz 2 minūtēm). 
Pieteikšanās (obligāta) līdz 6. maijam un 
sīkāka informācija pa tālruni 29296265. 
Aicināti seniori no pārējiem Lejaskurzemes 
novadiem, lai saglabātu latviskumu un vairotu 
dzīves atziņu, pavadot mirkļus draudzīgās sa
runās un jestros ritmos. 

Iespējams, ka pasākumā ar dalību pagodi
nās arī novada senioru lietuviešu draugi no 
Skodas, kā arī Klaipēdas latviešu biedrība. 

Jau tagad liela pateicība jāsaka „Ģildēnu” 
saimniekiem Ivaram un Edītei Vītoliem, kuri 
uzņems šo Priekules novadam nozīmīgo pa
sākumu un lielu pulku ciemiņus savu māju 
sētā. 

Iecerēts, ka šī būs tā reize, kad rādīt piemē
ru – mēs varam būt draudzīga tauta! 
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Orientēšanās piedzīvojums 
„Iepazīsti Pāvilostu”

MĒRĶI
Ieinteresēt pāvilostniekus un tās viesus piedalīties komandu 

orientēšanās spēlē, nostiprinot pārliecību, ka Pāvilosta ir unikāla,  
aizraujoša pilsēta ar bagātu vēsturi.

1. Sacensību laiks un vieta
•	 Orientēšanās piedzīvojums notiks 2016. gada 21. maijā – Pā

vilostas pilsētas svētkos;
•	 Sacensību sākums plkst. 14:00, Pāvilostas pilsētas sporta lau

kumā (Dzintaru ielā 107A).
•	
2. Sacensību dalībnieki
•	 Orientēšanās piedzīvojumā var piedalīties jebkurš, kurš vēlas 

iepazīt Pāvilostu un pierādīt savas prasmes komandas veidošanā. 
Komandu veido no 2–6 cilvēki, kurus vada saliedētība, sacensības 
un izzināšanas gars;

•	 Komandā, kurā ir bērni līdz 7  g. v. jābūt vismaz vienam pie
augušajam;

•	 Lai piedalītos pasākumā, ir jāpiesaka komanda līdz 
plkst.  14:00 pie Pāvilostas novada tūrisma informācijas galdiņa 
Pāvil ostas pilsētas sporta laukumā (Dzintaru iela 107A).

3. Sacensību norise
•	 Pasākuma sākums Pāvilostas pilsētas sporta laukumā pie Pā

vilostas novada TIC galdiņa plkst. 13:50, saņemot dalībnieka an
ketu;

•	 Orientēšanās Pāvilostā līdz plkst. 15:50;
•	 Orientēšanās piedzīvojuma veikšanai tiek dots noteikts laiks 

bez laika kontroles starp komandpunktu apmeklējuma un finiša lai
ka fiksēšanas;

•	 Noslēgums un balvas saņemšana Pāvilostas novada TIC 
(Dzintaru ielā 2) pēc anketas nodošanas orientēšanās „Iepazīsti Pā
vilostu” organizatoram.

4. Uzdevums pirms orientēšanās
•	 Katrai komandai līdzi jābūt fotoaparātam vai mobilajam te

lefonam ar kameru.

5. Obligātie kontrolpunkti
•	 Veikparks „Das Crocodill”;
•	 Zivju veikals „Kaija”;
•	 Viesnīca „Das Crocodill”;
•	 Rotu darbnīca „Jūras rotas”;
•	 Pāvilostas novadpētniecības muzejs;
•	 Laivu māja;
•	 Mols.

6. Vērtēšana
•	 Punktu skaits, kuru komanda var iegūt, ir 40;
•	 Kopskaitā  orientēšanās piedzīvojumā ir 7 kontrolpunkti;
•	 Papildus komanda var iegūt papildpunktus atbildot uz papil

dus jautājumiem.

7. Noteikumi
•	 Galvenais noteikums – komandai kontrolpunktos jāierodas 

visai reizē, ievērojot savstarpēju sapratni un vienotību;
•	 Komanda pārvietojas pa brīvi izvēlētu maršrutu, apmeklējot 

organizatoru noteiktos kontrolpunktus;
•	 Kategoriski aizliegts –  pārvietoties ar jebkāda veida trans

portlīdzekļiem;
•	 Orientēšanās laikā jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi un uz

vedības normas.
•	 Atrodoties uz mola ir jābūt uzmanīgam un piesardzīgam;
•	 Kontrolpunktā ar laivām, jāievēro drošības pasākumi uz 

ūdens: jāuzvelk drošības veste, nedrīkst grīļot laivu, vai darīt jebko, 
kas varētu sekmēt laivas apgāšanos, klausīt instruktoru komandas. 
Par savu drošību un veselību atbild paši dalībnieki.

ORIENTĒŠANĀS 
PIEDZĪVOJUMS

„IEPAZĪSTI PĀVILOSTU”
21. MAIJĀ

Orientēšanās sākums plkst. 14:00 
Pāvil ostas pilsētas sporta laukumā.

•	 Komanda sastāv no 2–6 cilvēkiem.
•	 Komandai jāveic 7 obligātie kontrolpunkti.
•	 Komandai jābūt līdzi fotoaparātam vai mobilajam 

telefonam ar kameru.
Orientēšanās finišs līdz plkst. 15:50 Pāvilostas novada 

TIC, Dzintaru ielā 2.

Pieteikšanās līdz plkst. 14:00 pie TIC galdiņa,
Pāvilostas pilsētas sporta laukumā.

Katru komandu finišā sagaida 
pārsteigums!

NOVADU 15. GRĀMATU SVĒTKI 
PĀVILOSTAS NOVADĀ

Vērgalē 2016. gada 20. maijā
PROGRAMMA

9.00–15.00 Grāmatu komercizstāde –
 Vērgales pamatskolas zālē 1. stāvā.
 Piedalās izdevniecības: „Lauku Avīze”, 
 „Zvaigzne ABC”, „Jumava”, „Nordik”,
 „Avots”, „Divpadsmit”, Latvijas Grāmata.
 Grāmatu pircēji piedalās jaunāko
 grāmatu izlozē.
11.00 Grāmatu svētku atklāšana –
 Vērgales kultūras namā 

PIEAUGUŠAJIEM
11.30 „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija – 
 Vērgales kultūras namā 
14.00 „Sarunas par dzīves garšu” Monika Zīle 
 (Lauku Avīze) – Vērgales PII „Kastanītis”
 zālē 2. stāvā
14.00 „Visu gadu ziedošs dārzs un rozes” konsultē
 Ilma Nereta (Lauku Avīze) – 
 Vērgales bibliotēkā 

