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 projekta konkursus          11. lpp.

   Šodien 
   vēl nē

Ne vienu reizi vien gadās 
tā, ka kādu darbu vai samil‑
zušu problēmu nevēlamies 
darīt vai atrisināt tūlīt, bet 
atlikt uz vēlāku laiku. Nu gan 
jau. Darbs bez iedvesmas raiti 
nesokas un kas zina, var jau 

būt, ka problēma var arī laika gaitā atrisināties. Nepalīdz arī 
pamācošais, neatliec uz rītdienu to, ko vari padarīt šodien. 
Tik un tā pasakām – šodien vēl nē! Kaut tik vienkārši pasakot 
šos trīs vārdus varētu atvairīt nejaukās domas, kas šad tad 
uzmācīgi kuļas pa galvu. Bet nē, tas neizdodas tik vienkārši, 
kā cerēts. Pēdējā laikā bieži nākas uzdot kādu jautājumu. Vai 
gan spējām iedomāties, ka dzīvojot divdesmit pirmajā gad‑
simtā, tik bieži nāksies sarunās pieminēt vārdu karš? Un tas 
nav tādēļ, ka jūnijā pieminam 1941. gada represijās cietušos, 
nedz arī tādēļ, ka tiek rādīta filma „Baiga vasara”. Cik soļu 
attālumā esam no šīs filmas scenārija? Ja jau tiek lemts un 
apspriests, ko iedzīvotājiem likt somās ārkārtas situācijā, ja 
tiešām notiktu nenovēršamais? Un atkal gribas skaļi teikt –
šodien vēl nē, ne tagad, kad vasara un apkārt viss ir tik viegls 
un skaists. Kā lai domā par kaut ko tādu. Un beigās jautāju‑
mu ir vairāk nekā atbilžu. Lai arī cik aizņemti un steidzīgi 
mēs būtu, nevajadzētu atlikt uz nenoteiktu laiku prieku par 
ikvienu dienu, vasaru vai jebkuru sīkumu. Saules dienu jau tā 
ir tik maz un puķes nozied tik ātri, to mūžs ir tik īss. Neatlikt, 
neaizbildināties, ka nav laika, ka nav vēl pienācis īstais laiks, 
jo beigās īstais laiks var tā arī nepienākt.. Tātad, pirms kaut 
ko atliekam, der atcerēties viedo teicienu – dzīvo katru dienu 
kā pirmo un vienīgo. Vasaras Saulgrieži aizvadīti, no atmiņas 
jau mazliet pagaisusi ceriņu reibinošā smarža, piemirsušies 
vēlīno salnu niknie kodieni. Un viss taču atkal turpinās. To‑
mēr kādā dvēseles stūrītī jau lēni iezogas kāda rudenīga nots. 
Šodien vēl nē, atkal domājam, vēl nedomāsim par to, jo sau‑
le tik svelmaina, tik spoža, pļavas tik košas, debesis tik zilas 
ar baltu mākoņu galvām. Bet ābeles zaros ieraugot sīki zaļos 
aizmetnīšus atkal kaut kas liek domāt mazliet uz priekšu, no‑
briedis rudzu lauks jau klusi stāsta, ne vairs par vasaru, bet 
gan tuvojošos pļaujas laiku. Bet tas viss jau ir tieši tas, kas 
rada īsto laimes sajūtu!

Vita Braže

PROGRAMMA
PĀVILOSTĀ PIE SAKAS UPES TILTA

6.00–10.00 Makšķerēšanas sacensības (nolikums www.pavilosta.lv)

PIE OSTAS 
Svētku tirgus – jūras velšu, mājražotāju, amatnieku, lauksaimnieku preču tirgošana,  
uzkodas un dzērieni visām gaumēm.
SIA „ANNELS” piepūšamās un izklaides atrakcijas.
Vizināšanās ar laivām pa Sakas upi un jūru.
10.00 Kultūrvēsturiska izklaide – šaušana ar loku SK „Bandavas strēlnieki” (pie kroga „Āķagals”).

PĀVILOSTAS KAPSĒTĀ
11.00 Atceres brīdis pie Piemiņas akmens „Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps jūras dzelmē”.

PIE TIC
12.00 Kapelas „Rumbas kvartets” koncerts.

PIE MUZEJA LAIVU MĀJĀ

12.00–14.00 Radošās darbnīcas „Jūras mezgli”.

PLUDMALĒ
10.00 Kurzemes pludmales futbola čempionāta 2015. gada II posms (nolikums – www.pavilosta.lv/sports).
13.00 Normunda Jakušonoka un Kaspara Tīmaņa dueta „KARAKUMS” koncerts.
Z – Dance Studio no Liepājas, priekšnesums „Baltijas jūras pirāti”.
14.30 Kuģu un laivu parāde.
15.00 Jūras valdnieka Neptūna sagaidīšana.
Sporta aktivitātes zvejnieku stilā – riņķa mešana, virves un enkura vilkšana, slapjo skrējiens.

UPESMUIŽAS PARKA ESTRĀDĒ
19.00 Jūras valdnieka apsveikums un grupas ,,KEKSI” koncerts. 
Zaļumballe – muzicē „Vēja radītie” un „Novadnieki”.
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 – autostāvvietas un vietas telšu pilsētiņai bez maksas.

Organizators: Pāvilostas novada pašvaldība.
Svētkus atbalsta biedrība „Pāvilostas laivas” un informatīvi radio „SWH Kurzeme”.

Zvejnieku svētki 

Pāvilostā 
2015. gada 11. jūlijā
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Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons, Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis Barsu‑
kovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta Bunka, Vita Cielava, 
Gints Juriks, Andris Zaļkalns, Ēriks Erleckis, pašvaldības dar‑
binieki – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups un 
pašvaldības izpiddirektors Alfrēds Magone.

Domes darba kārtībā tika izziņoti 24 darba kārtības punkti, 
bet deputāti atbalstīja ierosinājumu papildināt domes sēdes dar‑
ba kārtību vēl ar 1 izskatāmo jautājumu. Pavisam tika izskatīti 
25 jautājumi.
 Nolēma, ja Zvejnieksvētku 2015. gada 11. jūlijā ieņēmu‑

mi pārsniegs izdevumus, daļu peļņas novirzīt Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama sieviešu kora „Sīga” koncerttērpu izgatavošanas 
izmaksu segšanai. 
 Nepiešķīra papildus finanšu līdzekļus Pāvilostas vidussko‑

las plānoto renovācijas darbu veikšanai, finanšu līdzekļus uzde‑
va rast no Pāvilostas vidusskolas budžeta.
 Pilnvaroja Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi 

Kristapsonu pasūtīt neatkarīgu vērtējumu sekojošām ostas lab‑
iekārtošanas vienībām:
 Peldošā betona pontonu piestātne ar koka klāju 11 jahtu un 

9–11 motorlaivu pietauvošanās vietām;
 Jahtu servisa māja ar dušu, 2 tualetēm, veļas mašīnu, veļas 

žāvētāju;
 Noliktava – darbnīca sīkiem remontdarbiem;
 Ar iekārtām aprīkota telpa ofisam un nelielai kafejnīcai jah‑

tu apkalpju locekļiem un ostas viesiem;
 Labiekārtojuma elementi teritorijā – apgaismojums, video‑

novērošana (5 kameras), āra galdi ar soliem.
Nolēma jautājumu atkārtoti izskatīt pēc vērtējuma saņemša‑

nas.
 Nolēma nepiešķirt papildus līdzekļus būvprojektiem 

„Upesmuižas parka labiekārtošanas projekts” un „Vērgales parka 
labiekārtošanas projekts”. Uzdeva sagatavot Pāvilostas novada 
pašvaldības juristēm atbildi PS „BM Būvprojekts”.
 Nolēma piedalīties SIA „Liepājas RAS” organizētajā iepir‑

kumā par kopīgu atkritumu apsaimniekošanas operatora izvēli 
Liepājas reģiona novada pašvaldībām. Kā kontaktpersonu no 
Pāvilostas novada pašvaldības puses izvirzīja domes priekšsēdē‑
tāju Uldi Kristapsonu.
 Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada 

publisko pārskatu.
 Uzdeva Pāvilostas novada tūrisma informācijas centram 

organizēt turpmāko sadarbību ar projekta „Aplido, apceļo, ap‑
mīļo Latviju” komandu projekta tapšanā.
 Apstiprināja jaunā redakcijā Pāvilostas Mākslas skolas 

veidlapu. Iepriekšējā Pāvilostas Mākslas skolas veidlapa zaudē 
spēku.
 Apstiprināja Pāvilostas bibliotēkas un Sakas bibliotēkas 

darba laiku. Ar jaunajiem darba laikiem varat iepazīties 7. lpp.
 Izsludināja ikgadējo konkursu „Sakoptākā sēta Pāvilostas 

novadā 2015” un apstiprināja konkursa nolikumu un vērtēšanas 
komisijas sastāvu. Ar Nolikumu un vērtēšanas komisijas sastāvu 
varat iepazīties 5. lpp.
 Noteica, ka Pāvilostas novada pašvaldībai saskaņā ar li‑

kuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 1. un 
2.  punktu piekrīt un zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašums 
ierakstāmas šādas rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vie‑
nības:

Lašu iela 2A 64130020172 0,9841
Dzintaru iela 119 64130040019 0,1251
Dzintaru iela 117 64130040021 0,1256
Zaļkalna iela 30 64130040047 8,3533
Upes iela 1A 64130050013 0,0207

Sakas iela 8A 64130050024 1,7759
Parka iela 7 64130020132 0,1216
Dzintaru iela 56A 64130020157 0,9355
Celtnieku iela 9 64130020143 0,14
Meža iela 2A 64130060086 1,9922
Vītolu iela 2 64130010158 0,0623
Dzintaru iela 54 64130020301 0,4553
Krasta iela 12A 64130020197 1,0281
Brīvības iela 33B 64130020203 0,221
Meža iela 5A 64130060223 0,348
Tilts 64130010222 0,1557
Dzintaru iela 10E 64130020199 0,0416

Noteica, ka, veicot kadastrālo uzmērīšanu, lēmumā norādītā 
zemes vienību platības var tikt precizētas.
 Samazināja personai ar otrās grupas invaliditāti par nekus‑

tamo īpašumu Pāvilostā, kas ir šīs personas īpašumā, nekustamā 
īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais 
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts.
 Nolēma likvidēt un izslēgt no valsts adrešu reģistra Pāvil‑ 

ostas novada Pāvilostas pilsētā sekojošas neidentificētu objektu 
adreses: 

Sporta iela 6B, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV‑3466; adreses 
klasifikatora kods 106198226;

Cīruļu iela 12, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV‑3466; adreses 
klasifikatora kods 105327177;

Cīruļu iela 14, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV‑3466; adreses 
klasifikatora kods 105327185;

Cīruļu iela 16, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV‑3466; adreses 
klasifikatora kods 105327193;

Cīruļu iela 18, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV‑3466; adreses 
klasifikatora kods 105327208;

Cīruļu iela 20, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV‑3466; adreses 
klasifikatora kods 105327216;

Cīruļu iela 10, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV‑3466; adreses 
klasifikatora kods 105327160;

Meža iela 1B, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV‑3466; adreses 
klasifikatora kods 103106566.

Precizēja informāciju Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētā se‑
kojošai adresei: būvei ar kadastra apzīmējumu 64130020165002, 
kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
64130020226, mainīt adresi no Dzintaru iela 52, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, LV‑3466 uz Dzintaru iela 52A, Pāvilosta, Pāvil‑
ostas novads, LV‑3466.
 Anulēja personai deklarēto dzīvesvietu īpašumā Pāvilostā, 

Pāvilostas novadā. Uzdeva Pāvilostas novada pašvaldības kance‑
lejas vadītājai Aritai Brūklei Iedzīvotāju reģistrā aktualizēt faktu, 
ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas.
 Nolēma piedzīt no personas parādu par nekustamo īpašu‑

mu Sakas pagasts, Pāvilostas novads, pamatparāds: EUR 97,85; 
nokavējuma nauda: EUR 6,58, par kopējo summu EUR 104,43 
apmērā, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieku nau‑
das līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
 Nolēma piedzīt no personas parādu par nekustamo īpa‑

šumu Pāvilosta, Pāvilostas novads, pamatparāds: EUR 114,78; 
nokavējuma nauda: EUR 53,79, par kopējo summu EUR 168,57 
apmērā, bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieku nau‑
das līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 
 Apstiprināja izmantotās pirmpirkuma tiesības uz nekusta‑

mo īpašumu. Personai līdz 24.07.2015. par nekustamo īpašumu 
jāsamaksā avanss 10% apmērā no nosacītās cenas. Noteica 6% 
gadā no vēl nesamaksātās kopējās maksājuma daļas, sadalot ko‑
pējo maksājumu vienādās daļās par atliktā maksājuma daļām. 
Pēc pirmā maksājuma saņemšanas septiņu dienu laikā slēgt No‑

2015. gada 6. jūnijā Pāvilostas novadā notika ārkārtas domes sēde

2015. gada 25. jūnijā Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā notika kārtējā domes sēde

Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Pāvilostas novada domes 
deputāti – Andris Zaļkalns, Aldis Barsukovs, Dace Bērzniece, Gatis Brēdiķis, Arta Bunka, Gints Juriks, 
Vita Cielava, pašvaldības darbinieki – Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova. Personīgu apstākļu dēļ sēdē nepiedalījās Pāvilostas novada domes deputāts Ēriks 
Erleckis.

