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Skola 
visskaistākā…
Septembris nav vienkārši mēne

sis, kad sākas rudens, kad novācam 
ražu un visā krāšņumā zied dālijas un 
krizantēmas. Tam varētu būt arī cits 
vārds, skolas mēnesis, mācību gada 
sākuma mēnesis vai tamlīdzīgi.  

Rīti tik klusi un rīti tik tāli, 
Paaudžu paaudzes vieno kā tilts. 
Skola visskaistākā, kalnā tu stāvi, 
Klusi ap tevi šalc ozolu cilts. 

Šīs senās dziesmas vārdi, nesen itin nejauši atrasti, meklējot 
pavisam ko citu, uzjunda patīkamas atmiņas no tāliem un ne tik 
tāliem gadiem. Nezinot, kurai skolai autors veltījis šīs rindas, gri
bas sacīt, ka tās stāsta tieši par mūsu pašu Vērgales pamatskolu. 
Un vēl, atmiņā ataust doma, ka pirms daudziem gadiem, kad arī 
manas skolas gaitas veda uz šo pašu skolu, šo dziesmu dziedājām 
korī. Skolas laika klades un pieraksti jau pazuduši, izbalējuši vai 
iegūluši citos atmiņu plauktos, taču dziesma spilgti iespiedusies 
atmiņā. Bez banalitātes, droši var sacīt, ka pirmā skola vienmēr 
ir īstā, vienīgā un visskaistākā, tāpat kā pirmais skolotājs, kurš 
ikvienā no mums ieliek balstus visai dzīvei un uzbūvē mūs kā 
māju no pašiem pamatiem. Cik gan bieži skolas gados esam 
domājuši, kaut ātrāk beigtos šīs mocības, ko sauc par mācībām 
un par visu labo, kas tajā gūts, tā pa īstam saprotam vien skolas 
izlaidumā. Pirmās skolas dienas rīts, tiešām tik kluss un tāls, ag
rumā vēl mazliet dzestrs ar vēl neizklīdušu rīta miglu un tādu kā 
satraukuma piedevu. Pieļauju, ka šodien mūsu saspringtajā un 
tik steidzīgajā dzīves ritumā tādas izjūtas vairs nav tik populāras. 
Skolas gaiteņi agrāk šķita lieli, plaši, mazliet pat noslēpumaini. 
Bet pēc gadu desmitiem, ierodoties skolā atkal, viss plašums pa
zudis, taču pats svarīgākais ir tomēr saglabājies – māju sajūta un 
pazīstamas un mīļas sejas. Skola laukos krasi atšķiras no mācību 
iestādes pilsētā. Kaut vai tā paša vienkāršā iemesla pēc – skolēnu 
skaita ziņā. Arī Vērgales pamatskola ietilpst kategorijā – mazā 
skola laukos, taču, izdzirdot, ka skolēnu skaits sliecas mazliet 
pāri simtam, prāts kļūst priecīgāks. Nu kaut vai tāpēc, ka daudz
viet situācija ir visai bēdīga un skolēnu mazā skaita dēļ, skolu 
nākas slēgt. Nemaz nav aiz kalniem tie laiki, kad šāds liktenis 
varēja skart arī mūsu pagasta izglītības iestādi. Toreiz arī Vērga
les pamatskola iesaistījās Vislatvijas mazo skolu atbalsta akcijā 
„Skolu vienības uguns”, iespēju robežās paužot savu viedokli par 
mazo skolu slēgšanu. Bet atgriežoties atpakaļ šodien un tagad, 
uzlūkojot Vērgales pamatskolu, sirds ietrīsas patiesā priekā un 
neviltotā lepnumā. Skola, pārcietusi visas vētras, reorganizāci
jas un pārmaiņas, šovasar ieguvusi jaunu veidolu. Pēc vērienīgās 
fasādes rekonstrukcijas tā izskatās kā jauna, kā tikko celta. Un 
gluži kā tērpusies jaunās drānās, tā atkal ikdienu sagaidīs savus 
bērnus – skolēnus. Un atkal ir sācies jauns mācību gads, kas sko
lēniem un skolotājiem ir kā jaunais gads.

Veiksmīgu jauno mācību gadu!
Vita Braže

AR MĪLESTĪBU NO UKRAINAS
Lai gan vasaras mēnešos Pāvilosta ar savu mazpilsētas šarmu vi

lina daudz atpūtnieku, dabas un klusuma mīļotāju, augusta mēneša 
vidū Pāvilostā bija sabraukuši neparasti daudz viesu. Kā vienu no 
iemes liem šādām lielām cilvēku masām droši var minēt 15. augus
tā notikušo Ivana Franko vārdā nosauktā labdarības fonda „Posvit” 
(„Посвит”) Ukrainā un Pāvilostas novada domes pasākumu „Ar 
mīlestību no Ukrainas”.

Šāds pasākums ar ukraiņu mākslinieku un amatnieku piedalīša
nos Pāvilostā notika pirmo reizi, pulcinot interesentus gan no kai
miņu novadiem, gan tālākiem Latvijas nostūriem, kā arī ārzemju 
tūristiem, kuri ierasti Pāvilostā ierodas caurbraucot uz Ventspili vai 
Liepāju, šāds notikums pilsētiņā lika aizkavēties vairākas dienas.

Sestdien laikam lutinot ar spožu sauli un mērenu vēja plūsmu, 
daudzi ukraiņu dienu baudītāju jau pusdienlaikā pulcējās pie kroga 
„Āķagals”, kur kā nelielu ieskaņas koncertu pirms lielā pasākuma va
karā Upesmuižas parka estrādē sniedza ukraiņu tautas mūzikas an
samblis „Ukraiņu raksti” („Украинские визерунки”). Reizē ar ukrai
ņu tautas mūzikas ansambli pie krodziņa savus tradicionālos ukraiņu 
darinājumus iegādāties piedāvāja amatnieki Ļubova Rakeviča un 
Romāns Lučuka. Interese par ukraiņu suvenīriem un amatniecības 
precēm bija ļoti liela, pat liekot ukraiņu amatniekiem uztraukties, vai 
visiem gribētājiem prece pietiks un vai nav par maz paņemts līdzi. 

(Turpinājums 2. lpp.)
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Savukārt ukraiņu viesus ar gardu Latvijas piejūras nacionālo ēdie
nu – zivju zupu – cienāja Pāvilostas pensionāru apvienības dalībnie
ces. Liels paldies viņām par atsaucību un ukraiņu slavēto un īpaši 
gardo zupu!

Kad norima burzma pie kroga „Āķagals”, ukraiņu viesi pārcēlās 
uz Pāvilostas Upesmuižas parka estrādi, kur vakarā bija paredzēts 
lielais koncerts „Ar mīlestību no Ukrainas”. Kamēr ukraiņu dzie
dātāji, dejotāji un tautas mūzikas instrumentu spēlētāji iemēģināja 
estrādes skanējumu, izslavētais ukraiņu pavārs Miroslavs Švaba jau 
vairākas stundas gatavoja ukraiņu nacionālo ēdienu – gaļas/prosas 
putru jeb kazaku kulišu. Jo, lai pagatavotu patiesi gardu kazaku kuli
šu, kāds tas arī bija un tika pasniegts visiem klātesošajiem Upesmui
žas parkā, nepieciešamas vismaz četras stundas darba.

Bet iestājoties jau vēlākai vakarstundai, Upesmuižas parka es
trādē uz koncertu pulcējās daudz interesentu. Koncerts iesākās ar 
Ivana Franko vārdā nosauktā labdarības fonda „Posvit” vadītājas 
Lesjas Ratunskas sveicienu un Pāvilostas novada domes priekšsē
dētāja Ulda Kristapsona uzrunu klātesošajiem, kā arī, skanot Ukrai
nas valsts himnai, Upesmuižas parka mastā tika uzvilkts Ukrainas 
valsts karogs. Labdarības fonda „Posvit” vadītāja Lesja Ratunska 

Pāvilostai dāvāja ukraiņu maizi, kuru 
simboliski uz pusēm sagrieza Pāvilos
tas novada domes priekšsēdētājs un 
Ukrainas vēstnieka Latvijā pirmā sek
retāre Alisa Podoljak, tālāk to dāvājot 
un aicinot nobaudīt visiem koncerta 
apmeklētājiem. Koncerta laikā domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons aici
nāja cilvēkus atsaukties mērķim, kāds 
bija šāda pasākuma rīkošanai, proti, 
ziedot naudu Ukrainas karā cietuša
jiem bērniem un viņu ģimenēm. Līdz 
koncerta izskaņai labdarības kastītes 
bija gandrīz piepildītas. Pāvilostas no
vada domes vārdā sakām lielu paldies 
visiem, kuri atvēra savas sirdis, lai palī
dzētu karā cietušajiem!

Vakara koncertā Upesmuižas parka estrādē uzstājās ukrai

ņu tautas vokāli – horeogrāfiskais ansamblis „Sniegpulkstenī
tis” („Prolisok”) un tautas mūzikas ansamblis „Ukraiņu raksti” 
(„Украинские визерунки”). Mākslinieki izrādīja gan savas tradi
cionālās dejas un mūzikas ritmus, gan dziesmas un mūzikas in
strumentus. Bet visi tie, ku ri nepaspēja iegādāties kādu piemiņas 
velti no Ukrainas pa dienu pie kroga „Āķagals”, varēja to izdarīt 
arī Upesmuižas parkā. Koncerta laikā bija iespēja nobaudīt arī  

vairākas stundas vārīto, ukraiņu nacionālo ēdienu – kazaku kuli
šu. Koncerta apmeklētāji nelaida garām šādu izdevību, izveidojot 

pat garu rindu pie pavāra Miroslava lielā 
putras grāpja.

Pēc koncerta labdarības fonda „Po
svit” vadītāja Lesja Ratunska aicināja 
visus uzkavēties un izdejoties ballē kopā 
ar ukraiņu rokgrupu „MERI”, kas ir po
pulāra Ukrainā un ļoti labi iepatikās arī 
visiem balles apmeklētājiem.

Ar labi padarīta darba sajūtu atva
dījāmies no saviem ukraiņu draugiem, 
ar mērķi arī turpmāk veidot šāda veida 
labdarības koncertus, lai palīdzētu karā 
cietušajiem bērniem un viņu ģimenēm.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: M. Kurčanova

AR MĪLESTĪBU NO UKRAINAS
(Turpinājums no 1. lpp.)

2015. gada 27. augustā Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā notika kārtējā domes sēde



Tajā piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Andris Zaļkalns, Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis Barsu
kovs, Gatis Brēdiķis, Arta Bunka, Vita Cielava, Gints Juriks, pašval
dības darbinieki – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups, 
Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone, Vēr
gales pagasta pārvaldes lietvede Anita Sprudzāne, Pāvilostas nova
da pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova. 
Personīgu apstākļu dēļ sēdē nepiedalījās Pāvilostas novada domes 
deputāti – Ēriks Erleckis, Dace Bērzniece un Pāvilostas novada do
mes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.

Domes darba kārtībā tika izziņots 21 darba kārtības punkts. Citi 
ierosinājumi un priekšlikumi netika saņemti.
 Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas 

parādu mirušām personām.
1. Dzēst Vārds, Uzvārds, mirusi 17.01.2001. nekustamā īpašu

ma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par summu 
236,53 EUR (divi simti trīsdesmit seši eiro un 53 centi), un  nomas 
maksu par summu 7,16 EUR (septiņi eiro un 16 centi).