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
11.40 Miks Valdbergs „Katram sava pasaka”
 radošā darbnīca – Vērgales mākslas skolā,
 ieeja no sētas puses
11.40 Uldis Auseklis „Īsi un gari panti bērniem un
 pasakas par viscaurumainākajām
 siermaizītēm” (Lauku Avīze) – 
 Vērgales pamatskolā 2. stāvā
13.00 „Baroneses virums” pusdienas bērniem un
 jauniešiem – Muižas ēdamzālē
13.30 „Vēstules no Āfrikas” saruna ar grāmatas
 autoru Mārtiņu Silu  (Jumava) –
 Vērgales pamatskolā 2. stāvā

VISIEM
11.30 „Kā top skaistas lietas” radošā darbnīca
 sadarbībā ar Zvaigzni ABC klūdziņu pīšanā
 (Liepājas Neredzīgo biedrība) –
 Vērgales pamatskolā 1. stāvā
11.30 „Dekupāžas noslēpumi” radošā darbnīca
 sadarbībā ar Zvaigzni ABC (Liepājas
 Neredzīgo biedrība) –
 Vērgales pamatskolā 1. stāvā
13.30 „Padarīsim dzīvi krāsaināku” pīšanas,
 mezglošanas radošā darbnīca sadarbībā
 ar Zvaigzni ABC (Liepājas Neredzīgo
 biedrība) – Vērgales pamatskolā 1. stāvā
13.30 „Ādas meistars” radošā darbnīca sadarbībā
 ar Zvaigzni ABC (Liepājas Neredzīgo
 biedrība) – Vērgales pamatskolā 1. stāvā
13.30 „Baroneses virums” – pusdienas Muižas
 ēdamzālē
15.00 Jaunāko grāmatu izloze –
 Vērgales kultūras namā
15.30 „Tava sirds ir tavas mājas“ Antras Stafeckas
 un Ulda Marhilēviča muzikāls
 sveiciens – Vērgales  kultūras namā

IZSTĀDES
9.30 Zīmējumu izstāde „Mana mīļākā grāmata” –
 Vērgales pamatskolā
9.30 Foto izstāde „Pāvilostas novada
 popularizēšana caur fotoobjektīvu” – 
 Vērgales kultūras namā
9.30 „Mūsu diena baltā mīlestībā zied” kāzu tērpi
 un aksesuāri – Vērgales  muzejā  

Svētku atbalstītāji:
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Eiropas Komi
sijas pārstāvniecība Latvijā, Latvijas Bērnu fonds, Jelgavas 
tipogrāfija, Nacionālie bruņotie spēki, SIA Drukātava, SIA 
VESTALK, The White Book, Okupācijas muzejs, Vienotī
ba, Zaļo un Zemnieku savienība, Valdis Zatlers, Inese Vai
dere, Pāvilostas novada dome.

Informatīvie atbalstītāji: 
Latvijas Avīze, Kurzemes Vārds, Kursas Laiks, Pāvilostas 
Novada Ziņas, www.pavilosta.lv 

Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros
21. maijā plkst. 12:30  

Pāvilostas pilsētas sporta laukumā

Mini maratons bērniem
Tiek aicināts ikviens skriešanas entuziasts 

līdz 10 gadu vecumam!

Pieteikšanās Pāvilostas pilsētas sporta laukumā 
pasākuma dienā!

Mini maratonā apbalvots tiks ikviens mazais skrējējs!

Pāvilostas sieviešu koris 
piedalās III starpnovadu 

koncertā
„Ar dziesmiņu birzi triecu, 

ar dancīti laiku vedu”
Bunkas Kultūras namā 2. aprīlī notika III starpnovadu kon

certs Dziesmu svētku tradīcijās „Ar dziesmiņu birzi triecu, ar 
dancīti laiku vedu...” Šoreiz koncerts aizritēja joku noskaņās, jo 
bija pagājusi tikai diena pēc 1. aprīļa. Domu par starpnovadu 
koncertiem pēc dziesmu svētku periodā rosināja Latvijas Na
cionālais kultūras centrs. Programmu kopā salika Priekules 
amatierteātris un tā režisore Ināra Kalnarāja, ievijot koncertā pa 
kādai latviešu anekdotei, kas papildināja ar tām arī dejotāju un 
dziedātāju sniegumu.

Arī šogad Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris 
„Sīga” labprāt kuplināja šo nu jau tradīcijām apvīto strapnovadu 
koncertu.

Kopskaitā koncertā piedalījās deviņi kolektīvi – Durbes 
VPDK „Lindale” (vadītāja Gražina Afanasjeva); Durbes deju ko
lektīvs „Mammas ar bērniem”; Pāvilostas sieviešu koris „SĪGA” 
(diriģente Liene Breča);  Priekules kultūras nama sieviešu koris 
(diriģente Gunta Vite);  Priekules VPDK „Duvzare” (Priekules 
vidējās paaudzes deju kolektīvs, vadītāja Inga LeiveLevite); 
Priekules vidusskolas deju kolektīvi (vadītāja Sintija KĻAVIŅA) 
un mājinieki no Bunkas kultūras nama bērnu tautas deju kolek
tīvs „SIENĀZĪŠI” (vadītāja Sintija KĻAVIŅA).

Koncerta izskaņā dziedātājas vienoja savas balsis kopdziesmā 
„Rozēm kaisu istabiņu”, bet kolektīvu satikšanās beigu akords 
notika tika likts pie kliņģeru galdiem. 

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: L. Svara
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1. aprīļa pēcpusdienā Pāvilostas pil
sētas kultūras nama bērnu dramatiskais 
pulciņš demonstrēja savu veikumu lugā 
„Žurku vecmāmiņa Otīlija un viņas 
mazbērni” (režisore Marita Horna). 

Izrāde bija jautra, sirsnīga un viegli 
uztverama. Žurku vecmāmiņu lieliski 
attēloja Pāvilostas kultūra nama vadī
tāja Silva Vārsberga, Žurku mammas 
un tēta lomas spēlēja Ilva Bunka un 
Jānis Štokmanis, bet Rainers Zamarītis 

un Patrīcija Vanesa Rudzīte atveidoja 
bērnus. Ļoti labi savas lomas nospēlēja 
kaķi – Samanta Barsukova, Liene Šķila, 
Kristiāna Šeiko un Una Stendze, kā arī 
mazie kaķēni – Andris Štokmanis un 
Laila Anna Horna. Lomās iejutās arī 
Markuss Lazukins, Uvis Kārlis Mūr
nieks un Miks Vīgants. 