Domes darba kārtībā tika izziņoti 2 darba kārtības punkti.
 Pāvilostas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā ar 2015. gada 15. jūniju iecēla Aritu 

Brūkli. Aritai Brūklei jāiegūst Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12. panta trešajā daļā noteiktā 
izglītība laika periodā, kas nav ilgāks par 3 gadiem no lēmuma pieņemšanas brīža. Uzdeva sniegt ziņas 
Valsts ieņēmumu dienestam par amatpersonas stāšanos amatā, un nosūtīt Tieslietu ministrijas Dzimt‑
sarakstu departamentam Pāvilostas novada domes izdoto dokumentu, kas apliecina Dzimtsarakstu no‑
daļas vadītājas apstiprināšanu amatā; Aritas Brūkles paraksta paraugu uz Pāvilostas novada pašvaldības 
veidlapas.
 Ar 2015. gada 15. jūniju nolēma mainīt amata nosaukumu vadītāja vietnieks uz tūrisma informā‑

cijas konsultants. Grozīja Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta sadaļu Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centrs šādi:

Štata vienības
nosaukums profesijas kods skaits

Tūrisma informācijas 
konsultants 4221 03

0,5 – 3 mēneši no darba līguma noslēgšanas
1 – sākot ar 4. mēnesi no 

darba līguma noslēgšanas datuma
Grozīja Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas sadaļu Pāvilostas novada tūrisma informācijas 

centrs:

Ieņemamais amats Stundu skaits 
nedēļā

Darba laika 
 uzskaites forma

Darba alga 
mēnesī

Tūrisma informācijas konsultants
(3 mēneši no darba līguma noslēgšanas datuma) 20 summētā 196,00 EUR

Tūrisma informācijas konsultants
(sākot ar 4. mēnesi no 

darba līguma noslēgšanas datuma)
40 summētā 391,00 EUR

 Apstiprināja tūrisma informācijas konsultanta pienākumu aprakstu.

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

1. „Dravnieki”, Vērgales pagastā –  
    21,20 ha platībā.

2. „Klaucēni”, Sakas pagastā – 4,3 ha platībā.

3. „Sīļi”, Sakas pagastā – 35,4 ha platībā.

4. „Mindes 2”, Sakas pagastā – 0,44 ha platībā 
    un divām 1‑stāva mūra ēkām.

Pašvaldība jūnija mēnesī 
atteicās no pirmpirkuma tiesībām 

uz šādiem 
nekustamiem īpašumiem:  

maksas pirkuma līgumu ar personu, par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 
iegādi, kas atrodas Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā, Ziem‑
upē, sadalot trijos maksājumos.
 Apstiprināja nekustamā īpašuma Sakas pagasts, Pāvilostas 

novads nosacīto cenu EUR 2000.00 (divi tūkstoši eiro, 00 centi). 
Personai rakstveidā piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu, adrese: 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads.
 Apstiprināja precizētos Pāvilostas novada pašvaldības 

2015.  gada saistošo noteikumu Nr. 5 „Saistošie noteikumi par 
koku ciršanu ārpus meža Pāvilostas novadā” projektu. Saistošos 
noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un reģio‑
nālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie notei‑
kumi stājas spēkā 2015. gada 15. augustā. 
 Nolēma nodot detālplānojuma nekustamajā īpašumā 

Dzintara iela 79, Pāvilosta, Pāvilostas novads pirmo redakciju 
sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, nosakot 
publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trim un ne garāku 
par sešām nedēļām.
 Nolēma nepiešķirt biedrībai „Latvijas Politiski represēto 

apvienības” 70 EUR atbalstu novadā dzīvojošo politiski repre‑
sēto personu dalības maksājumam Latvijas politiski represēto 
salidojuma organizēšanai 22.08.2015 Ikšķilē.
 Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2015. gada 

saistošo noteikumu Nr. 6 „Pašvaldības sniegto sociālo pakal‑
pojumu saņemšanas un samaksas kārtība” projektu. Saistošos 
noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā 
un elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. Saistošie noteikumi stājās spēkā 
2015. gada 1. augustā.
 Atturoties deputātam G. Brēdiķim, nolēma piekrist 

nekustamā īpašuma sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, at‑
dalot no tā zemes vienību. Atdalītajai zemes vienībai platībā 
35,7 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
 Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora 

Alfrēda Magones ziņojumu par administrācijas un iestāžu dar‑
bu.

Informāciju apkopoja
Vita Braže un Marita Kurčanova

Nākamās komiteju sēdes notiks 2015. gada 23. jūlijā.
Nākamā domes sēde plānota 2015. gada 30. jūlijā   
Pāvilostā.
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Pāvilostas novada pašvaldības administratīvās ko‑
misijas 2015. gada 18. jūnija sēdē izskatīja septiņas ad‑
ministratīvā pārkāpuma lietas par Latvijas valsts karoga 
nepacelšanu 2015. gada 1. maijā Latvijas Republikas 
Satversmes sapulces sasaukšanas dienā un Darba svēt‑
kos. Personas, kurām pārkāpums bija konstatēts pirmo 
reizi, sodītas ar brīdinājumu. Ar naudas sodu sodīja di‑
vas personas. 

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

Pāvilostas novada pašvaldības 
 kancelejas vadītāja Arita Brūkle

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
 
Sakarā ar to, ka Liepājas reģiona novadu būvvalde tiek 

likvidēta, sākot ar 2015.  gada 1. jūliju Pāvilostas no
vadā tiks izveidota Pāvilostas novada būvvalde. Visas 
iesāktās lietas Liepājas reģiona būvvaldē, kuras attieci‑
nāmas uz Pāvilostas novadu, tiks pārceltas uz Pāvilostas 
novada būvvaldi. 

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

Būvvaldes vadītājs un arhitekts JĀNIS GRUND
BERGS (tālrunis 29298944) iedzīvotājus pieņems: 

  no 01.07. P. 9.00–12.00;  T. 14.00–17.00 
  no 01.08. P. 9.00–12.00;  C. 14.00–17.00

Būvinspektors GUNTARS ĻAUDAMS (tālrunis 
26004855) iedzīvotājus pieņems:

  no 01.07. P. 10.00–13.00; C. 14.00–17.00
  no 01.08. P.   9.00–12.00;  C. 14.00–17.00

Pāvilostas novada 
TIC aktualitātes

 1. jūlijā Pāvilostas novadu apmeklēja Lietuvas žur
nālisti, kuri iepazinās ar Pāvilostas novada upju maršru‑
tiem un novada tūrisma piedāvājumu. Vizītes laikā žurnā‑
listi laivoja, apmeklēja maizes ceptuvi „Ievlejās”, izbrauca 
ar koka laivu pa Sakas upi, nobaudīja kūpinātas zivis, va‑
kariņoja krodziņā „Āķagals” un iepazinās ar „Jūras laivu” 
piedāvājumu.
 1. augustā Pāvilostas novads piedalīsies „Tūrisma 

rallijā”. Tūrisma rallijs jeb brīvdienu izbrauciens ir iespēja no‑
teiktā maršrutā izbraukt kontrolpunktus, kur rallija dalībnieki 
apmeklē viesu mājas, kultūrvēsturiskos objektus, izkaides un 
atpūtas vietas, veicot kādu atraktīvu uzdevumu, saņemot savus 
godam nopelnītos punktus (ko atzīmē ceļvedī). Dienas beigās 
tiek noteikti uzvarētāji. Šāds rallijs tiek organizēts ar domu 
popularizēt kultūrvēsturiskos, kultūrvides un vietējo tūrisma 
jomas uzņēmēju objektus ne tikai internetvidē, bet klātienē. 
Pāvilostas novads rallijā piedalās ar 4 kontrolpunktiem – 
Pāvilostas novadpētniecības muzeju un laivu māju, ostu un 
moliem, Akmeņraga bāku un Vērgales muižas kompleksu.
 29. augustā Pāvilostā notiks tūrisma sezonas no

slēguma pasākums „Senās uguns nakts”. Sīkāka informā‑
cija par pasākumu sekos augusta informatīvajā izdevumā.

Jūnijā pašvaldības policija veica šādus darbus: 
 Pāvilostā uzsāktas divas administratīvā pārkāpuma 

lietas pēc 171. LAPK panta (atrašanās sabiedriskā vietā 
reibuma stāvoklī). 
 Divi stipri iedzēruši vīrieši nogādāti savā dzīves vietā 

Pāvilostā. 
 Pāvilostā uzsākta viena administratīvā lieta par nesa‑

koptu īpašumu. 
 Vienai kompānijai izteikts mutisks brīdinājums par 

telšu uzcelšanu krasta kāpu aizsargjoslas zonā Pāvilostā. 
Teltis tika novāktas. 
 No viesu nama „Āķagals” tika izraidītas divas pie 

galda guļošas personas. 
 Saraiķos tika aizturēts stipri iereibis velosipedists, 

kurš tika nodots Valsts policijas darbiniekiem. 
 Pārbaudīta informācija par braukāšanu ar kvadraciklu 

pa Ziemupes kāpu zonu. Pārkāpējs netika atrasts. 
 Pāvilostā uzsāktas 6 administratīvās lietas par karoga 

neizlikšanu sēru noformējumā Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienā. 
 „Kursas stacijā” atrisināts viens ģimenes konflikts. 

Nepiederošas personas izraidītas no dzīvokļa.
 Bezpajumtnieks izmētāja gružus no atkritumu 

kastēm Dzintaru ielā 103, Pāvilostā. Vainīgai personai 
likts gružus savākt. 
 Upesmuižā vienā no pagrabiem ievērots liels 

piedūmojums. Apskatot notikuma vietu, no pagraba iz‑
vests tā saimnieks. Izsaukti ugunsdzēsēji. 
 Dzintaru ielā 58 Pāvilostā uzlikts sods autovadītājam 

EUR 40,00 apmērā par apstāšanos aizliegtā vietā;
 Pāvilostas pludmalē Līgo svētkos likts nodzēst trīs 

ugunskurus, kas bija iekūrti tam neparedzētās vietās.
 Uzsāktas divas administratīvās lietas par nakts miera 

traucēšanu Kalnu un Celtnieku ielās, Pāvilostā. 
Pāvilostas novada pašvaldības 

policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

Jūnija mēnesī piešķirts 5 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 1 personai piešķirts 
pamatpabalsts, 3 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss, 1 ģimenei 
piešķirts pabalsts jaundzimušo aprūpei, 1 personai piešķirts vienreizējs pabalsts ve‑
selības aprūpei, 4 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 personai piešķirti asistenta 
pakalpojumi, 29 pirmklasniekiem 2015./2016. māc. g. piešķirtas „Zvaigznes ABC” 
dāvanu kartes.

11. jūnijā sociālā dienesta darbinieki bija pieredzes apmaiņas braucienā uz Dobeles 
sociālo dienestu. Diena bija piepildīta ar profesionālu apmaiņu starp abiem novadiem. 

Iedzīvotāju zināšanai 

 Maija beigās iedzīvotāja no Dzintaru ielas 97–21, Pāvilostā tika ievietota pan‑
sionātā. Dzīvokļa īpašniece pati nespēja norēķināties par pansionāta samaksu, tādēļ 
tika lūgta pašvaldībai palīdzība samaksas veikšanā, 19.06.2015. noslēdzot dāvināju‑
ma līgumu par dzīvokli. Turpmāk pašvaldība šī dzīvokļa statusu noteiks kā „dienesta 
dzīvoklis”.
 Vasara ir atvaļinājumu laiks! Lūdzu iedzīvotājiem būt saprotošiem un sekot 

līdzi informācijai par darbinieku atvaļinājumu laiku.
Sveicam!
Mūsu dienesta rindas ir papildinājusi viena maģistrante. Diāna, prieks, ka sasnie‑

dzi iesākto! Lai turpmāk ir jauni izaicinājumi!

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

Kurzemes NVO atbalsta 
centrs izsludina NVO projek
tu konkursu Kurzemes bied

rībām un nodibinājumiem „Iesaisties Kurzemē!” 3 atbalstāmajās 
jomās – „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas’’, „Starpkultūru dialoga 
veicināšana’’ un „Romu kopienas integrācija un līdzdalība’’. Kopējā 
pretendentiem piešķiramā finansējuma summa ir 15 000 EUR. Vienam 
projektam maksimālā piešķiramā summa pamata līmenī ir 500  EUR, 
pieredzes līmenī 1000 EUR, 3.  atbalstāmajā jomā – līdz 1  500  EUR. 
Pretendentiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai. 
Viens pretendents var iesniegt vairākus projekta pieteikumus. Projektu 
pieteikumi jāiesniedz sūtot pa pastu vai personīgi biedrībai „Kurze
mes NVO atbalsta centrs’’ Kr. Valdemāra ielā 17a, Talsi, LV3201 līdz 
2015. gada 17. jūlijam (pasta zīmogs) plkst. 17.00. Plašāka informā
cija: www.kurzemesnvo.lv

Atbalstāmās jomas:

Joma Nr. 1 „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas’’
Kopējais finansējums jomai Nr. 1 – 7 500 EUR
Atbalstāmās aktivitātes: sabiedrības iniciatīvu, NVO sadarbību vei‑

cinošas aktivitātes, informatīvi pasākumi par interešu aizstāvību, izglīto‑
joši pasākumi, citas pašiniciatīvu aktivitātes

Joma Nr. 2 „Starpkultūru dialoga veicināšana”
Kopējais finansējums jomai Nr. 2 – 7 500 EUR
Atbalstāmas aktivitātes: jebkāda veida aktivitātes, kas vērstas uz 

savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu starp dažādu 
tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā.

Joma Nr. 3 „Romu kopienas integrācija un līdzdalība” 
Kopējais finansējums jomai Nr. 3. – 1 500 EUR, maksimālā summa 

vienam projektam 1 500 EUR.
Iesniedzējs: Organizāciju vada un tajā darbojas Latvijā dzīvojoši 

Romu kopienas pārstāvji un tās līdzšinējā darbība vērsta uz Latvijā dzī‑
vojošās Romu kopienas pārstāvju kultūras un identitātes saglabāšanu, 
integrāciju un pilsonisko līdzdalību, kā arī citām aktivitātēm, kas saliedē 
un apvieno Romu kopienu

Atbalstāmās aktivitātes: sadarbību veicinoši pasākumi starp Romu 
kopienu un pašvaldību/‑ām un/vai sociālajiem partneriem, Romu ko‑
pienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialoga veicinā‑
šana un citas.

