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Pāvilostas novada 
informatīvais izdevums  Pāvilostas

   Novada Ziņas

           ŠAJĀ 
NUMURĀ LASIET:

 Pāvilostā viesojas Aizsardzības 

 ministrs                                  – 4. lpp.

 Pāvilostas mūzikas un mākslas 

 festivāla „ZAĻAIS STARS” afiša 

                                           
– 7. lpp.

 Aizvadīti Kurzemes novadu 

 deju svētki                           – 8. lpp.

 Pieejams atbalsts jaunajiem 

 lauksaimniekiem             – 10. lpp.

PIE OSTAS 
9:00 Svētku tirgus – mājražotāju, amatnieku, lauksaimnieku preču tirgošana, zivju produkcija, uzkodas un
dzērieni visām gaumēm
SIA „ANNELS” piepūšamās un izklaides atrakcijas, „Haskiju parks” – iepazīšanās un fotografēšanās ar 
Sibīrijas haskijiem
Vizināšanās ar laivām pa Sakas upi un jūru (no ostas)

PIE KROGA „ĀĶAGALS”
10:00 Kultūrvēsturiska izklaide – šaušana ar loku SK „BANDAVAS STRĒLNIEKI” 

PĀVILOSTAS KAPSĒTĀ
11:00 Atceres brīdis pie Piemiņas akmens „Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps jūras dzelmē”

PIE TIC
12:00 TDA „Lielupe” koncerts

NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJĀ
13:00 Annas Lauvas darbu personālizstādes „Pāvilostas stāsti gleznās” atklāšana

PIE MUZEJA LAIVU MĀJĀ
13:00 Radošās darbnīcas „Jūras mezgli”

PLUDMALĒ
10:00 Kurzemes pludmales futbola čempionāta 2016. gada II posms (nolikums – www.pavilosta.lv)
13:30 Grupas „Ilga” koncerts
14:30 Kuģu un laivu parāde, Jūras valdnieka Neptūna sagaidīšana, Sporta aktivitātes zvejnieku stilā 

UPESMUIŽAS PARKA ESTRĀDĒ
19:00 Koncerts Ivo Fomins ar grupu 
21:00–5:00 Zaļumballe ar grupu „Deficīts”, Tomasu Kleinu un grupu (Edgars Silacērps un 
 Edgars Šmiukšis)
24:00 Svētku salūts
Ieeja uz pasākumu Upesmuižas parka estrādē – EUR 7,00, pensionāriem EUR 5,00, bērniem līdz 7 gadu 
vecumam un personām ar invaliditāti (uzrādot to apliecinošu dokumentu) – bez maksas.

Pāvilostas pilsētas stadionā bezmaksas autostāvvietas un vietas telšu pilsētiņai.

Manā darba kabinetā pie 
sienas ir gleznas ar zvejas kuģī-
šiem. Un saprotu, ka tā ir mana 
sirdslieta. 

Mans vecvectēvs, vectēvs, 
mammas brāļi un  tēvs ir gājuši 
jūrā, tāpēc man jau no bērnības 
ir pazīstamas jūras lietas un 
zivju smaka, kuģu mehānismi 
un tā īpatnējā smarža, kas pie-
mīt tikai kuģu mehāniķiem, lai 
arī kā viņi pēc darba censtos to 
nomazgāt. 

Bērnībā plūcot trušiem zāli, un tā vislabāk auga upmalā, 
pie viena arī vēroju, kā no jūras ostā nāk zvejnieku kuģīši. 
Atmiņas… un acīs rodas asaras…

Klāt ir jūlija mēnesis un pāvilostnieki svin Zvejnieka 
svētkus, nu jau 80. reizi! 

Bet kādi tie bija pirms vairākiem desmitiem gadu? Zvej-
nieku svētku rīts. Krastā pietauvoti izpušķotie zvejas kuģi. 
Neptūna lomā labi iejuties mūsu vietējais rakstnieks Ar-
nolds Reimanis ar savām daiļajām pavadonēm – nārām. 
Zvejnieki savus bērnus un sievas jau vairākas stundas pirms 
kuģu parādes paslēpuši kuģu mašīntelpās un kajītēs, lai pa-
domju armijas robežsargi neredzētu tos uz kuģa klāja pirms 
došanās kuģu parādē.

Svētku gājiens – zvejnieki ģērbušies svētku formās, ka-
rogi, vairāki simti pašdarbnieku, pūtēju orķestris un lielais 
svētku ugunskurs. Pāvilostas bērniem viens no lielākiem 
našķiem svētkos bija saldējums…

1990-tos gados Zvejnieku svētki pārtapa Jūras svētkos, jo 
viss mainījās un profesijas svētki vairs nebija modē. Tajos ga-
dos kopā ar Ingunu Blaubārdi organizējām šos svētkus. Kādi 
tikai starpgadījumi šajos gados nenotika – gājēju tiltam par 
Sakas upi trose pārtrūka, svētku priekšvakarā lielie māksli-
nieki no Rīgas atsaka koncertu,  Neptūns kavējās, jo viņam 
arī Liepājā darbiņš. Daudz vai maz, bet  manā „kontā” ir 
14 svētku organizēšanas reizes. Paldies visiem labiem cilvē-
kiem, kuri tad kopā ar mani piedalījās šo svētku tapšanā!

Ko novēlēt zvejniekiem Zvejnieku svētkos? Kopīgā svēt-
ku atpūtā rast spēkus, nepagurt ikdienas smagajā darbā un 
septiņas pēdas zem ķīļa!

Irina Kurčanova

Zvejnieku svētkiem

PĀVILOSTĀ 
2016. gada 9. jūlijā
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Saknes, jūra, svētki!
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2016. gada JŪLIJS

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

1. Sakas iela 6A, Pāvilostā 12529 m2 platībā

2. „Zaķi”, Saraiķos, Vērgales pagastā 6.28 ha platībā

3. „Aizvīķi”, Vērgales pagastā 3.01 ha platībā

4. „Kopštāli”, Sakas pagastā 8.8 ha platībā

5. „Saulieši”, Sakas pagastā 5.7 ha platībā

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS AICINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM!
Lūgums Pāvilostas novada iedzīvotājiem iepazīties ar Pāvilostas novada pašvaldības 

2014. gada saistošiem noteikumiem Nr. 7 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas notei-
kumi Pāvilostas novadā” novada mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā Saistošie noteikumi 
un tos ievērot!

Īpašs lūgums daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pēc pagrabu un citu telpu tīrīšanas 
jums nevajadzīgās lietas (stikla burkas, kastes, bundžas, makulatūru, mazās elektropre-
ces utt.) atkritumu konteineros nelikt un pie konteineriem nenovietot! Šāda veida 
sadzīves atkritumiem paredzēti īpaši šķirošanas konteineri (papīrs, stikls, plastmasa) 
pašvaldības ēkas sētā (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā).

Neejošās sadzīves elektropreces un nolietotās mēbeles iedzīvotāji var nodot, zvanot 
pašvaldības izpilddirektoram Alfrēdam Magonem pa tel. 26405900.

Sēdē piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS, Pāvilostas novada 
domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Arta BUNKA, Gatis BRĒDIĶIS, Dace BĒRZNIECE, Andris 
ZAĻKALNS, pašvaldības darbinieki – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales 
pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE,  Pāvilostas novada pašvaldības galvenā grāmatvede 
Inguna BLABĀRDE, Pāvilostas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Sintija SPRIŅĢE. Pamat-
darba dēļ sēdē nepiedalījās deputāte Vita CIELAVA un deputāts Gints JURIKS, neparedzētu apstākļu 
dēļ – deputāts Ēriks ERLECKIS.

Sēdi protokolēja Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Domes sēdes 
darba kārtībā tika izziņoti 23 darba kārtības punkti. 

  Nolēma apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozīju-
mi Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Pāvilostas novada paš-
valdības budžets 2016. gadam”” projektu. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
zināšanai. Saistošos noteikumus uzdeva publicēt pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, nodrošināt 
brīvu pieejamību tiem pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē.

  Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma Parka iela 30, Pāvilosta, Pāvilostas novads īpašnieka SIA 
„A. KRASTIŅA PROJEKTS”, reģ. Nr. 51203022272, nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda 
kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo 
īpašumu, parāds uz 30.06.2016. – EUR 1646,02. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.

  Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu:
 y „Krauklīši”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, par summu 3060,72 EUR;  
 y „Orgas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, par kopējo summu 504,86 EUR;
 y Klusā iela 12, Pāvilosta, Pāvilostas novads un Dzintaru iela 95A, Pāvilosta, Pāvilostas novads, par 

summu 5232,83 EUR;
 y Dzintaru iela 85, Pāvilosta, Pāvilostas novads, Dzintaru iela 109C, Pāvilosta, Pāvilostas novads un 

Vētras iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads, par summu 2466,81 EUR;
 y „Kaži”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, par summu 1166,30 EUR;
 y Ķīvīšu iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads, par summu 131,16 EUR.
  Nolēma grozīt 26.05.2016. Pāvilostas novada domes sēdē apstiprināto jahtu ostas cenrādi un iz-

teikt to sekojošā redakcijā:

Piestātnes izmantošana: maijs – septembris.

 Nosaukums
Piestātnes 

izmantošanas 
nodeva

Cena EUR 
bez PVN

Cena EUR 
ar PVN

Pāvilostas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem un 
reģistrētajiem uzņēmumiem (mēnesī) par 1 metru 3,56 4,31

Pāvilostas novadā nedeklarētajiem iedzīvotājiem un 
nereģistrētajiem uzņēmumiem (mēnesī) par 1 metru 5,00 6,05

Viesjahtām (diennaktī), garums <10m* 15,00
Viesjahtām (diennaktī), garums >10m* 20,00

Soda naudas apmērs (mēnesī) par 1 metru, par nesaskaņotu peldlīdzekļa novietošanu piestātnē 
5,00 EUR.

*Elektrības, ūdens, WC, dušas, WiFi, veļas mašīnas un žāvētāja izmantošana iekļauta cenā

  Nolēma izmaiņas slodzes palielināšanā skatīt kontekstā ar Jauniešu istabas un dienas sociālā cen-
tra „Krams” reorganizāciju 2017. gadā.

  Nolēma grozīt Pāvilostas novada domes iepirkumu komisijas nolikuma 3.1. punktu un izteikt 
to sekojošā redakcijā: 3.1.Komisiju izveido saskaņā ar Pāvilostas novada domes lēmumu. Komisijā dar-
bojas 3 (trīs) komisijas locekļi, ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir līdz 711 000 EUR. Ja iepirkuma 
paredzamā līgumcena ir lielāka par 711 000 EUR, tad Komisijā darbojas 5 (pieci) komisijas locekļi. 
Nolēma paplašinātajā Iepirkumu komisijas sastāvā, kad iepirkuma paredzamā līgumsumma varētu 
būt lielāka par 711 000 EUR, iekļaut Pāvilostas novada kancelejas un dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 
Aritu MŪRNIECI un Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatori Vizmu ĢĒĢERI. Uzde-
va Pāvilostas novada kancelejas vadītājai Aritai Mūrniecei 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 
brīža sniegt ziņas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām valsts amatpersonu 
sastāvā.

  Atļāva uzstādīt atveramos logus Pāvilostas novada Ulmales bibliotēkā. Uzdeva Pāvilostas novada 
pašvaldības izpilddirektoram A. Magonem veikt cenu izpēti par 3 vizuāli atbilstošu plastikāta iegādi un 
uzstādīšanu. Finansējumu logu uzstādīšanai uzdeva rast Pāvilostas novada Ulmales bibliotēkas budžetā.

  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada publisko pārskatu.
  Atļāva savienot Guntaram Ļaudāmam Pāvilostas novada būvvaldes būvinspektora amatu ar Būv-

valdes inspektora amatu Aizputes novada pašvaldībā, Priekules novada pašvaldībā un veikt saimniecis-
ko darbību būvspeciālista specialitātē.

  Nolēma noformēt un iesniegt Kurzemes apgabaltiesas zvērinātam notāram A. Burbeckai iesnie-
gumu, ar kuru Pāvilostas novada pašvaldība piesaka savu kreditora prasījumu pret Ilgvara Jāņa Matroža 
atstāto mantojumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda summu 15,11 EUR. Uzdeva Pāvilostas no-
vada domes priekšsēdētājam iesniegt Kurzemes apgabaltiesas zvērinātam notāram A. Burbeckai iesnie-

gumu, ar kuru Pāvilostas novada pašvaldība piesaka savu kreditora prasījumu pret Ilgvara Jāņa Matroža 
atstāto mantojumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda summu 15,11 EUR.

  Nolēma nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Sēņu ielā 1, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6413 006 0117 un būves ar kadastra apzīmējumu 
Nr. 6413 006 0117 001 3000 m2 platībā. Nolēma pasūtīt sertificēta vērtētāja sagatavotu nekustamā 
īpašuma tirgus vērtības noteikšanas lietu. Uzdeva Pāvilostas novada privatizācijas komisijai organizēt 
īpašumu atsavināšanu.

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem uz nekustamo īpašumu „Ledāji”, Vērgales pa-
gasts, Pāvilostas novads uz zemes vienību platībā 1,30 ha, piemērojot nomas maksu 2% no kadastrālās 
vērtības plus PVN. 

  Nolēma slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem uz nekustamo īpašumu „Pagasta meži”, Vērgales 
pag., Pāvilostas novads uz zemes vienību platībā 2,8 ha, piemērojot nomas maksu 15% no kadastrālās 
vērtības plus PVN.

  Piekrita nekustamā īpašuma „Finsteri”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads sadalīšanai divos at-
sevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Finster-
nieki”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 7,8 ha noteica nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM 
kods 0201.

  Atlika jautājuma izskatīšanu līdz saistošo noteikumu „Kārtība, kādā sakārtojamas, konservējamas 
vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves” apstiprināšanai.

  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Pāvilostas novadā” precizēto pro-
jektu. Saistošie noteikumi stājās spēkā 2017. gada 1. janvārī.

  Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada saistošos noteikums Nr. 6 „Grozījumi 
Pāvilostas novada pašvaldības 2013. gada saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par tirdzniecību publiskās 
vietās, tirdzniecības atļauju un nodevu Pāvilostas novadā” projektu. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 
2016. gada 15. augustu. 