2. Dzēst Vārds, Uzvārds, mirusi 26.11.2013. nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par kopējo summu 
151,92 EUR (viens simts piecdesmit viens eiro un 92 centi).

3. Dzēst Vārds, Uzvārds, mirusi 05.12.2002. nekustamā īpašu
ma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par summu 
147,67 EUR (viens simts četrdesmit septiņi eiro un 67 centi), un no
mas maksu par summu 17,42 EUR (septiņpadsmit eiro un 42 centi).

4. Dzēst Vārds, Uzvārds, mirusi 30.05.2010. nekustamā īpašu
ma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par summu 

75,71 EUR (septiņdesmit pieci eiro un 71 cents) un  nomas maksu 
par summu 17,42 EUR (septiņpadsmit eiro un 42 centi).

5. Dzēst Vārds, Uzvārds, mirusi 22.09.2012. nekustamā īpašu
ma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par summu 
89,37 EUR (astoņdesmit deviņi eiro un 37 centi), un nomas maksu 
par summu 17,42 EUR (septiņpadsmit eiro un 42 centi).

6. Dzēst Vārds, Uzvārds, mirusi 22.09.2012. nekustamā īpašu
ma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par summu 
125,74 EUR (viens simts divdesmit pieci eiro un 74 centi), un no
mas maksu par summu 17,42 EUR (septiņpadsmit eiro un 42 centi),

7. Dzēst Vārds, Uzvārds, miris 15.06.2007. nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu par iznomāto nekustamo īpašumu adrese, par ko
pējo summu 31,32 EUR (trīsdesmit viens eiro un 32 centi).

8. Dzēst Vārds, Uzvārds, mirusi 29.01.2010. nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par kopējo summu 
7,99 EUR (septiņi eiro un 99 centi).

9. Dzēst Vārds, Uzvārds, mirusi 29.10.2008. nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese, par kopējo summu 
57,94 EUR (piecdesmit septiņi eiro un 94 centi).

10.  Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu parādniekiem, 
kuri iznomāja no pašvaldības zemi – Vārds, Uzvārds par kopējo 
summu 24,71 EUR (divdesmit četri eiro un 71 cents) un Vārds, 
Uzvārds par kopējo summu 35,73 EUR (trīsdesmit pieci eiro un 
73 centi).

11.  Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu parādniekiem, kuru 
uzņēmumi ir likvidēti – z/s nosaukums (likv. 15.01. 2015.) par kopējo 
summu 315,20 EUR (trīs simti piecpadsmit eiro un 20 centi), SIA 

nosaukums (likv. 19.01.2015.) par kopējo summu 107,00 EUR (viens 
simts septiņi eiro un 00 centi), SIA nosaukums (likv. 14.06.2013.) par 
kopējo summu 20,97 EUR (divdesmit eiro un 97 centi), SIA nosau-
kums (likv. 04.11.2014.) par kopējo summu 23,91  EUR (divdesmit 
trīs eiro un 91 cents) un SIA nosaukums (likv. 08.01.2014.) par kopējo 
summu 29,58 EUR (divdesmit deviņi eiro un 58 centi).

12.  Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu parādniekiem, kuri 
pēc tiesas lēmuma ir zaudējuši savus īpašumus un bezstrīda lēmumā  
piedzītais parāds nenosedza visu summu, jo tiek rēķināti procenti 
un arī nekustamā īpašuma nodoklis par neapstrādāto lauksaimniecī
bas zemi – Vārds, Uzvārds, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par 
nekustamo īpašumu adrese par kopējo summu 168,26 EUR (viens 
simts sešdesmit astoņi eiro un 26 centi), Vārds, Uzvārds, nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese par kopējo 
summu 50,10 EUR (piecdesmit eiro un 10 centi), Vārds, Uzvārds, 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese 
par kopējo summu 51,19 EUR (piecdesmit viens eiro un 19 centi), 
Vārds, Uzvārds, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 
īpašumu adrese par kopējo summu 26,27 EUR (divdesmit seši eiro 
un 27 centi), Vārds, Uzvārds, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
par nekustamo īpašumu adrese par kopējo summu 19,06 EUR (de
viņpadsmit eiro un 06 centi) un Vārds, Uzvārds, nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu adrese par kopējo summu 
85,41 EUR (astoņdesmit pieci eiro un 41 cents).

  Piešķīra līdzfinansējumu EJZF izsludinātajā Rīcības 
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam 
projektu konkursā pasākumam „Zvejas ostas un izkrauša

Pāvilostas novada domes 27.08.2015. sēdes protokols Nr. 9
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SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO
Augusta mēnesī piešķirts 11 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 1 perso

nai piešķirts pamatpabalsts, 3 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās ģimenes 
statuss, 2 personām piešķirts vienreizējs pabalsts veselības aprūpei, 1 ģimenei 
piešķirts pabalsts jaundzimušā aprūpei.

Lūgums iedzīvotājiem!
Sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kuriem mājās ir galda spēles „Cirks” 

un „Riču raču”, un pašu vajadzībām vairs netiek izmantotas, lūdzu dāvināt 
bērnu centram „Krams”.

Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode


nas vietas” Pāvilostas ostas pārvaldes izstrādātajam projek
tam „Izkraušanas infrastruktūras uzlabošana zivju izkrau
šanas vietā Pāvilostas ostā”. Pašvaldības līdzfinansējums 

projektam EUR 19400.00 (kopējā projekta summa EUR 194000.00).
  Nolēma atcelt 24.04.2014. Pāvilostas novada domes lēmumu 

par nekustamā īpašuma „Dzenīši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads 
parādu piedziņu bezstrīda kārtībā no īpašnieces Evas Raubiškas, par 
summu 139,97 EUR. Nolēma piedzīt no nekustamā īpašuma „Dze
nīši”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads īpašnieces Evas Raubiškas, 
nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā, piedziņu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 
un nekustamo īpašumu, parāds ir 214,37 EUR.

  Nolēma lūgt Pāvilostas vidusskolas direktorei I. Griškēvičai 
pārskatīt Pāvilostas vidusskolas budžetu un mēģināt rast finanšu lī
dzekļus savā budžetā. Atkārtoti skatīt jautājumu septembra sēdē, ja 
finansējumu neizdodas atrast Pāvilostas vidusskolas budžetā.

  Nolēma izdarīt grozījumus protokolā, samazinot zvejas limi
tu personām, kuras nav sākušas izmantot piešķirto zvejas rīku skaita 
limitu no lēmuma paziņošanas brīža. Zvejas rīku limitus, kas atbrī
vojušies, nolēma sadalīt izlozes kārtībā. 

  Nolēma atsavināt atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu 
„Vasarnieki 17”, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas novads, kas sa
stāv no zemes gabala 0,1811 ha platībā un apstiprināja nekustamā 
īpašuma nosacīto cenu 8 600 EUR (astoņi tūkstoši seši simti eiro). 

  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpa
šuma „Rieģe”, Vērgales pag., Pāvilostas novads zemes vienībai un 
apstiprināja darba uzdevumu.

  Piekrita nekustamā īpašuma „Jorēni”, Vērgales pag., Pāvilostas 
novads sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes 
vienības un atdalītajām  zemes vienībām  piešķirt nosaukumu. At
dalītajai zemes vienībai 2,06 ha platībā noteica nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība. Atdalītajai zemes vienībai 8,5 ha platībā noteica ne
kustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir mežsaimniecība. 

  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašu

mā „Smiltnieki”, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas novads. Apstipri
nāja darba uzdevumu.

  Nolēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajos īpa
šumos „Pinnas”, Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas novads, un „Oškalni”, 
Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas novads. Apstiprināja darba uzdevumu.

  Piešķīra adresi zemes vienībai „Vasarnieki 22”, Ziemupe, Vēr
gales pagasts, Pāvilostas novads, LV3463. Tādu pašu adresi piešķīra 
arī vasaras mājai, kas atrodas uz šī zemes gabala. 

  Uzņēma dzīvokļa rindā vienu personu, kura ar dzīvojamo  
platību nodrošināma  vispārējā kārtībā.

  Piešķīra vienai personai 2 istabu dzīvokli Pāvilostas novadā 
uz 1 gadu. Uzdeva 5 darba dienu  laikā  no  lēmuma  saņemšanas  
dienas  slēgt  īres  līgumu  ar  SIA „Vērgales komunālā  saimniecība”.

  Apstiprināja detālplānojuma projektu nekustamajos īpašu
mos Sēņu iela 5, Sēņu iela 9, Sēņu iela 11, Pāvilosta, Pāvilostas no
vads. Nolēma slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosi
nātāju par detālplānojuma īstenošanu. Uzdeva publicēt paziņojumu 
par detālplānojuma projekta apstiprināšanu laikrakstos „Kursas 
Laiks” un „Latvijas Vēstnesis”, kā arī pašvaldības informatīvajā iz
devumā „Pāvilostas Novada Ziņas” norādot, ka ar detālplānojumu 
var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā un interneta mājas lapā 
www.pavilosta.lv.

  Nolēma pār slēgt 2008. gada 13. augusta sadarbības līgumu 
ar VAS „Ceļu satiksmes direkcija”. Pilnvaroja Pāvilostas novada 
pašvaldības policijas amatpersonas veikt kontroli par noteikumu 
pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjos
lā un pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijās un izskatīt 
administratīvo pārkāpumu lietas sakarā tur konstatētajiem  pārkā
pumiem. Noteica, ka Pāvilostas novada pašvaldības policijas pie
ņemtos lēmumus var apstrīdēt 10 dienu laikā iesniedzot attiecīgu 
iesniegumu augstākai institūcijai – Pāvilostas novada pašvaldības 
policijas priekšniekam. Atzina par spēku zaudējušu Sakas novada 
domes 2008. gada 31. jūlija lēmumu protokola Nr. 10.,7.§ „Par me
hānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu kontroli Balti
jas jūras aizsargjoslā”.

  Apstiprināja komisijas vidi degradējošo, sagruvušo vai cilvē-

ku apdraudošo būvju apsekošanai sastāvu sekojošā sastāvā – domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Vērgales pagasta pārvaldes va
dītājs Jānis Vitrups, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors 
Alfrēds Magone, Pāvilostas novada būvvaldes būvinspektors Gun
tars Ļaudāms, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita Sprudzāne. 
Noteica termiņu būvju apsekošanai – 2015. gadā līdz 7. septem
brim, turpmāk ik gadu līdz 1. martam. Ar šī lēmuma pieņemšanas 
brīdi tiek uzskatīts par spēku zaudējušu 2012. gada 27. septembra 
sēdes lēmums, protokola Nr. 12., 14.§.

  Nolēma no Pāvilostas novada Triju Zvaigžņu ordeņa apbal
vošanai izvirzīt Pāvilostas pilsētas iedzīvotāju un Vērgales pagasta 
muzeja vadītāju.