Kopējais pieejamais finansējums „Pilsoniskās sabiedrības iniciatī
vas” un „Starpkultūru dialoga veicināšana” jomās ir sadalīts 2 līmeņos:

Pamata līmenis – viena projekta īstenošanai piešķiramā max summa 
ir 500 EUR.

Pieredzes līmenis – viena projekta īstenošanai piešķiramā max sum‑
ma ir 1 000 EUR. 

Projektu īstenošanas laiks ir no 2015. gada 13. augusta līdz 2016. gada 
24. janvārim. Jautājumus par projektu konkursa pieteikumu sagata
vošanu sūtiet uz konkursi@kurzemesnvo.lv!

Projektu konkurss tiek organizēts līdzdarbības līguma ietvaros Kultū‑
ras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikša‑
nu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā”.

Linda Maslobojeva, 
Kurzemes NVO atbalsta centra Projektu koordinatore

+371 26650518, linda@kurzemesnvo.lv

Pāvilostas novada pašvaldība laika posmā no 2012. gada līdz 
2015. gadam ir realizējusi divus Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadar‑
bības programmas projektus: „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā 
tūrisma elements Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS”, projekta lī
guma Nr. 43385, un „Piekrastes un jūras telpiskā plānošana Pēr
navas līcī Igaunijā un piekrastes pašvaldībās Latvijā/ Piekrastes 
un jūras telpiskā plānošana” projekta līguma Nr. EU43084 

Pašvaldības līdzfinansējums abos projektos sastādīja 17%, ERAF 83%:

Projekta „Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements 
Latvijā un Igaunijā”/„Riverways” tika sakārtotas un attīrītas no 
kritalām Tebras un Durbes upes, kā arī papildus izdevās attīrīt arī 
Rīvas upi, par saņemam labas atsauksmes no laivu operatoriem un 
laivotājiem. Ir izveidotas trīs labiekārtotas atpūtas vietas, notām 
divas ir uz Tebras upi un viena lielā atpūtas vieta ir izveidota 
Tebras un Durbes upju satekā. Papildus ir izstrādātas kartes un 
informatīvie materiāli laivotājiem. Pāvilostas novada pašvaldības 
līdzfinansējums 688.50  EUR, kopējās projekta izmaksas 

4050,00 EUR.
Projekta „Piekrastes un jūras telpiskā 

plānošana Pērnavas līcī Igaunijā un piekrastes 
pašvaldībās Latvijā/Piekrastes un jūras telpiskā 
plānošana” ietvaros Pāvilostā tika sakārtota 
nobrauktuve Tirgus ielas galā, nobraukšanai jūras 
piekrastē. Iegādāta glābšanas laiva ar aprīkojumu, 
kas bāzējas Pāvilostas ostā un pilda glābšanas 
funkcijas. Papildus tika rekonstruēts Kalna ielas 
stāvlaukuma skatu tornis. 

Pāvilostas novada pašvaldības līdzfinansējums 
5306.55 EUR, kopējās izmaksas 31215,00 EUR.

Kopumā sadarbība ar igauņu partneriem bija 
veiksmīga un nākotnē EST/LAT projekti varētu 
turpināties.

Projektu koordinatore  
Vizma Ģēģere

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Pāvilostas novada TIC (Dzintaru ielā 2, Pāvilostā)
 atkal ir iespējams iegādāties 

Pāvilostas pilsētas karogus.
 Karogu izmēri –

mazais karogs karogu kātam 75 cm × 150 cm; 
lielais karogs karogu mastam 1 m × 2 m.

Izsludināts projektu konkurss 
 Kurzemes NVO

PAR  IGAUNIJAS  UN  LATVIJAS 
PĀRROBEŽU  SADARBĪBAS 
PROGRAMMAS  PROJEKTU 

NOSLĒGUMU 

 Kurzemes plānošanas reģiona vadītājas vietniece, EST/LAT projekta koordina
tore Aiga Petkēvica saka noslēguma runu Riverways projekta noslēguma pasākumā 
Hāpsalā (Igaunijā).
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NOTIKUMI
2014. gada jūnijā
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2015. gada  JŪLIJS

4. jūlijā Latvijā piemin ebreju tautas genocīda upurus

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties foto konkursā 
„Pāvil ostas novads 2015”, no šā gada 11. maija līdz 16. sep
tembrim, iesūtot foto grāfijas, kas uzņemtas no 2014. gada 
1. novembra līdz 2015. gada 15. septembrim. Konkursa mērķis 
ir veidot un popularizēt Pāvilostas novada pozitīvo tēlu. Foto‑
grāfijās iemūžināmi notikumi, svētki, tradīcijas, cilvēki, objekti 
ainavas un dabas skati. 

Fotokonkursa labāko fotogrāfiju galerija būs apskatāma mājas 
lapā www.pavilosta.lv 

Rezultātu paziņošana un konkursa uzvarētāju apbalvošana 
notiks 2015. gada 18. novembrim veltītajos svinīgajos pasāku‑
mos.

Fotogrāfijas iesūtāmas uz e‑pastu tic@pavilosta.lv vai iesnie‑
dzamas Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā USB zib‑
atmiņas vai CD datu nesējā nesamazinātā formātā.

Sīkāk ar konkursa norises kārtību varat iepazīties Noliku‑
mā, vai Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrā Dzin‑
taru ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV‑3466, tālr./fakss: 
+371 63498229, m. t. +371 29121894, e‑pasts: tic@pavilosta.lv

PĀVILOSTAS NOVADĀ 
NOTIKS 

MILITĀRĀS MĀCĪBAS
No šā gada 24. augusta līdz 4. septembrim Pāvilostas 

novadā notiks militārās macības ar mērķi trenēt Pret
tanku rotu aizkavējošās kaujas veikšanai.

Mācību dalībnieki būs LR NBS Sauzszemes spēku 
Kājnieku brigādes Kaujas atbalsta bataljona Prettanku rota, 
kopsumā ap 80 karavīri. Par patstāvīgā dislocēšanās vietu 
noteikts Šķēdes poligons, kur būs izveidota rotas uzturēšanās 
vieta (bāze), no kuras arī tiks veiktas visas darbības.

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

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

Mācību laikā netiks nenodarīts nekāds kaitējumu da‑
bai, kā arī pēc mācībām teritorija tiks sakopta.

LR NBS Sauzszemes spēku Kājnieku brigādes
Kaujas atbalsta bataljona 

Prettanku rotas komandieris Kapteinis Andris Brūveris
+371 6124334

andris.bruveris@mil.lv

Atceres pasākumi 
Vērgales pagastā

14. jūnijā ar klusuma brīdi un ziedu nolikšanu pie piemiņas zīmēm represijās 
cietušajiem Ziemupē un Vērgalē tika atzīmēta viena no melnākajām dienām Lat‑
vijas vēsturē. Ziemupē pie piemiņas zīmes, kuru atklāja šī gada pavasarī, pulcējās 
ziemupnieki, lai ieklausītos dzejas rindās, noliktu ziedus un pieminētu tos, ku‑
rus 1941. gada 14. jūnijā aizveda tālu prom no Latvijas. Arī Vērgales kapsētā pie 
piemiņas zīmes tika nolikti ziedi un iedegtas sveces, godinot represijās cietušos. 

Vita Braže

Piemiņas brīdis Vērgalē.

 Piemiņas brīdis Ziemupē.

Latvijā piemin  
Ebreju tautas  

genocīda upurus
Latvijā tiek atzīmēta Ebreju tautas genocīda 

upuru piemiņas diena, pieminot vairāk nekā 
70 000 Latvijas ebreju, kas tika iznīcināti 
1941.–1945. gadā nacistu okupētajā Latvijā. 

Sakas pagastā Grīņu dabas rezervātā, pie 
šosejas virzienā Pāvilosta – Liepāja ir norāde 
„Fašisma upuru kapi”. 200 m attālumā uz 
priekšu un 100 m pa kreisi no ceļa ir mazs 
piemineklis ar uzrakstu „Fašisma upuriem”. 

Šīs vasaras sākumā Sakas pagasta iedzīvotājs Aivars Alnis, apmeklējot šo piemiņas vietu, ieraudzījis atstātu 
vēstulīti un divas mazas rotaļlietas. Par atrasto informēja muzeja darbiniekus un arī muzejam dāvināja 
grāmatu „Latvijas ebreju kopienas vēsture un holokausta piemiņas vietas”, kuru viņam pasniedzis Latvijas 
ebreju kopienas biedrs, pats grāmatas autors. 

Grāmatas autors Meijers Melers raksta „..es vairākkārt sev esmu jautājis: „kādēļ mums par to visu būtu 
jāraksta?” Atbilde ir viena: lai saglabātu atmiņas par nevainīgi nogalinātiem cilvēkiem un lai parādītu, ka 
ebrejiem dārgas atmiņas par viņu senčiem.” 

Pāvilosta „…jau 1890. gadā šeit uzcēla koka sinagogu, kuru rekonstruēja 1929. un 1939. gadā. Pāvilostas 
pēdējais rabīns bija Ābrams Šics. Ebrejiem piederēja 15 no 180 mājām 5 no 13 veikaliem. 1935. gadā Pāvilostā 

dzīvoja 61 ebrejs jeb 7,7% no 
viesiem iedzīvotājiem… Līdz 
nošaušanai Pāvilostas ebreji 
dzīvoja speciāli izdalītajā geto 
tipa telpā, strādāja ķieģeļu 
rūpnīcā, savāca līķus, ku‑
rus jūra izskaloja krastā un 
valkāja dzeltenas zvaigznes.”

63 ebrejus no Pāvilostas 
nogalināja 1941. gada 28. ok‑
tobrī (pēc Pāvilostas skolas 
pārziņa E. Šneidera hroni‑
kas).

Pāvilostas novadpētniecī‑
bas muzeja darbinieku vārdā 
paldies A. Alnim.

Vadītāja Irina  Kurčanova
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Aicinām mācīties! 
Valsts robežsardze aicina jauniešus laikā no š. g. 

1. jūlija līdz 13.  jūlijam pieteikties mācībām Valsts 
robežsardzes koledžas Robežsargu skolā. Mācību laikā 
tiek apgūta profesionālās tālākizglītības programma 
„Robežapsardze” un iegūta Valsts robežsardzes inspek‑
tora kvalifikācija. 

Mācības notiek par budžeta līdzekļiem. Pēc 
mācību programmas sekmīgas apguves tiek izsniegta 
profesionālās kvalifikācijas apliecība (3. profesionālais 
kvalifikācijas līmenis) un piešķirta kvalifikācija – 
Valsts robežsardzes inspektors, kā arī tiek nodrošināta 
dienesta vieta Valsts robežsardzē.

Aicinām Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību vecumā 
no 18 līdz 30 gadiem iesniegt dokumentus mācībām 
Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldē, Ostas ielā 33, 
tālr. 63604809.

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir 
pie ejama  Valsts robežsardzes koledžas mājas lapā
 www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā „Reflektantiem” (Uzņem‑
ša nas noteikumi Valsts robežsardzes koledžas 
Robežsargu skolā).

Paziņojums par detālplānojumu 
Pamatojoties uz MK noteikumu nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 114. pantu, Pāvilostas novada dome paziņo, ka 2015. gada 27. jūlijā plkst. 10.00 
Pāvilostas novada domes telpās notiks sanāksme par detālplānojumu īpašumiem Sēņu iela 5, Sēņu 
iela 9, Sēņu iela 11, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Sanāksmē izskatīs publiskās apspriešanas laikā sa‑
ņemtos institūciju atzinumus un iedzīvotāju priekšlikumus vai iebildumus.

Fotokonkurss 
„Pāvilostas novads 2015”
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 APSTIPRINĀTS
Pāvilostas novada domes 

  25.06.2015. sēdē Nr. 7., 11.§

Nolikums ikgadējam konkursam
„SAKOPTĀKĀ SĒTA 

PĀVILOSTAS NOVADĀ 2015”
1. Konkursa mērķis:
1.1. Veicināt Pāvilostas novada sakoptību un attīstību, popularizēt no‑

vada tēlu, veicināt piedalīšanos republikas konkursos par sakoptību, apbal‑
vot sakoptākās iestādes, uzņēmumus, lauku sētas, saimniecības, daudzdzī‑
vokļu un individuālās mājas. 

1.2. Rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību kultūrvides veidošanā. 
1.3. Atbalstīt iedzīvotāju labo gribu namu un apkārtnes sakopšanai.

2. Konkursu rīko Pāvilostas novada pašvaldība:
2.1. Tiek sastādīta un apstiprināta komisija, kas veic vērtēšanas darbu 

(Pielikums). 
2.2. Vērtēšanas komisijas dalībnieku īpašumus/objektus nevērtē.
2.3. Konkurss tiek izsludināts Pāvilostas novada pašvaldības informa‑

tīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas” un Pāvilostas mājas lapā 
www.pavilosta.lv 

2.4. Pieteikšanās konkursam līdz šī gada 1. augustam. 
2.5. Komisija vērtēšanu veic no 1. augusta līdz 10. augustam. Paredzēti 

žūrijas komisijas izbraukumi par Vērgales pagastu, Sakas pagastu un Pāvil‑
ostas pilsētu.