  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajos īpašumos „Silmači”, Sakas pagasts, 
Pāvil ostas novads un „Reķi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads. Apstiprināja darba uzdevumu. Zemes 
vienībai Nr. 1 noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. Zemes vienībai Nr. 2 noteica nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

  Nolēma slēgt pirkuma līgumu ar SIA „Egļu mežniecība”, reģ. Nr. 40003614224, par izsolē nosolīto 
Pāvilostas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Lejasstrazdi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. 

  Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Skollejas”, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas   novads. Piešķīra adreses/nosaukumus un noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:

Zemesgabala 
Nr

Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

Projektējamā 
zemes vienība 
Nr. 1

0,7
Saglabāt nosaukumu 
„Skollejas”, Vērgales pag., 
Pāvilostas nov.  

1201

zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir ar 
maģistrālajām elektropārvades un 
sakaru līnijām un maģistrālajiem 
naftas, naftas produktu, ķīmisko 
produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve

Projektējamā 
zemes vienība 
Nr. 2

10,8
Piešķirt nosaukumu 
„Kārlēni”, Vērgales pag., 
Pāvilostas nov.

0101 
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība 

Projektējamā 
zemes vienība 
Nr. 3

3,2
Piešķirt nosaukumu 
„Cimdiņi”, Vērgales pag., 
Pāvilostas nov.

0201 
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība 

Zemes gabala projekts īstenojams četru gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
  Nolēma Pāvilostas ostas valdes sastāvā iekļaut Arti RAIBARTU kā uzņēmēju pārstāvi. Uzdeva 

Pāvilostas ostas pārvaldniekam Ronaldam Griškēvičam 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas sniegt 
ziņas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam par izmaiņām amatpersonu sarakstā. 

  Diskusijas veidā neatbalstīja ieceri par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteik-
šanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā. Uzdeva sagatavot un nosūtīt atbildi Ekonomikas ministrijai.

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

Nākamās komiteju sēdes notiks 2016. gada 21. jūlijā. 

Nākamā domes sēde plānota 2016. gada 28. jūlijā 
Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja Marita Kurčanova 

2016. gada 30. jūnijā Pāvilostas novadā, Pāvilostā notika kārtējā domes sēde 
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Sadarbība projektā ilgs līdz 2022. gadam, tās 
laikā pakāpeniski ieviešot virkni aktivitāšu, kuras 
pamatā būs vērstas uz 4 sabiedrības grupām jeb pro-
jekta mērķa grupām:

 y bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ku-
riem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;

 y pilngadīgām personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem;

 y ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jau-
niešiem līdz 17 gadu vecumam;

 y potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, 
audžu   ģimenēm.

Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērns ar 
invaliditāti

Pāvilostas novadā dzīvojošajām ģimenēm, 
kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem 
un kuriem ir noteikta invaliditāte, projekta ietvaros 
līdz par 2022. gada beigām būs iespējams saņemt 
par brīvu dažādus sociālos pakalpojumus, par kuru 
pieejamību aicinām interesēties jau tagad novada 
sociālajā dienestā. Pieteikties pakalpojumiem varēs 
tikai bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes 
(turpmāk – vecāki).

Vecāki, kuri audzina bērnus ar invaliditāti, 
kuriem ir VDEĀK1 atzinums par īpašas kopšanas 
nepieciešamību smagu funkcionālu traucējumu dēļ, 
varēs saņemt:

 y pakalpojumu „Atelpas brīdis” – bērna 
līdz 18 g. v. īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie 
pakalpojuma sniedzēja laikā, kad vecāki dažā-
du darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt 
paši. Pakalpojums vienai ģimenei būs pieejams līdz 
30  diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika 
posmā) ar iespēju izvēlēties, vai pakalpojums tiek 
sniegts tikai dienas laikā, tikai nakts laikā (no 20:00–
8:00) vai visu diennakti. Pakalpojumu pieprasot 
nebūs jāsniedz informācija par iemesliem, kāpēc tas 
nepieciešams. Pakalpojums „Atelpas brīdis” ietver: 

 { bērna uzraudzību;
 { pašaprūpes nodrošināšanu;
 { speciālistu konsultācijas;
 { ēdināšanu četras reizes dienā;
 { pastaigas;
 { saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

 y aprūpes pakalpojumu – bērna līdz 4 g. v., 
ieskai tot, aprūpei un uzraudzībai līdz 50 h nedēļā, 
ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ 
to nevar nodrošināt paši. Piesakot pakalpojumu, 
būs jāiesniedz dokumenti no darbavietas vai izglī-
tības iestādes, kas apliecina vecāku aizņemtību kon-
krētos diennakts laikos un pamato bērna aprūpes 
nepieciešamību. Aprūpes pakalpojums ietver:

 { bērna aprūpi un uzraudzību;
 { pašaprūpes spēju attīstību;
 { brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros paredzēts 
arī izvērtēt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, 
kuriem ir noteikta invaliditāte, vajadzības un izstrā-
dāt tiem individuālus sociālās aprūpes vai sociālās 
rehabilitācijas plānus (turpmāk – atbalsta plānus). 
Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, gan 
bērniem, gan to vecākiem līdz 2022. gada beigām 
būs iespēja saņemt projekta apmaksātus sociālās re-
habilitācijas pakalpojumus, katru no tiem ne vairāk 
kā 10 reizes:

 y bērniem – ne vairāk kā četrus no atbalsta plānā 
rekomendētajiem pakalpojumiem; 

 y vecākiem – ne vairāk kā divus no šādiem at-
balsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem: psi-
hologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, 
dalība izglītojošās atbalsta grupās.

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem

Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura trau-
cējumiem varētu dzīvot maksimāli patstāvīgu dzī-
vi un saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai 
ģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes institūcijās, 
pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie pa-
kalpojumi, kurus sauc arī par sabiedrībā balstītiem 
pakalpojumiem. Parasti sociālos pakalpojumus 
piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. 
Taču šo pakalpojumu pieejamība visbiežāk ir tieši 
saistīta ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju 
izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem 
finanšu resursiem.

Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros noteiktus 
sabiedrībā balstītus pakalpojumus ir paredzēts no-
drošināt bez maksas divu gadu periodā ikvienai 
personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurai ir 

noteikta I vai II grupas invaliditāte, ja tā būs pieda-
lījusies savu individuālo vajadzību izvērtēšanā un 
tai būs izstrādāts atbalsta plāns ar rekomendācijām 
konkrētu sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņem-
šanai. 

Atbilstoši 2015. gada 16. jūnija Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 313, projekta „Kurzeme visiem” 
ietvaros personas ar garīga rakstura traucējumiem, 
papildus jau sniegtajiem pakalpojumiem, par brīvu 
varēs saņemt arī šādus sabiedrībā balstītus pakalpo-
jumus:

 y aprūpe mājās;
 y dienas aprūpes centrs;
 y specializētās darbnīcas;
 y grupu dzīvokļi;
 y īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
 y speciālistu konsultācijas un individuālais at-

balsts;
 y atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Lai pakalpojumus saņemtu, personām ar ga-
rīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta I 
vai II  grupas invaliditāte, ir jāpiesakās individuālo 
vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei 
Pāvilostas novada sociālajā dienestā. Individuālo 
vajadzību izvērtēšanai tiks lietota „Atbalsta intensi-
tātes skalas” metodika. Izvērtēšanu veiks un atbalsta 
plānus izstrādās īpaši apmācīti sociālie darbinieki 
sadarbībā ar psihiatru un ergoterapeitu. 

Pieteikšanās sociālo pakalpojumu saņemšanai
Lai saņemtu sociālos pakalpojumus bez maksas 

projekta „Kurzeme visiem” ietvaros, vecākiem, kuri 
audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem 
un kuriem noteikta invaliditāte, un pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem ar I vai 
II grupas invaliditāti, jāpiesakās individuālo vajadzī-
bu izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei Pāvilostas 
novada sociālajā dienestā!

Par projektu „Kurzeme visiem”
Projekta „Kurzeme visiem” īstenošana ir daļa no 

Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa, 
kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakal-
pojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā 
balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgs-
tošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.  
Līdzīgi projekti, kurus līdzfinansē Eiropas Sociālais 
fonds, tiek ieviesti arī pārējos Latvijas plānošanas 
reģionos. 

Projekta ietvaros, papildu augstāk aprakstītajām 
aktivitātēm, notiks arī visu Kurzemes reģiona bērnu 
sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu vajadzību 
izvērtēšana. Tā rezultātā tiks meklēti labākie iespēja-
mie risinājumi, lai nākotnē samazinātu bērnu nokļū-
šanu institūcijās un palīdzētu bērnunamos esošajiem 
bērniem nokļūt ģimenēs vai saņemt pakalpojumus 
ģimeniskai videi pietuvinātās dzīves vietās. Tāpat 
projekta ietvaros paredzēts īstenot dažādus pasāku-
mus, lai motivētu pilngadīgas personas kļūt par aiz-
bildņiem, adoptētājiem vai audžuģimenēm.

Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju, 
kā arī esošās situācijas analīzi pašvaldībās, tai skaitā 
Pāvilostas novadā, projekta „Kurzeme visiem” ietva-
ros paredzēts izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitu-
cionalizācijas plānu. Tajā iekļautos risinājumus ņems 
vērā, plānojot pašvaldībām pieejamo Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras izveidei (piemēram, 
ēkām, aprīkojumam, tehnikai). 

Vairāk par projekta „Kurzeme visiem” aktivitā-
tēm lasiet  www.kurzemevisiem.lv, bet par projekta 
ieviešanu Pāvilostas novadā interesējieties pie Pāvil-
ostas novada sociālā dienesta vadītājas Ildzes Agitas 
Balodes pa tālr. 63484560 vai ildze.balode@pavilos-
ta.lv.
1 Veselības un darbspēju ekspertīzes  ārstu valsts komisija

Informāciju sagatavoja Inese Siliņa, 
projekta „Kurzeme visiem”  

sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lv

Pāvilostas novadā piedāvās 
jaunus sociālos 
pakalpojumus

Pāvilostas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes 
plānošanas reģionu par sadarbību projekta „Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot 

esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Pāvilostas novadā.

Pāvilostas novada sociālais dienests 
aicina pieteikties individuālo vajadzību 
izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei
 y vecākus, kuri audzina bērnus ar funkcionā-

liem traucējumiem un invaliditāti
 y pilngadīgas personas ar garīga rakstura 

traucējumiem un I vai II grupas invaliditāti
 Darba dienās 9:00–16:00 Dzintaru ielā 73, 

Pāvilostā vai pa tālr. 63484560

    NOTIKUMI

Jūnijā pašvaldības policija veica šādus darbus:
 ª Sastādīti 19 (deviņpadsmit!!!) protokoli par automašīnas novietošanu Baltijas jūras krasta 

kāpu aizsargjoslā. Pārkāpumi konstatēti Saraiķos, Ziemupē, Akmeņragā, Strantē, Bukuragā. Iz-
rakstīti sodi par kopējo summu 930,00 EUR.

 ª Līgo un Jāņu svētki pagāja salīdzinoši mierīgi. Pāvilostā viens vīrietis tika nodots Valsts po-
licijai.

 ª Plocē sadarbībā ar valsts specializētām struktūrām tika neitralizēts agresīvs suns, kas sakoda 
saimniekus un apdraudēja apkārtējos iedzīvotājus.

 ª Kādai kompānijai Pāvilostā aizrādīts par nakts miera traucēšanu.
 ª Pāvilostā atpūtnieku grupai tika izsmeļoši izstāstīts par Pāvilostas pludmales zonējumu un 

parādīta kaitošanai paredzētā vieta.
 ª Tika ziņots, ka Pāvilostā dzīvojamā mājā iereibis vīrietis nokritis pa kāpnēm. Pašvaldības 

policijas darbiniekam ierodoties notikuma vietā, vīrietis jau bija aizgājis.
Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 

Aleksandrs Urtāns

2016. gada jūnijā

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Jūnija mēnesī piešķirts 8 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 4 ģimenēm pārtraukts pamatpa-

balsts, 6 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 2 personām piešķirts vienreizējs pa-
balsts veselības aprūpei, 2 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 3 ģimenēm pabalsts jaundzimušo 
aprūpei, 22 represētām personām piešķirts vienreizējs pabalsts, pirmo klasi uzsākot 24 bērniem 
piešķirtas „Zvaigznes ABC” dāvanu kartes.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

Atvaļinājuma laiki jūlijā un augustā
Pāvilostā, telefons:   63484560
Dienesta vadītājai I. A. BALODEI – no 6. jūlija līdz 20. jūlijam.
Bērnu centra „Krams” darbiniecēm – no 25. jūlija līdz 21. augustam (šajā laikā „Krams” būs 

slēgts).
Šoferim I. BALTAISKALNAM – no 1. jūlija līdz 14. jūlijam, no 1. augusta līdz 7. augustam.
Sakā, telefons: 63453073
Veļas mazgātājai I. JAUNSKUNGAI – no 4. jūlija līdz 17. jūlijam. 
Pakalpojumu punktā Rīvās I. JAUNSKUNGAI – no 4. jūlija līdz 17. jūlijam.
Vērgalē, telefons: 63490836, 26818992
Sociālā darba organizatorei V. ALSEIKAI – no 18. jūlija līdz 22. jūlijam.
Pakalpojumu punktā Plocē N. FJODOROVAI – 9. jūnija līdz 22. jūnijam.

IZSAKA PATEICĪBU!
Pāvilostas novada 
pašvaldība pa-
teicas daiļdārz-
nieku interešu 
kopai „Sārtene”, 
tās vadītājai 
Martai Rolma-
nei, jauniešu 
lietu speciālistei  
Sintijai Sprinģei 
un jauniešiem 
par piedalīša-
nos puķu dobes 
izveidē  ap vides 
objektu „BĀKA” 
E. Šneidera lau-
kumā Pāvilostā.

+371
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2016. gada JŪLIJS

Šī gada pavasarī Latvijas Nacionālais Vēstures mu-
zejs saņēma dāvinājumu – vairāk kā 100 fotonegatīvus, 
kuri uzņemti uz stikla plašu pamatnes un filmām. Uz-
ņēmumi piederēja kādreizējā Ulmales pagasta „Zaļ-
mežu” apgaitas (Pievikas) mežsarga Indriķa Reiņa 
ģimenei. Veicot tuvāku izpēti, secināts, ka fotogrāfijas 
datējamas ar laika posmu no 1925. līdz 1935. gadam. 
Uz tām redzami Sakas pagasta Salienas un Ulmales pa-
gasta Pieviku (Rīvas) ciemu un apkārtnes iedzīvotāji. 
Lai fotouzņēmumus būtu iespējams pilnīgāk datēt un 
atpazīt fotografētās personas, lūdzam Jūsu palīdzību. 