Notikumi risinājās žurku mājās, kad 
vecāki dodas ceļojumā un bērnus uz
ņemas pieskatīt vecmāmiņa Otīlija, ko 

bērni nekad nav redzējuši. Viss jau būtu 
labi, taču briesmas uzglūnēja aiz stūra 
nejauku kaķu izskatā. Pārpratumi un 
piedzīvojumi, kas sagaidīja lugas varo
ņus, lika skatītājiem daudz ko mācīties. 
Stāsts, protams, beidzās ar laimīgām 
beigām un lustīgu deju.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

10. aprīlī Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē notika 
Liepājas deju apriņķa deju kolektīvu skate, kurā piedalījās 
24 jauniešu, vidējās paaudzes un senioru tautas deju kolektī
vi no Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Prieku
les un Vaiņodes novadiem un Liepājas pilsētas. Skates mērķi 
saskaņā ar nolikumu ir noteikt Kurzemes vēsturiskā novada 
deju svētku un tautas deju ansambļu svētku repertuāra un 
koprepertuāra apguves līmeni, izvērtēt katra deju kolektīva 
sniegumu, piešķirot tam kvalitātes pakāpi, un noteikt svētku 
dalībniekus. Kolektīvi skatē izpildīja divas dejas no grupas 
obligātā repertuāra – vienu izlozes deju un vienu deju pēc iz
vēles. Šogad dejotājiem bija sagatavots nebijis pārsteigums – 
pirmo reizi kolektīvi izlozes deju uzzināja tikai skates norises 
dienas rītā.

Dejotājus pēc dažādiem kritērijiem vērtēja žūrija – Kuldī
gas un Ventspils deju apriņķa kolektīvu virsvadītāja Ramona 
Irbe, Saldus deju apriņķa kolektīvu virsvadītāja Santa Lau
rinoviča, Bauskas deju apriņķa kolektīvu virsvadītāja Guna 
Trukšāne, Liepājas deju apriņķa kolektīvu virsvadītājs un 
Kurzemes Deju svētku mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš, 
kā arī žūrijas priekšsēdētāja Tukuma deju apriņķa kolektīvu 
virsvadītāja un Kurzemes deju svētku mākslinieciskā vadītāja 
Zanda Mūrniece.

Pāvilostas novadu šogad Liepājas apriņķa tautas deju ko-
lektīvu skatē pārstāvēja Pāvilostas VPDK „Mārsils” un Vēr-
gales VPDK „Vērgalīte”.

Vērgales pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju ko
lektīvs „Vērgalīte” vadītājas Kristīnes Jaunbrūnas vadībā ska
tē ieguva I pakāpi. Vērīgā žūrija kolektīvu D grupā novērtēja 
ar  54,33 punktiem no maksimālajiem 60 punktiem.  Kolektī
va vadītāja skates dienas rītā izlozēja horeogrāfa, Liepājas deju 
apriņķa virsvadītāja Jāņa Purviņa deju „Kāzu goda solis”, bet 
kā izvēles deju kolektīvs izvēlējās „Visam cauri iet”, kas arī ir 
J. Purviņa veidotā  horeogrāfija. Kā atzina dejotāji, satraukums 
bija liels, bet rezultāts ir ļoti labs, abas dejas ir ļoti skaistas un 

iemīļotas jau. Tās noteikti tiks iekļautas arī nākama
jos koncertos. 

Savukārt Pāvilostas vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Mārsils” vadītāju Daigas Cābeles un Eināra Vārs
berga vadībā kā izvēles deju žūrijai atrādīja deju „In
duļa žigliņš”. Dejas horeogrāfe Bauskas deju apriņķa 
kolektīvu virsvadītāja Guna Trukšāne īpaši paslavēja 
Pāvilostas deju kolektīvu „Mārsils” par vislabāk Latvi
jā un līdz šim redzēto dejas sniegumu. Bet kā izlozes 
deju mārsilieši skates rītā izlozēja deju „Tēvis, tēvis, 
tais’ man laivu”  Guntas Skujas horeogrāfijā. Šajā gadā 
deju kolektīvs „Mārsils” gan no kompetentās žūrijas 
puses, gan no citu kolektīvu vadītājiem saņēma daudz 
labu vārdu un uzslavu par kolektīva izaugsmi un 
sniegumu. Liepājas deju apriņķa deju kolektīvu skate 
Pāvilostas kolektīvam vainagojās ar 
iegūto I pakāpes diplomu E grupā, 
iegūstot 44,5 punktus no maksimāla
jiem 50 punktiem. 

Pēc skates abi Pāvilostas nova
da vidējās paaudzes deju kolektīvi 
gatavosies dalībai Kurzemes deju 
svētkos „Pašā jūras vidiņā”, kas no
tiks Liepājā, 18. jūnijā, un tajā pieda
līsies 96  deju kolektīvi no Kuldīgas, 
Ventspils, Talsu, Saldus, Liepājas un 
Tukuma deju apriņķiem, kā arī vie
si – Tautas deju ansambļi no Jelgavas, 
Valmieras, Tukuma un Rīgas.

VPDK „Vērgalīte” dalībniece 
Ieva Skābarde,

 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Marita Kurčanova

Sieviešu korim „Sīga” izcili sasniegumi koru skatē
24. aprīlī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā notika Liepājas koru 

apriņķa sieviešu, vīru un jaukto koru skate, kurā, gatavojoties 
2016. gadā gaidāmajiem svētkiem, savas dziesmas izdziedāja 
kori no Kazdangas, Cīravas, Aizputes, Pāvilostas, Priekules, Vai
ņodes, Nīcas, Durbes, Grobiņas, Brocēnu un Talsu novadiem, kā 
arī no Liepājas, Ventspils un Saldus. 

Gatavojoties 2018. gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju 
svētkiem un valsts nozīmes koru pasākumiem 2016. gadā, lai no
drošinātu amatieru koru darbības procesa nepārtrauktību, kā arī lai 
veicinātu amatieru koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu at
tīstību un tālāk pilnveidotu Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgt
spējai nozīmīgo izpausmi – koru kopdziedāšanas tradīciju, Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar pilsētu un novada pašval
dībām 2016. gadā rīko amatieru koru skates. Liepājas koru apriņķa 
kori šogad gatavojas tādiem notikumiem kā Latvijas sieviešu un 
vīru koru Salidojums Cēsīs un Kurzemes Dziesmu svētki Kuldīgā. 

Pāvilostas novadu Liepājas koru apriņķa sieviešu, vīru 
un jaukto koru skatē pārstāvēja Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama sieviešu koris „Sīga”.