2.6. Piedalīšanās konkursā ir brīvprātīga. 

3. 2015. gadā tiks vērtētas šādas nominācijas:
3.1. Skats no malas:

 uz daudzdzīvokļu mājām, to pagalmiem;
 uz individuālām mājām un to dārziem; 
 uz lauku saimniecībām;
 uz iestādēm un uzņēmumiem, to sakoptību;
 uz novada dievnamiem;

3.2. Viesu mājas:
 atpūtas stūrītis viesu mājā (gan dārza, gan iekštelpās);
 kempingu piedāvājums novadā;
 aktīvās atpūtas piedāvājums novadā;

3.3. Pašvaldības iestāžu īpašais noformējums viena gada griezumā:
No 2014. gada līdz 2015. gada 1. augustam tiks vērtētas pašvaldības 

iestāžu un novada uzņēmumu ikdienas un svētku īpašais noformējums 
gada griezumā (fiksēts foto). 

4. Balvu piešķiršana:
Pāvilostas novada pašvaldība, pēc komisijas vērtējuma, piešķir vienu 

balvu katrai no minētajām nominācijām. Var tikt paredzētas arī pārsteigu‑
ma balvas pēc komisijas ieskatiem, kā arī pasniegta nominācija par nesa‑
koptāko īpašumu novadā. 

5. Apbalvošana:
5.1. Vērgales pagastam Vērgales pagasta svētku svinīgajā pasākumā 

15. augustā Vērgales kultūras namā.
5.2. Pāvilostas pilsētai un Sakas pagastam 18. novembra svinīgajā pasā‑

kumā Pāvilostas pilsētas kultūras namā. 
5.3. Visi pieteikušies pretendenti un komisijas locekļi kā balvu saņem 

bezmaksas ekskursiju pa Latviju.
6. Komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos 

materiālus izmantot noslēguma pasākumā un ievietot Pāvilostas novada 
pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv;

Katrs pretendents var pieteikties gan vienā no nominācijām, gan vai‑
rākās nominācijās vienlaicīgi. Pretendentu var pieteikt cita persona. Pie‑
teiktās sētas tiks apmeklētas pēc saimnieka mutiskas atļaujas saņemšanas.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U. Kristapsons

Pielikums 

Pāvilostas novada domes konkursa 
„Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2015” 

vērtēšanas komisija 

Komisijas priekšsēdētāja: 
Pāvilostas novada pašvaldības  
projektu koordinatore 
Vizma ĢĒĢERE
Tel. 63484561
E‑pasts: vizma.gegere@pavilosta.lv; 

 
Komisijas locekļi: 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita KURČANOVA
Tel. 28624644
E‑pasts: marita.kurcanova@pavilosta.lv; 

Vērgales kultūras nama vadītāja 
Velga FREIMANE
Tel. 29189223
E‑pasts: f.velga@inbox.lv; 

Vērgales pamatskolas skolotāja 
Iveta VANAGA
Tel. 26471610
E‑pasts: ivva@inbox.lv; 

Vērgales pagasta pārvaldes lietvede
Anita SPRUDZĀNE
Tel. 29363898
E‑pasts: anita.sprudzane@pavilosta.lv; 

Pāvilostas novada domes  
zemes lietu speciāliste 
Anna BRŪKLE
Tel. 29135264;
E‑pasts: anna.brukle@panilosta.lv; 

Pāvilostas novada TIC vadītāja
Mairita Tumpele
Tel. 29121894
E‑pasts: mairita.tumpele@pavilosta.lv.

Pāvilostas vidusskolas 9. klases izlaidums
Vēl jau matos trīc bērnības puķe,
Vēl jau kājas jūt bērnības mālu. 
Tāpēc bērnības rītausmās paskaties, 
Pirms tu iesāc braucienu tālu.  
Kad visapkārt dabā zied un smaržo, un klāt 

jau jūnijs, tad visā valstī ir izlaidumu laiks. 
Arī Pāvilostas kultūras namā 13. jūnijā noti‑
ka Pāvilostas vidusskolas 9. klases izlaidums. 
Tas tika sagaidīts ar gandarījumu, jo vairāki 
mācību gadi skolā ir aizvadīti un ceļš tiek dots 
jaunam dzīves perioda sākumam.

Klases audzinātāja Ludmila Vasiļčika pa‑
vadīja lielajā dzīvē savus 8 audzēkņus – An‑
niju ANSONI, Madi Jeti JANCI, Edgaru 
ĶIPSTU, Anniju MUIŽNIECI, Kristoferu 
PĒTERMANI, Rūdolfu PRIEDOLIŅU, Kārli 
RUDZĀJU un Helviju SPRŪDU!

Skolas absolventi saņēma gan klases 
audzi nātājas dāvātos ziedus un novēlējumus 
tālākajam ceļam, gan apsveikumu no skolas 
direktores Ingūnas Griškēvičas, kura skolē‑
niem uzsvēra izglītības nozīmi un vēlēja izdošanos tālākajā ceļā. Klases audzinātāja pateicībās arī skolēnu vecākiem par 
iesaistīšanos skolas dzīvē un sadarbību. Šī gada devītos nozīmīgajā dienā sveica arī Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons, sakot paldies skolēnu vecākiem un skolotājiem, kā arī pasniedza Rūdolfam Priedoliņam pašvaldības apbal‑
vojumu par augstām sekmēm mācībās – „Cerību balvu”.

Savukārt 9. klases skolēni savā atvadu sveicienā pateicās skolai un skolotājiem par iegūtām zināšanām un prasmēm. Bet ar 
muzikālu sveicienu sveica savus vecākus, kuri visus šos deviņus gadus bijuši viņiem līdzās.

Sirsnīga pateicība izskanēja no vecākiem skolas direktorei, pedagogiem un audzinātājai Ludmilai Vasiļčikai.
Visus klātesošos izlaidumā priecēja kultūras nama bērnu vokālā ansambļa „Burbulīši” vecākās grupas meiteņu muzikālie 

sveicieni. 
Izskanot Pāvilostas vidusskolas himnai, absolventi devās uz fotografēšanos.

 Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izlaidums Vērgales pamatskolā
13. jūnijā Vērgales kultūras namā notika Vērgales pamatskolas 9. klases izlaidums. Šogad Vērgales pamatskolu beidza 

deviņi skolēni – Marta KALĒJA, Maiga MEĻĶE, Agnese PINKULE, Artis ŠTĀLBERGS, Reinis TROFIMOVS, Lāsma VEI‑
DEMANE, Karlīna ZATOVICA, Annija Katrīna ZIKMANE un Madars ZUĻĢIS. 

Atvadoties no skolas absolventi sveica savus skolotājus, audzinātāju, kā arī vecākus un vecvecākus. Izsniedzot apliecību 
par pamatizglītības iegūšanu, direktors Gints Juriks katram absolventam vēlēja veiksmi turpmāk, laba vēlējumi arī no me‑
todiķes kultūras un izglītības jomā Silvijas Lejas, bet audzinātāja Inese Renķe īsi raksturoja katru no absolventiem, pastāstot 
par jaunieša sasniegumiem un 
aktivitātēm aizvadītajos gados. 
Savukārt uz ekrāna tika rādītas 
fotogrāfijas no absolventu sko‑
las laika. 

Svētkos muzikāli sveicie‑
ni absolventiem no Amandas 
Trofimovas un Arvja Kurmja, 
bet īpašs sveiciens no devīt‑
klasnieku pirmās audzinātājas 
Sigitas Freimanes! 

Noslēgumā Vērgales kultū‑
ras namā absolventi un vecāki 
dejoja tradicionālo skolas valsi. 

Vita Braže
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Vidusskolas 12. klases izlaidums
6. jūnijā Pāvilostas kultūras namā notika 

Pāvilostas vidusskolas 12. klases izlaidums. 
Šogad vidējo izglītību ieguva 12 jaunieši. 

Neierasti kā citus gadus, veltot īpašus 
vardus katram absolventam, zālē tika aici‑
nāti – Linda ANSONE, Agija BUNKA, 
Terēze CĀBELE, Ģirts JAKOVĻEVS, Ivo 
JAUNZEMS, Diāna OZOLA, Arvis PĒ‑
TERMANIS, Kristīne Anna RAĢELE, 
Alīna ROGA, Sintija ROLMANE, Sabīne 
SĻESARENKO, Maiga UZARE un klases 
audzinātāja Baiba ARĀJA!

Svinīgu uzrunu klātesošajiem teica 
skolas direktore Ingūna Griškēviča, vēlot 
absolventiem sekot piecām ceļa zīmēm, 
kas būs kā norādes dzīves ceļa meklē‑
jumos. Savukārt pašvaldības metodiķe 
izglītības un kultūras jomā Silvija Leja 
trīs absolventēm Terēzei Cābelei, Lindai 
Ansonei un Maigai Uzarei pasniedza paš‑
valdības apbalvojumu „Cerību balva”, bet 
pārējiem absolventiem metodiķe dāvāja 
nelielas piemiņas dāvanu no pašvaldības, 
kā arī bijušās skolas direktores Ainas 
Ansones vārdā vēlēja absolventiem izdošanos un veiksmi. Šogad īpaši skola lepojās ar Lindu Ansoni, kura saņēma Ministru 
prezidentes Laimdotas Straujumas atzinības rakstu par augstiem sasniegumiem mācībās. Bet Guna Grimsta pasniedza Terē‑
zei Cābelei un Ivo Jaunzemam „Dzidras Grimstas” balvu.

Izlaidums ir laiks, kad izskan daudzi paldies. Arī klases audzinātāja Baiba Arāja pateicās absolventiem un viņu vecākiem, 
savukārt paši absolventi sirsnīgi sveica savu audzinātāju, arī pašu pirmo klases audzinātāju Ivetu Arāju, citus skolotājus un 
vecākus, bet vecāku vārdā lielu paldies skolai teica Daiga Cābele, par piemiņu no šīs 12. klases dāvājot skolai rododendru, kas 
jau skaisti zied skolas priekšā, priecējot apkārtējos.

Šī gada 12. klases izlaidums bija sasaistīts ar putna lidojumu. Putni bija visur – gan ielūgumos, gan zāles noformējumā, 
uzrunās un vēlējumos. Absolventiem tika dāvāti bati balonu baloži, kurus vēlāk pēc svinīgā brīža zālē, absolventi ar labām 
domām un vēlējumiem palaida zilajās debesīs.

Izskanot Pāvilostas vidusskolas himnai, absolventi devās uz fotografēšanos.
Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste
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27. maijā noslēdzām 
mācību gadu Mūzikas 
skolā un tomēr nolēmām 
nepielikt punktu garajam 
mācību procesam. 6 jūni‑
jā braucām uz Sakaslejas 
dievnamu, lai iepazītos 
ar ērģelēm un pielietotu 
iegūtās prasmes praksē. 
Izrādījās tas nav tik vien‑
kārši, jo ērģeles pēc uzbū‑
ves atšķiras no klavierēm 
un tas bija mūsu pirmais 
mēģinājums.

Piebilde: Ērģeles ir 
taustiņinstruments, kas sa-
stāv no daudzām dažāda 
izmēra stabulēm.

Noslēdzot prakses no‑
darbību dievnamā, devā‑
mies uz „Ievlejām”, kur 
mūs laipni sagaidīja. Mēs 
brīnišķīgi pavadījām laiku 
rotaļās, šūpojoties, cepot 

desiņas un klausoties varžu kori.
 Sirsnīgi pateicamies „Ievleju” saimniecēm Agitai Pētersonei un Linda Lieljuksei par pa‑

sakainu izdošanos!

Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja
Jeļena Doroņina

           ĒRĢEĻU STABULES
                              ZEM PIRKSTIEM

Pirms Jāņiem Vērgales bērnudārza grupiņa „Saulītes” ieguva jaunus akcentus. Savu prakses  dar‑
bu pie mums veidoja Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas Interjera dizaina 2. un 3. kur‑
sa  audzēkņi un viņu prakses vadītājas Guna Poga un Dita Lesiņa. Paldies jauniešiem: Sabīnei 
Girgensonei, Lindai Dudinai, Aucei Ancei Ķerei, Laurai Babko, Sindijai Dunaiskai, Jutai Rukutai, 
Sindijai Vlasovai, Baibai Pužei, Rūtai Elizabetei Meierei, Viktorijai Balašovai un Tomam Voronko 
par to, ka radīja priecīgu un rotaļīgu noskaņu gan grupiņas mācību telpā, gan guļamtelpā. 

Visa kolektīva vārdā saku paldies Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņiem, 
pedagogiem un vadībai. Priecājos, ka mūsu sadarbība vainagojas ar tik jauku rezultātu un ceru 
uz sadarbību arī nākošajos gados.

Iestādes vadītāja Gaida Akerfelde
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27. jūnija pēcpusdienā Pāvilostas Upesmuižas parka estrādē pulcējās vairāk kā 500 dejotāju, lai skolu jau‑
natnes tautas deju kolektīvu koncertā „Satiksimies dejotpriekā Pāvilostas vārda dienā!” kopīgi svinētu Pāvilostas 
vārda dienu.

Svētkos piedalījās kopskaitā 26 jauniešu un bērnu tautisko deju kolektīvi no Liepājas pilsētas, Vaiņodes, 
Brocēniem, Dzērves, Blīdenes, Grobiņas, Vecpils, Nīcas, Aizputes, Apriķiem, Gaviezes un no Pāvilostas. Koncerta 
dalībnieku vidū bija kolektīvi, 
kas jau pēc nedēļas dosies uz 
Rīgu, lai piedalītos XI Latvi‑
jas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos, kā arī tie, 
kurus republikas žūrija skatēs 
novērtēja ar zemāku punktu 
skaitu un kuri diemžēl netiek 
uz svētkiem Rīgā.

No agra rīta Pāvilostu 
piepildīja bērnu smiekli un 
kāju dipināšana, jo pirms 
koncerta notika spraigi deju 
mēģinājumi. Tie kolektīvi, 

kas bija jau iemēģinājuši 
Pāvilostas Upesmuižas par‑
ka estrādes grīdu, laiku 
īsināja izlēkājoties atrakcijās 
vai laiskā atpūtā Pāvilostas 
pludmalē.