Varbūt Jūs atpazīstiet redzamās personas vai vietas, 
kur tās fotografētas?

Atpazīšanas gadījumā lūdzu sazināties:
Gunita Baumane, Latvijas  Nacionālā Vēstures 

muzeja Vēstures departamenta galvenā krājuma gla-
bātāja, adrese: Lāčplēša iela 106/108, Rīga, LV-1003; 
e-pasts: gunita.baumane@lnvm.lv; tālrunis: 29447495.

Mārtiņš Vesperis, Paula Stradiņa Medicīnas vēs-
tures muzeja galvenais speciālists, adrese: Antonijas 
iela 1, Rīga, LV-1360; e-pasts: marves@inbox.lv; tālru-
nis: 26520092.

Pāvilostā viesojas 
Aizsardzības ministrs

10. jūnijā Pāvil ostas novada pašvaldībā 
viesojās Aizsardzības ministrs Raimonds 
Bergmanis un Rekrutēšanas un jaunsardzes 
centra Jaunsardzes departamenta 1. novada 
nodaļas vadītājs Dainis Karols, kurus paš-
valdības ēkā Pāvilostā sagaidīja un uz sarunu 
aicināja Pāvilostas novada domes priekšsē-
dētājs Uldis Kristapsons un Pāvilostas vidus-
skolas direktore Ingūna Griškēviča.

Viesošanās mērķis bija sarunas par Aiz-
sardzības ministrijas īpašumā esošo bijušās 
robežsardzes bāzes – kazarmu, kas atrodas 
Pāvilostā, Meža ielā 7, nodošanu pašvaldības 
rīcībā. Savukārt pašvaldība šajā objektā vēlē-
tos izveidot Kurzemes reģiona jaunsardzes 
centru, kas kalpotu gan kā apmācību vieta 

iespējamajām jaunsardzes nometnēm Pāvil-
ostā, gan praktisko mācību bāze Pāvil ostas 
vidusskolēniem un Kurzemes reģiona jau-
niešiem Valsts aizsardzības mācības apguvē, 
kuru paredzēts ieviest Pāvilostas vidusskolā, 
kas, savukārt, palīdzētu ieinteresēt jauniešus 
palikt Pāvilostā un mācīties vidusskolā, izvei-
dojot militāro karjeru. 

Pāvilostas vidusskolas direktore klāteso-
šajiem pastāstīja, ka jau šobrīd vidusskolā 
izveidojusies spēcīga jaunsardzes koman-
da kaprāles Zanes Mežavilkas vadībā, kurai 
Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaun-
sardzes departamenta 1. novada nodaļas 
vadītājs Dainis Karols veltīja daudz uzslavu 
un labu vārdu, jo iepriekš nācies ar Zani 
un Zanes vīru – Zemessardzes 46. kājnieku 
bataljona komandieri Jāni Mežavilku sadar-
boties dažādos projektos. Kā uzsvēra D. Ka-
rols un Aizsardzības ministrs R. Bergmanis, 
Zane un Jānis Mežavilki ir labs pamats Valsts 
aizsardzības mācības ieviešanai Pāvilostas 

vidusskolā, jo valstī šobrīd tik aktuālais pe-
dagogu jautājums tieši Valsts aizsardzības 
mācībā ar šādiem kadriem būtu daļēji atri-
sināts un ir liels ieguvums pašai Pāvilostai. 
Direktore atgādināja, ka arī iepriekš Pāvilos-
tas jaunsardzes vienības Kurzemes novada 
jaunsargu nodaļa štāba virsseržanta, vecākā 
referenta jaunsargu izglītošanas jautājumos 
Kaspara Rudīša vadībā ieguvušas godalgotas 
vietas valstī. 

Savukārt Pāvilostas novada domes priekš-
sēdētājs vēlreiz izteica apliecinājumu un ga-
tavību šo bijušo robežsardzes bāzi pārņemt 
pašvaldības rīcībā, par cik pašvaldībai ir savs 
redzējums uz šo objektu un lielākas iespējas 
piesaistīt ES projektu naudas.

Turpinājumā Aizsardzības ministrs un 
D.  Karols uzaicināja domes priekšsēdētāju 
un vidusskolas direktori klātienē apskatīt 
Aizsardzības ministrijas īpašumā esošās ēkas 
Pāvilostā. Pēc ēku un teritorijas apskates, tika 
secināts, ka galvenā ēka, kurā varētu būt iz-
veidota dienesta viesnīca audzēkņiem un ap-
mācību klases, ir labā stāvoklī un prasa vien 
kosmētisko remontu. Tāpat teritorija prasa 
minimālus uzlabojumus, kas varētu aprobe-
žoties vien ar uzkopšanas darbiem un dažu 
objektu demontāžu.

Sarunu noslēgumā Aizsardzības ministrs 
Raimonds Bergmanis no domes priekšsē-
dētāja un vidusskolas direktores atvadījās ar 
cerīgām domām par to, ka nākotnē viss varē-
tu sakārtoties un Pāvilostā varētu izveidoties 
Kurzemes reģiona jaunsardzes centrs.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Līdz 2017. gada 1. janvārim atcelts termiņš 
obligātai suņu apzīmēšanai ar mikroshēmu

Lai atvieglotu finansiālo slogu suņu īpašniekiem, 
kuru finansiālās iespējas ir ierobežotas, valdība 28. jū-
nijā pieņēma grozījumus noteikumos par mājas (ista-
bas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību. 

Grozījumi noteic, ka termiņš obligātajai suņu ap-
zīmēšanai ar mikroshēmu jeb un reģistrācijai Lauk-
saimniecības datu centra (LDC) datubāzē tiek pār-
celts no 2016. gada 1. jūlija uz 2017. gada 1. janvāri.

Lai paplašinātu personu loku, kurām atļauta suņu 
apzīmēšana (mikročipa zemādas ievadīšana) un reģis-
trācija LDC datubāzē, kā arī lai samazinātu ar suņu ap-
zīmēšanu un reģistrāciju saistītās izmaksas, tiks veikti 
grozījumi Veterinārmedicīnas likumā, nosakot, ka Pār-
tikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori vai piln-
varoti veterinārārsti, kā arī apmācītas personas, kurām 
ir līgums ar dzīvnieku patversmi, varēs nodarboties ar 
suņu apzīmēšanu un reģistrāciju datu centra datubāzē. 

Vienlaikus grozījumi tiks izdarīti arī 2011. gada 
21. jūnija noteikumos Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnie-
ku reģistrācijas kārtība”, nosakot, ka PVD inspektoriem 
vai pilnvarotiem veterinārārstiem, kā arī apmācītām 
personām, kurām ir līgums ar dzīvnieku patversmi, ir 
atļauta suņu apzīmēšana un reģistrācija LDC datubāzē.

Tāpat jāveic izmaiņas Ministru kabineta 2013. gada 
17. septembra noteikumos Nr. 880 „Lauksaimniecības 
datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis”, 
nosakot ka dzīvnieku patversmes varēs bez maksas 
reģistrēt tos suņus, kurus atsavina (patversme atdod, 
pārdod, uzdāvina) jaunam īpašniekam. 

Izmaiņas jāveic arī Ministru kabineta 2013. gada 
8. oktobra noteikumos Nr. 1083 „Kārtība, kādā veica-
ma samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts 
uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakal-
pojumiem”, nosakot suņa apzīmēšanas un reģistrēša-
nas maksu.

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 
21. jūnija noteikumos Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnie-
ku reģistrācijas kārtība”” stāsies spēkā to publicēšanas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv; 
Mājaslapa: www.zm.gov.lv 

Notikušie pasākumi jūnijā „Jauniešu is-
tabā” Pāvilostā.

•	 1.06. Kino diskusija par filmu „Atsvabi-
nātais Džango”

•	 3.06. Orientēšanās spēle „Iepazīsti Pā-
vilostu” 

•	 6.06. Šneidera laukuma puķu dobes ap-
stādījumu veidošana sadarbībā ar Pāvilostas 
novada domi un Pāvilostas pensionāriem.

•	 06.06. Spāņu valodas nodarbība, vada 
brīvprātīgais Jordi no Spānijas

•	 08.06. Kino diskusija par filmu „Mada-
gaskara 3”

•	 09.06. Karaoke vakars 
•	 13.06. Spāņu valodas nodarbība, vada 

brīvprātīgais Jordi no Spānijas
•	 14.06. Orientēšanās spēle
•	 15.06. Kino diskusijas par filmu „Limu-

zīns Jāņu nakts krāsā”
•	 16.06. Karaoke pēcpusdiena
•	 17.06. Āra aktivitātes, galda spēles
•	 20.06. Spāņu valodas nodarbība, vada 

brīvprātīgais Jordi no Spānijas
•	 20.06. Vasaras Strītbola čempionāts
•	 21.06. Vasaras saulgriežu svinēšana Jūr-

kalnes Ugunspļavā

•	 27.06. Spāņu valodas nodarbība, vada 
brīvprātīgais Jordi no Spānijas

•	 28.06. Vasaras Strītbola čempionāts
•	 29.06. Kino diskusijas par filmu „The 

Purge”
•	 30.06. Galda spēļu pēcpusdiena
Plānotie pasākumi jūlijā
•	 Katru pirmdienu plkst. 18:00 spāņu va-

lodas nodarbība, vada brīvprātīgais Jordi no 
Spānijas

•	 Plkst. 20:00 Vasaras strītbola čempio-
nāta posmi

•	 Katru otrdienu plkst. 13:00 Izglītojoši 
pārgājieni pa Pāvilostas apkārtni.

•	 Katru trešdienu plkst. 22:00 Kino dis-
kusiju vakari

Citām „Jauniešu istabā” Pāvilostā notie-
košajām aktivitātēm sekot līdzi sociālajos 
tīklos facebok.com un instagram.com

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.

Aktuāli 
jauniešu istabā

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Rekrutēšanas un jaunsardzes centra 
Jaunsardzes departamenta 1. novada nodaļas vadītājs Dainis Karols.
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Lūgums palīdzēt atpazīt fotogrāfijās redzamās 
personas, notikumus un mājvietas
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Pāvilostas Mūzikas skolas realizē un VKKF mērķprogrammas 
„Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” Kur-
zemes kultūras programmas atbalstīto projektu „Mazais Kurzemes 
zonas mūzikas skolu audzēkņu un pedagogu ērģeļmūzikas festivāls 
Pāvilostas novadā”.  Pirmās projekta aktivitātes tika uzsāktas jau 
3.  un 4. jūnijā. Projektā piedalās četru Kurzemes zonas Mūzikas 
skolu audzēkņi: Pāvilostas Mūzikas skola, Aizputes Mūzikas skola, 
Alsungas mūzikas un Nīcas Mūzikas skola.  

Pāvilostas Mūzikas skola, projekta ietvaros, ir  noorganizējusi 
meistarklases klavieru klases audzēkņiem ērģeļu spēlēšanas teh-
nikas apguvē. Lai kuplinātu skanējumu, tika piesaistīti arī ģitāras 
klases audzēkņi, kas ir netradicionāls instrumentu apvienojums 
un ērģelniece Līga Dejus. Festivāls plānots trīs dienas, no kurām 
pirmajā dienā notika Kurzemes zonas mūzikas skolu audzēkņu 
iera šanās Pāvilostā, festivāla atklāšana, meistarklases, mēģinājumi 
un kopmuzicēšana Sakaslejas ev. luteriskā baznīcā. Repertuārs jau 
iepriekš tiks izvēlēts un saskaņots starp mūzikas skolām, audzēkņi 
jau būs apguvuši izvēlēto repertuāru. Otrā festivāla dienā audzēk-
ņi apceļoja Kurzemes dievnamus Jūrkalnē un Alsungā un sniedza 
tajos koncertus interesentiem un vietējiem iedzīvotājiem, paralēli 
iepazīstoties ar attiecīgās vietas kultūrvēsturisko mantojumu. Tre-
šā diena paredzēta 22. jūlijā festivāla „Zaļais stars” ietvaros. Festi-
vāla dalībnieki uzstāsies vakarā programmā Sakaslejas evaņģēliski 
luteriskā baznīcā, kopā ar komponistu Uldi Marhilēviču, pa dienu 
kopā ar visiem dalībniekiem veicot kopmēģinājumus Sakaslejas 
baznīcā.  

Projekta mērķis:
1. Veicināt bērnu un jauniešu līdz-

dalību kvalitatīvos kultūras procesos 
un izpratni par kultūras vērtībām.

2. Padziļināti iepazīstināt jauno 
paaudzi ar senās ērģeļmūzikas inter-
pretācijām un instrumenta spēli.

3. Sekmēt Kurzemes zonas mū-
zikas skolu bērnu un jauniešu sav-
starpējo profesionālo sadarbību un 
pieredzes apmaiņu.

Projekta realizācijas rezultātā 
ieguvums būs Kurzemes zonas Mū-
zikas skolu audzēkņu profesionālo 
iemaņu celšana, jauna repertuāra 
apguve, jauna instrumenta – ērģeļu 
saspēle ar ģitāru un citiem instru-
mentiem. Jaunieši iegūtās zināšanas, 
prasmes un iemaņas varēs tālāk iz-
mantot sava instrumenta kvalitatī-
vākā spēlē, gūs plašāku un neikdie-
nišķu uzstāšanās pieredzi. Motivēs 
jauniešus turpināt muzikāli izglītoties mūzikas vidusskolās un tālāk 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.  Festivāls rosina radošu 
Kurzemes zonas Mūzikas skolu audzēkņu pieeju savam instrumen-
tam un repertuāra apguvei. Audzēkņi, sniedzot kvalitatīvu kultūras 

programmu Kurzemes dievnamos,  aktīvi tiek iesaistīti vietējo Kur-
zemes zonas procesu attīstībā.

Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore 
Vizma Ģēģere

MAZAIS KURZEMES ZONAS MŪZIKAS SKOLU AUDZĒKŅU UN PEDAGOGU 
ĒRĢEĻMŪZIKAS FESTIVĀLS PĀVILOSTAS NOVADĀ

Noslēdzies pirmais gads Pāvilostas vidusskolas realizētajā Eras-
mus+ programmas KA1 „Mācību mobilitāte skolu sektorā” projektā 
„Pārmaiņu vēji!” no 2015. līdz 2017. gadam, kura mērķi ir paaug-
stināt projektu vadības kompetences, veidot radošu, atvērtu skolas 
vidi, ieviešot neformālās izglītības metodes, veicināt skolotāju ra-
došumu un motivēt izglītojamos ES piedāvāto iespēju izmantoša-
nai, lai attīstītu skolu par modernu izglītības un kompetenču centru 
novadā. 

Sagatavošanas posmā tika izstrādāta aptaujas anketa, noorgani-
zēti angļu valodas kursi skolā, izsludināta pieteikšanās dalībai pro-
jektā, sanāksmēs tika sniegta informācija par projektu un iespējām.

2016. gada aprīlī tika īstenots viens no projekta mērķiem – no-
sūtīt uz deviņu dienu ilgiem personāla apmācību kursiem trīs skolas 
pedagogus. Skolas direktore Ingūna Griškēviča apmeklēja kursus 
„Kvalitatīva ES projektu vadība – Erasmus+ (kvalitāte un efektivi-
tāte starptautiskajos projektos)”, projektu koordinatore un skolotā-
ja Inta Vīgante – kursus „Radošums un starpkultūru mijiedarbība 
klasē”, un skolotāja Daiga Jēkabsone apmeklēja kursus „Neformālās 
izglītības metodes, aktivitātes un instrumenti formālā vidē” (skolē-
nu mācīšanās motivācijas paaugstināšana).

Visus trīs kursus vadīja Rumānijas Dominou Asociācija, tās 
notika Portugālē. Pēc portugāļu ieskatiem – nelielā pilsētiņā Caldas 
da Rainha (Portugālē dzīvo vairāk nekā 10 700 000 iedzīvotāju, tādēļ 
pašsaprotami, ka Liepājas izmēra pilsēta šķiet maziņa). Šeit radās 
iespēja satikt kolēģus no Rumānijas, Ungārijas, Turcijas,  Lietuvas, 
Slovēnijas, Spānijas un Itālijas. 

Pirmās kursu nodarbības tika organizētas visiem dalībniekiem 
kopā. Tā bija lieliska iespēja ievingrināt valodas uztveri un 
iepazīt pārējos dalībniekus. Nav noslēpums, ka, uzturoties kopā 
vairākas dienas lielam skaitam svešu cilvēku, svarīgi atrast sev 
līdzīgi domājošus un saprotošus kolēģus. Jau pirmajās dienās 
brīnišķīgs kontakts mums izveidojās ar rumāņu, ungāru un 
spāņu kolēģiem. 

Ingūnas kursi par ES 
projektu vadību notika 
divās izglītības iestādēs, 
kas radīja iespēju ne tikai 
apgūt kursu tēmu, bet 
arī apskatīt un salīdzināt 
skolas Portugālē. Lek-
tore Silvija kursu laikā 
atklāja dažādus notei-
kumus, kas jāievēro, vei-
dojot projektus, pievērsa 
uzmanību dažādu in-
stitūciju prasībām un 
lika aizdomāties par 
niansēm. Apmācības no-
tika ļoti intensīvi, kursu 
izskaņā pārējie grupas 
biedri tika iepazīstināti ar prezentāciju par  
gatavošanos šim projektam. Veidojot atskaites, 
tika secināts, ka ir uzlabojušās pedagoģiskās 
prasmes  vadīt un organizēt kvalitatīvu ES pro-
jektu  Erasmus + ietvaros.

Intai kursi risinājās grupās multikulturālā 
vidē, apgūstot plašu programmu. Tika izman-
totas neskaitāmas, radošas neformālas mācību 
metodes, tika apgūta konfliktu risināšanas 
pieredze citās Eiropas valstīs, cik lielu lomu 
spēlē konkrētās tautas tradīcijas un vēsture, 
komunikācijas kompetences, radošums un 
inovācijas, metodes skolēnu motivēšanai, 
diskutēts jautājums – kā paaugstināt 21. gs. 
skolotāja kompetences. Skolotāja  prezentēja 
projektu „Pārmaiņu vēji!”, Pāvilostas vidus-

skolu un Latvijas izglītības 
sistēmu. Pēc prezentācijām 
izvērtās diskusijas par kopīgo 
un atšķirīgo katras valsts 
izglītības sistēmā. 

Kursi par neformālo izglītību risinājās privātā 
vidusskolā (līdzīgi tehnikumam). Lai arī Dai-
gas kursi virspusēji šķita visvieglākie – vairāk 
spēļu, darbs komandās, skolēnu vērošana… – šīs 
grupas dalībniekiem tika uzdoti arī mājas dar-
bi. Nodarbībās tika apgūtas un labāk izprastas 
metodes, kā tiek organizēts darbs ar neformālās 
izglītības metodēm formālajā vidē. 

Vakaros diskutējām par ES piedāvāto iespēju 
izmantošanu kvalifikācijas celšanai, par kursu laikā 
attīstītajām angļu valodas prasmēm, par dažādu 
starpkultūru saprašanos, toleranci un cieņu 
pret citām ES kultūrām un līdzāspastāvēšanu. 
Viennozīmīgi tika secināts, ka aktuāla ir angļu 
valodas apguve, kas iedrošinātu arī citus kolēģus 

startēt starptautiskajos projektos. Jau pašlaik arvien aktīvāk skolotāji 
ir gatavi starppriekšmetu sadarbībai, piemēram, mājturības un 
tehnoloģiju stundās tiek integrēta angļu valoda, E-Twinning 
projektā – krievu valoda.

Projekta ietekmē ar inovatīvām idejām un degsmi tiek rīkotas 
vēl nebijušas aktivitātes, lēnām mainās kopējā skolas vide, skolēni 
ir motivētāki svešvalodu apguvē, drošāki dalībai citos projek-
tos starptautiskā vidē. Pašlaik vēl notiek darbs pie pieredzes 
apkopošanas un informācijas sniegšanas. 

Secinājums, ka tieši starptautiskā vide attīsta gan personīgās, 
profesionālās, starpkultūru, svešvalodu, radošuma kompetences, 
kas tik ļoti nepieciešamas pedagoga darbā, lai motivētu skolēnus 
mācību un projektu darbam.

Daiga Jēkabsone

Pārmaiņu vēji pūš!
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Izlaidums Vērgales pamatskolā

Pašā vasaras sākumā, 4. jūnijā, Pāvilostas pilsētas kultūras namā svinīgā izlaidumā ates-
tātus par Pāvilostas vidusskolas beigšanu saņēma divpadsmit 12. klases absolventi – And-
ra LANKA, Arvis BARSUKOVS, Dagita VALDMANE, Elvis VĪGANTS, Elvita FREIDEN-
FELDE, Evita JAKOVĻEVA, Kitija VALDMANE, Kristaps KLAKS, Laura STIRNA, Mārcis 
ARĀJS, Niks INDRIKSONS un Sindija MOŽENOVA. 

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, vidusskolas direktore Ingūna 
Griškēviča un absolventu klases audzinātāja Alla Lācīte vēlēja skolēniem turpināt sapņot un 
savus sapņus dzīvē piepildīt, bet tos realizēt šeit pat Pāvilostas novadā.

Arī paši absolventi teica paldies audzinātājai, pedagogiem, bet vislielākais paldies tika 
teikts vecākiem, kuriem tika veltīta īpaša dziesma absolventu izpildījumā. Svinīgajā brīdī tika 
teikti vēl daudzi paldies, bet muzikāli pasākumu izdaiļoja meiteņu dziedājums.

Par tradīciju kļuvis izlaidumā sveikt tos absolventus, kuri nominēti pašvaldības apbalvo-
jumam par augstu zināšanu apguves līmeni šajā mācību gadā  – „Cerību balva”. Augsto apbal-
vojumu šogad saņēma 12. klases skolnieks – Kristaps Klaks.

Turpinājumā absolventi saņēma atestātus par vidusskolas beigšanu, bet viņu rokās sagūlās 
milzum daudz krāšņu ziedu.

Marita Kurčanova,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ir bērzu meiju elpa svētku zālē 
Un svinīgums tāds valda neparasts,
Jo skola jāatstāj, lai dotos tālē,
Kur savu laimes taku katram rast.
Ir skola jāatstāj un jāiet tālāk,
Kur sabangota laika upe trauc.
Nekad šo gadu mirdzums neizbālēs,
Lai kur tu būtu, pirmā skola sauks!

11. jūnijā Vērgales kultūras namā noti-
ka Vērgales pamatskolas 9. klases izlaidums 
un skolu šogad beidza 13 absolventi – Anna 
DONE, Dace DUNAISKA, Viesturs KAŽIS, 
Anna Rita KURME, Jolanta KUČINSKAITE, 
Lauma LAPIŅA, Raivis LIEĢIS, Renārs MIL-

TIŅŠ, Baiba NIEDOLA, Laura PIRKTIŅA, Ali-
se ŠĒNA, Agnis VĪTOLIŅŠ un Saiva ZAUERE! 

Atvadoties no skolas absolventi sirsnīgi svei-
ca savus skolotājus un vecākus, bet īpaši svei-
cieni absolventiem šajā dienā no audzinātājas 
Ivitas Meļķes un pirmās audzinātājas Guntas 
Limbergas. Saņemot apliecību par pamatizglī-
tības iegūšanu fonā skanēja katra absolventa 
izvēlēta mūzika, bet skolas direktors Gints Ju-
riks katram vēlēja veiksmi turpmāk. Svētkos 
muzikāli sveicieni no Elīnas Miltiņas un Gusta-
va Šlankas, kurš septembrī uzsāks skolas gaitas 
Vērgales pamatskolā.  

Noslēgumā tradicionāli Vērgales kultūras 
namā absolventi un vecāki dejoja skolas valsi! 

Vita Braže 

Izskanējis Pāvilostas 9. klases izlaidums

Pāvilostas pilsētas kultūras nams 11. jūnijā atkal bija ziedu un reibinošu smaržu pilns, jo notika Pāvilos-
tas vidusskolas 9. klases izlaidums.

Šogad skolu absolvēja – Edgars LINDERMANIS, Ieva MATISONE, Ilva BUNKA, Jānis GRUNDMANIS, 
Jānis ŠTOKMANIS, Krista KARLSONE, Kristers CĀBELIS, Kristiāna ŠEIKO, Liene ŠĶILA, Ralfs PĒTER-
MANIS, Samanta BARSUKOVA, Sandra OZOLA, Toms PODZIŅŠ, Una STENDZE un Vendija PĒTER-
MANE.

Svinīgais pasākums iesākās ar muzikālu sveicienu, ko klātesošajiem dāvāja Jasmīnas koris no Rīgas, 
bet turpinājumā skolas beidzēji teica pateicības vārdus vecākiem, skolotājiem un klases audzinātājai Ārijai 
Paipai. Skolas direktore Ingūna Griškēviča absolventiem uzbūra skaistu ainu par saldajiem sešpadsmit, 
vēlot veiksmi turpmākajās skolas gaitās. Savukārt pašvaldības vārdā devītās klases beidzējus sveica meto-
diķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja. Savus novēlējumus tālākajā izglītības ceļā teica klases audzi-
nātāja Ārija Paipa. Vārds tika dots arī vecākiem, kuri pateicās  skolai par bērniem dotajām zināšanām un 
prasmēm. Sveicēju vidū bija arī Pāvilostas pilsētas kultūras nama bērnu dramatiskā teātra mazie aktieri ar 
režisori Maritu Hornu, kuri skaistajā dienā vēlējās sveikt savus teātra kolēģus.

Saņemot apliecību par pamatizglītības iegūšanu, absolventus ar ziediem un labiem vēlējumiem sveica 
radi un draugi. Svinīgā pasākuma izskaņā vēl tapa kopīgie pēdējie foto gan ar skolotājiem, gan saviem 
skolasbiedriem.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Skolotāja GAIDA CUBAHA
(20.06.1929.–01.07.2016.)

2016. gada 1. jūlijā 87 gadu vecumā mūžībā aizgājusi pensionētā Pāvilostas vidusskolas skolotāja Gaida 
Cubaha.

Gaida Cubaha dzimusi 1929. gada 20. jūnijā Kabiles pagastā, Kuldīgas apriņķī triju bērnu ģimenē. Skolas 
gaitas uzsāka vietējā Kabiles pamatskolā, kad viņai bija 8 gadi. Piedzīvoja kara šausmas, bailes no deportācijas, 
brāļa iesaukšanu leģionā, kurš tika aizsūtīts uz Vāciju. Kabiles apkārtne bija pilna ar vāciešiem un „meža ka-
ķiem”. Padomju laikā Gaida vēlreiz mācījās 7. klasē un ieguva pamatskolas apliecību. 

1950. gadā pabeidza Kuldīgas vidusskolu un vasarā strādāja pienotavā par grāmatvedi. Rudenī kopā ar 
draudzeni aizbrauca uz Alsungu, kur abām piedāvāja darbu skolā. Viņa Alsungā uzsāka skolotājas darba 
gaitas – mācīja latviešu valodu, fizkultūru un vadīja kori. 

1951. gadā iestājās Cēsu skolotāju institūtā. 1953. gadā viņu pārcēla darbā uz Sakas skolu, kurā mācījās 
163 bērni. 1955. gadā nomainījās direktors, un Gaidai bija jāuzņemas pionieru vadītājas pienākumi. Neilgi pēc 

Sakas skolas slēgšanas 1967. gadā sāka strādāt par skolotāju Pāvilostas pamatskolā, kurā mācīja matemātiku un rasēšanu. Gaida Cubaha visu 
savu darba mūžu veltīja skolēniem – bijusi cienīta klases audzinātāja un matemātikas skolotāja, viņa ļoti mīlēja savu mācāmo priekšmetu un 
nesavtīgi matemātikas zināšanas centās nodot saviem audzēkņiem, kā arī neliedza savu padomu jaunajiem skolotājiem. Skolotāja bija erudīta, 
brīvajos brīžos daudz lasīja, minēja krustvārdu mīklas, aktīvi piedalījās sabiedriskajos pasākumos, ceļoja. 