  Nolēma grozīt „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts bu
džeta mērķdotāciju pašvaldību pirmsskolas izglītības pedagogu 
samaksai (bērnu izglītošanā no piecu gadu vecuma), vispārējās pa
matizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu dar
ba samaksai, interešu izglītības programmu finansēšanai Pāvilostas 
novadā sākot ar 01.09.2009.” un 1.3. punktu izteikt  šādā redakcijā: 
„1.3. Minimālais klases piepildījums ir 5 (pieci) skolēni katrā izglītī-
bas programmā” un atļaut Pāvilostas vidusskolā atvērt 10. klasi ar 
pieciem skolēniem 2015./2016. mācību gadā un to finansēt no valsts 
budžeta iedalītajām mērķdotācijām.

  Nolēma jautājumu par zemes nomas lietošanas tiesību nodo
šanu trešajai personai atlikt izskatīšanu uz septembra sēdi.

  Piešķīra Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kris
tapsonam daļu no ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma no 2015. gada 
10. septembra līdz 2015. gada 18. septembrim (9 kalendārās dienas) 
par 2015. gadu. 

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

Nākamās komiteju sēdes notiks 2015. gada 17. septembrī.
Nākamā domes  sēde plānota 2015. gada 24. septembrī Pāvilostā.

Informāciju apkopoja
Vita Braže un Marita Kurčanova

PAZIŅOJUMS
Pāvilostas novada pašvaldība izsludina 

atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli 
nekustamam īpašumam „Vasarnieki  17”, 

Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes 
gabala 0,1811 ha platībā, 2015. gada 6. oktobrī plkst. 10.00. Izsoles 
sākumcena EUR 8 600, nodrošinājums 860 EUR. Pēc Pāvilostas nova
da teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam, plānotā  (atļautā) izman
tošana zemes gabalam ir savrupmāju apbūves teritorija.

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

Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu 
par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 1 mēneša laikā pēc šī sludinā
juma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, iesniedzot to Pāvil
ostas novada domes privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73.

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

1. „Gustiņi” – Vērgales pagastā, 2.64 ha platībā
2. „Betheri” – Vērgales pagastā, 6.68 ha platībā
3. „Ģirti” – Vērgales pagastā, 45.6 ha platībā
4. „Mazdraugi” – Sakas pagastā, 11.2 ha platībā
5. „Dīņi” – Sakas pagastā, 20.7 ha platībā
6. „Upeslejas” – Sakas pagastā, 4.7 ha platībā
7. „Oškalni” – Sakas pagasts, 1.19 ha platībā
8. Parka iela 21 – Pāvilosta, 1143 m2  platībā
9. „Vikas” – Sakas pagasts, 18.8 ha platībā

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS

PROJEKTA IETVAROS JAUNIEŠI APMEKLĒ 
LATVIJAS OSTAS

Pāvilostas novada pašvaldība, sadarbībā ar jauniešu biedrību „No idejas līdz attīstībai” uzsākusi realizēt Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2015. gadam atklātākā projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodroši
nāšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un 
aktīvu dzīves veidu” atbalstīto Pāvilostas novada pašvaldības izstrādāto projektu „Jauniešu neformālās mācīšanās 
aktivitātes Pāvilostā „Jūras skartie””.  Projekta ietvaros ap 20 jauniešiem  pašreiz apgūst dažādas, ar jūru saistītas 
apmācības: zvejas pamatprasmju apmācībā – spleisēšana, tīklu lāpīšana,  jūras mezglu siešana, jūras signāli un karte, 
jūras sporta veidi un drošība uz jūras.  Projekta ietvaros jaunieši ir apmeklējuši Latvijas jūras piekrastes mazās ostas, 
arī jahtu ostas un  iepazinušies ar  ostas darbību un uzņēmējdarbību  tajās.  Vidzemes piekrastē tika apmeklētas trīs 
ostas: Skultes osta, kas pašreiz no mazajām ostām ir līderos, Salacgrīvas osta  un Kuivižu osta. Salacgrīvā jaunieši 
apmeklēja arī zivju pārstrādes rūpnīcu, kas gan sakarā ar Krievijas krīzi, uz laiku ir slēgta, nēģu tačus, tūrisma 
kompleksu pie jūras SIA „Kapteiņu osta” un Ainažu jūrskolas muzeju.  Jaunieši viesojās arī Salacgrīvas jauniešu centrā 
un bija pieņemšanā pie Salacgrīvas domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga. Otrs pieredzes apmaiņas brauciens bija 

noorganizēts pa Kurzemes mazajām ostām: Enguri, Mērsragu un Roju. Salīdzinoši  ar pā rējām ostām, Engures osta bija 
ar nesakārtotām īpašumtiesībām, kā arī ostā  nenotika uzņēmējdarbība. Blakus ostai aktīvi darbojās zivju pārstrādes 
cehs Unda, kata marānu būves cehs un burāšanas skola bērniem un jauniešiem. Savukārt Mērsraga ostā notika aktīva 
uzņēmējdarbība, kā arī sakārtota un aktīvi darbojoša bija Mērsraga jahtu osta. Rojas ostā bija spilgti  manāmas vēl 
padomju laika godības paliekas, diemžēl osta vairs nedarbojas ar tādu jaudu, kāda tai bija padomju laikos. Daudzas 
ēkas stāv dīkā un nav sakārtotas. Pašā ostā notiek aktīva darbība, šeit bija visvairāk zvejas kuģu no visām apsekotām 
ostām, kā arī  vislielākā jahtu ostā. Augstā līmenī šeit darbojas burāšanas skola, kas ir spējusi piesaistīt projektu 
līdzekļus un uzbūvēt atbilstošas servisa ēkas. Bez minētajām ostām jaunieši apmeklēja zvejnieku  sētas „Dieniņas” 
īpašo izglītojošo zvejniekšovu ar zivju produkcijas degustāciju noslēgumā. Pasākums jauniešiem ļoti patika, jo viņi 
varēja radoši darboties un sacensties savā starpā. Godā tika celtās senās zvejnieku un jūras līča piekrastes tradīcijas, 
vietējais kulinārais mantojums.  Projekta realizācija turpinās arī septembra mēnesī. Jaunieši laipni aicināti uz projekta 
aktivitātēm! 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

Jaunieši Salacgrīvas zivju pārstrādes kompleksā a/s „Brīvais Vilnis” foajē pie dekora ar Latvijas piekrastes 
bākām. 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta 

finansējuma ietvaros.
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„Senās uguns nakts” 
pasākumā iesaistās jaunieši

29. augustā Pāvilostā norisinājās 
Senās uguns nakts. Visas dienas ga
rumā pilsētā norisinājās dažādi pa
sākumi un aktivitātes, kuru organi
zēšanā un veicināšanā piedalījās arī 
Pāvilostas novada jaunieši.

Sakas upes regates „Pāvil ostas 
asaka” vienā no kontrolpunktiem, 
jaunieši sagaidīja laivo tājus un aici
nāja visus iesaistīties jautrā dejā un 
izkustināt laivošanas laikā sasprin
gušos muskuļus.  

Vēlāk pie TIC norisinājās radošās 
darbnīcas, kur vienā no darbnīcām 
darbojās jaunieši un svētku viesiem 
mācīja siet plakano, mīlestības un 
dažādus citus laivošanas mezglus, 
kā arī rādīja paraugdemonstrējumu tīklu lāpīšanā un špleisēšanā.

Pāvilostas novada jaunieši 
gatavojas braucienam 

uz Turciju
Jau septembra sākumā seši Pāvilostas novada jaunieši dosies 

Jauniešu pieredzes apmaiņas braucienā uz Turciju, kur programmas 
ERASMUS + ietvaros norisināsies projekts „A Breath in Kiyikōy”, 
projekta tēma – vides sakopšana, zaļā domāšana utt. Projektā pieda
lās 5 valstis – Latvija, Turcija, Polija, Maķedonija un Rumānija, no 
katras valsts projektā piedalās seši jaunieši + jauniešu līderis. 

Šobrīd jaunieši aktīvi gatavojas dalībai projektā – notiek 
intensīvas diskusijas par vides sakopšanas, par vides stāvokli Latvijā, 
par klimata izmaiņām pēdējos gados, par statistikas rādītājiem, par 
atbildīgajām institūcijām u.c. 

Projekta laikā paredzētajam Latvijas nacionālajam vakaram, 
jaunieši gatavo deju, uzsverot to, ka tautastērps un tautas deja ir 
iespēja visprecīzāk atainot latvieti un Latviju. 

Atlikušajā nedēļā jauniešiem vēl jāpagūst noorganizēt kulinārijas 
meistarklase, kuras laikā jaunieši mācīsies gatavot latviešu 
tradicionālos ēdienus, ar kuriem cienās citus projekta dalībniekus. 
Vēl jāizgatavo un jānoformē dāvaniņas citu valstu dalībniekiem – 
jaunieši paši izgatavos rokassprādzes Latvijas karoga krāsās, kuras 
kalpos kā atpazīšanās zīme ikvienam projekta dalībniekiem.

Sintija Spriņģe

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

Šis raksts ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 
Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība 

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

Pāvilostas pensionāri jau atkal dodas ekskursijā!
Ne spoža saule, ne augstie plus grādi nebija par 

šķērsli, lai Pāvilostas pensionāri redzētu, izstaigātu 
un ar liftiem izbraukātu vareno Gaismas pili Rīgā. 

Par interesantu un gardu apskates objektu tika 
atzīts arī Pūres šokolādes muzejs. Pēc gides stāstīju
ma un īsfilmas noskatīšanās guvām redzējumu, kā 
pašos pirmsākumos no kafijas pupiņu iegūšanas un 
pārstrādes esam tikuši pie gardās šokolādes un Pūres 
saldumiem. Katrs personīgi apguvām Pūres saldumu 
izgatavošanas precesu un degustāciju.

Paldies! Pensionāru vārdā un jau 19. ekskursijas 
organizētājai Veltai, domei par autobusu un šoferī
tim!

Lūcija Matroze

29. augustā Vērgales bērnudārzā „Kastanītis” notika tradicio
nālais jaunā mācību gada ieskandināšanas pasākums „Paliec svei
ka, Vasariņa!” Uz šo pasākumu pulcējās bērni un viņu vecāki, lai 
atvadītos no aizejošās Vasariņas (Velgas Freimanes), kura visiem 
izrādīja savu jauno tērpu un nolasīja savu sacerēto dzejoli. 

Vērgales pagasta pārvaldes pārstāvji sveica visus tos 6 bērnus 
un viņu vecākus, kuri dzimuši un reģistrēti Vērgales pagastā lai
ka periodā no pagājušā gada augusta līdz šī gada augustam. Bet 
„Kastanīši” savā pulkā uzņēma 13 jaunos kastaņbērnus, dāvinot 
viņiem bērnudārza „Kastanītis” piespraudi. Vērgales bērnudārzs 
ir viens no retajiem, kuru bērni var apmeklēt no 1 gada vecuma. 

Šogad izglītības iestādi apmeklēs pavisam 56 audzēkņi. Savu pirmo 
izglītības iestādi ar priekšnesumiem bija ieradušies sveikt bijušie 
audzēkņi no Vērgales pamatskolas folkloras kopas „Čabraki” kopā 
ar skolotāju Maritu Kalēju. 

Vecākiem bija iespēja iepazīties ar sava bērna grupiņas telpām 
un tikties ar bērnudārza personālu. Bet tikmēr bērni piedalījās 
dažādās aktivitātēs – tapa krāsaini zīmējumi uz asfalta, tika pūsti 
ziepju burbuļi, no ziediem zālienā tika izveidota krāšņa kompozī
cija – Saulīte, bet rotaļās visus iesaistīja folkloras kopa „Čabraki”. 