Bet jau pēcpusdienā visi 
pulcējās lielajam svētku 
gājienam no novada domes 
līdz Upesmuižas parkam, 
cauri izejot visam Pāvilostas 
jaunajam ciemam, priecējot 
daudzos gājiena skatītājus 
un atbalstītājus.

Upesmuižas parka estrā‑
dē lieli un mazi dejotāji 
izdejoja 28 tautas dejas. 
Bet noslēgumā, savijo‑
ties dejotājiem skaistā deju 
kamolā, zilajās debesīs 
ar laba vēlējumiem un 
izdošanos lielajos dziesmu 
un deju svētkos Rīgā tika 
pasaisti krāsaini baloni. Pēc 
deju koncerta visi dejotāji 
tika aicināti uzkavēties 
ballītē par godu Pāvilostas 
vārda dienas svinībām.

     Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Ar tautasdejām sveic Pāvilostu vārda dienā!

Ar tautasdejām sveic Pāvilostu vārda dienā!

Fo
to

: M
. K

ur
ča

no
va

Paldies jaunajiem māksliniekiem!
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   Bērnu, jauniešu un
         vecāku žūrija – 2015

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

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

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

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

Grāmatu starts turpinās
Šoreiz tikšanās reize   18. jūnijā,   telpās virmoja Jāņu zāļu smaržas un aktīva 

rosība gaidot ciemos mazos lasītājus.
Tā vien likās, ka tuvojoties Saulgriežiem mazie lasītāji bija papildus uzlādēti ar 

enerģiju, ka radošajās darbnīcās – vainadziņu gatavošanu un citus darbus veica 
vecāki vieni paši. 

Paldies vecākiem, vecvecākiem par atsaucību un izturību!
 Mairita Vītola 
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Par tradīciju kļuvuši pieredzes apmaiņas braucie‑
ni Liepājas reģiona bibliotekāriem, kurus organizē 
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas vadība. 
Šogad 3. un 4.  jūnijā pieredzes apmaiņas braucie‑
nā  devāmies uz Cēsu novada un Siguldas novada 
bibliotēkām.  

Pirmajā dienā viesojāmies Līgatnē, iepazināmies 
ar pilsētu, izstaigājot tās kalnus un lejas. Apmeklē‑
jām arī bibliotēku. Pēc tam devāmies uz Cēsīm, kur 
mūs jau gaidīja skaistā, nesen atjaunotā, viesmīlīgā 
Cēsu bibliotēka. Pēc tās iepazīšanas un izpētes gida 
pavadībā izstaigājām Vidzemes koncertzāli „Cēsis”, 
tautā sauktu par „Žagoru”, kā arī Cēsu pils muzeju. 
Diena bija ļoti interesanta un bagāta ar daudziem 
apskates objektiem.

Otrajā dienā agri no rīta jau devāmies ceļā un 
apmeklējām z/s „Rakši”, kur mitinās gan lamas, gan 
alpakas, gan kamieļi. Interesantā stāstījuma pavadī‑
bā izstaigājām visu saimniecību un daudz ko jaunu 
uzzinājām par šiem mūsu zemei neraksturīgajiem 
dzīvniekiem. Katram bija savs vārds un par katru 
bija kas īpašs pastāstāms, ar ko katrs ir savādāks un 
ar savām īpatnībām. Tas patiešām bija ļoti intere‑
sants dienas iesākums. Tālāk savu ceļu turpinājām 
uz Siguldu. Viesojāmies Siguldas bibliotēkā. Ievē‑
roju, ka Siguldā it visur tiek izmantots viņu pilsētas 
simbols – spieķītis. Pat informācija par bibliotēkas 

darba laiku un pieejamiem pakalpojumiem bija 
sarakstīta uz spieķīša, kas veidots no papīra. Inte‑
resanti. Bibliotēkas vadītāja mūs aizveda ciemos arī 
uz netālu esošo Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēku. 
Tā nav liela bibliotēka, bet galvenais bija tas, ka tādā 
mazā vietā kā Jūdaži, tieši priekš iedzīvotāju labklā‑
jības tika uzcelta ēka, kurā ierīkoja gan bibliotēku, 
gan zāli pasākumiem, gan dušas telpas, gan vietu, 
kur nodarboties ar vingrošanu. Bibliotēkas vadītāja 
mums pastāstīja, ka Siguldas novadā katram iedzī‑
votājam ir ID karte, ar kuru viņš var bez maksas 
izmantot sabiedrisko transportu novadā, saņemt 
atlaides gan veikalos, gan dažādu pakalpojumu 
sniegšanas vietās. Bija ļoti aizkustinoši klausīties, kā 
pašvaldība rūpējas par savu iedzīvotāju labklājību. 

Mūsu brauciens noslēdzās ar Siguldas pils pagal‑
mā esošās Elmāra smilšu darbnīcas apmeklējumu. 
Tas bija kaut kas vienreizējs – skatīties un brīnīties, 
kā no parastajām baltajām smiltīm tiek veidoti dažādi 
attēli. Tapa pat vienīgais vulkāns Latvijā, izmantojot 
arī krāsainās smiltis. Mākslinieks ar spalvas palīdzību 
smiltīs uzzīmēja arī trīs bibliotekāru portretus. Tas 
bija apbrīnojami skaisti. Tā nu mēs sajūsmas un prie‑
ka pilni turpinājām savu ceļu. Šoreiz uz mājām. 

Iespaidi par šo pieredzes apmaiņas braucienu ir 
ļoti pozitīvi.  

Elīna Horna

Bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens
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IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
Ar 2015. gada 1. jūliju 

ir  izmaiņas Pāvilostas novada 
Pāvilostas bibliotēkas un 

Sakas bibliotēkas darba laikā

 Turpmāk Pāvilostas bibliotēka strādās:
 katru darba dienu no 09.30–13.00/13.30–18.00;
	 sestdien,	svētdien	–	slēgts.

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

 no 1. oktobra	līdz	30.	aprīlim	–

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

Nāc  un 
pievienojies 

arī  Tu!
Jūnija avīzē „Pāvilostas Novada 

Ziņas” ziņojām, ka ir sākusies „Bēr‑
nu, jauniešu un vecāku žūrija 2015”, 
līdz ar to arī Tu vari iesaistīties šajās 
aktivitātēs un lasīt grāmatas par ku‑
rām tev jādod savs vērtējums.

19. jūnija vakarā uz šī gada pir‑
mo   nakts   pasākumu bija sanākuši 
aktīvākie žūrijas eksperti. Nu kā jau 
ekspertiem mums bija jāparāda sa‑
vas  zināšanas dažādās jomās. 

Vakaru pavadījām vienos smieklos, notika gan Eirovīzija, gan Popiela un citas jautrības.
Paldies visiem žūrijas ekspertiem! Mairita Vītola
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Skolēnu ekskursijas
Noslēdzoties mācību gadam, Vērgales pamatskolas skolēni vairākkārt 

devušies dažādās ekskursijās. 
2. jūnijā tie skolēni, kuri mācībās guvuši labas un teicamas sekmes, devās 

ekskursijā uz Šlokenbekas muižu un Baskāju taku. Visinteresantākās aktivitātes 
norisinājās tieši Šlokenbekas muižā, kur skolēni muižas darbinieku vadīti, 
piedalījās seno muižas spēļu stafetēs. Baskāju takā ar basām kājām tika pārvarēti 
dažādi šķēršļi un izstaigātas dažnedažādas vietas. 

Savukārt 5. klases skolēni devās ekskursijā uz Palangu, kur apmeklēja Dzin‑
tara muzeju, devās ar riteņiem ekskursijā pa pilsētu un izklaidējās atrakciju 
parkā. 

Vita Braže

Fo
to

: A
. B

lū
m

an
e



8

2015. gada  JŪLIJS

Aizvadītas pieca piesātinātas, iespaidiem bagātas Erasmus+ 
programmas projekta „Act together – be creative!” dalībnieku tik‑
šanās dienas. Ceram, ka tās ilgi paliks atmiņā mums un mūsu cie‑
miņiem! Bet labāk visu pēc kārtas.

14. jūnijs bija  delegāciju ierašanās diena. Pēcpusdienā Rīgas 
lidostā sagaidījām Turcijas  delegāciju. Izmantojām atlikušo pēc‑
pusdienu un iespēju robežās iepzīstinājām turku meitenes ar mūsu 
galvaspilsētu Rīgu. Paldies mūsu mūzikas skolotājai Simonai, kur 
bija izplānojusi interesantu maršrutu pa Vecrīgu un atradusi iespē‑
ju no Zinātņu akadēmijas skatu laukuma parādīt Rīgas panorāmu. 
Pusnaktī sagaidījām  pārējās  trīs  delegācijas – pārstāvjus no Ru‑
mānijas, Bulgārijas un Ungārijas. Tā nu sagadījies, ka šoreiz starp 
14 ciemiņiem nebija neviena vīrieša. Rīta agrumā mūsu viesi devās 
pie miera Liepājas viesnīcā „Līva”.

15. jūnijs bija mūsu 3. mītiņa oficiālā atklāšanas diena. Ciemiņi 
tika sagaidīti un sveikti Vērgales bērnudārzā „Kastanītis”. Pasākumu 
iesāka bērnudārza vadītāja Gaida Akerfelde, uzaicinot viesus rado‑
ši strādāt un labi  atpūsties. Pasniedzot suvenīrus, siltus  apsveiku‑
ma vārdus viesiem teica mūsu novada domes priekšsēdētājs Uldis 
Kristapsons. Un tad viesus priecēja mūsu bērnu sagatvotie priekš‑
nesumi. Koncerta noslēgumā īstu jautrību izraisīja bērnu un viesu 
kopīgi dejotā plaukstiņpolka. Pēc tam mūsu ciemiņi muzeja vadī‑
tājas Mirdzas Sīpolas pavadībā varēja iepazīties ar Vērgales muzeju 
un Vērgales muižas kompleksu. Pēc pusdienām izrādījām ciemi‑
ņiem Pāvilostas novadu – Akmensraga bāku, Pāvilostas bērnudār‑
zu „Dzintariņš” un Pāvilostas Mākslas skolu, kur vērojām, kā tiek 
apstrādāts dzintars. Iepazīšanās ar Pāvilostas novadu noslēdzās ar 
svaigi kūpinātu zivju baudīšanu pie Dzintara Zamarīša – kā nekā 
dzīvojam taču pie jūras!

Bet diena ar to vēl nebeidzās. Tā kā šī tikšanās notiek pirms 
mūsu tautas lielākajiem svētkiem – Līgo svētkiem, tad gribējām 
viesiem kaut drusku parādīt, ko latvietim nozīmē līgot, pīt vaina‑
dziņus, dziedāt un iet rotaļās. Un visu to kopā lieliski parādīja mūsu 
labi pazīstamais folkloras ansamblis „Atštaukas”. Arī ciemiņiem 
izdevās nopīt brīnišķīgus ziedu vainadziņus, piedalīties rotaļās un 
dzirdēt mūsu dziesmas.

16. jūnijs bija spraiga darba diena. Delegācijas pulcējās vērgales 
pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” zālē, lai viena otrai pa‑
stāstītu un parādītu, kādas vizuālās mākslas tehnikas ieviesuši savos 
bērnudārzos  no  citām valstīm. Mēs demonstrējām  vizuālās  māk‑
slas nodarbību 6‑gadīgiem bērniem, kur praksē ieviesām tehniku, 
ko aizguvām no Turcijas kolēģiem. Nodarbībā uzaicinājām pieda‑
līties  arī viesus, kā rezultātā iznāca skaista radošu darbu izstāde 
no bērnu un viesu darbiem. Pārējās delegācijas prezentāciju veidā 
parādīja, kādas vizuālās  mākslas  tehnikas  ieviesušas savās  iestā‑
dēs. Pēcpusdienā iepazīstinājām savus ciemiņus ar Liepāju. Paldies 
atraktīvajam gidam Uldim Strēlim par interesanto stāstījumu. Arī 
mēs – vietējie, uzzinājām daudz ko  jaunu. Ekskursiju noslēdzām 
Amatnieku namā, kur varējām iepazīties ar gandrīz visiem latvie‑
šu lietišķās mākslas veidiem un noslēgumā ādas apstrādes meista‑
res Sanitas Zanderes vadībā radošajā darbnīcā katrs sev izgatavojā 
pītu ādas rokas siksniņu. 

17. jūnija priekšpusdiena tika veltīta vizuālās mākslas mācīša‑
nas metodoloģiskā materiāla apspriešanai. Runā jām par materiāla 

struktūru, saturu un to, ka pēc ma‑
teriāla izdošanas Rumānijā, šo ma‑
teriālu  katra  valsts  iztulkos  savā 
valodā, bet  pēc  tam iepazīsti‑
nās  ar  šiem  materiāliem arī  ko‑
lēģus  savās  valstīs. Pēcpusdienā 
devāmies uz gleznaino Kuldīgu, 
kur pateicoties  biedrības „Kūra‑
va” dvēselei Inai Celitānei mēs un 
mūsu ciemiņi uzzinājām daudz 
interesanta par Kuldīgu un pieda‑
lījāmies radošajā darbnīcā, darinot 
saktiņas.  Vēlāk mūsu ceļš veda 
uz  Alsungu, kur iepazīstinājām 
mūsu viesus ar Suitiem. Šis novads 
iekļauts UNESCO kultūras mantojumu sarakstā. Al‑
sungas rijā visi varēja izgatavot smaržīgas ziepītes, 
pievienojot  Latvijas pļavu zālītes, bet  „Spēlmaņu 
krogā” viņi paši varēja iemācīties cept sklandaraušus 
un, protams, varēja tos arī nobaudīt. Atceļā uz Lie‑
pāju  parādījām ciemiņiem Jūrkalnes stāvkrastu, 
kur viņi pēc sirds patikas varēja izbradāties pa sāļo 
ūdeni un pārliecināties, cik skaista un varena ir Bal‑
tijas jūra.