Skatē katrs koris dziedāja trīs dziesmas – vienu izlozes, bet 
divus izvēlētus skaņdarbus, no kuriem viens – brīvas izvēles 
skaņdarbs a capella. Izlozes skaņdarbus koru pārstāvji noskaid
roja izlozē – 14. aprīlī. Sieviešu un vīru kori skatē izpildīja skaņ
darbus no Latvijas sieviešu un vīru koru Salidojuma repertuāra. 
Sieviešu koris „Sīga” žūrijas locekļiem pasniedza dziesmu „Gods 
Dievam augstībā” (A. Jurjāna apdarē), latviešu tautas dziesmu 
„Caur sidraba birzi gāju” Jura Vaivoda apdarē, R. Paula dziesmu 
„Tautas acis” un kopdziesmas – latviešu tautas dziesmu „Pūt, vē
jiņi!” E. Melngaiļa apdarē un latviešu tautas dziesmu „Mazs bij’ 
tēva novadiņš” H. Pavasara apdarē.

Liepājas koru apriņķa koru sniegumu vērtēja žūrija – Talsu koru 
apriņķa virsdiriģents Gints Ceplenieks, Valkas un Valmieras koru 
apriņķa virsdiriģents Ivars Cinkus un komponists Rihards Dubra. 
Skatē žūrija katru amatieru kori vērtēja pēc vienotas 50 punktu sis
tēmas, atbilstoši mākslinieciskajam un tehniskajam sniegumam. 

Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris „Sīga” ar kat
ru gadu ir audzis savā izpildījumā un sagatavotībā. Bet šogad 
sieviešu koris „Sīga” pārsteidza ikvienu, Liepājas koru apriņķa 
koru skatē saņemot 1. pakāpes diplomu un ierindojoties 2. vietā 
starp visiem Liepājas apriņķa sieviešu koriem, priekšā sev palai

žot vien Liepājas Universitātes sieviešu kori „Atbalss” māksli
nieciskās vadītājas Ilzes Valces vadībā. 

Liepājas koru apriņķa sieviešu, vīru un jaukto koru skatē 
piedalījās – Ventspils krievu senioru sieviešu koris „Slavjaņe” 
(diriģente Ilga Buntika), Talsu vīru koris „Dziedonis” (diriģen
te Rebeka Brīvmane), Brocēnu vīru koris (diriģente Iveta Logi
na), Nīcas vīru koris (diriģenti Jēkabs Ozoliņš un Aldis Jurga), 
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra sieviešu koris „Aija” 
(diriģente Gunta Vite, kormeistare Antra Berga), Durbes sie
viešu koris „Durbe” (diriģents Renārs Juzups, kormeistare Līga 
Strēle), Nīcas sieviešu koris (diriģente Līga AmerikaAnsiņa, 
kormeistare Inese Egle), Pāvilostas pilsētas kultūras nama sie
viešu koris „Sīga” (diriģente Liene Breča, kormeistare Selga Pu
ķīte), Priekules pilsētas Kultūras nama sieviešu koris (diriģente 
Gunta Vite, kormeistare Skaidra Klasiņa), Liepājas Universitātes 
sieviešu koris „Atbalss” (mākslinieciskā vadītāja Ilze Valce, diri
ģente Olga Blauzde), Kazdangas jauktais koris (diriģente Baiba 
Kalniņa), Cīravas pagasta jauktais koris (diriģente Sintija Pīrā
ga), Aizputes jauktais koris „Kurzeme” (diriģents Ēriks Eglītis), 
Grobiņas jauktais koris „Vēl” (diriģente Anita Elere), Vaiņodes 
novada jauktais koris (diriģente Ilze Balode) un Saldus jauktais 
koris „Saldava” (diriģente Itana Lipšāne), kā arī Liepājas Tautas 
mākslas un kultūras centra jauktie kori – „Lauma” (diriģente 
Mirdza Paipare, kormeistare Ginta Deruma), „Kursa” (diriģente 
Ilze Āboliņa), „Līva” (diriģents Jēkabs Ozoliņš), „Laiks” (diri
ģente Ilze Balode) un „INTIS” (mākslinieciskā vadītāja Ilze Val
ce, kormeistars Kārlis Millers). 

Kora dalībnieces saka lielu paldies kora „Sīga” diriģentei Lie
nei Brečai, kura ieguldījusi daudz spēka, laika un enerģijas, lai 
Pāvilostas sieviešu kori paceltu tādā līmenī.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pāvilostas novada dejotāji piedalās skatē

Vērgales VPDK „Vērgalīte” dejo deju „Kāzu goda solis”.

Pāvilostas VPDK „Mārsils” dejo deju „Induļa žigliņš”. 
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Dzejas dienas

LAD pieņem iesniegumus dīzeļdegvielas piešķiršanai

Aicina  pieteikties  kompensācijām 
par  saimnieciskās  darbības  ierobežojumiem

Dabas aizsardzības pārvalde aicina zemes īpašniekus līdz 
2016. gada 15. maijam iesniegt pieteikumus kompensācijai – ikga-
dējam atbalsta maksājumam, ja viņu zemes īpašums atrodas: 

1) īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kas nav Eiropas nozīmes 
aizsargājamā teritorija (Natura 2000), 

vai 
2) mikroliegumā ārpus Natura 2000, ja zemes īpašuma platība 

mikroliegumā ir mazāka par 1 ha,
un tajā ir noteikts kāds no zemāk minētajiem mežsaimnieciskās 

vai lauksaimnieciskās darbības ierobežojumiem:
1) meža zemēs aizliegta:
          – jebkāda mežsaimnieciskā darbība;
          – koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē;
          – koku ciršana galvenajā cirtē;
          – koku ciršana kailcirtē;
2) lauksaimniecības zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai 

aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.
Dabas aizsardzības pārvalde administrē un izmaksā kompensā-

ciju – ikgadējo atbalsta maksājumu par saimnieciskās darbības iero-
bežojumiem mikroliegumos ārpus Natura 2000, ja zemes īpašuma 
platība mikroliegumā ir mazāka par 1 ha, un šādās īpaši aizsargāja-
mās dabas teritorijās, kas nav Natura 2000: 

1. dabas parkos: 
1) ,,Gaiziņkalns” (Madonas novada Vestienas, Aronas un Bēr-

zaunes pagasti), vienlaikus ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū 
,,Viestiena” (kas ir Natura 2000);

2) ,,Daugavas loki” (Daugavpils novada Naujienes, Tabores, 
Vecsalienas, Salienas pagasti, Krāslavas novada Ūdrīšu un Kaplavas 
pagasti), vienlaikus ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū ,,Augšdau-
gava” (kas ir Natura 2000);

3) ,,Medumu ezeraine” (Daugavpils novada Medumu pagasts), 
vienlaikus ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū ,,Augšzeme” (kas ir 
Natura 2000);

4)    ,,Svente” (Daugavpils novada Medumu, Sventes un Kalkūnes 
pagasti, Ilūkstes novada Šēderes pagasts), vienlaikus ietilpst aizsar-
gājamo ainavu apvidū ,,Augšzeme” (kas ir Natura 2000);

5) ,,Milzukalns” (Engures novada Smārdes pagasts) (neietilpst 
nevienā citā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā). 