Vita Braže

Paliec sveika, Vasariņa!

Veiksmīgu jauno mācību gadu!
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Skolēnu transporta grafiks 2015./2016. mācību gadam
SAĻIENA UPSĒDE JŪRKALNE RĪVAS

7:40  8.10  7:40  7.20 

15.30  15.30  15.30   16.00   

Egons 
STANKEVIČS

2601770 Ilmārs 
BALTAISKALNS

29213172 Dainis 
VINKLERS

29334016 Ilmārs 
BALTAISKALNS

29213172

Uz Lažas speciālo skolu:     Pirmdienās no Pāvilostas  7.00 
Piektdienās no skolas 16.10
Šoferis Egons STANKĒVIČS (tel. 26017707) 

PAZIŅOJUMS 
 PAR DETĀLPLĀNOJUMU

Pāvilostas novada domes 2015. gada 27. augusta sēdē tika 
pieņemts lēmums /prot. nr. 9., 14.§/ par detālplānojuma 
apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Sēņu ielā 5, Sēņu 
ielā 9 un Sēņu ielā 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Ar ap
stiprināto detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada 
pašvaldībā, pašvaldības darba laikā un interneta mājas lapā 

www.pavilosta.lv. 
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Pāvilostnieki  koncertē  Vācijā!
Pagājušā gada jūnija mēneša beigās Pāvilostas novada sieviešu koris un vidējās paaudzes 

deju kolektīvs viesojās Valmieras pusē uz ikgadējo Burtnieku novada pašdarbnieku saietu Ēveles 
pagastā. Tas bija sākuma punkts jaukai kora un dejotāju sadarbībai, kā arī tieši šajā reizē nāca 
ierosinājums, ka šādā pat sastāvā varētu koncertēt arī ārpus Latvijas robežām. 

Tā kā kora dalībniecei Sandrai Lieljuksei bija izveidojusies laba sadarbība ar bijušo Liepājas 
rajona Kultūras nodaļas vadītāju Ilgu Skābardi, ilgu gadu garumā vedot koru un dejotāju grupas 
uz Vāciju un citām ārvalstīm, arī šoreiz lūdzām Sandrai uzrunāt Ilgu, lai noorganizētu korim un 
vidējās paaudzes deju kolektīvam braucienu uz Vāciju. Liels atbalsts, lai šāds kolektīvais brauciens 
varētu notikt, bija arī Pāvilostas novada domei, kas piešķīra finansējumu ceļa izdevumiem.

Un tā ceturtdienā, 6. augustā agri no rīta ar Pāvilostas uzņēmuma „Veronika L” šoferīšu gādību 
devāmies garajā ceļā uz Vāciju. 

Pirmā pieturas vieta vēlā piektdienas vakarstundā – Minstere, kas Latvijā atpazīstama ar dau
dzajiem latviešu studentiem, kuri studē un nereti paliek uz dzīvi šajā skaistajā Vācijas pilsētā. 
Minsteres Svētās Marijas baznīcā Pāvilostas novada sieviešu koris, izvēloties baznīcai atbilstošu 
repertuāru, sniedza savu pirmo koncertu. Lai šāds kora dziedājums baznīcā varētu notikt, liels 
paldies jāsaka Ilgai Skābardei un Volfgangam Kabiršam. Baznīcas draudze un mācītājs no sirds  
priecājās un pateicās korim par sestdienas mises skaisto papildinājumu ar savu dziedājumu. 
Pēc baznīcas apmeklējuma kora dalībnieces un dejotāji Ilgas un Volfganga vadībā devās nelielā 
ekskursijā pa Minsteres vecpilsētu. 

Bet agrā svētdienas rītā Pāvilostas novada sieviešu korim bija paredzēts piedalīties svētdienas 
dievkalpojumā Minsteres Apostela baznīcā, kurai ir vairāk kā 700 gadu gara vēsture, un šī baznīca 
ir viena no retajām, kurā kalpo mācītājs – sieviete. Arī šajā baznīcā draudze bija patīkami pārsteigta par 
kora skanīgo un jauko dziedājumu, veltot ilgus aplausus mūsu koristēm.

Paviesojušies Minsterē, tālāk devāmies uz vidējās paaudzes deju kolektīva „Vērgalīte” tik ļoti 
izdaudzināto Mozeles upes ieleju, kur viņi pabija jūlija sākumā, piedaloties 62. starptautiskajā vīna un 
folkloras festivālā Krovā.

Arī mūsu nākamā pieturvieta bija pilsētiņa Krova pie Mozeles upes pašos Vācijas rietumos, tikai 
60 km no Luksemburgas robežas. Tuvojoties Mozeles upes ielejai, sajūsma par skatiem aiz au
tobusa logiem nebeidza rimties. Kalnainais apvidus gluži kā skaistā brāļu Andersenu pasakā 
pārsteidza ar vīnogulāju laukiem, kuri stiepās daudzus metrus augšup kalnā, un romantiskām 
mājiņām kalna pakājē, bet tam visam skaistumama pa vidu – līkumaini burvīgā Mozeles 
upe. Fantastisks skats, kas lika elpai aizrauties! Mozeles  vīndarus un vīnogu audzētājus varēja 
vien apbrīnot, kur vien skaties – aug vīnogas. Pat šaurākā klints krauja apstādīta ar vīnogām. 
No braucējiem autobusā ik pa brīdim atskanēja jautājums – kā viņi tur tiek augšā, kā tās 
vīnogas var augt akmenī, kurš var tās vīnogas tur nolasīt? Un daudz citu, mums interesējošu 
jautājumu, kurus mums – līdzenumā augušiem, strādājošiem un pieradušiem latviešiem ne
saprast!

Sajūsmināti par skaistajiem Mozeles upes ielejas skatiem, svētdienas pēcpusdienā 
ieradāmies vienā no Mozeles   pilsētiņām – Krovā. Tur mūs sagaidīja Ilgas draugs Uve 
Mentges, kurš korim un dejotājiem bija noorganizējis divus koncertiņus Krovas pilsētas ielu 
svētkos. Dodoties cauri Krovas pilsētiņai pa augšup un lejup vedošajām ieliņām uz koncertu 
norises vietu, vietējo kroviešu skatieni un sajūsma par sieviešu kora un dejotāju tērpiem bija 
ļoti manāma. Daudzi jautāja, no kurienes esam, un vēlējās ar skaistajām dāmām un brašajiem 
dejotāju vīriem nofotografēties. Vietējie krovieši un  svētku viesi kora dziedājumu un dejotāju 
sniegumu uztvēra ar sajūsmu, aplaudējot un lūdzot koncertu turpināt. Tā arī darījām! Par 
prieku klātesošajiem izdejojām un nodziedājām vēl pāris tradicionālās latviešu dziesmas. 
Dienās, kad viesojāmies Krovā, beidzot varējām atcerēties, kas ir īsta vasara, jo termometra 
rādītājs bija pakāpies līdz pat visiem 40 grādiem pēc celsija. Vien mazu veldzi radām, malko
jot kroviešu vīndarītāju dāvātos vīnus un ūdeņus. Pēc nelielas atelpas steidzāmies uz Krovas 
pilsētiņas citu ielu svētku laukumu, kur vēlreiz sniedzām koncertu. Bet vakarpusē patīkami 
noguruši un emociju piepildīti devāmies uz naktsmītni Enkirhā, kur mazliet atpūtušies 
nolēmām doties pastaigā gar nakstīgo Mozeles upi un šaurajām Enkirhas ieliņām. Pilsētas 
skaistas kā dienā, tā arī naktī!

Nākamās dienas rīts uzausa ar patīkamas veldzes sajūtu, jo naktī pēc piecu nedēļu sausuma perioda 
Enkirhā beidzot bija nolijis lietus. Kā paši smējām – atvedām no Latvijas suvenīru lietus izskatā, par ko 
vietējie bija ļoti priecīgi. Dienas pirmo daļu ieplānojām kā ekskursiju pa Mozeles upes pieguļošajām 
pilsētiņām. Bet pēcpusdienā jau posāmies uz Krovas pilsētas veco ļaužu pansionātu, kur mums bija 
paredzēts vēl viens koncerts. Arī šeit vecie ļaudis mūs uzņēma ar sajūsmu. Lai gan smagā gadu nasta jau 
uz pleciem, tomēr šķita, ka tūlīt, tūlīt visi pielēks kājās un dejos līdzi. Ar prieku un asarām acīs sirm
galvji kustējās deju un dziesmu ritmos, un ar lielu pateicības sajūtu aplaudēja. Pēc koncerta pansionātā 
vakarpusē devāmies pie īstena vietējā vīndara Friča Bēta, kurš vīna laukus mantojis no saviem senčiem, 
un daži ir turpat 100 gadu seni. Fricis visu mūžu Krovā audzējis vīnogas un nodarbojies tikai ar vīna 
darināšanu. Jāsaka, ka vīni tiešām bija izcili! Bija jūtams saimnieka ieguldītais skurpulozais, smagais, 
bet ar lielu mīlestību darītais darbs.

Līdz ar viesošanos Krovas pansionātā, beidzās kora un dejotāju nelielā koncertturneja pa Krovas 
pilsētiņu un Vāciju. Bija laiks posties garajam mājupceļam. Bet vēl ilgi garajās ceļa stundās autobusā 
atcerējāmies spilgtākos brīžus no šī brauciena. Gala secinājums viens – mēs varam un gribam šādā 
sadarbībā korim ar dejotājiem priecēt cilvēkus ne tikai Vācijā, bet arī citviet pasaulē, kur vien mūs 
aicinās un gaidīs!

Lielu paldies Pāvilostas novada sieviešu kora un vidējās paaudzes deju kolektīva vārdā par šādu 
iespēju pirmām kārtām sakām Ilgai Skābardei, kura dažādās situācijās vienmēr bija atsaucīga, izpalīdzīga 
un zinoša, kā arī jaukajiem un izpalīdzīgajiem šoferīšiem, Sandrai Lieljuksei par izcili noorganizēto 
braucienu, mūsu sponsoriem  – viesu mājai un lauku maizes ceptuvei „Ievlejas” par gardo ceļa mai
zi un mājražotāja, zemnieku saimniecības „Kalniņkalni” veikalam „Ganību māja” par desiņām un 
pīrāgiem, paldies arī Pāvilostas novada domei par finansiālo atbalstu, Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
vadītājai Silvai Vārsbergai par līdzijušanu un mājās gaidīšanu un liels paldies kolektīvu vadītājiem – Lie
nei Brečai, Daigai Cābelei un Eināram Vārsbergam par ieguldīto smago darbu, lai mēs ar godu varētu 
pārstāvēt Pāvilostas novadu Vācijā!

 Marita Kurčanova,  sabiedrisko attiecību speciāliste un deju kolektīva dalībniece
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           ĒRĢEĻU STABULES
                              ZEM PIRKSTIEM

Ar tautasdejām sveic Pāvilostu vārda dienā!

Senās uguns nakts 
                      aizvadīta

Šī gada 29. augustā Pāvilostā notika tū
risma sezonas noslēguma pasākums „Se
nās uguns nakts”. Šogad pasākums notika 
17 reizi. Rosība pilsētā sākās jau no rīta, 
kad Pāvilostas tenisa laukumā norisinājās 
tenisa turnīrs.