2000. gada vasarā skolotāja Cubaha beidza savas aktīvās darba gaitas Pāvilostas vidusskolā. Arī, atrodoties pensijā, skolotāja palīdzēja 
jauniešiem ar matemātikas pamatu apgūšanu, viņa aktīvi darbojās  Pāvilostas novada pensionāru padomē.

Kolēģu un audzēkņu sirdīs Gaida paliks kā zinoša, erudīta, prasmīga un sirsnīga skolotāja. Vārdi, ko viņa teikusi, darbi, ko viņa veikusi, 
dzīvos mūsu sirdīs un atmiņās. Lai gaišs un viegls Mūžības ceļš!

Pāvilostas vidusskolas skolotāji

  ABSOLVENTI  SPER  SOLI  LIELAJĀ  DZĪVĒ

„BIBLIOKUĢIS”  
TIEKAS 

AR JŪRAS SKARTAJIEM!
Salacgrīvā ir radies  bibliokuģis, kur 

sadzīvo grāmatas, kur sadzīvotu dažā-
das biedrības, vieta kur jaunieši kopā ar 
saviem vectēviem tiekas. 

Bibliokuģis šovasar apceļo Latviju ar 
devīzi „Latvji, brauciet jūriņā! Krājiet 
zeltu pūriņā!”.

22. jūlijā plkst 15.00 ieradīsies pie 
mums Pāvilostas novadpētniecības mu-
zejā, kur esat aicināti vecie, jaunie un 
topošie zvejnieki un jūrnieki. Gaidīsim 
arī ikvienu interesentu, kuram sirdij 
tuva jūra.
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5. augustā 

Visi laipni gaidīti!

Sakas „Pagasta mājas” pagalmā

SAKAS PAGASTA SVĒTKI
  plkst. 20:00 Priekules kultūras nama amatierteātra uzvedums 

      „GUDRAM GUDRS PADOMS” 
      (Latviešu tautas anekdotes. Režisore I. Kalnarāja)

  Pēc uzveduma balle kopā ar grupu „Piemare”
Ieeja uz pasākumu bez maksas

Piemiņas pasākums Vērgalē
14. jūnijā ar ziedu nolikšanu un klusu-

ma brīdi Vērgales kapsētā pie pieminekļa 
tika pieminēti 1941. gada represijās cietu-
šie. Šogad aprit jau 75 gadi kopš šīs melnās 
dienas Latvijas vēsturē.

Vērgales kultūras nama vadītāja Velga 
Freimane lasīja vērgalnieces Guntas Le-
dājas dzeju, bet Vērgales muzeja vadītā-
ja Mirdza Sīpola stāstīja par pieminekļa, 

kuram šogad aprit 25. gadskārta, tapšanas vēs-
turi. Piemineklis, kuru rotā vārdi MŪŽĪGA 
PIEMIŅA LATVJU TAUTAS MOCEKĻIEM, 
tika izveidots pirms 25 gadiem un tā atklāšana 
notika 1991. gada 14. jūnijā. Toreiz tas bija pla-
ši apmeklēts un svinīgs pasākums ar represēto 
Vērgales pagasta iedzīvotāju, Vērgales baznīcas 

atjaunošanas procesa un pieminekļa izveidē iesaistīto cilvēku piedalīšanos. Pieminekli svinīgi atklā-
ja toreizējais Vērgales pamatskolas direktors Ēriks Kudums un Vērgales kultūras nama vadītāja Anita 
Ķestere, bet dzeju lasīja Liepājas teātra aktieris Leonīds Locenieks. Ideja, izveidot pieminekli visiem pie 
dažādām varām bojā gājušajiem Vērgales pagasta iedzīvotājiem, pieder Latvijas Tautas Frontes Vērgales 
nodaļai. Pēc apspriedes tika dibināti kontakti ar Sanfrancisko ev. lut. draudzi un mācītāju Arnoldu 
Ernstsonu un viņa kundzi, ārsti, Eiženiju Ernstsoni. Atsaucība bija liela, tika saziedoti līdzekļi un tapa 
šis piemineklis. To veidojis Vilnis Bergs, bet vislielāko ieguldījumu visa tapšanā ir sniegusi mācītāja 
A. Ernstsona ģimene un Sanfrancisko ev. lut. draudze. Un tā kopš 1991. gada bieži pie pieminekļa sagū-
luši ziedi. Ne tikai oficiālajās piemiņas dienās, bet arī personīgi nozīmīgās atceres dienās. 

Vita Braže 

6. augustā – Ziemupnieku saiets 2016
 X 12.00 Kapu svētki Ziemupes kapsētā Ziemupes TN

 X Pēc kapu svētkiem pie Ziemupes TN – 
          Eksperimentu izrāde „Zili brīnumi” visām paaudzēm

 X Dabas aizsardzības pārvaldes sagatavotā fotoizstāde 
          „Caur uguni un ūdeni” –  
          veltīta Grīņu dabas rezervāta 
          80. dibināšanas gadam

 X Brīvdabas grāmatu galds 
          „Lasītājs – lasītājam”  
          Nāc un izvēlies grāmatu sev. Mainīsimies!

 X 21.00 – Lustīgus dančus spēlēs Arvis 
          (kā vienmēr – groziņvakars)

     Aiciniet ciemos radus un draugus!                    Ieeja brīva
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AIZVADĪTI KURZEMES NOVADU DEJU SVĒTKI
Liepājas Olimpiskā centra arēnā 18. jūnija vakarā no-

risinājās vērienīgs Kurzemes Deju svētku lieluzvedums 
„Pašā jūras vidiņā”, kurā piedalījās vairāk nekā 2000 de-
jotāju no 22 Kurzemes novadiem, kopskaitā 96 deju ko-
lektīvi, viņu vidū arī Vērgales pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Vērgalīte” un Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mārsils”.

Pirmo reizi Kurzemes Deju svētki notika iekštelpās, 
nevis, kā ierasts, stadionā, kas mazliet baidīja gan pašus 
dejotājus, gan svētku apmeklētājus, jo dejotāji pa šiem ga-
diem bija pieraduši pie stadiona apmēriem un plašuma, 
bet ikviens svētku skatītājs varēja brīvi baudīt koncertu, 
nedomājot par biļeti un sēdvietu. Bet galu galā svētkus 
rīkot Olimpiskajā centrā dēļ Liepājas tās dienas laikaps-
tākļiem bija pareizais lēmums no organizatoru puses, kā 
arī vietas pietika gan daudzajiem dejotājiem, gan skatītājiem.

Lieluzvedumā „Pašā jūras vidiņā” tika izrādītas un izdejotas paš-
laik skaistākās un sirdij tuvākās Kurzemes dejas. Tas tika veidots kā 
dejas izrāde, ko paspilgtināja grupas „Latvian Voices” dziedājums 
un gaismu režisora Artūra Dzirnes-Dzirņa veidotā noskaņa.

Svētkiem Pāvilostas novada dejotāji gatavojās jau no sezonas sā-
kuma, kad uzzināja savu grupu repertuāra dejas. Šogad vērgalnieki 
D grupā gatavoja dejas – „Visam cauri iet”,  „Es pazinu to meitiņu”, 
„Kāzu goda solis”, „Cīruļa vēdības” un „Suitu lūgsna”, savukārt pā-
vilostnieki E grupā dejoja dejas „Galdiņam četri stūri”, „Tēvis, tēvis, 
tais’ man laivu”, „Kad tie zēni prūšos gāja” un „Induļa žigliņš”.

Vērgalnieki visas dejas svētkos nedejoja. Bet dejotāji atzīst, ka 
visas dejas ir skaistas, bet īpaši mīļas ir „Suitu lūgsna”, neskatoties 
uz to, ka pēc tās ir jāķer pēc elpas un galva vēl brīdi griežas strauja-

jos apgriezienos, kā arī „Visam cauri iet” un „Kāzu goda solis”, kam 
izgatavoti īpaši puškaiši. Abas pēdējās „Vērgalītes” dejotāji izdejoja 
arī šī gada skatē, kur ieguva I pakāpi. Šis gan nebija „Vērgalītes” pē-
dējais lielais notikums šai sezonā un sezona nebūt nenoslēdzas. Jau 
30. jūlijā deju kolektīvs atzīmēs savu 30. jubileju Vērgales Muižas 
laukumā ar skaistu koncertu pulksten 19, kur piedalīsies gan bijušie 
dejotāji, gan kolektīva draugi no dažādām Latvijas vietām. 

Lai arī paši dejotāji daudz no koncerta neredzēja, sajūtas bija 
skaistas un pacilājošs, kā jau svētkos, kad kopā sanāk simtiem 
dejotāju, satiekas sen neredzēti kolektīvi un dejotāji no citiem 
deju aprinķiem. Kad pēc koncerta aizmirstas garās mēģinājumu 
stundas, un kāda sāpe koncerta laikā netraucē lēkt augstāk un 
paskriet ātrāk. Pēc koncerta dejotāji vēl izdejojās grupas „Ap-
vedceļa” ballītē. 

Kurzemes Deju svētku lieluzveduma stāstu dejā un mūzikā vei-
doja svētku virsvadītāji, lielkoncerta mākslinieciskie vadītāji un ho-
reogrāfi Zanda Mūrniece un Jānis Purviņš, kopā ar virsvadītājām 
Litu Freimani, Ramonu Irbi un Santu Laurinoviču.

Šis lieluzvedums neapšaubāmi ir liels solis pretī 2018. gada Deju 
svētku lieluzvedumam Daugavas stadionā. Laikā starp Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un deju svētkiem notiek dažādi lielāki un mazāki 
pasākumi, kuros dejotāji mācās un izprot Deju svētku stūrakmeni – 
kopā dejošanas tradīciju.

VPDK „Vērgalīte” dalībniece Ieva Skābarde un 
Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties 
www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”
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22. jūnija pieva-
karē Vērgales cen-
trā pulcējās dažāda 
gadagājuma ļaudis, 
lai kopā ar dziesmi-
nieci Inesi Sērdieni, 
viņas draugiem no 
Liepājas un Ziem-
upes folkloras kopu 
ieskandinātu Jāņus. 

Vispirms Ziem-
upes folkloras ko-
pas pārstāve Daina 
Vanaga īsumā pa-
stāstīja par Saulgriežiem un to atzīmēšanu un dziedātu šiem svēt-
kiem raksturīgās tautas dziesmas, kā arī aicināja visus klātesošos 
izveidot apli un sadoties rokās, lai ietu rotaļās. Savukārt pēc šīm 
aktivitātēm sekoja Ineses Sērdienes un viņas draugu dziesmotais 
skatījums uz vasaras Saulgriežiem. Kopā tika izdziedātas Jāņu gai-
dīšanas dziesmas, dziesmās attēlota tā atnākšana, svētības došana 
un pavadīšana un sagaidītu atkal citu gadu. Izdalītās dziesmu lapas 
deva iespēju dziedāt līdzi. 

Vērgales centrā vienu zārdu  šogad rotāja Vērgales PII „Kastanī-
tis” darbinieki, vainagus lielākajam zārdam pina Dzidra Andersone, 

Vērgalē ielīgo Jāņus!
bet trešo rotāja Vērgales kultūras nama darbinieki. Centrā visus 
gaidīja lielais Līgo ozollapu vainags, ko dienas gaitā uzpina Arta 
Klāsēna un Inga Čipāne, bet pasākuma norises laikā Arta sa-
kārtoja un ievietoja atnestos ziedus un Jāņu zāles šajā vainagā. 

Svētki turpinājās nākošajā vakarā, kad plkst. 22.00 parkā 
tika aizdedzināts lielais Līgo ugunskurs un muižas laukumā 
sākās zaļumballe līdz rīta gaismai. 

4. jūnijā Cēsu Pils parka estrādē notika 
Latvijas sieviešu un vīru koru salidojuma 
lielkoncerts. Salidojuma koncertā izskanē-
ja gan latviešu koru mūzikas klasiskie darbi, 
gan mūsdienu komponistu Valta Pūces, Jura 
Vaivoda, Ilonas Rupaines un citu dziesmas. 
Raimonds Tiguls un Rasa Bugavičute īpa-
ši šim koncertam radījuši jaundarbu „Rīta 

un vakara dziesma”.   Kopskaitā izdziedātas 
24 dziesmas. 

Cēsīs tikās 79 Latvijas sieviešu un 24 vīru 
kori, kopskaitā ap 2600 dziedātāju, kuru skai-
tā arī Pāvilostas novada sieviešu koris „Sīga”. 

Latvijas sieviešu un vīru koru salidojums 
ir tradīcija, kas reizi piecos gados kopā pul-
cina visus Latvijas sieviešu un vīru korus. 

Tradīcija aizsākās 
ar pirmo sieviešu 
koru salidoju-
mu 1959. gadā 
Smiltenē un vīru 
koru salidojumu 
1960.  gadā Jel-
gavā. Šīs vasaras 
Latvijas sieviešu 
un vīru koru sa-
lidojums izskan 
ceļā uz Latvijas 
valsts simtga-
des Dziesmu un 
deju svētkiem 
2018. gadā.

Kora „Sīga” 
dalībniece 

Irina Kurčanova

Kultūras darbinieki viesojas 
Smiltenē

Pāvilostas novada pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja un Pāvilostas bibliotēkas va-
dītāja Mairita Vītola 
7. un 8. jūnijā rīkoja 
ikgadējo Kultūras 
darbinieku dienu.

Pēc pašu kultū-
ras darbinieku ie-
rosinājuma šogad 
šo dienu atzīmējām 
ar braucienu uz Pā-
vilostas novada sa-
draudzības pilsētu 
Smilteni. Pa ceļam 
pie draugiem Smil-
tenē Cēsīs apmeklē-
jām Vidzemes kon-
certzāli „Cēsis” un 
mazliet iepazinām 
Cēsu pilsētu un tās vēsturi. Bet Smiltenē apskatījām  Smiltenes kultūras centru, sporta halli, Smiltenes bib-
liotēkas un Smiltenes tūrisma informācijas centru. Savukārt Smiltenes tehnikuma teritorijā Kalnmuižā mūs 
sagaidīja firsta madāma Lilī, kura iepazīstināja ar Kalnamuižas vēsturi no bruņinieku laikiem līdz mūsdie-
nām, kā arī izrādīja muižas kompleksa ēkas un izveda nelielā ekskursijā pa Smiltenes pilsētu.