Arī 18. jūnijs bija spraigs un darbīgs. Darba pro‑
cesā precizējām turpmākos uzdevumu un mājas dar‑
bus, kas jāsagatavo uz ceturto tikšanās reizi  Turcijā. 
Vietējais bitenieks Nauris Novads  radošajā darbnīcā 
iemācīja klātesošajiem  no vaska  plātnītēm izgatavot 
sveces. Bet vakarā Liepājā restorānā „Medus” noslē‑
dzām mūsu projekta 3. mītiņu.

Kad projektam atvēlētais laiks tuvojās noslēgu‑
mam, valstu pārstāves, atvadoties izteica savas do‑
mas par Latvijā pavadīto laiku un iegūto pieredzi. 
Apkopojot izteiktos viedokļus var secināt, ka Lat‑
vijā – Vērgalē pavadītā nedēļa viņu skatījumā bijusi 
patīkamiem iespaidiem bagāta.

RUMĀNIJA.
Šīs valsts pārstāvji uzskata, ka Latvija ir brīniš‑

ķīga zeme. Viena no dalībniecēm – Tita šeit jau ir 
otro reizi, jo šis ir otrais projekts, kurā viņa iesaistās. 
Pirmā projekta ietvaros viņa viesojusies Daugavpilī. 
Šoreiz visvairāk Titai patikusi viesmīlīgā uzņemšana, 
cilvēki un tradīcijas, kuras Latvijā ir koptas un ļoti 
bagātas. Rumānijas delegācijai ļoti patikusi Baltijas 
jūra un tās pludmale. Ļoti saistošas un interesantas 
ir likušās radošās darbnīcas un ekskursijas. Latvijā, 
viņas skatījumā, ir auksts laiks, tā kā Rumānijā pa‑
vasarī, bet, ja būtu tāda iespēja Tita un pārējās pār‑
stāves noteikti uz Latviju brauktu vēlreiz! Un sarunas 
noslēgumā visas ir vienisprātis, ka jāiekļūst projektā 
un tad jau ceļš uz Latviju viņas atvedīs vēlreiz.

UNGĀRIJA.
Ungārijas pārstāves stāsta, ka Latvija ir brīnišķīga, 

mierīga zeme, kurā dzīvo gudri, 
draudzīgi un mierīgi ļaudis. Mūsu 
zeme, pēc viņu domām ir zaļa, ar 
bagātu dabu – skaistiem kokiem, puķēm, upēm 
un ezeriem. Pārsteigums esot bijis tas, ka Latvijā ir 
daudz mazāk cilvēku, nekā Ungārijā. Interesanti bi‑
jis vērot darbu Vērgales bērnudārzā, jo katrā valstī 
ir atšķirīgas metodes un pieeja darbam ar bērniem. 
Ungārijas pārstāves uzskata, ka Latvijā ir vieglāk 
strādāt ar bērniem, nekā Ungārijā, jo šeit vienā gru‑
piņā ir mazāks bērnu skaits un bērni ir sadalīti pa 
vecumu grupām. Delegācijas vadītāja plāno tuvā‑
kajā nākotnē kopā ar savu ģimeni apmeklēt Latviju 
vēlreiz. 

BULGĀRIJA.
Pārstāvēm no Bulgārijas Latvijā ļoti patīk, jo te 

ir skaisti un mierīgi. Viņām šķiet, ka cilvēki šeit 
vienmēr smaida, ir liela auguma, kulturāli un pa‑
tīkami. Viena no delegācijas pārstāvēm stāsta, ka 

Latvijā pirmo reizi bijusi pirms 28 gadiem un šodien viņai ir ar ko 
salīdzināt. Patīkamas izjūtas viņās raisījis Liepājas apmeklējums, 
Baltijas jūra un rokmūzika. Ar bulgārietēm vairāk sarunājamies 
krievu valodā, kuru daudzi prot gan Latvijā, gan Bulgārijā. Visas 
četras sievietes ir vienisprātis – ja būs iespēja, noteikti brauks uz 
Latviju vēlreiz, jo šeit piesaista viss vienkāršais un cilvēciskais.

TURCIJA.
Lai arī Latviju grūti salīdzināt ar Turciju, tomēr šīs valsts pārstā‑

ves vērtē Latviju tikai pozitīvi. Vislabāk viņām šeit patīk Baltijas jūra 
un zaļā daba. Turcietes ir sajūsmā par draudzīgo un silto uzņemša‑
nu Vērgales bērnudārzā, patīk visi darbinieki, kas šeit strādā. Viņas 
atzīst, ka jūtās Latvijā droši. Kādēļ? To raksturo gadījums, kad vienai 
no viņām bijušas veselības problēmas, bet viss ticis ātri un veiksmīgi 
atrisināts. Visas pārstāves atzīst, ka šajās dienās daudz ko redzējušas, 
viss ieplānotais notiek precīzi pēc programmas. Viņuprāt interesan‑
ti ir tas, ka, šeit Latvijā, pēc plkst. 18.00 viss jau ir klusu un mierīgi, 

turpretī dienvidu zemēs visas aktivitātes šajā laikā tikai 
sākas. Ieguvums no viesošanās Latvijā ir – atšķirīgās 
metodes un uzdevumi bērnu izglītošanā, ko viņas va‑
rētu izmantot savā valstī. Turcijas pārstāves priecājas 
par Latvijas ēdieniem un bez garas domāšanas saka – 
noteikti brauksim uz Latviju vēlreiz!

Pēc svinīgām vakariņām kopā ar Solveigu Pētersoni 
un viņas atbalsta grupu mācījām viesiem latviešu tautas 
rotaļas un dejas. Noslēgumā visi vakara dalībnieki sa‑
ņēma sertifikātus par dalību projekta 3. mītiņā Latvijā. 
Atvadoties no mums viesi teica paldies par daudzām 
jaunām idejām, ko varēs ieviest arī savos bērnudārzos, 
par to, ka iepazinuši Latviju no tās krāšnākās puses –
skaista, zaļa daba, brīnišķīga jūra, jauki cilvēki. Visiem 
esot kļuvis skaidrs, ka latvieši patiešām ir lieli dziedātāji 
un dancotāji ar bagātām kultūras tradīcijām.

Un 19. jūnija rītā mēs mājām ardievas autobusam, 
kurš mūsu projekta partnerus aizvizināja uz Rīgas lid‑
ostu. Uz tikšanos atkal nākošajā mītiņā oktobrī Turcijā!

Liels paldies visiem, visiem, visiem, kas mūs atbal‑
stīja un palīdzēja uzņemt viesus!

 Iestādes un projekta vadītāja Gaida Akerfelde 
 un Vita Braže

Erasmus+ projekta trešais mītiņš 
notiek Vērgalē
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Līgo pasākums Pāvilostā
Tradicionāli kā katru gadu Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātris uz Līgo dienas pasākumu bija sagatavojis 

teātra izrādi „Sievasmātes senču laiki”.
Ja Vasaras saulgriežos laiks mūs 

lutināja un saulīte staigāja pa zemes 
virsmu, tad Līgo dienā neiztikām bez 
lietus. Tādēļ Anitas Ločmeles teātra iz‑
rāde „Sievasmātes senču laiki” (režisore 
Marita Horna) no Upesmuižas parka 
estrādes tika pārcelta uz Pāvilostas kul‑
tūras namu. Lomās iejutās: Sievasmāte 
Domicella (Dome) – Rudīte Jance, Vija, 
Domes meita – Daiga Cābele, Vīramāte 
Stefānija (Stepce) – Anna Kaže, Lilita  
Dzintra Vērniece, Līvija (Ļiva) – Silva Vārsberga, Alberts – Gatis Štokmanis, Naudaskalna Juris – Ģirts Vagotiņš‑Vagulis, Ju‑
gita, Artūra māsa – Dace Bunka, Artūrs – Edijs Ermsons, Aldis – Einārs Vārsbergs. Aktieri izspēlēja amizanti komisku stāstu 
par precēšanos un īstā vīrieša meklējumiem.

Jau vakarpusē lietus bija mitējies un caur mākoņiem pa retam uzspīdēja arī saule. Gada visīsākajā naktī visi līgotāji tika 
aicināti kārtīgi izdejoties zaļumballē kopā ar grupu „Jautrais trombons”. Pusnaktī Upesmuižas parkā tika iedegts lielais Līgo 
ugunskurs, bet pēc tam izaicināti visi vīrieši, lai noteiktu stiprāko vīrieti daiļā dzimuma nešanas sacensībās kalnā. 

Tā sildoties pie ugunskura un izlēkājoties zaļumballē, sagaidījām Jāņu rītu.
 

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste
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Līgo, Vērgale, līgo!
Saule rasu noskūpstīja pašā rīta agrumā 
Pērļu pērles izbārstīja vasariņas viducī 
Pati gāja starodama visu apkārt mainīdama
Ziedu ziedus plaucēdama mīlestību izsēdama 
 
Ar šīm dzejas rindām un Jāņu zālēm Vērgales kultūras nama va‑

dītāja Velga sveica visus Līgo svētku dalībniekus. Tā kā šajā dienā 
īstie svētki ir Līgām un Jāņiem, tad vispirms tika sveikts mūsu pa‑
gasta dižākais Jānis – pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups, kurš 
savukārt sveica svētkos visus Vērgales pagasta iedzīvotājus. Īpaši 
tika sveikta dejotāja Līga un dejotāji Jāņi, kuri piedalījās svētku 
koncertā. 

Šogad svētkos skatītāju priekam uzstājās dalībnieki un kolektīvi 
no Vērgales. Vērgales kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Vērgalīte” dejoja un izrādīja savus visjaunākos Sakas novada tautas 
tērpus. Kolektīvam vēl tikai nedēļa un tad dejas un jaunos tērpus 
viņi izrādīs Vācijā Mozeles deju festivālā. Paši mazākie koncerta 
dalībnieki no bērnudārza „Kastanītis” izpildīja „Latviešu pāru deju 
svītu” un deju „Sitieniņi”. Ar deju programmu uzstājās arī Vērgales 
pamatskolas 3.–5. klašu un 6.–9. klašu kolektīvi. Ar trīs priekšnesu‑
miem uzstājās arī Vērgales pamatskolas folkloras kopas „Čabraki” 
kapelas meitenes, kuras ir guvušas iespēju piedalīties Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Jautras Līgo svētku dziesmas iz‑
pildīja Nora un Ojārs, Arvis Kurmis un Aivars Laumanis. Skanīgas 
dziesmas izpildīja arī Lauma Lapiņa un Aivis Sils. Prieks bija par 
Rasmas Vērnieces jaunāko dzejoli „Jāņu naktī” un skanīgo kopkori, 
kas koncerta izskaņā izpildīja dziesmu „Šeit ir Latvija!”. 

                 Jāņu naktī 
Cik brīnišķi viss dabā iekārtojies! 
Tik saulainas ir dienas, rasā peldas rīti, 
Kā sudrabs smilgu skaras vizuļo, 
Un pāri salda jasmīnsmarža palo... 
 
Tā smaržo vasara, kad saule zenītā, 
Kad ļaudis māju kopj un sētu, 
Sien siera rituļus kā mēness apaļus, 
Un gaismas lokā satiek saules lēktu. 
 
Ir nakts visīsākā, bet nav jau tumsas tajā, 
To ugunskuru liesmas gaišu dara. 
Pret zvaigznēm vējiņš spožas dzirkstis sijā – 
Sirds nodreb sajūsmā – cik varena ir daba! 
 
Man gribas šajā naktī ārā iet, 
Pa birztalām un ziedu pļavām bradāt... 
Būt klāt, kad riets ar ausmu satiekas, 
Bet laika ritenis atkal ripo tālāk... 
 
Šonakt kā gaviļu sauciens skan „Līgo”, 
Šonakt pret jūnija debesīm jāņuguns dzirksteles met, 
Visur priecīgas sejas, ziedu vainagi galvās – 
Gada īsākā nakts pretī rudenim ved...

                         /Rasma Vērniece/
 
Šogad jaunums Līgo vakarā 

bija „Censoņu” māju saimnie‑
ku piedāvātā iespēja iegādāties 
garšīgas ēdamlietas bērniem un 
pieaugušajiem  no pasākuma sā‑
kuma līdz svētku noslēgumam. 
Savukārt ļoti skaistus Jāņu vai‑
nagus bija sapinušas Benita un 
Dzidra, kā arī „Vērgalītes” dejo‑
tājas. 

Pēc koncerta ikviens varēja 
noskatīties, kā Vērgales centra 
dīķī Aivars Sprudzāns ar saviem 
palīgiem aizdedzina ugunskuru 
uz plosta, bet Vērgales muižas 
parkā tika aizdedzināts lielais 
Jāņu ugunskurs. 

Zaļumballē, kopā ar muzikantiem Arvi un Aivaru, dejotprieku 
nemazināja pat uznākušais lietus, tas tikai atvēsināja un piedeva 
dzirksti. 

Uz lieliem svētkiem pušķojam mājas, tādēļ Vērgales kultūras 
nama vadītāja saka paldies tām Vērgales centra iestādēm un uz‑
ņēmumiem, kas parūpējās par skaistumu sev un citiem. Paldies 
visiem, kas piedalījās koncertā, par dziedāšanu un dejošanu un pal‑
dies skatītājiem, ka atnācāt uz svētkiem! 

 

Šur zemīte, tur zemīte, 
Latvju zeme – Dievzemīte. 
Liec tu viņai saules mūžu, ozoliņa diženumu, 
Lai tā plauka, lai zaļoja, baltās jūras piekrastē.
 