2. dabas liegumos:
1) ,,Ozolkalni” (Skrīveru novads), vienlaikus ietilpst dabas parka 

“Daugavas ieleja” teritorijā (kas ir Natura 2000);
2) ,,Dēliņkalns” (Alūksnes novada Ziemera pagasts), vienlaikus 

ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū ,,Veclaicene” (kas ir Natura 2000);
3) ,,Avotu mežs” (Alūksnes novada Ziemera pagasts), vienlaikus 

ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū ,,Veclaicene” (kas ir Natura 2000);
4)  ,,Sproģi” (Vecpiebalgas novada Inešu pagasts), vienlaikus 

ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū ,,Vecpiebalga” (kas ir Natura 2000);
5) ,,Ilgas” (Daugavpils novada Skrudalienas pagasts), vienlaikus 

ietilpst dabas parka ,,Silaine” teritorijā (kas ir Natura 2000);
6) ,,Ilziņa ezers” (Madonas novada Vestienas pagasts), vienlaikus 

ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū ,,Vestiena” (kas ir Natura 2000);
7)  ,,Kāla ezera salas” (Madonas novada Vestienas pagasts), vienlai-

kus ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū ,,Vestiena” (kas ir Natura 2000);
8)  ,,Vērenes gobu un vīksnu audze” (Ogres novada Madlienas 

pagasts), vienlaikus ietilpst dabas parka ,,Ogres ieleja” teritorijā (kas 
ir Natura 2000);

9) ,,Lieluikas un Mazuikas ezers” (Ādažu novads), vienlaikus 
ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū ,,Ādaži” (kas ir Natura 2000);

10) ,,Bardinska ezers” (Ilūkstes novada Šēderes pagasts), vienlaikus 
ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū ,,Augšzeme” (kas ir Natura 2000);

11) ,,Skujines ezers” (Ilūkstes novada Šēderes pagasts), vienlaikus 
ietilpst aizsargājamo ainavu apvidū ,,Augšzeme” (kas ir Natura 2000);

12) ,,Medumu ezera salas” (Daugavpils novada Medumu pa-
gasts), vienlaikus ietilpst dabas parkā ,,Medumu ezeraine” (kas nav 
Natura 2000) un aizsargājamo ainavu apvidū ,,Augšzeme” (kas ir 
Natura 2000); 

13) ,,Čužu purvs” (Kandavas novada Kandavas pagasts), 
vienlaikus ietilpst dabas parkā ,,Abavas senleja” (kas ir Natura 2000);

14) ,,Sventes ezera salas” (Daugavpils novada Sventes pagasts), 
vienlaikus ietilpst dabas parkā ,,Svente” (kas nav Natura 2000) un 
aizsargājamo ainavu apvidū ,,Augšzeme” (kas ir Natura 2000);

15) ,,Korneti-Peļļi” (Apes novada Apes pilsēta ar lauku 
teritoriju; Alūksnes novada Veclaicenes pagasts), vienlaikus ietilpst 
aizsargājamo ainavu apvidū ,,Veclaicene” (kas ir Natura 2000);

16) ,,Glušonkas purvs” (Daugavpils novada Skrudalienas 
pagasts);

17) ,,Garākalna smilšu krupja atradne” (Auces novada Bēnes 
pagasts);

18)  ,,Krēmeri” (Rīgas pilsēta);
19)  ,,Darmštates priežu audze” (Jūrmalas pilsēta);
20)  ,,Buļļezers” (Garkalnes novads);
21)   ,,Puzes smilšu krupja atradne” (Bauskas novada Brunavas 

pagasts).
Dabas aizsardzības pārvalde piešķir kompensāciju – ikgadējo 

atbalsta maksājumu tikai par to zemes īpašuma daļu, kas ietilpst 
minētā dabas parka vai dabas lieguma teritorijā. 

  3. ģeoloģiskajos un ģeomorfoloģiskajos dabas pieminekļos, 
kuru saraksts pieejams Ministru kabineta 2001. gada 17. aprīļa no-
teikumos Nr. 175 ,,Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem 
un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumiem 
Nr. 264 ,,Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” minētajos dabas parkos, dabas liegu-
mos un dabas pieminekļos noteikti šādi mežsaimnieciskās un lauk-
saimnieciskās darbības ierobežojumi:

1) dabas parkos ,,Gaiziņkalns”, ,,Daugavas loki”, ,,Medumu eze-
raine” un ,,Svente” noteikts kailcirtes aizliegums. Lauksaimnieciskās 
darbības ierobežojumi, par kuriem piešķir kompensāciju, minētajos 
dabas parkos nav noteikti;

2) dabas liegumos (izņemot dabas liegumu ,,Korneti-Peļļi”) aiz-
liegts cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē, kā arī 
kopšanas cirtē (izņemot sausos kokus), ja valdaudzes vecums pār-
sniedz: priežu un ozolu audzēm – 60 gadu; egļu, bērzu, melnalkšņu, 
ošu un liepu audzēm – 50 gadu; apšu audzēm – 30 gadu. Dabas 
lieguma teritorijā aizliegts bojāt vai iznīcināt (arī uzarot, kultivējot 
vai ieaudzējot mežu) palieņu un terašu pļavas;

3) ģeoloģiskajos un ģeomorfoloģiskajos dabas pieminekļos no-
teikts kailcirtes aizliegums. Lauksaimnieciskās darbības ierobežoju-
mi, par kuriem piešķir kompensāciju, ģeoloģiskajos un ģeomorfolo-
ģiskajos dabas pieminekļos nav noteikti;

4) dabas parka ,,Milzukalns” un dabas lieguma ,,Korneti-Peļļi” 
aizsardzības un izmantošanas kārtību nosaka arī individuālie aiz-
sardzības un izmantošanas noteikumi, tāpēc šajās teritorijās noteik-
tie mežsaimnieciskās un lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi 
ir atkarīgi no dabas parka ,,Milzukalns” vai dabas lieguma ,,Korneti-
Peļļi” funkcionālās zonas, kurā atrodas konkrētais zemes īpašums. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteiku-
miem Nr. 940 ,,Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un ap-
saimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to 
buferzonu noteikšanu” mikroliegumos, kas izveidoti īpaši aizsargā-

jamo putnu, zīdītāju, abinieku, rāpuļu, bezmugurkaulnieku, vasku-
lāro augu, sūnu, aļģu, ķērpju un sēņu sugu un biotopu aizsardzībai 
noteikts jebkādas mežsaimnieciskās un lauksaimnieciskās darbības 
aizliegums.