Nākamā dienā mazliet iepazinām arī Smiltenes novadu, dodoties uz netālo Bilskas pagasta ciemu Mēri, kur 
skaistajā Mēru muižā atrodas Smiltenes novada muzejs, bet tā pagalmā lepni aug Mēru dižozols.

Pāvilostas novada kultūras darbinieku vārdā sakām lielu paldies Silvijai, Mairitai un Vizmai par pieredzes 
brauciena organizēšanu, kura laikā bija iespēja satikt kolēģus un draugus Smiltenes novadā, kā arī apmainīties 
ar domām, idejām, ieteikumiem un pieredzi.

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste 

Kultūras nama vadītāja saka paldies visiem, kas palīdzēja sakār-
tot svētkus un novadīt svētkus, kas ieradās uz svētkiem un uzturēja 
svētku garu, kas palīdzēja visu sakārtot pēc svētkiem. Paldies! Uz 
tikšanos pēc gada!

Vita Braže 
Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties 

www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”

Pāvilostas sieviešu koris 
kuplina salidojumu Cēsīs
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NOVADA BIBLIOTEKĀRI 
SMEĻAS PIEREDZI VIDZEMĒ

27. un 28. jūnijā seši mūsu novada bibliotekāri pievienojās Liepājas CZB 
organizētajam pieredzes apmaiņas braucienam uz Vidzemi.

Pirmajā viesojāmies Ādažu bibliotēkā, kura pavisam nesen pārjurģojusies 
uz jaunām, plašām, gaišām telpām. Jauni plaukti, mēbeles un tādēļ smaidīgas 
bibliotekāres. Man vērtīga likās ideja par brīvdabas grāmatu apmaiņas plauk-
tu „Lasītājs – lasītājam”, to izmantosim arī mūsu bibliotēkas darbā. 

Pa ceļam uz Minhauzena muzeju piestājām apskatīt Balto kāpu Saulkras-
tos. Priecēja ērtās laipas, skatu laukumi, kāpnes, bērnu rotaļu laukumi un kār-
tība. Baltajā kāpā izveidota savdabīga instalācija – divi gulbji, lai būtu īpaša 
vieta, kur fotografēties jaunajiem pāriem. Vai nu mēs sliktākas, bildējāmies 
arī mēs. Minhauzena muzeju bijušie Liepājas rajona bibliotekāri apciemoja 
vēl tā vecajās telpās iepriekšējā gadu simtenī, tādēļ ar interesi vērām jaunā 
muzeja durvis. Skaisti, spoži, bet man laikam vecais muzejs patika labāk. Lai 
gan jāsaka, ka ir izveidota gana iespaidīga un plaša atpūtas vieta, bet viss mak-
sā, arī takas. 

Tālāk ceļš mūs veda uz Liepupes pagasta Tūjas bibliotēku, kura lasītājiem 
durvis vēra vien 2007. gadā parastas daudzdzīvokļa mājas dzīvoklī. Tās dzīve 
mums likās saprotama. Bibliotēkā strādā tikai viena, bet ļoti enerģiska darbi-
niece Zeltīte, kura pieskata arī Tūjas Zinību centra telpas, kurās pati ierīkojusi 
izstāžu zāli. Apskatījām tiešām interesantu Agņa Šmita fotoizstādi „Priekš-
metu filozofija”. Kā saldais ēdiens mums tika piedāvāta tikšanās ar jauka, god-
algota daiļdārza saimnieku Ojāru Kiršteinu, kurš savos 80 gados aizrāvies ne 
tikai ar tūjām, bet arī ar akmeņiem un latvju zīmēm. Nakšņojām savdabīgā, 
bet ļoti skaistā vietā – „Meža salas”. Iesakām visiem. 

Otrā rītā devāmies uz jauno Limbažu galveno bibliotēku. Te nu jāsaka tā – 
ne aprakstīt, ne izstāstīt. Uz doto brīdi skaistākā, gaumīgākā, modernākā bib-
liotēka Latvijā. Limbažu bibliotēkai tika izstrādāti 3 jaunas bibliotēkas projek-
ti, kuru celtniecības izmaksas būtu mērāmas 3 un 4 miljonos. Tādas naudas 
pašvaldībai nebija. Te pēkšņi tika pārdots kāds liels nakts klubs un pašvaldība 
pieņēma lēmumu to nopirkt. Pārbūve ir bijusi patiešām veiksmīga. Darbā 
tika iesaistīti zinoši arhitekti, dizaineri, mākslinieki un celtnieki. Rezultāts ir 
fantastisks. Mēs saprotam, ka tā ir cita līmeņa bibliotēka, bet arī te mums ir 
ko  mācīties – jāpiesaista gudri un zinoši speciālisti, lai ieguldītie līdzekļi un 
padarītais darbs būtu iespējami labākais, ko dotā situācijā var sasniegt. 

Apmeklējām Bārdu dzimtas memoriālo muzeju. Šajā vietā laiks ir apstājies. 
„Rumbiņu” sēta ir tieši tāda, kādu to atstājuši tās saimnieki. Un rodas vēlme 
pārlasīt Friča Bārdas dzeju… Vēl apskatījām mākslinieka Oļega Auzera dar-
bus viņa veidotajā Sudraba muzejā. Darbi apbrīnojami filigrāni. Tie tiek pa-
sniegti prominentām ārvalstu personām kā dāvanas no mūsu valdības. Māks-
linieks darina dažādas balvas festivāliem, konkursiem. Priecē tas, ka viņam ir 
mācekļi.  Pie muzeja ir izveidota skulpturāla kompozīcija „Mīlas vārti”. Tajā 
savijas ozols ar ābeli, neiztrūkst ne čūskas, ne ābola, bet mīlas apliecinājuma 
lapiņa ar iegravētiem jaunlaulāto vārdiem, un kāzu dienas datumu, kura tiek 
pievienota šai kompozīcijai maksā 30 eiro. Varbūt ko jaunlaulātajiem veltītu 
izveidot arī mūsu novadā? Ceļojuma noslēgumā ciemojāmies kādā pavisam 
neparastā dārzā. Saucas – Veselības augu brīvdabas funkcionālā ekspozīci-
ja. Jāņa Ulmja kolekcijā ir vairāk kā 300 veidu cilvēka organismam, veselībai 
nepieciešamu augu. Pie katra augu dobes ir   piestiprināts tā nosaukums ar 
cipariem, kuri  apzīmē auga pielietojumu. Piemēram lupstājs ir vērtīgs devi-
ņās no divdesmit četrām viņa minētajām pozīcijām – šķīdina nierakmeņus, 
attīra organismu, asinis, stiprina, stabilizē nervu sistēmu, stabilizē kuņģa un 
zarnu traktu, gremošanu, līdz saaukstēšanās gadījumos, elpceļiem, pret gripu 
un astmu, lieto pie ginekoloģiskajām saslimšanām, pret aknu un žults ceļu 
saslimšanām, paaugstina potenci un mazina tūsku. Īsta brīnumzālīte. Visin-
teresantāk bija lasīt tieši mums ikdienā sastopamo augu aprakstus. No kaltē-
tiem augiem tiek veidoti īpaši maisījumi visdažādākajām saslimšanām vai arī 
profilaktiski sava organisma stiprināšanai. Ticēt to iedarbībai vai ne, tas katra 
paša ziņā, bet aizdomāties par savu veselību tas mums lika visiem. 

Gribas teikt mīļu paldies ekskursijas organizētājiem, visiem tās 33 dalīb-
niekiem un mūsu šoferītim Egonam par novada bibliotekāru nogādāšanu iz-
braukšanas vietā un pēc tam sagaidīšanu, lai aizvestu mājās. 

Visu ceļojušo bibliotekāru vārdā –  
Daina Vītola,  Ziemupes bibliotēkas vadītāja

PĀVILOSTĀ SVĒTKUS IELĪGO 
AR JUBILEJAS IZRĀDI!

Jau ierasts Pāvilostā Līgo svētkos Pāvil ostas 
pilsētas kultūras nama amatierteātris saviem 
skatītājiem un visiem līgotājiem Upesmuižas 
parka estrādē sniedz teatrālu izrādi. Arī šogad 
teātris visus interesentus aicināja 23. jūnija va-
karpusē Upesmuižas parka estrādē noskatīties 
uzvedumu „Latviešu sapnis Skroderdienās”.

Tā kā šogad amatierteātrim ir jubilejas gads 
un nu jau aizritējis desmitais uznāciens Līgo 
dienā savu skatītāju priekšā, režisore Marita 
Horna un amatierteātra aktieri publikai vēlējās 
parādīt ko īpašāku un neierastāku. Tā tapa Līgo 

vakara teatrālais uzvedums „Latviešu sapnis 
Skroderdienās”, kas ir stāsts par Latviju, par to, 
kādi esam un kādus mūs redz citi. Izrādes lai-
kā atskanēja daudz zināmu atziņu, ticējumu un 
tautasdziesmu par latviešiem. 

Uzvedums „Latviešu sapnis Skroderdienās” ir 
paplašinātais variants izrādei, kuru šā gada aprī-
ļa mēneša nogalē Pāvilostas amatierteātris rādīja 
latviešu kultūras svētkos Īrijā. Par cik izrādes tap-
šanā tika ieguldīts vairāku mēnešu smags darbs, 
lai pienācīgi Īrijas latviešiem un citiem cittautie-
šiem prezentētu savu uznācienu, amatierteātra 
režisore nolēmusi izrādi papildināt ar interesan-
tākajām un smieklīgākajām 
ainiņām no 2007. gadā pašu 
iestudētās izrādes „Skroder-
dienas Silmačos”, pieaicinot 
arī toreizējos amatierteātrī 
darbojošos aktierus – Janetu 
Kristapsoni (Sāra) un Ilmāru 
Šnori (Kārlēns). Uzvedumā 
„Latviešu sapnis Skroder-
dienās” stāstu par latviešiem 
stāstīja un lomās iejutās – 
Marita Horna, Rudīte Jance, 
Daiga Cābele, Anna Kaže, 
Monta Pētermane, Dzintra 
Vērniece, Silva Vārsberga, 
Gatis Štokmanis, Ģirts Va-
gotiņš-Vagulis, Einārs  Vār-
sbergs, Dace Bunka, Edijs 
Ermsons un Eduards Bielis. 

Savu šarmu uzvedumam „Latviešu 
sapnis Skroderdienās” piedeva arī Pāvil-
ostas pilsētas kultūras nama vidējās paau-
dzes deju kolektīvs «Mārsils», kas izrādi 
papildināja ar jestrām dejām, bet par mu-
zikālo nodrošinājumu izrādes laikā parū-
pējās pašmāju grupa „Piemare”.

Pasākuma ietvaros amatierteātra reži-
sore Marita Horna vēl izmantoja izdevī-
bu, lai pateiktos Pāvilostas novada domei, 
sponsoriem, tērpu veidotājai un šuvējām, 
kā arī visiem citiem līdzcilvēkiem par 
morālu un finansiālu atbalstu, gatavojoties 
braucienam uz Īriju aprīļa mēnesī.

Pēc izrādes jau vēlā vakarā visi līgotāji tika aicinā-
ti uz kopīgu lielā ugunskura iedegšanu Upesmuižas 
parka estrādē un izlustēties jestrās dejās ar grupu „Piemare”.

Marita Kurčanova,  
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Plašāku foto apskatu no pasākuma skatieties 
www.pavilosta.lv sadaļā „Fotogalerijas”
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Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu 
darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm!

Atbalsts ieguldījumiem akvakultūrā

Grāmatu draugu klubiņa tikšanās

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem

Aicina  meža īpašniekus 
pieteikties  atbalstam

Zemkopības ministrija (ZM) aicina 
meža īpašniekus pieteikties atbalstam 
pasākumā „Ieguldījumi meža platību 
paplašināšanā un mežu dzīvotspējas 
uzlabošanā”. Atbalstu var saņemt meža 
ieaudzēšanai, retināšanai, mazvērtīgu 
mežaudžu nomaiņai un atjaunošanai 
pēc meža ugunsgrēkiem un dabas ka
tastrofām. Pasākuma otrās kārtas pro
jektu iesniegumu pieņemšana notiek 
līdz 2016. gada 27. jūlijam ar kopējo 
publisko finansējumu 9 500 000 eiro.

Meža īpašniekiem jāņem vērā, ka 
atbalsta piešķiršanas kārtībā veiktas 
vairākas izmaiņas. Turpmāk atbalstu 
jaunaudžu retināšanai varēs saņemt ti
kai tad, ja jaunaudzē nepieciešams bū
tisks kokaugu aizzēluma samazinājums 
(tiks vērtēta atbilstība kritērijiem). 
Turklāt atbalsta pretendentiem jāpie
vērš uzmanība līdz šim sagatavotajiem 
meža apsaimniekošanas atbalsta pa
sākumu plāniem. Ja pasākumu plānā, 
kas ar Valsts meža dienestu saskaņots 
pirms 2016. gada 15. maija, ir paredzē
ta jaunaudžu retināšana un plānā nav 
skaidri norādīta atbilstība kritērijam – 
samazināt valdošās sugas koku vai 
konkurējošo koku skaitu vismaz par 
500 kokiem vienā hektārā vai atbrīvot 
augšanas telpu no bieza vai vidēji bieza 
krūmu aizzēluma, pretendentam pasā
kumu plāns jāsaskaņo atkārtoti.

Ņemot vērā, ka pirmajā projektu 
iesniegumu pieņemšanas kārtā tika kon
statēts, ka dažos reģionos ir ierobežota 
augstāko kategoriju meža reproduktīvā 
materiāla pieejamība, izmaiņas paredz 
iespēju atbalsta pasākuma apakšakti
vitātē „Mežaudžu nomaiņa” un „Meža 
atjaunošana pēc meža ugunsgrēkiem un 
dabas katastrofām” izmantot meža re
produktīvā materiāla kategorijas „iegu
ves vieta zināma” stādāmo materiālu.

Savukārt, lai nodrošinātu līdzvērtī
gas atbalsta iespējas visiem meža īpaš

niekiem, atbalsta piešķiršanas kārtība 
precizēti arī projektu atlases kritēriji 
apakšpasākumā „Meža ieaudzēšana” 
un „Ieguldījumi meža ekosistēmu no
turības un ekoloģiskās vērtības uzlabo
šanai”. 