Vita Braže
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Vokālās mūzikas konkurss  

 „Balsis 2015”

„VAKARVĒJŠ” 
KONCERTĒ LIEPĀJĀ

Novada kultūras 
darbinieku diena

Piedalās svētkos Dobelē

9. jūnijā Pāvilostas novada kultūras darbinieki atzīmēja ikgadējo 
kultūras darbinieku dienu.

Šoreiz Pāvilostas novada pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras 
jomā Silvija Leja bija sarūpējusi novada kultūras darbiniekiem jauku 
pārsteigumu – pasaulē lielākās ceļojošās izstādes „Titanic” apmeklējumu 
Rīgā. Pēc izstādes novada kultūras darbiniekiem vēl bija iespēja apskatīt 
mākslas muzeju „Rīgas birža”.

Pāvilostas novada kultūras darbinieku vārdā sakām paldies novada 
domei, Silvijai Lejai un Mairitai Vītolai par jauko, interesanto un iespai‑
diem piepildīto dienu!

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

20. jūnijā Dobelē norisinājās pasākums „Kurzemes dziedātāju svētkiem – 145”, kurā piedalījās arī Pāvilostas novada sieviešu 
koris „Sīga”.

Pirms koncerta svētku 
dalībnieki piedalījās gājienā 
turpat Ķestermeža estrā‑
dē. Koncertā „Saulei un 
debesīm pretim” piedalījās 
57  kori, 8 pūtēju   orķestri, 
TDA „Gatve” un TDA „Ro‑
taļa”. Svētku reizē skaistas 
un skanīgas 14 dziesmas 
izdziedāja tur pat 1500 dzie‑
dātāju.

Paldies visiem, kuri at‑
balstīja mūsu klātbūtni ša‑
jos svētkos. 

 
Kora „Sīga” dalībniece 

Irina Kururčanova Fo
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Vēl tikai nedēļa un klāt Jāņi, bet Vērgales senioru ansamblis „Vakar‑
vējš” jau 16. jūnijā piedalījās Kurzemes pensionāru Jāņu ielīgošanas pa‑
sākumā Liepājas koncertestrādē „Pūt Vējiņi” ar dzīvespriecīgām dzies‑
mām „Dāvā mūziku prieku” un „Saimniekpapus”.

 Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane
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Ai, Saulīte, Mēnestiņi 
Kā jūs skaisti mijaties. 
Kur vasaru Saule tek, 
Tur tek ziemu Mēnestiņš. 
 
21. jūnijā, kad tiek vadīta visgarā‑

kā diena un visīsākā nakts, Ziemupes 
stāvlaukumā tika sagaidīti Vasaras 
saulgrieži.

Visas dienas garumā tika veikti 
dažnedažādi šo svētku sagatavošanas 
darbi – gatavots svētku mielasts, la‑
sīti ziedi un zāles vītnēm un vaina‑
giem, lasītas tējas, gatavota ugunsku‑
ra vieta un vēl daudz kas cits. Dienai 
sliecoties uz vakara pusi, svētku no‑
rises vietā ieradās aizvien vairāk to 
ļaužu, kuri vēlējās izbaudīt Vasaras 

saulgriežu neatkārtojamo burvību un maģisko spēku. Plkst. 19.38 tika sagaidīta Vasara, izdziedātas Saules dziesmas un veikti 
rituāli un jautras rotaļas. Bet, kad vakara saule posās uz rietu, jūras krastā ar īpašām dziesmām un rotaļām tā tika pavadīta. 
Šie svētki nav iedomājami bez ugunskura un ar to saistītajiem rituāliem, bez svētku mielasta un īpašās zāļu smaržas, tādēļ līdz 
rītausmai katrs varēja izbaudīt visu, ko sniedza šī nakts. 

Vita Braže 

Vasaras Saulgrieži Ziemupē
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„Vērgalīte” piedalās „Dārtas” 10. jubilejā 
Saulgriežu svētku priekšvkarā, 20. jūnijā, 

piedalījāmies Babītes novada vidējās paaudzes 
deju kolektīva „Dārta” desmitgadu jubilejas 
svinībās „Īsa pamācība mīlēšanā”. Kopā ar 
sešiem viesu kolektīviem no Rīgas, Tukuma, 
Lietuvas un jubilāriem Piņķu futbola stadionā 
izdejojām dažādu novadu dejas. Mēs izdejojām  
šīs sezonas jaunās dejas – „Es pazinu to meiti‑
ņu”, „Kad tie zēni prūšos gāja” un „Ai, kājiņas”. 

Lai arī turpmāk „Dārtas” solis būtu tikpat 
dzirkstošs, uzdāvinājām kolektīvam īpašu 
dzirkstošā dzēriena pudeli. Babītes novada 
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dārta”, kura 
mākslinieciskais vadītājs ir mūsu vadītājas 
Kristīnes Jaunbrūnas kursabiedrs Lauris Si‑
liņš,   ir sava novada kultūrvides uzturētāji, 
ģimeņu satikšanās vieta un arī vērienīgu kul‑
tūras norišu iedibinātāji.

  Ieva Kupše

6. un 7. jūnijā Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā, notika VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētki 
„Dievs man deva maizes zemi”, kur piedalījās vairāk nekā 6500 dejotāju no visas Latvijas, tostarp Vēr‑
gales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vērgalīte”. 

Zemgales Olimpiskais centrs pārtapa lauku sētā, kurā tika izstāstīts, izrādīts un izdejots maizītes 
ceļš no iesēta grauda līdz maizes klaipam, no dzīvības radīšanas svētuma līdz dzīvi apliecinošam prie‑
kam, ēverģēlībām un trakulībām. 

„Mēs svinam savas dzīves skaistākos – spēka gadus, jo vidējā paaudze ir tā, uz kuras turas visa 
Latvijas ēka – mēs esam spēcīgi, skaisti, vitāli, auglīgi un darbīgi. Dievs mums ir devis Maizes Zemi, 
un mēs to novērtējam ar pateicību, godprātīgu darbu un līksmošanos godos. Ar šiem svētkiem mēs 
apliecinām sevi, savu tautu, savu zemi un darbošanās prieku – mēs apliecinām dejotprieku! Kura tauta 
dejo, tā dzīvo skaisti,” stāsta koncerta „Dievs man deva maizes zemi” režisore Elīna Apsīte.

Divu dienu garumā dejotāji, siltas saules apspīdēti, pavadīja garas stundas mēģinājumos, lai jau 
svētdien, 7. jūnijā, priecētu ar skaistu koncertu. „Vērgalīte” koncertā dejoja sešas dejas, tostarp svētku 
atklāšanas deju „Diždeja”, kā arī noslēgumā – „Līgo dančus”.

 Vidējās paaudzes dejotāju svētku tradīcija aizsākta jau 1994. gadā, kad Sauleskalna estrādē tikās 
720 dejotāju.

Ar svētkiem nekas nebeidzas un „Vērgalīte” gatavojas koncertiem Pinķos, 20. jūnijā, un Vērgalē, 
Līgo vakarā, kā arī apgūst koncertprogrammu, ko izpildīs jau jūlija sākumā, viesojoties Vācijā. 

 Ieva Kupše
 
Kopā ar kolektīvu bija arī kultūras nama vadītāja Velga un es saku paldies saviem dejotājiem – Jūs 

bijāt vislabākie! Mīļš paldies Kristīnei par man dāvāto iespēju noskatīties svētku koncertu kā skatītājai. 
Paldies par sadarbību Gaidai un šoferim Rolandam un Pāvilostas pašvaldībai.

 Velga
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„Vērgalīte” piedalās vidējās paaudzes deju svētkos
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„Pāvilostas kauss 2015” 
otrais posms tenisā aizvadīts

 27. junījā Pāvilostas tenisa kortā notika „Pāvilostas kausa 2015” izcīņas otrais posms 
tenisā.

Jauniešu grupā piedalījās pieci dalībnieki. Izspēlējot savstarpējās spēles 1. vietā Artūrs 
Bērziņš,  2. vietā Jānis Štokmanis,  3. vietā Klāvs Kaņepe,  4. vietā Jānis Ūdriņš,  5. vietā 
Edvards Stepčenko.

Sieviešu grupā piedalījās trīs dalībnieces. Par uzvarētāju kļuva Rita Bērziņa, 2. vietā Elza 
Katrīna  Balode, bet 3. vietā Inta Freimane.

Vīru grupā piedalījās desmit dalībnieki. Izspēlējot savstarpējās spēles 1. vietā Pēteris 
Žimants, 2. vietā Andris Bērziņš, 3. vietā Aivars Žimants, 4. vietā Normans Kairis, 5. vietā 
Edgars Smirnovs,  6. vietā Sandis Bieriņš, 7. vietā Mārtiņš Vītols, 8. vietā Andrejs Stepčenko, 
9. vietā Ainars Bērziņš, 10. vietā Zigis Smirnovs.

Nākamais trešais posms notiks 25. jūlijā. 
Liels paldies turnīra atbalstītājiem Andejam Stepčenko un Aivaram Žimantam par 

skaistajām balvām.
Aldis Barsukovs, sporta organizators Pāvilostā
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Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pro‑
jektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma „Iegul‑
dījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasā‑
kumos „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un 
„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņem‑
šana apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem 
pārstrādē” notiks no 2015. gada 6. jūlija līdz 
2015.  gada 4. augustam. Pieejamais publiskais 
finansējums ir EUR 11 000 000.

Minētā apakšpasākuma mērķis ir paaugstināt 
lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti 
un palielināt produktu pievienoto vērtību, veici‑
not konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un 
ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas attīstību 
un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas šādas 
aktivitātes:

– investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un prog‑
rammnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas 
paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādei, 
un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;

– pamatojoties uz līgumiem ar trešajām per‑
sonām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, – lauk‑
saimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai ie‑
pakošanai un pirmapstrādei paredzētu jaunu būvju 
būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, būvju ierī‑
košanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, iegul‑
dīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), Būvju 
novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves 
salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā no‑
vietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 
30 centimetriem), būvju atjaunošanai, ja būves tiek 
tehniski vai funkcionāli uzlabotas.

Atbalsta pretendents var būt juridiska persona 
(tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaim‑
niecības produktu pārstrādes uzņēmumā no‑
darbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi 
(turpmāk – pārstrādes uzņēmums), juridiska per‑
sona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu 

pārstrādi, ja ir pierādīta projekta un pamatizejvielu 
nodrošinājums (turpmāk – jauns pārstrādes uz‑
ņēmums) vai juridiska persona, kas nodarbojas ar 
lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstāk‑
ļos (turpmāk – ražotājs mājas apstākļos).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, 
ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamat‑
līdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprinā‑
šanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegā‑
dāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD 
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu. 

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana 
apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauk
saimniecības un mežsaimniecības infrastruk
tūras attīstībā” fiziskām personām, juridiskām 
personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām 
notiks no 2015.  gada 6.  jūlija līdz 2015. gada 
4. augustam un valsts nozīmes meliorācijas sistē‑
mu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem 
no 2015. gada 6. jūlija līdz 2015. gada 30. decem‑
brim vai līdz laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publi‑
cētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums 
apakšpasākumā   fiziskām personām, juridiskām 
personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām 
ir EUR 15 000 000 un valsts nozīmes meliorācijas 
sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītā‑
jiem – EUR 15 000 000.

Šī apakšpasākuma   mērķis ir uzlabot infra‑
struktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstī‑
bu, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības 
un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot 
un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globā‑
lajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidī‑
bu un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, 
kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības no‑
zares konkurētspējas paaugstināšanu.

Atbalsta pretendents šajā apakšpasākumā var 
būt lauku saimniecība, kas plāno īstenot projektu 
lauksaimniecības vai meža zemēs, juridiska per‑

sona, kuras pamatkapitālā ir vairāk kā 50% pri‑
vātā kapitāla daļu un kura plāno īstenot projektu 
lauksaimniecības vai meža zemā, pašvaldība (arī 
pašvaldības kapitālsabiedrība), kas veiks pašval‑
dības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 
pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža 
zemē, valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaim‑
niekotājs   vai tiesiskais valdītājs, fiziska persona, 
kuras īpašumā ir mežs un kura plāno īstenot pro‑
jektu meža zemēs vai arī kooperatīvā sabiedrība un 
lauku saimniecība  lauksaimniecības infrastruktūras 
attīstībai – laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ra‑
žošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu 
būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma).

Plašāka informācija par atbalsta piešķirša‑
nu meliorācijas sistēmu atjaunošanu un pārbūvi 
un nosacījumiem, kad atbalsts netiek piešķirts, 
kopprojektu iespējām un citiem jautājumiem 
pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēl‑
nē „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, 
ja tiek veikta valsts nozīmes meliorācijas sistēmu 
pārbūve vai atjaunošana ir divi gadi un seši mē‑
neši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem 
– divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekti tiks īstenoti Eiropas Savienības Ei‑
ropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 
ietvaros 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz izmantojot 
LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievē‑
rojot Elektronisko dokumentu likumu, vai perso‑
nīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs 
vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministri‑
jas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas 
laukumā 2, 2. stāva foajē. 

Plašāku informāciju par pasākumu un pieteik‑
šanās nosacījumiem var iegūt, zvanot LAD Klien
tu apkalpošanas daļai pa tālruni 67095000.

LAD izsludina divus projekta konkursus
LIEPĀJAS 

KONSULTĀCIJU BIROJS 
RĪKO ŠĀDAS APMĀCĪBAS:

 27.07, 29.07, 31.07, 4.08, 6.08, 
12.08 un 25.08, no plkst. 9:00, 

„Liepājas konsultāciju birojā” 
(Bāriņu iela 15, Liepāja)
 „Profesionālā augu 
aizsardzības līdzekļu 

lietotāja apliecības, darbībām 
ar 2. reģistrācijas augu 
aizsardzības līdzekļiem” 

apliecības iegūšanas mācības.
Pieteikties līdz 24.07.2015, lūdzu, iesniegt – 

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

 19. un 25. augustā no plkst. 09:00,
Liepājas konsultāciju birojā” 

(Bāriņu iela 15, Liepāja)
„Pamatapmācības augu 

aizsardzības līdzekļu 
lietošanas operatoriem”.