Pulksten 11.00 lielākas un mazākas gru
piņas pulcējās pie tūrisma informācijas 
centra. Šogad pirmo reizi pasākuma prog
ramma tika papildināta ar laivu braucie
nu  – Sakas upes regati „Pāvilostas asaka”. 
Pasākuma iniciators un nosaukuma autors 
ir Andris Zaļkalns. Laivotāji ar kopīgu 
autobusu devās uz maizes ceptuvi „Ievle
jās”. Kopumā laivošanas pasākumā pieda
lījās 11  komandas ar 67 dalībniekiem un 
19 laivām. „Ievlejās” laivotāji apskatīja mai
zes ceptuvi, nobaudīja ceļa maizi, saņēma 
norādījumus par kārtības noteikumiem uz 
upes no „Ūdens patruļas” un sēdās laivās, 
lai dotos kopējā piedzīvojumā. Vēl tikai 
bija jāsagaida signālraķete, par kuru parū
pējās „Ievleju” saimnieks, un piedzīvojums 
varēja sākties. Laivotāji bija piedomājuši 
gan pie komandu noformējuma, gan no
saukuma – šajā laivu braucienā devās šādas 
komandas: Kuršu vikingi jeb Uguns punkts, 
Neizlēmīgie susuri, Domes asakas, Vecie 
ērmi, Liepājas vēji, Laimīgā piranja, Mums 
šodien plosts, Viļņu ielas mafija, Quattro, 
Saulīte un Ūdens patruļa. Laivu braucienu 
jautrāku padarīja 5 kontrolpunkti, kuros 
laivotājiem bija gan jāizpilda uzdevumi, 
jādejo laivās, jādzied,  jāizpilda fiziskas ak
tivitātes un pat jāmeklē Pāvilostas dārgu
mi. Noslēgumā laivotāji upes krastā mie

lojās ar kūpinātām zivīm un dalījās ar, pa 
ceļam gūtajiem, iespaidiem. 

Pulksten 16.00 pie Tūrisma informāci
jas centra notika radošās darbnīcas, kurās 
varēja zīmēt uz asfalta, darināt vēja zvanus, 
astoņkājus, krāsot zīmējumus, laternas 
un gliemežvākus, darināt papīra kuģīšus, 
rakstīt izmantojot Morzes kodu, staigāt pa 
koka klučiem vai ar koka ķekatām, apstrā
dāt dzintaru, siet mezglus, kā arī baudīt 
dažādus  gardumus un lašu zupu, par kuru 
parūpējās Pāvilostas aktīvās un atsaucīgās 
pensionāres. Paldies zivju veikalam „Kaija” 
par atbalstu zivju zupas tapšanā. 

Pulksten 16.30 visus iepriecināja 
kapelas „Suitu muzikanti” koncerts. 
Vakarpusē pludmalē pie muzeja pa
sākuma apmeklētāji pulcējās uz LTV 
akadēmiskās mūzikas konkursa „Ra
dīti mūzikai” uzvarētāja Mika Akota 
koncertu un muzikālo uguns šovu 
„Fire Spirit”.  Pēc šova pasākuma ap
meklētāji devās pie Tūrisma informā
cijas centra, kur ar nelielu nokavēša
nos varēja noskatīties režisores Ināras 
Kolmanes dokumentālo filmu „Ručs 
un Norie”.

Pasākums noslēdzās ar zaļumbal
li Upesmuižas estrādē. Tas reizē bija 
arī  muzikantu saiets, kurā piedalījās 
tuvējās apkārtnes grupas – „Piemare”, 
„Liedags”, „Vērgales muzikanti” un 
„Kas”. 

Paldies visiem par atsaucību pa
sākuma organizēšanā un tapšanā! Uz 
tikšanos nākamajā gadā!

Pāvilostas novada TIC vadītāja 
Mairita Tumpele
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8. augustā, Vērgales svētku ietvaros, notika makšķerēšanas sacensības 
jauniešiem un pieaugušajiem. 

Jauniešu grupā 1. vieta Edgaram KRAVECAM, 0,875 kg, 2. vieta Jānis 
BUNKA, 0,775 kg, 3. vieta Emīlam SĪPOLAM, 0,730 kg. Bet lielākā zivs, brek
sis, 0,096 kg tika Valteram DĒVICAM. 

Pieaugušo grupā 1. vieta Pēterim SVARAM, 6,990 kg, 2.  vieta Aldim 
JUSKEVIČAM un 3. vieta Mārim ANSONAM, 2,683 kg. Viņš arī lielākās zivs 
ieguvējs – breksis 0,532 kg! 

Vērgales svētki turpinājās 14. augustā, kad tika izrotātas ne tikai ēkas un 
pagalmi, bet arī Vērgales centra apkārtne. Rotājumi un ziedu kompozīcijas 
izcēlās ar izdomu un gaumi, jo šī gada moto bija „Puķes lido!”. Pirmās „lidojošās 
puķes” bija ieraugāmas pie Vērgales zīmes Liepājas–Ventspils šosejas malā un 
pie Vērgales lielā akmens. Par oriģinālām   kompozīcijām bija parūpējušies 
„Alfu” mājas iedzīvotāji, „Videnieku” saimnieki, Vērgales bērnudārza kolektīvs, 
Vērgales muzejs, Mākslas skola, Vērgales komunālā saimniecība, Vērgales 
bibliotēka, Vērgales pasts, Vērgales pamatskola un „Muižkalniņu” un „TOP” 
veikali. Pagasta centru šogad dekorēja vietējā māksliniece Katrīna Pomerance 
kopā ar Ingu un Ilzi. Katrīnas agrāk gleznotā glezna „Puķes lido” īpaši sasaucās 
ar centra noformējumu. 

Savukārt šīs pašas dienas vakarā lieli un mazi, sportiski noskaņoti, pulcējās 
pie Vērgales sporta nama, lai piedalītos skriešanas sacensībās „Vērgales apļi”. 
Jāpiebilst, ka vieni no aktīvākajiem dalībniekiem bija paši jaunākie, kuri 
startēja komandā „Rūķi”. Netrūka arī līdzjutēju atbalsts un uzmundrinājums 
no skatītāju puses. Jaunāko dalībnieku grupā ātrākais bija Aksels Semen
kovs, bet vecākajā grupā nepārspēts palika Kalvis Alseika. Bet pēc sportiskām 
aktivitātēm pašā vakarā pie Vērgales pamatskolas bija iespēja noklausīties 
lielisko E. Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas Bigbenda koncertu. Jaukais 
vasaras vakars jau pats par sevi radīja īpašu noskaņu mūzikas baudīšanai, bet 
to lieliski papildināja atraktīvā mūziķu uzstāšanās. Koncertu varēja baudīt līdz 
iestājās tumsa un spēlēts tika, līdz kamēr varēja saskatīt notis. 

Taču 15. augusta pašā rīta agrumā Vērgales centrā jau valdīja zināma 
rosība, jo svētki turpinājās un šoreiz ar tirgus labumiem no dažnedažādiem 
tirgotājiem. Pircēju vajadzībām tika piedāvātas grāmatas, stādi, truši, apavi, 
drēbes, preces dārza darbiem, uz vietas tika kūpinātas zivis un ceptas kartupeļu 
pankūkas. Par fona mūziku svētkos rūpējās Māris no deju kolektīva „Vērgalīte”, 
bet, lai iepirkšanās būtu jautrāka un raitāka, pie „Muižkalniņu” veikala 
muzicēja Lieģu kultūras nama lauku kapela. Bet centra zālienā paši mazākie 
svētku dalībnieki varēja izklaidēties pēc sirds patikas, jo darbojās piepūšamā 
atrakcija „Kuģis”, „Sporta svētku darbnīcas”, sejas apgleznošana u.c. Savukārt 

tie bērni, kuri vēlējās jāt mazo zirdziņu mugurā, 
devās uz muižas parku, kur notika bērnu 
vizināšana. Paldies Erlecku ģimenei par radīto 
prieku bērniem! Bet centrā pie strūklakas no
tika fotografēšanās atrakcija „Pašbilde rāmī”. 
Pēc dažādām aktivitātēm sekoja pusdienlaiks un 
neliela atpūta tiem, kuri vēlējās nobaudīt gardas 
pusdienas muižas ēstuvē. Vērgales svētku ietva
ros centrā notika arī izglītojošas aktivitātes gan 
pieaugušajiem, gan bērniem. Šoreiz skaidroju
mu par drošu vasaru lieliem un maziem sniedza 
Valsts policijas pārstāvji un policijas tēli Runcis 
Rūdis un Bebrs Bruno. Par pareizi atminētu 
krustvārdu mīklu vai zīmējumu ar dotās 
situācijas izskaidrojumu dalībnieki saņēma 
noderīgas balvas. Sporta aktivitāšu cienītājiem 
tika piedāvāta šaušana ar loku, kas izpelnījās 
lielu interesi, kur daudzi iemēģināja savu roku. 
Bet centra dīķī varēja piedalīties atrakcijās ar 
ūdensbumbām, bet uz skolas sporta laukuma 
jaunieši sacentās strītbolā. Strītbola sacensībās 
piedalījās kopā piecas komandas. „Jauniešu” 
grupā bija pieteikusies tikai viena komanda „Huligāni” no 
Vērgales, bet lai iegūtu spēļu praksi viņi aizvadīja visas spēles 
„Pieaugušo” grupā. „Pieaugušo” grupā piedalījās četras koman
das un sīvās cīņās tika noskaidroti uzvarētāji. Pirmā vietā 
komanda „Augonis” (Kapsēde), otrā vietā Pāvilosta, bet trešā 

vietā vietējie vērgalnieki no komandas „Vienalga”.
Karstās saules nenogurdināti, daudzi izman

toja iespēju kopā ar dziesminieci Austru Pumpuri 
un viņas bērniem izdziedāt sirdij tuvas un mīļas 
dziesmas zem skolas ozola. Un zīmīgi, ka tieši 
kā pirmo dziesmu māksliniece izvēlējās „Zem 
ozola kuplajiem zariem”, sakot, ka pirmo reizi 
mūžā viņai ir šāda lieliska iespēja, dziedāt zem 
ozola kuplajiem zariem. Bet otrās svētku dienas 
novakarē varēja izdejoties zaļumballē kopā ar 
grupu „Sienāži” no Ugāles. 

Svētku kulminācijā, 16. augustā, laukumā 
pie Vērgales pamatskolas notika sakoptāko sētu 
īpašnieku godināšana un iespēja vaigu vaigā tikties ar mīļiem un 
pazīstamiem Rīgas teātru aktieriem muzikālajā uzvedumā pēc 
R. Blaumaņa darbu motīviem, ar Vērgales kultūras nama deju 
kolektīva „Vērgalīte” dejotāju piedalīšanos. Vērgales kultūras 
nama vadītāja Velga saka paldies visiem, kas kaut ko darīja, 
ieguldīja, dāvināja, kuplināja, novērtēja un apmeklēja Vērgales 
svētkus „Prieks dzīvot Vērgalē!”. Īpašs paldies Annai Pabērzai, 
Inesei Vītolai, Inesei Renķei un Žaļimas ģimenei par mīlestību 
pret ziediem un dāsnumu.