Līdzšinējo projektu atlases kritēri
ju attiecībā uz dalību meža īpašnieku 
kooperatīvā vai biedrībā papildina arī 
jauns nosacījums – vienlīdzīgu punktu 
skaitu var saņemt atbalsta pretendents, 
kuram ir augstākā vai vidējā speciālā 
mežsaimnieciskā izglītība. 

Lai veicinātu atbalsta pretenden
tu projektu iesniegumu iesniegšanu 
elektroniski, ietverts arī jauns projektu 
atlases kritērijs – atbalsta pasākuma 
projekta iesniegumu iesniedz Lauku 
atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā vai elektroniska 
dokumenta veidā saskaņā ar Elektro
nisko dokumentu likumu.

Plašāka informācija par izmaiņām 
atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumā 
„Ieguldījumi meža platību paplašināša
nā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” 
pieejama www.likumi.lv interneta viet
nē šeit.

Projekta iesnieguma veidlapa un 
pasākumu nosacījumi pieejami LAD 
interneta vietnē www.lad.gov.lv sadaļā 
„Atbalsta veidi” → „Projekti un inves
tīcijas”. Projektu iesniegumi jāiesniedz, 
izmantojot LAD elektroniskās pieteik
šanās sistēmu vai ievērojot Elektronis
ko dokumentu likumu, vai personīgi 
LAD reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs vai LAD Centrālajā struk
tūrvienībā ZM Klientu apkalpošanas 
centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 
2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūr
lietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam „Produktīvi 
ieguldījumi akvakultūrā”. 

Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 11. jūlija līdz 2016. gada 15. decembrim.
Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana ar kopējo pieejamo publis

ko finansējumu 10 000 000 EUR.
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.
Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu 

apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā (tālr. 67027693, 26178323).
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu 

Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī  lad@lad.gov.lv.
       Zivsaimniecības daļa: LAD Klientu daļa:
       Tālrunis: 67027685  Tālrunis: 67095000

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 
2016. gada 11. jūlija līdz 10. augus
tam izsludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu apakšpasākumā „At
balsts ieguldījumiem ar lauksaim
niecību nesaistītu darbību radīša
nā un attīstīšanā”.

Pasākuma mērķis ir veicināt ar 
lauksaimniecību nesaistītu saimnie
cisko darbību un nodarbinātību lau
ku teritorijā, kā arī dažādot ar lauk
saimniecību nesaistītas aktivitātes, 
lai attīstītu alternatīvus ienākumu 
avotus un palielinātu ienākumu lī
meni lauku reģionos. 

LAD direktores vietnieks Ğirts 
Krūmiņš atzīst: „Šis ir ilgi gaidīts 
atbalsta pasākums, jo tā ir iespēja 
maziem lauku uzņēmējiem attīstīt 
uzņēmējdarbību lauku teritorijās, 
kā arī pilnveidot tūrisma pakalpo
jumus. Jau iepriekšējā plānošanas 
periodā interese par šo pasākumu 
bija ļoti liela – tika attīstīta dažādu 

pakalpojumu sniegšana laukos, arī 
kokapstrāde, metālapstrāde un citas 
nozares. Tā ir iespēja ne tikai  radīt 
darba vietas laukos, bet saglabāt arī 
esošās. Aicinu lauku uzņēmējus būt 
aktīviem un izmantot šo iespēju.”

Pirmās kārtas pieejamais publis
kais finansējums pieejams vairākām 
aktivitātēm:

• „Ar lauksaimniecību nesaistī
tu darbību attīstība” un „Ar lauk
saimniecību nesaistītu saimniecisko 
darbību dažādošana” 5 000 000 EUR  
apmērā, sadalot to pēc reģionalizā
cijas principa;

• aktivitātei „Tūrisma aktivi
tāšu veicināšana” 5  000  000 EUR   
apmērā, arī to sadalot pēc reģiona
lizācijas principa. 

• Projekta iesnieguma veidlapas 
un plašāka informācija par pieeja
mo finansējumu katrām reģionam 
pēc reģionalizācijas principa, kā 
arī nosacījumiem atbalsta saņem

šanai, ir pieejama LAD mājaslapā 
www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumi jāiesniedz, 
izmantojot LAD elektroniskās pie
teikšanās sistēmu vai ievērojot Elek
tronisko dokumentu likumu, vai 
personīgi LAD reģionālajās lauk
saimniecības pārvaldēs vai LAD 
Centrālajā aparātā Zemkopības 
ministrijas Klientu apkalpošanas 
centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 
2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Projektu pieņemšana notiek 
Eiropas Savienības Eiropas Lauk
saimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Lauku attīstības prog
rammas (LAP) pasākuma „Lauku 
saimniecību un uzņēmējdarbības 
attīstības” apakšaktivitātē. 

Lauku attīstības daļa:
Tālrunis: 25726007 

LAD Klientu daļa:
Tālrunis: 67095000

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 25. jūlija līdz 
2016. gada 24. augustam izsludina projektu iesniegumu pieņem
šanu „Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasā
kumā „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”.

Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīša
nos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka at
jaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot 
gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi 

dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaim
niecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā 
„Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” 
ir EUR 8 000 000, kas sadalīts ievērojot reģionalizācijas principu. 

Projekta iesnieguma veidlapa un detalizētāki pasākuma nosa
cījumi pieejami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā: „Atbalsta veidi/ 
Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmu (EPS) vai, ievērojot Elektronisko dokumentu 
likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs 
vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klien
tu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē 
(tālr. 67095000). Aicinām lauksaimniekus iesniegt pieteikumus EPS!

LAD Klientu daļa
Tālrunis: 67095000

3. jūnijā, pirms latviešu svarīgākajiem svētkiem Līgo un Jāņiem, 
siltā vasaras vakarā notika mazo grāmatu draugu tikšanās „Grāmatu 
Starts” ietvaros. 

Šoreiz par godu skaistajam Latvijas vasaras laikam tikšanās noti
ka ārpus Pāvilostas bibliotēkas telpām, svaigā gaisā, aktīvā grāmatu 
drauga Mārtiņa omītes privātmājas dārzā. Tā kā starp grāmatu drau
giem bija divi gaviļnieki – Gregors un Mārtiņš, viņu mammas bija 
sarūpējušas gardu un bagātīgu cienastu, kā arī tika sumināti paši ga
viļnieki. Par pārsteigumu mazajiem grāmatu lasītājiem dārza svētkos 
negaidīti ieradās Pūcīte kopā ar savu draudzeni – Pepiju Garzeķi. 
Kamēr vien vakara saulīte sildīja, tika spēlētas spēles, mazie draugi 
kopā ar Pepiju Garzeķi gāja rotaļās un izbaudīja Mārtiņa omītes dārzā 
uzstādītā slidkalniņa priekus. Tā kā Pūcīte tomēr ir nakts putns un 
dienas laikā jūtas sagurusi, mazie grāmatu draugi ļāva Pūcītei lidot 
atpakaļ uz mežu un turpmāko vakara daļu izbaudīja nenogurstošās 
Pepijas Garzeķes sabiedrībā.   

Liels paldies Mairitai, Elīnai, Mārtiņa mammai un visām pārējām 
mammām un draugiem!!! 

Gaidām jau nākamo tikšanos!                                             

Marta ar mammu Kristīni Fo
to

: E
. H
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SPORTS VĒRGALĒ!

                  2016. gada 3. augustā   
izbraukšana plkst. 8.00

Pāvilosta–Kuldīga–Kabile– 
Renda–Alsunga–Pāvilosta

Apskates objekti:  Kuldīgas vecpilsēta, Ventas rumba, mu
zejs, Līvu iela un izziņas parks „Ozolu biotops”, Nacionālās 
pretošanās kustības muzejs, suitu novada „galvaspilsēta”

Dalības maksa EUR 7,  
(cenā ietilpst  apskates objektu ieejas maksa un gida pakalpojumi)

Pieteikties līdz 27. jūlijam 
Veltas Citskovskas tel.  63498161, 25436660 

Pāvilostas 
pensionāru apvienība 

organizē
EKSKURSIJU

EKSKURSIJA
Vērgales pagasta 

esošajiem un topošajiem pensionāriem 
un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Ir ļoti labi mājās, bet ir ļoti labi arī kaut kur aizbraukt un ko jaunu redzēt. Mēs Jums 
piedāvājam kopā aizbraukt ekskursijā uz Dobeles un Bauskas novadiem.

Apskates objekti būtu – z/s ,,Lejnieki’’, Bērzes pagasts – daudzveidīgas augu kolek
cijas, saimnieka darinātas koka skulptūras un saimnieces pašas adīti cimdi. Vilces pa
gastā ,,Piparmētru namiņa” apmeklējums ar degustāciju pie Lolitas Duges – viena no 
Latvju saimniecēm, Blankenfeldes muiža (muiža ar spoku) – Vilces pagastā, Mālkalnu 
ģimenes saimniecība ,,Blūdži”, Sesavas pagastā – pašgatavoti sieri un to degustācija, 
Rundāles novads, Viesturu pagasta saimniecība ,,Sējas’’ – Burkānu ģimene – daiļdārzi, 
alus darītava Bauskā. Iespējamas arī  apskates objektu izmaiņas. 

Paredzamais brauciena datums – 16. vai 17. augusts. Ceļa izdevumus sedz pašval
dība, bet pašiem jārēķinās ar apmēram 15,00 eiro lieliem izdevumiem. Pieteikšanās 
ekskursijai līdz 5. augustam pie Velgas vai zvanot 29189223. 

Sīkāka informācija par izbraukšanas datumu un laikiem būs augusta novada ziņu 
avīzē. 

Uz kopēju braucienu ielūdz kultūras nama vadītāja Velga un Pāvilostas novada pro
jektu koordinatore Vizma. 

Vērgales pagastā sporta un aktīvās atpūtas iespējas ir dažādas. Iedzīvotājiem ik 
dienu ir pieejama sporta zāle, kurā ir iespējams nodarboties ar dažādiem sporta 
veidiem. Vērgales sporta namā pa dienu sporta stundas aizvada Vērgales pamat
skolas skolēni. Vērgales sporta namā tiek organizēti basketbola treniņi un Liepājas 
rajona sporta spēļu skolas futbola treniņi, kuros darbojas ap 20 jauniešiem. Sporta 
zālē var spēlēt – basketbolu, zāles futbolu, florbolu, volejbolu, tenisu, galda tenisu, 
badmintonu, kā arī trenēties svaru zālē. Sporta zālē atsevišķi ir izveidota telpa, kurā 
iespējams aukstākos laika apstākļos skriet pa skrejceliņu un trenēties uz velo trena
žieri. Atsevišķa telpa izveidota sportistiem, kuriem, spēlējot šahu, dambreti, novusu 
un kārtis, nepieciešams klusums, lai netiktu traucēti. Vērgales sporta zālē tiek rīkoti 
dažādi turnīri gan basketbolā, gan volejbolā un pagasta iedzīvotājiem ir iespējas 
baudīt sportu klātienē atbalstot savas komandas. Blakus sporta zālei atrodas futbo
la laukums un pie Vērgales pamatskolas atrodas sporta laukums. Vērgales pagasta 
iedzīvotājiem ir pieejams viens no retajiem āra peldbaseiniem Latvijā. Peldbaseinā 
šogad plānots veikt vizuālus uzlabojumus, sakārtojot apkārtējo vidi.

2015. gadā ar Pāvilostas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tika noorgani
zēti vairāki pasākumi, kuros pagasta iedzīvotājiem bija iespēja aktīvi nodarboties 
ar sportu. Vasaras sezonā sportistiem bija iespēja piedalīties fiziskās sagatavotības 
treniņos, kurus vadīja pieredzējis treneris. Vērgales pagasta iedzīvotāji piedalījās 
Pāvilostas novada sporta spēlēs, kā arī aktīvi piedalījās pirmajā „Vērgales skrējienā”, 
kurš tika rīkots pagasta svētku ietvaros. Pāvilostas novada basketbola komanda 
piedalījās turnīros ārpus novada, startējot ar labiem panākumiem „Rietumu 
līgas” basketbola turnīrā, kurā izcīnīja otro vietu. Basketbolisti piedalījās Liepājas 
pilsētas basketbola čempionātā (2. vieta), kā arī Lejaskurzemes novadu basketbola 
čempionātā, kurā Vērgales komanda izcīnīja pirmo vietu. Vērgales pagasta jauniešu 
ugunsdzēsēju komanda, turpinot tradīciju, startē ugunsdzēsības sporta sacensībās. 
Jaunie ugunsdzēsēji piedalījās sacensībās Grobiņā un Alsungā.  Arī garo distanču 
skrējēji ir palikuši aktīvāki iesaistot savā pulkā jaunus skriet gribētājus un piedalās 
seriālos „Skrien Latvija”, „Stirnu buks” un startē sacensībās pa visu Latviju citos 
novados.

2016. gadā plānots veiksmīgi turpināt startēt dažādos turnīros un sacensībās, 
iegādāties ugunsdzē
sēju sportam nepie
ciešamo inventāru, 
izveidot pludmales 
volejbola laukumu, kā 
arī organizēt Crossfit 
treniņus pagasta iedzī
votājiem.

Dzintars  
Semenkovs,

Vērgales sporta nama 
vadītājs

30.07.2016.

29.07.2016.
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2016. gada  JŪLIJS

MŪŽĪBĀ
ALDIS NIEDOLS 

(16.08.1967.–17.06.2016.)
GAIDA CIBUKA-CUBAHA

(20.06.1929.–01.07.2016.)