Līdz 14.08.2015, lūdzu, iesniegt – 
iesniegumu VAAD ar fotogrāfiju (3×4 cm). 
Iesnieguma veidlapu var saņemt Liepājas 
konsultāciju centrā, Bāriņu iela 15, Liepāja, 
pie augkopības konsultantes Vitas Cielavas 
(tel. 26514221; e-pasts: vita.cielava@llkc.lv) 
vai Liepājas KB grāmatvedībā.
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2015. gada  JŪLIJS

Svētku gadatirgus Vērgalē

Zināšanai!
No 1. jūlija Sakas klientu apkalpošanas centrā 

mainās darba laiks! 
Turpmāk tas būs:

 SLUDINĀJUMI

 ATVAĻINĀJUMI

 PATEICĪBA

 Otrais Pāvilostas mūzikas un mākslas festivāls „ZAĻAIS STARS” 
24. un 25. jūlijā Pāvilostā. Jau otro gadu Pāvilostā notiks mūzikas un māk‑
slas festivāls „Zaļais stars”, kura atklāšana ir paredzēta ar īpašu nakts koncertu 
Sakaslejas baznīcas dārzā 24. jūlijā.  Pēc sajūtu pārpilnā nakts koncerta nāka‑
majā dienā, 25. jūlijā, paredzēts grandiozs koncerts Pāvilostas pludmalē, kurā 
uz skatuves kāps pats Uldis Marhilevičs ar saviem draugiem: Anci Krauzi, Ivo 
Fominu, Fēliksu Ķiģeli un citiem Latvijā labi zināmiem izpildītājiem. Papildus 
mūzikas baudīšanai, festivāla apmeklētājiem būs iespēja piedalīties dažādās 
aktivitātēs, tai skaitā, pludmales tenisā, mākslinieku plenērā, smilšu skulptūru 
festivālā, u.c. Vairāk par pasākumu lasiet www.festivalszalaisstars.lv
 Pāvilostas izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) skatāma Ludmilas 

Grīnbergas mākslas darbu izstāde „Pie jūras dzīve mana”.
 Pāvilostas novadpētniecības muzejā skatāma muzeja krājuma izstāde 

„PĀVILOSTA SENDIENĀS”.

 Š. g. 7. augustā Sakas „Pagasta Mājas” pagalmā notiks SAKAS PAGAS
TA SVĒTKI. Plkst. 20:00 Nīcas amatierteātra izrāde „Dancis pa trim” pēc 
R. Blaumaņa lugas motīviem (režisore Daina Kandevica). Pēc izrādes balle ar 
grupu „Piemare”.  Ieeja uz svētkiem bez maksas.

 Esošie, bijušie un topošie Vērgales pagasta Bebes ļaudis! Tuvojas 
18.    jūlijs, kad no tuvākām un tālākām mājām, no tuvākām un tālākām vie‑
tām gan ar kājām, gan ar riteņiem un mašīnām sabrauksim pie Vijas, lai atkal 
satiktos.  Plkst. 14.00 visi kopā ar autobusu pabeigsim iesākto ekskursiju pa 
Vērgales pagastu – paciemosimies Ziemupes rehabilitācijas centrā ,,Dvēseles 
veldzes dārzs’’ pie ļoti darbīgiem cilvēkiem, noliksim ziedus pie jaunā piemiņas 
akmens Ziemupes centrā un paskatīsimies, kas jauns tautas namā, aplūkosim 
diženo liepu un garāko puķu dobi, iegriezīsimies atpūtas vietā ,,Laikas’’, tuvāk 
iepazīsim dzintaru un uzkāpsim Akmensraga bākā. Ap plkst. 19.00 atgriezī‑
simies Bebē, kur mūs ar jaunām dziesmām gaidīs Nora un Ojārs. Līdzi pa‑
ņemsim nelielu cienastiņu kopējam galdam, labu omu un jautru garastāvokli, 
nedaudz lādītei… Rasmas Vērnieces dzejolī ir rindiņas ,,Bebes svētki, Bebes svēt‑
ki – tie ir mīļi man. Te esmu dzimis, dzīvojis, te svētkos jābūt man’’. Mums būs 
prieks Jūs visus atkal redzēt, satikt,  parunāt. Jūs visus mīļi gaidot – Velga un Vija. 
Kādas būs laika prognozes? Tikai tās labākās, kā kārtīgai vasarai piederas.
 Vērgale svētku gaidās! Ar 8. augusta rītu, kad sāksies makšķerēšanas sa‑

censības, Vērgale sāks posties svētkiem ,,Prieks Dzīvot Vērgalē!”, kas noslēgsies 
svētdien, 16. augustā ar mūsu draugu – Rīgas aktieru lielu izrādi ,,Īsa pamācība 
mīlēšanā’’. Svētku noformējumu šogad veidosim ar moto – puķes lido! Kultūras 
namā varēsim redzēt Vērgales pagastu fotogrāfijās no putna lidojuma. Piektdien, 
14. augusta pievakarē notiks skriešanas sacensības, bet sestdiena būs piepildīta ar 
dažādām aktivitātēm. No rīta puses tradicionālais tirgus ar piedevām – bērniem 
vizināšanās ar zirdziņiem un seju apgleznošana, piepūšamās un lielās atrakcijas, 
ūdens bumbas, suņu paraugdemonstrējumi. Būs smaržīgas un garšīgas ēdamlie‑
tas visām gaumēm un muzikāli sveicieni. Pa dienu roku varēs izmēģināt šaut ar 
loku un piedalīties dažādās nopietnās un nenopietnās sportiskās aktivitātēs, bet 
kultūras namā būs koncerts. Zaļumballē, no plkst. 21.30 līdz 03.00, mums spē‑
lēs grupa ,,Sienāži’’ no Ugāles un darbosies izbraukuma bufete vēdera priekam. 
Svētku kulminācija būs svētdien, 16. augustā pa dienu plkst. 14.00, kad Vērgales 
muižas laukumā Dailes teātra, Nacionālā teātra un Vērgales kultūras nama deju 
kolektīvs ,,Vērgalīte’’ izrādīs muzikālu uzvedumu pēc R. Blaumaņa darbu motī‑
viem ,,Īsa pamācība mīlēšanā’’. Lomās – Ivars Kļavinskis, Aija Dzērve, Sarmīte 
Rubule, Evija Skulte, Aīda Ozoliņa, Kristians Kareļins, Voldemārs Šoriņš, Juris 
Kalniņš, Andris Daņiļenko. Izrādes režisors – Juris Kalniņš, horeogrāfe – Terēza 
Jozefa. Uzvedumā skanēs R. Paula dziesmas Valda Zilvera apdarē. Kaut kas var 
mainīties, nākt klāt un iet nost, jo tāda ir dzīve, neko nevar paredzēt, bet sekojiet 
informācijai afišās un Pāvilostas mājas lapā un vietējos laikrakstos. Vērgalnieki ir 
labi cilvēki, tāpēc arī laiks būs jauks. 

Uz tikšanos – Velga
 Š. g. 8. augustā Vērgales pagasta svētku ietvaros Vērgales centra dīķī 

tiek organizētas MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS gan lieliem, gan maziem 
makšķerniekiem.  Sekojiet līdzi afišām. Sīkāka informācija pie Aivara Sprudzā‑
na pa tel. 26393092.

 Š. g. 9. augustā ZIEMUPNIEKU SAIETS un Ziemupes tautas namam, 
Ziemupes bibliotēkai – 85!

Plkst. 12.00 kapu svētki Ziemupes kapos.
No plkst. 13.00 
– Ziemupes tautas nama un Ziemupes piemiņas akmens iesvētīšana.
– Jāņa Bērziņa fotoizstādes ,,Ar putna spārna pieskārienu...” atklāšana 
– Jaukas un jautras dziesmas mums dziedās Viktors Zemgals un Roberts 

Gobziņš.
No plkst. 21.00 dančus spēlēs grupa ,,Piemare” no Pāvilostas. Variet ņemt 

līdzi groziņus.  Satiksimies Ziemupē!
 Ziemupes tautas namā foto izstāde „Ilzes Lāmas neparastais dabas re

dzējums”.

Es raugos tevī kā brīnumā, 
Jo tava dvēsele silta un vienkārša zied. 
Un liekas, ka laiks šajā jaukajā vakarā 
Cauri vasaras ziedošām pļavām iet. 
Es raugos tevī kā brīnumā – 
Cik vienkārši un jauki tavi gadi zied. 
Un ir tik mīļi, ka varam līdzās tiem iet 
Un tavā ziedlapu rasā iemirdzēt. 
                                                                (Ā. Āre)

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

VĒRGALĒ

ZIEMUPĒ

SAKĀ

Antoņinu MIKITINU, Helmutu POTĀPOVU, Baibu BETHERI, 
Igoru GULBI, Anitu JESAJANU, Ingu ĶŪRENU, 

Endiju PADREVICU, Līvu PIRTNIECI, Lindu SILU, 
Mārci FREIDENFELDU, Ilzi MELBERGU, Gitu PĪRAGU!

Pilngadniekus – Elvi FINSTERU un Itiju OZOLIŅU!

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 augusta mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2015. gada 30. jūlijam.
Rakstus var iesūtīt pa e‑pastu info@pavilosta.lv; ienest personīgi Pāvilosts novada domē  
(Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrāfija”. Tirāža – 1200 eksemplāru. 
Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Juristes 
novada iedzīvotājiem 

juridiskās konsultācijas 
sniegs 14. jūlijā

plkst. 11.00 
Vērgales pagasta pārvaldē,

plkst. 12.00 
Pāvilostas novada pašvaldībā.
Vēlama iepriekšēja pieteikšanās.

Uz atvaļinājuma laiku no 
20. jūlija līdz 1. augustam 

 Pāvilostas aptieka  būs slēgta.

Jūlijā
 Vērgales pagasta pārvaldes liet

vede Anita Sprudzāne būs atvaļināju‑
mā no 2. jūlija līdz 15. jūlijam. 
 Pāvilostas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja Santa Ansone būs at‑
vaļinājumā no 8. līdz 10. jūlijam un 
plāno doties atvaļinājumā no 3. līdz 
7. augustam.
 Pāvilostas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētājas vietniece Ilze Janva
re būs atvaļinājumā no 13. jūlija līdz 
26.  jūlijam.
 Sakas bibilotēkas vadītāja Va

lentība Bubena būs atvaļinājumā no 
27. jūlija līdz 7. augustam. Atvaļināju‑
ma laikā bibliotēka apmeklētājiem būs 
pieejama trešdienās no 10.00–12.00.

Augustā
 Kasiere Māra Švītiņa būs atvaļi‑

nājumā no 3. augusta līdz 28. augus
tam.
 Ģimenes ārsta palīgs Gunta 

Kleinšmite būs atvaļinājumā no 
3. augusta līdz 28. augustam. 
 Ģimenes ārsts Juris Kraģis Vēr‑

gales ambulancē nepieņems pacientus 
no 6. augusta sakarā ar atvaļinājumu.
 Kasiere Mudīte Zamarīte 

būs atvaļinājumā no 3. augusta līdz 
28. augus tam. Maksājumus Pāvilostas 
novada pašvaldībā (Dzintaru ielā 73) 
varēs veikt pie pašvaldības galvenās 
grāmatvedes Ingunas.

MŪŽĪBĀ
VALIJA ZAICEVA 

(03.11.1931.–09.06.2015.)

P. 8.00–13.00 un 14.00.–17.00
O. 8.00–13.00 un 14.00.–17.00
T. 8.00–13.00 un 14.00.–17.00
C. 8.00–13.00 un 14.00.–17.00

Zemes lietu speciāliste piekt‑
dienās pieņem Pāvilostas novada 
domē no 8.00 līdz 16.00.

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
jūlijā dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

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

skujkoks) un šķirotu, 3 m garu. Tel. 
28661577.
 Piedāvā zāles pļaušanas 

(trimeris un mulčer traktoriņš) un 
jaunaudžu kopšanas pakalpojumus, 
meža at jaunošanas pakalpojumus. 
Slēdz līgumus ilgtermiņa sadarbībai. 
SIA „Mono MR”, tel. 28661577.

Paldies Pāvilostas novada do‑
mei, domes priekšsēdētājam Uldim 
Kristapsonam, z/s „Kalniņkalni”, 
z/s „Aploki” par bērnu laukuma 
izveidi Vērgalē.

Bērnu vecāki

Sveicam
Dinu LIEĢI un Jāni DONI;

Inesi UPENIECI un Māri LOČMELI;
Lieni DUPATI un Oskaru UGULI

KĀZU DIENĀ!

Pāvilostas pensionāru apvienība 
organizē

 ekskursiju
2015. gada 19. augustā   
izbraukšana plkst. 7.00

Pāvilosta–Pūre–Rīga–Pāvilosta 
Apskates objekti:  Pūres šokolādes muzejs, Nacionālā bibliotēka 

„Gaismas pils”, Latvijas memoriālais ansamblis – Rīgas Brāļu kapi un 
atpūtas centrs „Lido”.

Dalības maksa EUR 5,  
(cenā ietilpst  apskates objektu ieejas maksa un gida pakalpojumi).

Pieteikties līdz 14. augustam
Veltas Citskovskas telefons  63498161, 25436660.

Zvēraudzēta
va A/S Grobiņa 
,,Ceļmalnieki” 
(Vērgales pag.) 
aicina darbā 

strādniekus! Vairāk informācijas 
pie darbu vadītājas pa tel. 26325697 
(Ilga).
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