Vita Braže 
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Piedalīsimies 
Kurzemes novada 

Dzejas dienās Saldū
Klāt septembris un kā ik gadu septembra mēnesī svinam 

Dzejas dienas. Pāvilostas novadā šie talantīgie cilvēki ir diez
gan daudz, bet skaitīt nav nozīmes, jo cits savu talantu pub
liski neatklāj. Pāvilostas bibliotēkas darbinieces reizi gadā 
novada dzejniekus aicina kopā, lai atkal satiktos un padalītos ar 
jaunākajām dzejas rindām.

Šogad nolēmām, 12. septembrī Pāvilostas novada dzejas 
rakstītājus aizvest uz Saldu, kur notiks XVII Kurzemes novada 
dzejas dienas ar plašu programmu visas dienas garumā.

Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēkas darbinieces sveic 
visus Pāvilostas novada dzejas rakstītājus ar vērgal nieces 
Rasmas Vērnieces dzejas rindām:

Vai jūti, kā smaržo rozes zieds,
Rasas pērlītēm pārklāts?
Vai zini, ka gribam tev pretī iet
Ar dzeltenu rozi rokā?
Ar dzeltenu rozi kā sauli
Pelēkā rudens rītā,
Lai gaisma ved dzīvei cauri,
Kaut dubļainus ceļus brienot.

Bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola

„Vērgalīte” piedalās 
starptautiskā 

konferencē
22. jūlijā Vērgales pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Vērgalīte” piedalījās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas 
starptautiskajā konferencē, kur Wesly Camp, kas atrodas Vēr
gales pagastā, demonstrēja dažādu novadu tautastērpus, no
dejoja vadītājas Kristīnes Jaunbrūnas deju „Apaļā polka”, kā 
arī kopā ar konferences dalībniekiem izdejoja „Līgo dančus”. 

No konferences dalībniekiem „Vērgalītes” dejotāji atzinīgus 
vārdus un komplimentus par tautastērpiem. Pēc tautastērpu 
parādes un dejām daudzi vēlējās tuvāk apskatīt tērpus un vēl
reiz dzirdēt, kuru novadu katrs pārstāv. Par tērpiem sīkāk pa
stāstīja arī Liepājas muzeja Kurzemes tautastērpu informācijas 
centra vadītāja Lia Mona Ģībiete, bet par Vērgales pagastu 
stāstīja Vērgales muzeja vadītāja Mirdza Sīpola.

Lielas ovācijas izpelnījās mācītājs Jānis Grunte, kurš bija 
tērpies Liepupes tautastērpā. Kā viņš pats atzina, tautastērpu 
vilcis pirmo reizi un esot liela vēlme iet stalti. Savukārt Asītes 
tautastērpu uzvilka draudzes locekle Ināra Avotiņa. 

Ieva Skābarde

2015. gada 1. augustā notika tūrisma por
tāla   www.atputasbazes.lv rīkotais  tūrisma 
rallijs  „Lejaskurzemes tūre tautiskā stilā”. 
Pāvilostas novads rallijā piedalījās ar četriem 

kontrolpunktiem: Pāvilostas novadpētniecī
bas muzeju un laivu māju, ostu un moliem, 
Akmeņraga bāku un Vērgales muižas kom
pleksu. 

Sākums rallijam bija Alsungā, 
noslēgums  – Liepājā. Dienas garu
mā dalībnieki pabija ne tikai Pāvil
ostā, bet apmeklēja arī citas Kurze
mes mazpilsētiņas: Grobiņu, Bārtu, 
Priekuli, Durbi un Aizputi. 

Godājot Kurzemi, šajā tūrisma 
rallijā dalībnieki  gan iekšējā izjūtā, 
gan ārējā veidolā bija tautiski. Prie

cājās par uzvilktajiem īstiem tautas tērpiem. 
Arī automašīnu rotāšanā šoreiz bija izmanto
ti ozolu zari, savas valsts karodziņš  un simts 
citu interesantu lietu. 

Šis tūrisma rallijs radīja vēl nebijušu drau
dzību un vienotību savas zemes izjūtā. Vienā 
no 4 kontrolpunktiem ostā pie moliem pabi
ja 133 no 140 dalībnieku komandām. Novad
pētniecības muzejā, lai nopelnītu punktus 
komandas sēja mezglus, pie moliem rādīja 
savus spēkus un meistarību zābaka mešanā, 
fotografējās, pie Akmeņraga bākas un Vēr
gales muižas kompleksā atbildēja uz inte

resantiem jautājumiem. Paldies visiem, kas 
palīdzēja un strādāja, lai citiem šis pasākums 
būtu izdevies! Paldies – Irinai Kurčanovai,   
Griškēviču ģimenei, Anetei Blaževičai un 
Artim Raibertam, Andrai Lankai un Annai 
Šēnai, Tatjanai Vešņakovai, Lienei Zaļkalnei 
un Oskaram Glezeram, Mirdzai Sīpolai un 
Daigai Enkuzenai, Uldim Kristapsonam, 
Samantai Šēlei, pašvaldības labiekārtošanas 
strādniekiem Kasparam   Šķilam un Rinal
dam Stirnam.

Pāvilostas novada TIC vadītāja
Mairita Tumpele
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Tūrisma rallijs arī Pāvilostas novadā!

Pāvilostas bibliotēkā
30. septembrī plkst. 10.00 

notiks 

DZEJAS DIENAS RĪTS 
BĒRNIEM UN SKOLĒNIEM.

Dzejas dienu ietvaros 

būs tikšanās ar 

dzejnieci  Maiju Laukmani.
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Pasākums visai ģimenei – „ma – DARA”

Augusta mēneša pirmie datumi tradicionāli ir laiks, 
kad Pāvilostas novadā svinam Sakas pagasta svētkus.

Domes priekšsēdētājs sveic darba jubilejā Rīvas bibliotēkas 
vadītāju Vizmu Ināru Ansoni.

Šogad Sakas pagasta 785. jubileju atzīmējām piektdienā, 
7. augustā. Svētku programma iesākās ar Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētāja Ulda Kristapsona svētku uzrunu klātesošajiem 
un Sakas pagastā jaundzimušo bērnu   Annijas Šilderes un Marka 
Pētersona   un viņu vecāku sveikšanu. Kā arī pasākuma ietvaros 
sveicām Rīvas bibliotēkas vadītāju Vizmu Ināru Ansoni 40 gadu 
darba jubilejā.

Bet  vēlāk  Nīcas amatierteātris vadītājas Dainas Kandēvicas režijā 
klātesošajiem nospēlēja izrādi „Dancis pa trim” (pēc R. Blaumaņa 
lugas motīviem). Pēc izrādes visi tika aicināti izdejoties ballē kopā 
ar grupu „Piemare”.

 
Marita Kurčanova, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Sakas pagasta
Svin

svētkus

Ziemupnieku saiets
8. augustā Ziemupē norisinājās gadskārtējais ziemupnieku saiets, pulcējot vienkopus visus tos, kuri patreiz dzīvo Ziemupē, 

gan tos, kuriem saknes ir Ziemupē. 
Diena iesākās ar Kapu svētku dievkalpojumu Ziemupes kapos, bet svētku turpinājumā visi tika aicināti uz Ziemupes centru, 

lai atzīmētu Ziemupes tautas nama un bibliotēkas 85. gadskārtu. Vispirms mācītājs Andris Brikšķis iesvētīja šī gada pavasarī 
uzstādīto piemiņas zīmi represijās cietušajiem ziemupniekiem, aicinot pieminēt cietušos, bet pēc tam visiem bija iespēja tautas 
namā apskatīt Jāņa Bērziņa fotoizstādi „Ar putna spārna pieskārienu...”. Nozīmīgajā tautas nama un bibliotēkas jubilejā Dainu, 
Skaidrīti un Birutu sveica Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola, projektu koordinatore Vizma Ģēģere un metodiķe 
izglītības un kultūras jomā Silvija Leja. Ar īpašu dāvanu jubilejā ieradās arī Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups. 
Savukārt Daina klātesošajiem sniedza īsu ieskatu Ziemupes tautas nama un bibliotēkas vēsturē. Patiesu prieku skatītājos raisīja 
populāro dziedātāju Viktora Zemgala un Roberta Gobziņa koncerts. Jau pēc pirmajiem akordiem skatītāji atpazina sirdij tuvās, 
savulaik Latvijas šlāgeraptaujā izpildītās dziesmas „Dāliju liesmās” un „Magnolijas zieds”. Savukārt atraktīvais mūziķis Roberts 
Gobziņš ar vieglu humora dzirksti aicināja dziedāt un dejot līdzi. Jāpiebilst, ka mūziķim bija līdzi arī jaunā maiņa, jo dažas 
dziesmas izpildīja viņa trīsgadīgā meita Maruta.  

Bet vakarā Ziemupes tautas namā visus uz dančiem aicināja grupa „Piemare” no Pāvilostas.
Vita Braže

Mīļš paldies svēt ku apmeklētājiem un sveicējiem par kopā būšanu. Īpašs paldies Ziemupes draudzes mācītājam Andrim 
Brikšķim par Ziemupes piemiņas akmens iesvētīšanu. No Ziemupes ciema izsūtīto saraksts vēl   joprojām tiek papil dināts, patreiz  
ir zināmi 29. Paldies mācītājam par šo aizlūgumu un par ziemupniekiem vel tītajiem sirds vārdiem. Paldies fotogrāfiem par bildēm.  
Paldies Pāvilostas mūziķiem par pasākuma apskaņošanu, par lustīgo balli. Paldies Andrim par lielceļa laistīšanu. Bet vislielākais 
paldies brāļiem Brēdiķiem un viņu komandai, kuri uzbūra mums tādu  skatuvi, kāda svētkos pienākas – ar meijām, siena ruloniem 
un savu mīlestību. 

 Daina, Skaidrīte, Biruta Ziemupē
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22. augustā Ziemupes stāvlaukumā no
tika jau ceturtais brīvdabas pasākums visai 
ģimenei „ma – DARA”. 

Šī pasākuma mērķis bija nesteidzīga 
kopā būšana un laba laika pavadīšana. Kā 
jau iepriekš bija plānots, pasākums izvērtās 
ne vien muzikāls, bet arī izzinošs. Šogad 
pasākuma vadmotīvs bija Zalktis – dzīpariņš 
no Viņsaules uz šo Sauli, kas palīdz mums 
redzēt un saprast. Iepazīt un izzināt. Mājas 
svētība un Saules sargātājs. Gudrības, 
pārdzimšanas un pārradīšanas zīme. Vi
sus iepriekšējos gadus laika apstākļi bijuši 
dažādi, arī lietus un vējš, taču šogad diena 
bija īpaša, silta, saulaina un patīkama līdz pat 
vēlam vakaram. 