 ZVEJNIEKU SVĒTKIEM PĀVILOSTĀ – 80! Svētki notiks š. g. 9. jūli
jā!    Informāciju par svētkiem skatīt 1. lpp.
 No 9. jūlija un visu augusta mēnesi Pāvilostas novadpētniecības mu

zejā skatāma Annas Lauvas personālizstāde ,,Pāvilostas stāsti gleznās”. 
Autore stāsta: ,,Pāvilosta ir piejūras pilsētiņa starp divām lielām pilsētām – 
Liepāju un Ventspili, kura mani apbūra ar savu mierpilno gaisotni un dzintaru 
pilno pludmali. Iedvesmojoties no redzētā, veltu gleznu un fotoizstādi Pāvil
ostai.” Gleznas un fotogrāfijas būs iespējams iegādāties, kā arī daļa no ienāku
miem tiks veltīti Pāvilostas muzeja labiekārtošanai. 
 No 7. jūlija Pāvilostas novada pašvaldības semināru un izstāžu zālē 

(Dzintaru ielā 73, 2. stāvā, Pāvilostā) skatāma Grīņu dabas rezervāta 80. jubi
lejai veltītas fotoizstādes.
 Pāvilostas novada pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā, 

Pāvilostā) 23. jūlijā plkst. 16.00 Agnese Blaubārdes izstādes ,,Mana vieta” at
klāšana. Izstādē būs skatāmas lielformāta fotogrāfijas ar Pāvilostas un citām 
ceļojuma bildēm. Identiskas vai līdzīgas vietas no pilsētvides, kurā uzaugusi 
un ar vietu pasaulē, kurā ceļojusi fotogrāfiju autore! Fotoizstāde būs skatāma 
no 23. jūlija līdz 31. augustam.  
 Jau trešo reizi 22. un 23. jūlijā notiks Pāvilostas mūzikas un mākslas 

festivāls ,,ZAĻAIS STARS”. Informāciju par svētkiem skatīt 7. lpp.

 Te ir tā vieta, kur atgriezties – Bebe. 16. jūlijā  visi esošie, bijušie un 
nākošie Vērgales pagasta Bebes lielie un mazie, jaunie un ne tik jaunie ļaudis 
esiet atkal mīļi gaidīti uz kopā sanākšanas pēcpusdienu. Plkst. 14.00 ekskursija  
uz mūsu novada centru Pāvilostu (vēlams dot ziņu par piedalīšanos braucienā 
līdz 12. jūlijam pa tel. 29189223 Velga). Plkst. 19.00 pazīstamajā pļaviņā pie 
Vijas saviesīga pasēdēšana ar līdzi paņemtajiem groziņiem. Būs arī muzikāls 
sveiciens un kopā padziedāšana. Uz tikšanos ielūdz Velga un Vija.
 30. jūlijā  plkst. 19.00  Vērgales pagasta kultūras nama vidējās paaudzes  

deju kolektīvs ,,Vērgalīte” un tā vadītāja Kristīne Jaunbrūna  mīļi visus ielūdz  
uz  30. DZIMŠANAS DIENAS JUBILEJAS KONCERTU Vērgales muižas 
laukumā. Svētku koncertā kopā sadejos arī draugu kolektīvi – Aizputes VPDK 
,,Kurzemnieks”, Pāvilostas VPDK ,,Mārsils”, Liepājas Tautas mākslas un kultūras 
centra VPDK ,,Vaduguns”, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra VPDK 
,,Kvēle”, Pastendes kultūras nama VPDK ,,Spriganis” un Babītes novada VPDK 
,,Dārta”. Pēc koncerta visi dejotāji un skatītāji   laipni aicināti uz svētku zaļumballi 
kopā ar grupu ,,Ēna” no Kuldīgas. Svinēsim dejotāju dzimšanas dienu visi kopā!
 12. un 13. augusts – VĒRGALES PAGASTA SVĒTKI! Ir atkal pagājis 

gads un atkal svētki. Mēs varam priecāties, ka svētkus svinam ne tikai Vērgales 
centrā, bet arī jūlijā Bebē un Saraiķos, augustā Ziemupē un septembrī būs arī 
Plocē. 12. augusta vakarā svētki sāksies Vērgales kultūras namā ar Raimonda 
Paula mūziklu ,,Laternu stundā’’. Atzīmējot maestro Raimonda Paula jubilejas 
gadu, laternu stundā ne tikai matroži un ielas jau kvēlo, bet arī RĪGAS  ZELTA 
KORA atraktīvie dziedātāji kopā ar RŪTU DŪDUMU, JURI JOPI un AGNE
SI RAKOVSKU jūs aicina doties bezgala skaistā melodiskā piedzīvojumā pa 
Maestro daiļrades līkločiem. Profesionālu mūziķu instrumentālā grupa, Jāņa 
Ķirša pavadībā, jaunajā mūziklā izpildīs jau daudziem labi zināmas un tautā 
iemīļotas melodijas, kā arī pavisam jaunas un pat nedzirdētas kompozīcijas. 
Prieks, laime, nostalģija, sapņi un līksme, lai ietērpj ikvienu un ļauj baudīt 
šo piedzīvojumu! Tiekamies laternu stundā 12. augustā plkst. 19.00 Vērgales 
kultūras namā. Svētki turpināsies 13. augustā agri no rīta ar tradicionālajām 
makšķerēšanas sacensībām centra dīķī. Būs arī tirgus un dažādas izdarības tā 
laikā – koncerts un trušu šķirnes izstāde, bērniem radošās darbnīcas un izjāde 
ar zirdziņiem,  piepūšamās atrakcijas un lielie burbuļi. Paēdis cilvēks ir prie
cīgs – pusdienas muižas ēdamzālē. Būs gan lidmodeļu paraugdemonstrējumi 
un loku šaušana, gan sportiskās aktivitātes lieliem un maziem centrā un dar
bošanās centra dīķī. Mums bija moču parāde, bet šogad brauksim parādē mēs 
arī paši un tam varam sākt jau gatavoties. Mazi riteņi un lieli riteņi, skrejrite
ņi un citādi braucamie – moči un mopēdi, motorolleri un kvadracikli, bērnu 
rati un ratiņi. Vārdu sakot – braucamie, kas kustās uz priekšu. Padomāsim par 
noformējumu un apģērbu! Svētku laikā sveiksim un savā pulkā uzņemsim pa
šus jaunākos vērgalniekus. Zaļumballē muižas laukumā būsim kopā ar grupu 
,,Brekšupekši”. Un svētku sajūtu mēs parasti veidojam visi kopā.  Kā rotāsim 
Vērgali svētkos šogad? Lai uzzied senas lietas! Senie trauki un podi, grozi un 
arkli, ecēšas… Un kāpēc nevar uzziedēt koka grābeklis? Iespējas un izdomas 
mums visiem netrūkst. Svētku programma būs afišās un Pāvilostas mājas lapā un 
augusta Pāvilostas novada avīzē. Kas var būt jaukāks par kopā būšanu? Lai sau
lains laiks mūs sagaida un pavada svētku dienās – kultūras nama vadītāja Velga.
 Vērgales kultūras namā skatāma fotoizstāde ,,Pāvilostas novada populari

zēšana caur fotoobjektīvu”, tajā apskatāma foto apmācības projekta ietvaros tapušo  
fotogrāfiju izstāde. Izstādei tika atlasīti un  eksponēti 27 labākie novadnieku darbi. 

 5. augustā Sakas „Pagasta mājas” pagalmā notiks SAKAS PAGASTA 
SVÉTKI. Informāciju par svētkiem skatīt 7. lpp.

 6. augustā – ZIEMUPNIEKU SAIETS 2016. Informāciju par svētkiem 
skatīt 7. lpp.
 No 26. jūlija līdz 10. augustam Ziemupes tautas namā Dabas aizsardzī

bas pārvaldes sagatavotā fotoizstāde ,,Caur uguni un ūdeni” – veltīta Grīņu 
dabas rezervāta 80. dibināšanas gadam.
 Ziemupes tautas namā skatāma izstāde ,,Smuko glāžu parāde” – skais

tas glāzes no ziemupnieku trauku skapjiem.

  Tomēr atnāc, kaut uz mirkli atnāc,
 Kaut vai steiga, kaut vai darbu daudz,
 Varbūt kādu skaistu, jauku brīdi
 Varam visi kopā aizvadīt.
23. jūlijā SARAIĶU CENTRĀ NOTIKS PIRMIE SARAIĶU SVĒTKI!
Svētki sāksies plkst. 11.00 ar svētku dievkalpojumu Saraiķu baznīcā. Pasāku

mi lieliem un maziem  plānoti visas dienas garumā. Vakarā, plkst. 18.00 notiks 
svētku zaļumballe. Līdzi ņemt groziņu un labu omu! Aicinām piedalīties visus 
esošos un bijušos saraiķniekus!  Lūdzam visus iesaistīties un paziņot par svēt
kiem saviem draugiem, radiem un paziņām, kuri kādreiz dzīvojuši  un strādājuši  
Saraiķos! Tuvāka informācija par pasākumu pa tel. 26532661 (Aina).

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

SAKĀ

ZIEMUPĒ

SARAIĶOS

 LĪDZJŪTĪBAS

 ATVAĻINĀJUMI

Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī  
Par avotu, kur mūžam spēku smelt. 
            (Z. Vijupe)

Pāvilostas novada paš
valdība izsaka līdzjūtību 
Initai Zingnikai, tēvu 
smilšu kalniņā guldot!

Noriet saule vakarā, 
Meža galus zeltīdama; 
Nolīkst klusi sirmā galva, 
Saules ceļu aiziedama.

Visdziļākā līdzjūtība Initai 
Zingnikai, tēti kapu kalniņā pavadot.

Floristu kopas „Āķgalnieces” 
 dalībnieces

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
  (O. Vācietis)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Initai Tēvu zaudējot!

Pāvilostas Mākslas skolas kolektīvs

Dusi saldi zemes rokās, 
Lai tev sapņu nepietrūkst. 
Mīļas rokas ziedus noklās, 
Un tev silti vienmēr būs. 
        (A. Straube)

Pāvilostas rokdarbu pulciņš 
„Spundiņš” izsaka visdziļāko līdz
jūtību vīram un bērniem, Zintu 
Libkenu Mūžībā pavadot!

Tikai atmiņas klusas 
Kā mīļi un zināmi soļi 
Palicējiem visu mūžu skan blakus. 
                   (V. Grenkovs)

Mednieku biedrības „Saka” ko
lektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību 
Emīlam Libkenam un bērniem, sie
vu un māmuliņu Aizsaulē pavadot!

Kārli RUMPI, Armandu ZAVECKI, Pēteri ZUJEVU, Edgaru VĒJKĀJI, 
Andri DZENI, Lindu JAKUBAUSKU, Zaigu MANTEJU, 

Raivi KABIŅECKI, Aivi SILU!
Pilngadnieci – Annu Elīzu ŠĒNU!

Sirsnīgi sveicam arī pārējos novadniekus, kuri dzimuši šajā mēnesī!

Sveicam
Evu TAPIŅU un Raiti KREICBERGU 

KĀZU DIENĀ!
Ritu GULBI un  Mārtiņu LŪSI-GRĪNBERGU 

KĀZU DIENĀ!
Evitu LAPIŅU un Nauri RASU  KĀZU DIENĀ! 

Inesi BENETI un Ritvaru ŠTERNU  KĀZU DIENĀ!

Sveicam 
nozīmīgās 

 dzīves jubilejās 
jūlijā dzimušos 

Pāvilostas novada iedzīvotājus:

SVEICAM
Martu un Jāni GRASMAŅUS 

ar dēla KRISTIANA  piedzimšanu!
Sveicam Ilonu ŠMITI 

ar meitas KEITAS piedzimšanu!

Mariku un Dmitriju SLOSKĀNUS ar dēla ALANA piedzimšanu!

Juristes novada iedzīvotājiem 
juridiskās konsultācijas sniegs  20. jūlijā

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

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

Tavi gadi kā ābeles baltas, 
Tavi gadi kā vīgriezes zied. 
Ar vēja spārniem aizsteidzas dienas, 
Kā gājputni projām tās iet. 
Jel apstājies brīdi piekalnē zaļā, 
Kur vasarās baltas madaras zied, 
Saber savus gadus pīpeņu kausā, 
Lai no Tevis tie neaiziet...

Almu VASKOPU – 91
Ausmu BURVI – 87

Liliju Annu KAUPIŅU – 87
Malvīnu STRAZDIŅU – 87
Imantu STŪRMANI – 87

Veltu BENETI – 85
Dzidru GAILI – 85
Ainu LIEKNI – 85

Mariju PETROVU – 85

Austru PLŪDUMU – 84
Laimdotu VITRUPU – 84

Edīti BIĢELI – 83
Nelliju HOFMANI – 83

Veltu Zentu UDALIŠČEVU– 83
Valiju VILSONI – 83 

Māri PLŪDUMU – 82
Mirdzu BETHERI – 81 

Veltu ANSONI – 80 

Visvaldi BRĒDIĶI – 80 
Dzidru Emiliju OZOLIŅU – 80 

Viktoriju PAVLOVSKU – 80
Alfrēdu PRIEDENU – 75
Birutu STŪRMANI – 75

Dzidru ŠTEINBERGU – 65
Gunitu ĀBOLIŅU – 60

Jāni NELSONU – 60
Andru RENCI – 60

 Zemes lietu speciāliste Anna 
BRŪKLE būs atvaļinājumā no 4. jūlija 
līdz 17. jūlijam.
 Lietvede Anita SPRUDZĀNE būs 

atvaļinājumā no 4. jūlija līdz 17. jūlijam.
 Dakteris Juris KRAĢIS (Pāvilostā 

un Vērgalē) būs atvaļinājumā līdz 24. jū
lijam. Dakteris Vērgalē pieņems 20. jūlijā. 
 Metodiķe izglītības un kultūras 

jomā Silvija LEJA būs atvaļinājumā no 
11. jūlija līdz 19. augustam. 
 Kasiere M. Zamarīte (Pāvilostā) 

būs atvaļinājumā no 18. jūlija līdz 9. augus
tam. Maksājumus varēs veikt pie galvenās 
grāmatvedes Ingunas (Pāvilostā).
 Daktere Agrita KALNIŅA būs 

atvaļinājumā no 25. jūlija līdz 14. augus
tam.

 Gunta KLEINŠMITE būs atvaļinā
jumā no 27. jūlija 1 nedēļu.

 Pašvaldības izpilddirektors 
Alfrēds MAGONE būs atvaļinājumā no 
27. jūlija līdz 26. augustam.

 Kasiere Māra ŠVĪTIŅA (Vērga
lē) būs atvaļinājumā no 1. augusta līdz 
15. augustam.

Mēs visi esam viens priekš otra! Ja 
vēlies relaksējošu vai ārstniecisku ma
sāžu, būsi mīļi gaidīts masāžas kabinetā 
ambulancē Pāvilostā, Lejas ielā 10, otrā 
stāvā.  Masiere Inga Vītola – 27793773 
(lūdzu zvani, ja vēlies pierakstīties). 

 SLUDINĀJUMS

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 augusta mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2016. gada 28. jūlijam.
Rakstus var iesūtīt pa epastu 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 
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