Lai Dabas aizsardzības pārvaldē pieteiktos uz kompensāciju – 
ikgadēju atbalsta maksājumu, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Īpašuma tiesības uz zemi ir nostiprinātas Zemesgrāmatā, un 
zemes robežas starp vairāku zemes īpašnieku īpašumiem ir ierīko-
tas atbilstoši normatīvajos aktos par zemes kadastrālo uzmērīšanu 
un Civillikumā noteiktajām prasībām.

2. Ja zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, kompensāci-
ju prasa tikai visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties.

3. Kompensāciju par meža zemi var prasīt tikai tad, ja meža ze-
mes platībai ir spēkā esoša meža inventarizācijas lieta.

4. Attiecībā uz konkrētu zemesgabalu, kuram noteikti saimnie-
ciskās darbības ierobežojumi,  gadā var piešķirt tikai vienu kom-
pensāciju — no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem vai 
no valsts budžeta.

5. Jābūt samaksātam nekustamā īpašuma nodoklim par iepriek-
šējo gadu un kārtējo gada ceturksni.

6. Ja zemes īpašniekam uzlikts naudas sods par pārkāpumiem 
vides jomā, kā arī ja viņa vainas dēļ videi vai mežam nodarīti zaudē-
jumi, šā zemes īpašnieka kompensācijas pieprasījumu izskata tikai 
tad, kad viņš ir samaksājis šo naudas sodu un atlīdzinājis videi un 
mežam nodarītos zaudējumus. 

Kompensācijas – ikgadējā atbalsta maksājuma apmērs par vienu 
hektāru, kurā ievēroti visi kompensācijas saņemšanas nosacījumi, 
ir šāds:

1) 44 EUR – aizliegta lauksaimnieciskā darbība: lauksaimniecī-
bas zemēs aizliegta uzaršana un kultivēšana vai aizliegta visu veidu 
saimnieciskā darbība;

2) meža zemēs atkarībā no saimnieciskās darbības ierobežojuma 
veida visa gada laikā: 

• 157 EUR – aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība vai aiz-
liegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē;

• 128 EUR – aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē;
• 43 EUR – aizliegta koku ciršana kailcirtē.
Kompensāciju – ikgadējo atbalsta maksājumu meža zemēs pie-

šķir tad, ja mežaudze ir sasniegusi vismaz 20 gadu vecumu. Kom-
pensāciju nepiešķir dabas pieminekļu – īpaši aizsargājamo koku un 
akmeņu teritorijās. 

Dabas aizsardzības pārvalde nepiešķir kompensāciju – ikgadē-
jo atbalsta maksājumu, ja zemes īpašnieks par noteiktu saimnie-
ciskās darbības ierobežojumu attiecīgajā mežaudzē jau ir saņēmis 
kompensāciju – vienreizējo atlīdzību saskaņā ar likumu ,,Par zemes 
īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikrolie-
gumos” (spēkā no 01.01.2006. līdz 01.06.2013.). 

 
Kompensācijas – ikgadēja atbalsta maksājuma saņemšanai Da-

bas aizsardzības pārvaldē jāiesniedz iesniegums, kura veidlapa pie-
ejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv  – 
Pakalpojumi – Iesniegumu veidlapas – Kompensācijas. 

 
Papildus informācija pieejama Dabas aizsardzības pārvaldē, zva-

not uz tālruņiem: 67509766, 25673400, 29924509 vai rakstot uz 
e-pastu: daba@daba.gov.lv. 

Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes 

Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2016. gada 1. jūnijam notiek iesniegumu 
pieņemšana marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa 
likmi lauksaimniecības produkcijas ražotājiem 2016./2017. saimnieciskajam gadam.

2015./2016. saimnieciskajā gadā lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs iegādāties 
marķēto dīzeļdegvielu, ja to izmanto traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās 
lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem.

Dīzeļdegvielu piešķir par to VPM (vienotais platību maksājums) saņemšanai deklarēto 
un apstiprināto platības hektāru, par kuru ir nodrošināti ieņēmumi no lauksaimnieciskās 
ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas vismaz 285 EUR no hektāra (neieskaitot 
saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu).

Dīzeļdegvielas daudzums tiks noteikts, ņemot vērā šādu sadalījumu:

Augkopība 100 l/ha

Augļkopība, ogulāji un dārzkopība 130 l/ha

Zālāju platības 130 l/ha

Zālāju platības dzīvnieku barības primāram ražotājam 60 l/ha

zeme zem zivju dīķiem 60 l/ha

Citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un 
apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai

60 l/ha

Ja papuvju platības pārsniedz 30 procentus no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes, kura ir pieteikta vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta 
shēmu ietvaros, atbrīvojumu no akcīzes nodokļa nepiešķir visai pieteiktai papuvju platībai.

 
Zemes apstrādāšanai zem zivju dīķiem lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties dīzeļdegvielu, ja:
–    audzē zivis vismaz 20 ha platībā;
–   akvakultūras nozares uzņēmums ir atzīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veteri-

nārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem;
–    akvakultūras dzīvnieku novietne ir reģistrēta Lauksaimniecības datu centrā.
 
Aizpildītu un parakstītu iesniegumu var iesniegt jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā 

klātienē, kā arī sūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski.

Valsts atbalsta daļa:  Tālrunis: 67027326

LAD Klientu daļa:  Tālrunis: 67095000

Informācija žurnālistiem:  Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027384, 67027830
E-pasts: prese@lad.gov.lv
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Pāvilostas novada dejotāji piedalās 
labdarības akcijā Aizputē

Sveiksim

Pāvilostas pilsētas svētku ietvaros pēc strītbola mačiem tiks aizvadīts 
tālmetienu, pustālo metienu un soda metienu konkurss, kuru sponsorē 
biedrība ,,Dažādas paaudzes par dzīvi”. Konkursa meistarīgākajam un 
precīzākajam metienu izpildītājam tiks pasniegts Ņujorkas NBA ko-
mandas ,,New York Knicks” spēlētāja – liepājnieka Kristapa Porziņģa 
krekls ar atribūtiku.

Aicinām piedalīties ikvienu basketbola cienītāju no 14 gadu vecuma ar 
basketbola iemaņām. Pieteikšanās līdz 21. maija strītbola turnīra beigām 
pie sporta organizatora Alda Barsukova.

Sīkāka informācija pie sporta organizatora Alda Barsukova 
pa tel. 29230995 

9. aprīlī Pāvilostas vidusskolas sporta zālē notika Pāvilostas ceļojošais kauss zāles futbolā. Turnīrā piedalījās piecas 
komandas: Liepājas rajona apvienotā veterānu komanda, ,,Liepājas papīra” veterānu komanda, kā arī trīs jauniešu 
komandas – Alsunga, ,,Depo-14” (Ventspils) un Pāvilosta.