Pasākumu atklāja jauniešu pūtēju orķestris 
„Auce” un pasākuma organizētājas Dainas 
Vanagas un Daigas Kadeģes uzruna. Svētku 
dalībnieki tika iepazīstināti ar pasākuma 
norisi. Dienas pirmajā pusē skatītājus 
priecēja mūzikas grupa „LATA DONGA”, 
folkloras kopa „Rāmupe”, dzintara un seno 
rotu meistars no Lietuvas u.c. Jāpiebilst, ka 
pasākumu kuplināja arī rotu meistari no 
Latvijas. Liela interese bija par liepājnieces 
Ilzes Vainovskas zīmolu „Noķerts Liepājā”. 
Savukārt folkloras kopa „Rāmupe” bija sa

gatavojusi īpašu programmu – teiku, dzies
mu un zīmju darbnīcu „Pasaules radīšana”. 
Paralēli visam iepriekšminētajam ikvienam 
bija iespēja izmēģināt savas prasmes šaušanā 
ar loku kluba „Curland” 
šāvēju vadībā, kā arī dar
boties Valtera Artūra Vītola 
„Pūķspārna vasaras skolā”. 
Šogad ikviens varēja aplūkot 
Valtera Artūra un Jasmīnas 
veidotās mītiskās būtnes 
no plastilīna. Par katru 
arī noklausīties izsmeļošu 
stāstījumu. Bet ne viens 
vien pasākuma apmeklētājs 
pulcējās vietā, kur notika 
ķermeņa apgleznošana ar 
hennu, jo izvēloties pēc 
sajūtām un vēlmēm sev 
tuvāko latvju rakstu zīmi, 
tā tika uzzīmēta uz rokas, 
kājas, sejas, tādējādi iegūstot 
ne vien skaistumu, bet arī 
aizsardzību. Visas dienas 
garumā bija iespēja baudīt 
zāļu tēju, bet par vēdera 
priekiem gādāja kafejnīca 
„Kursas Putni”. 

Dienai sliecoties uz vakara pusi, norimstot 
aktivitātēm, tika iedegti dažnedažādie 
gaismekļi, aizdegts ugunskurs un baudīta 
paparžu pirts. 

Uz tikšanos nākamajā gadā, kad „ma – 
DARA” notiks jau piekto reizi!

Vita Braže 
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Pāvilostā otrreiz atmirdz «Zaļais stars»

„Pūre chocolate” 
kausa izcīņa tenisā

Meistarklases  audējām
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15. augustā Pāvilostas stadiona tenisa kortos notika SIA „Pūre chocolate” kausa izcīņa 
tenisā sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību. 

Turnīrā grupā jaunieši līdz 16 gadiem piedalījās pieci dalībnieki. Izspēlējot katram dalīb
niekam ar katru, nepārspēts palika Artūrs Bērziņš, 2. vietā – Jānis Ūdriņš, 3. vietā – Rihards 
Ķepsnis.

Sievietēm turnīrā piedalījās trīs  dalībnieces.  Par turnīra uzvarētāju kļuva Rita Bērziņa, 
2. vietā –  Aija Barsukova, 3. vietā – Aivita Barsukova.

Vislielākā atsaucība turnīrā bija vīriešu grupā, tajā piedalījās desmit dalībnieki. Izspēlējot 
spēles pēc divmīnusu sistēmas, par turnīra uzvarētāju, nezaudējot nevienu spēli,  kļuva Valdis 
Siliņš. 2. vietā – Pēteris Žimants, 3. vietā  – Ģirts Ančevskis.

Liels paldies Aivaram Žimantam par skaistajām balvām un gardajiem saldumiem.
 

Aldis Barsukovs,
sporta organizators Pāvilostā

Tiekas „Grāmatu starts” 
dalībnieki

Vasarai piemīt maģiska burvība, ne tikai Līgo vakarā. Cauri visai vasarai vijas 
svinamās dienas, ceļojumi, piedzīvojumi, jaunas atklāsmes un satikšanās.

Un tā, piektdien, 21. augustā uz kārtējo satikšanos bija sanākuši „Grāmatu starts” 
dalībnieki (trīsgadīgie bērni) ar saviem vecākiem, brāļiem un māsām.

Cik maz vajag, lai mēs būtu priecīgi un laimīgi! Tā notiek gan ar mazajiem lasītājiem, 
gan ar mani. Prieks par to, ka  vecāki noliek pie malas visus savus darbus, lai būtu kopā 
ar bērniem un mums – bibliotēkas darbiniecēm – mūsu rīkotajos pasākumos.

Šoreiz mūsu piedzīvojums notika laukā un, veicot Pūčuka (pūcītes) norādījumus 
(uzdevumus), nokļuvām jūrmalā pie skatu torņa, kur notika radošās darbnīcas – ap
gleznojām akmeņus, lai pēc tam tos izmantotu, spēlējot spēles. Bērniem šis darbiņš pa
tika, vēl pūtām balonus un sveicām jūlija un augusta gaviļniekus. 

Laiks mūs lutināja un mēs ļāvāmies dažādām izklaidēm.

Paldies visiem vecākiem un bērniem, kuri iesaistījās šajā pasākumā, protams, arī ko
lēģei Elīnai.

 Mairita Vītola

26. augustā Pāvilostas aušanas pulci
ņa „Lumstiņš” audējas apmeklēja meis
tarklašu aušanas apmācības Alsungā un 
Aizputē.

Alsungas audēju vadītāja Kristīne 
Brūkle pastāstīja tiek austi tautas tērpa 
brunči, lakati, segas gan pašu vajadzī
bām, gan pasūtītājiem. Iepazināmies 
ar darbnīcu, kur patika ka virs katras 
stelles ierīkots apgaismojums un pie
stiprināts turētājs, kur novietot aušanas 
piederumus.

Apmeklējām arī  suvenīru veikaliņu 
„Rija”. Veikalā audējas var nodot savus 
izstrādājumus pārdošanai. Veikala īpaš
niece Inga ŠēnaLaizāne aicināja Pāvil
ostas adītājas un izšuvējas sadarboties.

Ar Aizputes TLMS „Aizputes kamolītis” audēju darbiem iepazināmies muzeja izstādē. Brīnišķīgi dar
bi – vilnas segas un lakati, tautas tērpi, grīdas celiņi, lina dvieļi un šalles un daudz citu darbu. Par katru 
mākslas darba  izstrādājuma rakstu, krāsu salikumu, diega izvēli  zināja stāstīt Laima Alundere, to ņemsim 
vērā savus darbus aužot! Apmeklējot aušanas darbnīcu, kur  Laimas kundze rādīja, kā auž ar P. Vilumsona  
stellēm, daudzas no mums to redzēja pirmo reizi!

Tā nemanot paskrēja zināšanu pilnā diena! Brauciens notika pateicoties Pāvilostas pašvaldības atbalstītam 
2015. gada projektam „Ceļš Kāpās” – par ko esam ļoti pateicīgi. Īpaša pateicība z/s «Kaija» īpašniecei Ivetai 
Pētermanei  par dāvātām lielām un garšīgām zivīm, ko varējām pasniegt audējām Alsungā un Aizputē!

Lūcija Matroze, aušanas pulciņa dalībniece
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Pāvilosta ir 
īpaša vieta, kurā 

ir vēlme atgriezties vēl un vēl. Labs iemesls ar ģimeni izrauties 
uz brīvdienām Pāvilostā ir tenisa turnīrs „Pāvilostas Kauss”, 
kas šogad jau trešo reizi 8. un 9.  augustā pulcināja mūs visus 
brīvdienās ar tenisa tematiku.

Laikapstākļi un to prognozes ieviesa nelielas korekcijas mūsu 
turnīra grafikā. Sestdienas sutīgums ļoti nogurdināja spēlētājus, pat 
neplānotās lietus gāzes nespēja atveldzēt zemi. Bet neskatoties uz 
grūtajiem apstākļiem tomēr izdevās izspēlēt pusfinālus un doties 
pelnītā atpūtā, cerot, ka laika prognoze mūs palutinās un būs iespēja 
finālu un spēli par trešo vietu izspēlēt svētdien pirmajā dienas pusē! 
Tā arī notika. Spēli par trešo vietu sākām 10.00 uz nedaudz mitra 
korta. Korts žuva un ap 11.00, kad sākās izšķirošais trešais sets, 
korts bija sauss. Aizraujošā trīs setu spēlē ļoti atzīstamu sniegumu 
un noturību parādīja Aleksandrs Kublinskis, kurš sākot ar otro 
setu uzspieda savu spēli, bet neskatoties uz to Roberts uzvarēja 
otro setu ar rezultātu 6:4, bet uz trešo vienkārši nepietika spēks, 
jo arī svētdienas rīts Pāvilostas bezvēja kortā bija ļoti sutīgs. Spēles 
rezultāts: Aleksandrs Kublinskis 6:3; 4:6; 6:1; Roberts Ķelpis. 

Turnīra siets tika veidots pēc sekojoša principa – pirmie 
4  spēlētāji tika izsēti pēc reitinga (LTAL regulārās sezonas rei
tings). Jānis Krastiņš izsēts kā pirmais, savukārt Oskars Sprin
cis kā turnīra otrais numurs, viņiem pirmā kārta bija brīva, kas 
savā ziņā deva priekšrocību attiecībā pret spēlētājiem, kuriem 
pirms tikšanās ar izsētajiem bija spēle ļoti sarežģītos 
apstākļos (+32  grādi, bezvējš). Augstāk minētie turnīra 
pirmie divi numuri apliecināja savu statusu reitingā un 
tikās finālā. Līdz finālam Jānim Krastiņam bija grūts ceļš 
ejams, jo spēlē pret Māri Sīlīti viņš pat bija iedzinējos 
ar setu un tikai ar rezultātu 10:8 grūtā taibreikā izcīnīja 
vietu pusfinālā, kurā spēlēja pret sev ērtāku pretinieku 
Aleksandru Kublinski, kuru šoreiz apspēlēja divos se
tos svinot uzvaru ar rezultātu 6:2, 6:4. Arī Oskaram 
Sprincim pirmā kārta bija brīva un turnīru viņš sāka ar 
ceturdaļfinālu pret Valdi Siliņu, kuram gan tā jau bija otrā 
spēle 4 stundu laikā. Oskars rādīja pirmklasīgu tenisu, 
neatstājot ne mazākās šaubas par to, kurš uzvarēs šo 
spēli. Otrā pusfināla specifika bija tā, ka abi spēlētāji bija 
aizvadījuši pa vienai spēlei – Oskars pret Valdi un Roberts 
pret Ģirtu (ceturdaļfināli), līdz ar to noguruma pakāpe 
līdzīga, šajā gadījumā uzvarētāja noteikšanai liela loma 
būs mentālajai sagatavotībai, bet protams arī fiziskajai. 
Oskars spēlēja atzīstamu tenisu un pirmajā setā ar 6:3 
neatstāja īpašas cerības Robertam. Otrajā setā Robertam 

bija labi jādarbojas uz laukuma, lai būtu cerība par uzvaru setā, bet 
tomēr Oskars bija pārāks ar 6:4.

FINĀLS:
11:30 visi tika aicināti uz fināla spēli.
Jānis Krastiņš (1) – Oskars Sprincis (2) – turnīra izsētie tiekas 

finālā!
Jānis Krastiņš bija nelielā favorīta statusā, jo ir pieredzējis un 

aizvada daudz finālus dažādos tenisa amatieru turnīros. Tikko kā 
uzvarējis LTAL V posma finālā (02.08.2015.).

Oskars Sprincis – Jāņa Krastiņa sparinga partneris, bet 
viennozīmīgi mazāk pieredzējis fināla spēles, kā oponents.