Veterānu komandā spēlēja – Andris Cābelis, Kaspars Plīkšs, Dainis Rušmanis, Mareks Božis, Roberts Figoriņš, 
Nauris Stirna, Sandžers Tarvids, Aldis Barsukovs.

,,Liepājas papīrs” komandā spēlēja – Jānis Pokners, Raimonds Puķēvics, Turaids Šēfers, Uldis Sūnākslis, Edgars 
Dobelis, Aldis Kleins.

Alsungas komandā spēlēja – Ar-
tūrs Alkšņzariņš, Artūrs Liepiņš, 
Klāvs Osis, Ginters Liepiņš, Artis 
Tumpelis, Toms Bergmanis, Edgars 
Fišmeisters.

,,Depo-14” komandā spēlēja –
Vladimirs Denisovs, Vladimirs Pav-
lovs, Artūrs Sonecs, Ivans Jelica, Ar-
tūrs Moros, Jurijs Sergejevs.

Pāvilostas komandā spēlēja  – 
Ivars Horns, Artis Čače, Artūrs 
Čače, Guntis Balodis, Mārtiņš Eih-
valds, Matīss Eihvalds, Juris Bučoks, 
Arvis Barsukovs, Gatis Bobriševs, 
Edgars Stonis, Ivo Jaunzems. 

Turnīrā tika izspēlēts aplis, izspē-
lējot spēles katrai komandai ar kat-
ru. Rezultāti sekojoši:

,,Veterāni” pret ,,Pāvilosta” 2:1, 
,,Depo-14” pret ,,Liepājas papīrs” 7:0,
,,Alsunga” pret ,,Pāvilosta” 2:1,
,,Veterāni” pret ,,Depo-14” 1:2,
,,Liepājas papīrs” pret ,,Alsunga” 1:7,
,,Depo-14” pret ,,Pāvilosta” 3:3, 
,,Veterāni” pret ,,Alsunga” 3:2, 
,,Liepājas papīrs” pret ,,Pāvilosta” 3:2, 
,,Alsunga” pret ,,Depo-14” 2:4,
,,Veterāni” pret ,,Liepājas papīrs” 5:1. 

Par ceļojošā kausa īpašniekiem 
uz gadu kļuva komanda no Ventspils 
,,Depo-14”, 2. vietā palika komanda 
,,Veterāni”,  3. vietā  komanda 
,,Alsunga”, 4. vietā komanda ,,Lie-
pājas papīrs”, 5. vietā Pāvilostas ko-
manda.

Turnīrā tika noteikti arī trīs labā-
kie spēlētāji, kuri saņēma piemiņas 
balvas, – Sandžers Tarvids no ko-
mandas ,,Veterāni”, Aldis Kleins no 
komandas ,,Liepājas papīrs” un Ivo 
Jaunzems no Pāvilostas komandas.

 Sporta organizators Pāvilostā 
Aldis Barsukovs 2. vietas ieguvēji – komanda ,,Veterāni”. 
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  Pāvilostas ceļojošais kauss zāles futbolā

Ceļojošā kausa īpašnieki – komanda no Ventspils ,,Depo-14». 

Izsludina konkursu 
PAR PORZIŅĢA KREKLU

Otro gadu pēc kārtas Pāvilostas novada pašvaldība svinī-
gos apstākļos Pāvilostas pilsētas svētkos, Sakas pagasta svēt-
kos, Vērgales pagasta svētkos un Latvijas valsts dzimšanas 
dienai veltītajos svinīgajos pasākumos sveiks pašvaldības 
iestāžu darbiniekus apaļajās darba jubilejās un jaundzimu-
šos novadniekus.

Pāvilostas pilsētas svētku svinīgajā koncertā 21. mai-
jā plkst. 17.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā apaļajās 
darba jubilejās sveiksim šādus pašvaldības iestāžu darbinie-
kus:

MONTU PĒTERMANI – 20 gadu darba jubilejā;
MAIRITU VĪTOLU – 20 gadu darba jubilejā;
AINU ORNU – 20 gadu darba jubilejā;
AIJU GERTSONI – 20 gadu darba jubilejā;
INESI ERMSONI – 20 gadu darba jubilejā;
RITU PENCI – 20 gadu darba jubilejā;
ELGU DEVIŅU – 20 gadu darba jubilejā!
Svinīgajā pasākumā sveiksim arī jaundzimušos pāvilost-

niekus: ANCI ARĀJU, JOANU DĀVIDU DRIŠĻJUKU, 
MANU OMARU LIELJUKSI, DĀVI ORNU!

Pāvilostas 
pilsētas svētkos
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Pāvilostā otrreiz atmirdz «Zaļais stars»

MŪŽĪBĀ
STAŅISLAVA NIKOVSKA 
(29.05.1941. – 04.04.2016.)

VANDA STELMAKERE 
(21.01.1931. – 05.04.2016.)
VAIDA SKRUNDENIECE 
(18.02.1933. – 15.04.2016.)

HARIJS LĀCĪTIS 
(05.04.1951. – 16.04.2016.)

AIJA AUSMANE  
(09.07.1960. – 16.04.2016.)

 Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 18. maija līdz 6. jūlijam 
būs skatāma novadnieces Ineses ŠOLOHOVAS gleznu izstāde „Mans 
Dārzs”. Autore  augusi un skolojusies Pāvilostas vidusskolā un bērnu 
mākslas skolā. Pēc tam absolvējusi Liepājas mākslas skolu. Darbi gleznoti 
uz audekla (krāsa glezniecības eļļa). Gleznu autore par sevi stāsta: ,,Man 
nav tāda talanta, bet māksla ļoti piesaista. Bija laiks, ka otu vispār neņe-
mu rokā. Biju stingri nolēmusi, ka ar mākslu nenodarbošos, jo neesmu šai 
jomā izcila. Kad aizgāju uz pāris izstādēm, no kurām iedvesmojos,  nolē-
mu pabeigt savus darbus uz izveidot savu pirmo izstādi.”
 13. maijā Pāvilostas vidusskolas aktu zālē pasākums ,,Pēdējais 

zvans” Pāvilostas vidusskolas 9. un 12. klasei.
 13. maijā plkst. 9.30 PII ,,Dzintariņš” zālē pirmsskolas iestādes 

,,Dzintariņš” audzēkņu muzikāls sveiciens ģimenēm.
 Pāvilostas novada pašvaldības semināru un izstāžu zālē (Dzintaru 

ielā 73, 2. stāvā, Pāvilostā) no 16. maija būs skatāma pāvilostnieces Lau-
ras GERTSONES personālizstāde ,,Izpausme”.
 21. maijā Pāvilostā – PĀVILOSTAS PILSĒTAS SVĒTKI! Plašāku 

svētku programmu lasīt 1. lpp.
 23. maijā plkst. 13.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā novada 

labāko skolēnu un viņu skolotāju pieņemšana pie Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētāja.
 30. maijā plkst. 8.30 Pāvilostas vidusskolas aktu zālē mācību gada 

noslēguma pasākums un ,,Cerību balvas” pasniegšana.

 Vērgales muzejā skatāma Elvijas KRAUZES krustdūrienu tehnikā 
izšūto gleznu izstāde. Izstāde būs apskatāma visu maija mēnesi.
 13. maijā plkst. 11.00 Vērgales pamatskolas zālē pasākums ,,Pēdē-

jais zvans” Vērgales pamatskolas 9. klasei.
 No 16. maija līdz jūnija beigām Vērgales muzejā būs skatāma iz-

stāde ,,Mūsu diena baltā mīlestībā zied”. Izstāde veltīta kāzu tērpiem un 
to aksesuāriem. Senākais izstādes priekšmets – kāzu cepure no 1911. gada.
 20. maijā Vērgalē – 15. GRĀMATU SVĒTKI! Plašāku svētku prog-

rammu skatīt 12. lpp.
 21. maijā plkst. 19:00 Vērgales muzejā Muzeju nakts pasākums 

,,Durvis – paaudžu vienotājas”.
 30. maijā plkst. 9.00 Vērgales pamatskolas aktu zālē mācību gada 

noslēguma pasākums un ,,Cerību balvas” pasniegšana.

 Ziemupes tautas namā skatāma izstāde ,,SMUKO GLĀŽU PARĀ-
DE” – skaistas glāzes no ziemupnieku trauku skapjiem.

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 2016. gada jūnija mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2016. gada 26. maijam.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv;  nodot personīgi 
Pāvilostas novada pašvaldībā  (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrāfija”. Tirāža – 1400 eksemplāru. Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

 LĪDZJŪTĪBAS

 ATVAĻINĀJUMS

Mēs klusējot paliekam... 
Vēji šalko un mierina mūs, 
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē 
Ir, bija un vienmēr būs.

Visdziļākā līdzjūtība Andrim  
un pārējiem piederīgiem, mīļo 
tēti un opīti Hariju Lācīti 
kapu kalniņā izvadot.

Pāvilostas vidusskolas  
bijušie klasesbiedri un audzinātāja

Aigaru JAKOVĻEVU, Intu KAŽI, Agri KLEINŠMITU, Agitu SUDMALI, 
Vladimiru VEŠŅAKOVU, Ainaru ZIKMANI, Jāni PĀVILU, Mārtiņu BRIEDI, 

Aivi DRĪLIŅU, Normundu NIEDRU, Terēzi CĀBELI, 
Ingmāru DRULLI, Arti GĀLIŅU!

Pilngadnieku – Albertu KANGĪZERU!
Sirsnīgi sveicam arī pārējos novadniekus, 

kuri dzimuši šajā mēnesī!

Laime nav dvēseles trīsas, 
bet mīļajiem dāvātais laiks. 
Laime – vien mirklis īss, 
starp brīvajiem, uzplaucis vaigs. 
Laime ir saskaņā būt 
ar dvēseli savu un pasauli šo. 
Laime ir mieru sev gūt, 
caur nemieru savu 
iemantot to. 
Veltīgi laiks kā skopulis gadskārtas skaita, 
Stiprāks par viņu ir zemē iesētais grauds. 
Asnu zelmenī ievīta Tava gaita, 
Mūžīgi jaunam tāpēc palikt būs ļauts!

Asju BIKOVSKU – 92
Ivanu DIDORU – 91

Ēriku LINDI – 91
Nadeždu VĪTOLU – 91
Mirdzu DIRNĒNU – 89

Edgaru PĪLĒNU – 86
Ceroni KRASTIŅU – 84

Viju BERNĀTI – 83
Mariju Veltu RENCI – 83
Silviju TREIMANI – 83

Lidiju LAZUKINU – 82
Annu UZARI – 82

Agru INDRIKSONI – 75
Astru MIZĒNU – 75
Jaņinu PENCI – 75

Imantu OLŠTREINU – 70
Ilmaru VINKLERU – 70

Hermani ARĀJU – 65
Ļusju GUDKOVU – 65
Ilmāru GŪTMANI – 65

Filgitu ĀDAMSONI – 60
Leonu BARANOVU – 60
Gunaru JERGINU – 60

Zigurdu REINI – 60

Sveicam 
nozīmīgās dzīves jubilejās 

maijā dzimušos 
Pāvilostas novada 

iedzīvotājus:

SVEICAM
Agitu KLEINŠMITI un Ģirtu BAUĻKALNU

ar dēla  
DEIVIDA 
DĀVJA 

piedzimšanu!

ZINĀŠANAI
Ginekoloģe R. Vītola 

23. maijā pieņems pacientes 
Vērgales ambulancē.

Iepriekš lūdzu pieteikties Vērgales ambulancē 
pa telefonu 63490739.

Vēlamies noskaidrot, 
vai Ziemupes iedzīvotājiem ir vēl-
me doties divās mūsu organizētās 
ekskursijās. To ilgums 4–5 stundas. 

1. ekskursija uz Liepāju – Lielā Dzintara apskate, brau-
ciens ar kuģīti pa Liepājas ostu, līdz Karostai un atpakaļ, Liepā-
jas Sv. Nikolaja Jūras Katedrāle, Ziemeļu mols.

2. ekskursija uz Pāvilostu – Akmeņraga bāka, Saka, Pāvil-
ostas pilsēta. 

Ekskursijas organizēsim, ja būs pietiekošs dalībnieku skaits 
(vēlams 20). Aicinām pieteikties Ziemupes bibliotēkā vai pa 
tel.63453554, 29437166. Izmaksas precizēsim.

Skaidrīte Blūma, Daina Vītola – 
 Ziemupes bibliotēka

ZIEMUPNIEKIEM!

Kasiere Mudīte Zamarīte būs atvaļinājumā no 23.–27. mai-
jam. Maksājumus Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73) 
varēs veikt pie pašvaldības galvenās grāmatvedes Ingunas.

Ziemupē 
nebijis notikums!

Veco, kolhoza laikā klāto asfaltu 
nomainījis glīts bruģītis. Visi kopā 
centāmies atcerēties asfalta uzlie-
šanas gadu, bet neizdevās. Varbūt 
kāds atceras? Tas kārtējo reizi ap-
liecina vien to, ka jādokumentē arī 
tekošie notikumi.  

Visu ciema ļaužu vārdā paldies 
pašvaldībai par paveikto!

Daina Vītola

Juristes novada iedzīvotājiem 
juridiskās konsultācijas sniegs 

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

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