Pirmais sets.
Fināla spēles sākums Oskaram padevās gana neveiksmīgs, 

viņam bija divu breiku deficīts (Oskars 0:4 Jānis) līdz izdevās 
veiksmīgs serves geims, kurā bija divi eisi, divas spēcīgas serves un 
pāris nepiespiestās kļūdas (Oskars 1:4 Jānis). Uz pacēluma rēķina 
Oskaram izdevās nobreikot Jāni, kurš ne īpaši veiksmīgi darbojās 
sestajā geimā pieļaujot vairākas nepiespiestās kļūdas un vienu 
dubultkļūdu (Oskars 2:4 Jānis). Bet septītajā geimā Jānis darbojās 
daudz koncentrētāk, jo nevēlējās atdot iniciatīvu pretiniekam. Šajā 
geimā abiem spēlētājiem pa Winner sitienam, bet Oskars pieļaujot 3 
nepiespiestās kļūdas tika nobreikots (Oskars 2:5 Jānis). Pirmais sets 
tika pārliecinoši izservēts vairs neatdodot nevienu punktu – divas 
labas serves, vienu reizi piespiests kļūdīties pretiniekam un viena 
nepiespiestā no Oskara puses. 1. sets (Jānis 6:2 Oskars).

Otrais sets.
Savukārt otrā seta sākums bija Oskara zīmē. Minūtes laikā – di

vas labas serves, viens Winner un viena nepiespiestā no Jāņa puses 
Oskars 1:0 Jānis. Sākums intriģējošs, jo skatītāji bļāva pēc trešā seta. 
Otrajā geimā Jānis darbojās ļoti pārliecinoši daudzu notikumu 
gūzmā uzvara (Oskars 1:1 Jānis). Nākamā geimpunkta izspēlē 
Oskaram 3 nepiespiestās kļūdas, kas noveda pie ļogiska breika no 
Jāņa puses (Oskars 1:2 Jānis). Ceturtajā geimā Statistikas ailē figurē 
ieraksti tikai pie Jāņa vārda – viena laba serve, viena dubultkļūda, 
divas reizes piespiests kļūdīties  pretiniekam, viena nepiespiesta 
kļūda pašam, viens eis un geims rokā (Oskars 1:3 Jānis). Piektajā 
geimā Oskars bija koncentrācijas augstākajā punktā un labi servējot 
un atsitot bumbas, lika Jānim kļūdīties četras reizes pēc kārtas – 
divreiz pēc serves (spēcīga serve) un divreiz uz gala līnijas 
(nepiespiestas kļūdas) (Oskars 2:3 Jānis). Sestais geims lika uzelsot 

skatītājiem, jo Oskaram izdevās breiks, acīm redzot Jānis 
bija zaudējis koncentrāciju un šoreiz pie Jāņa serves 
ierak sti bija tikai Oskara ailītē – viens Winner, trīs reizes 
piespiests kļūdīties pretiniekam un breiks rokā (Oskars 
3:3 Jānis). Intriga bija liela, bet vairāk nepiespiesto kļūdu 
nākamajā geimā bija Oskaram līdz ar to Jānim izdevās 
nobreikot (Oskars 3:4 Jānis). Turpinājumā breiks no Os
kara puses un uz tablo atkal līdzsvars 4:4. Devītajā geimā 
sākās izšķirošie notikumi, neskatoties uz Oskara eisu un 
vēl pāris labām epizodēm, Jānis darbojās pārliecinoši 
gūstot 3 Winner sitienus un beigu gala realizējot breiku 
(Oskars 4:5 Jānis). Pēc nelielas pauzes Jāņa mērķis – 
izservēt Pāvilostas Kauss 2015. Oskaram izdodās šajā 
geimā tikt pie rezultāta 40:40, bet Jānis ir nesatricināms 
un 2015. gadā uzvar turnīru Pāvilostas Kauss 2015. Ap
sveicam viņu un pateicamies par dalību turnīrā visiem 
spēlētājiem!!! 

Priekā un tiekamies nākamgad!!!
LATL priekšsēdētājs Jānis Muktupāvels

Pāvilostas čempionāta tenisā 
ceturtais noslēguma posms

Pāvilostā norisinājās tenisa turnīrs 
„Pāvilostas Kauss 2015”

Ceļojošais kauss 
pludmales futbolā
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29. augustā Pāvilostas tenisa kortā no-
tika Pāvilostas čempionāta tenisā cetur-
tais noslēguma posms. 

Jauniešu grupā piedalījās četri dalībnie
ki. Izspēlējot katram dalībniekam ar katru, 
par ceturtā posma uzvarētāju kļuva Jānis 
Štokmanis, 2. vietā Artūrs Bērziņs, 3. vie
tā Klāvs Pauls Vējkājs, bet 4. vietā Edvards 
Stepčenko.

Sieviešu grupā piedalījās piecas dalīb
nieces. Izspēlējot  savstarpējās spēles, par 
ceturtā posma  uzvarētāju kļuva Rita Bēr
ziņa, 2. vietā  Aija Barsukova, 3. vietā Inta 
Freimane, 4. vietā Māra Johansone, 5. vietā  
Inese  Brūdere.

Vīriešu  grupā piedalījās deviņi vīri un 
viena meitene. Spēles tika izspēlētas pēc 
mīnus trīs punktu sistēmas. Vīriešu gru
pā piedalījās meitene no Maskavas – Vera  
Aļeņičeva, kurai ir tikai trīspadsmit gadu, 
bet jau profesionālā līmenī viņa spēlē tenisu 
Krievijā un Eiropā.

Par ceturtā posma uzvarētāju kļuva Vera 
Aļeņičeva, nezaudējot nevienu spēli, 2. vie
tā Māris Sīlītis, 3. vietā Aivars Žimants, 
4.  vietā Andrejs Stepčenko, 5. vietā Mār
tiņš  Vītols, 6. vietā Andris Bērziņš, 7. vie
tā Toms Stankus, 8. vietā Ģirts Ančevskis, 
9. vietā Vjačeslavs  Aļeņičevs, 10. vietā Zigis  
Smirvovs.

Jauniešu grupā četru posmu kopvērtē
jumā  par čempionu ķluva  Jānis Štokma
nis ar 38 punktiem, 2. vietā Artūrs Bērziņš 
(37 punkti), 3. vietā Edvards Stepčenko 

(23  punkti), 4. vietā Klāvs Pauls Vējkājs, 
5.  vietā Jānis Ūdriņš, 6.  vietā Miķelis 
Birznieks, 7.  vietā Kristers Cābelis, 8.  vie
tā Klāvs Kaņepe, 9. vietā Stefans Birznieks, 
10. vietā Rihards Ķepsnis.

Sieviešu grupā par čempioni kļuva Rita 
Bērziņa ar 33 punktiem, 2. vietā Inta Frei
mane (25 punkti), 3. vietā Elza Katrīna 
Balode (19 punkti), 4. vietā Inese Brūdere, 
5. vietā Aija Barsukova, 6. vietā Sintija Bie
riņa, 7. vietā Māra Johansone, 8. vietā Santa 
Birzniece.

Vīriešu grupā par čempionu kļuva 
Aivars Žimants ar 31 punktiem, 2.  vietā  
Andris Bērziņš (29 punkti), 3. vietā 
Mārtiņš Vītols (22 punkti), 4. vietā Andrejs 
Stepčenko, 5. vietā Edgars Smirnovs, 
6.  vietā Jānis Krastiņš, 7. vietā Pēteris  
Žimants, 8. vietā Māris Sīlītis, 9. vietā 
Normens Kairis, 10.  vietā  Valdis Siliņš, 
11. vietā Zigis Smirnovs, 12. vietā Ģirts 
Bērziņš, 13. vietā Sandis Bieriņš, 14.  vietā 
Toms Stankus, 15.  vietā Ģirts Ančevskis, 
16.  vietā Vjačeslavs Aļeničevs, 17. vietā 
Ainars Bērziņš, 18. vietā Jānis Birznieks.

Liels paldies čempionāta atbalstītājiem 
Andrejam Stepčenko un Aivaram 
Žimantam  par skaistajām dāvanām un 
gardajiem saldumiem!

Paldies visiem sportistiem par pieda
līšanos sacensībās!

Aldis Barsukovs,
sporta organizators Pāvilostā

22. augustā Pāvilostas pilsētas pludmalē notika Pāvilostas ceļojošā kausa pludmales futbolā 
izcīņa, ko organizēja Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar Andri Cābeli. Turnīrā piedalījās 
četras komandas no Skrundas, Ēdoles, Dunalkas un Pāvilostas. Izpēlējot katrai komandai ar kat
ru,  Pāvilostas ceļojošo kausu izcīnīja Dunalkas komanda. 2. vietā palika Pāvilostas komanda, bet 
3. vieta Ēdoles komandai,  4. vietā – Skrundas komanda.

Spēļu rezultāti: Dunalka – Pāvilosta 7:5;
  Skrunda – Ēdole 4:5;
  Ēdole – Pāvilosta 1:7;
Turnīra labākais spēlētājs – Agnis Zāģeris no Dunalkas komandas. Turnīra labākais vārtsargs – 

Oļegs Kricons no Skrundas.
Pāvilostas komandā spēlēja – Ivo Jaunzems, Arvis Barsukovs, Andris Cābelis, Matīss Eihvalds, 

Kārlis Rudzājs, Ivars Horns, Gatis Bobriševs un Aldis Barsukovs.
Līdz ar šo turnīru Pāvilostas pludmales futbola komandai sezona ir beigusies.

Aldis Barsukovs, sporta organizators Pāvilostā

Dunalka – Skrunda 3:2;
Skrunda – Pāvilosta 4:6;
Ēdole – Dunalka 0:10.
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2015. gada  SEPTEMBRIS

 Pāvilostas izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) līdz 
septembra beigām skatāma fotoizstāde „Ilzes Lāmas nepa-
rastais dabas redzējums”. 

 Pāvilostas bibliotēkā līdz 30. septembrim skatāma 
izstāde „Manas sapņu kurpītes”. Laumas Krastiņas dekora
tīvo kurpīšu kolekcija.
 Pāvilostas novadpētniecības muzejā skatāma muzeja 

krājuma  izstāde „Pāvilosta sendienās”.

 Līdz septembra beigām Ziemupes tautas namā 
apskatāma Jāņa Bērziņa fotoizstāde „Ar putna spārna 
pieskārienu...”. Bildes ir Jāņa, nosaukums manējais. Es aplū
kojot Jāņa bildes aizdomājos, ka mēs katrs dzīvojam ar putna 
spārna pieskārieniem... mēs klausāmies dzērvju klaigās, mēs 
skaitām dzeguzes kukū, mēs priecājamies par  pirmajiem 
strazdiem un bezdelīgu bērniem. Jānis to visu ķer ar objek
tīvu, viņš ar saviem putniem dzīvo... tādēļ ienāciet, apskatiet 
un novērtējiet šos darbus, jo Jānis nav profesionāls fotogrāfs, 
viņam tas vienkārši patīk.

Daina Vītola
 26. septembrī plkst. 21.00 Ziemupes tautas namā no

tiks „Rudens danči” kopā ar Edgaru no Kuldīgas.

Viens mazs prieks, lai tev būtu katra diena!  
Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis.  
Viens saules stariņs un mazliet debesis!  
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

PĀVILOSTĀ

ZIEMUPĒ

Antu ANŠEVICU, Guntru GLEZERI, Ivonnu INDRIEKUS, Māri NIKOVSKI, 
Elitu ŠILDERI, Gundaru BĒRZIŅU, Vitu KANTI, Lāsmu LANKU, Andi TROFIMOVU, 

Līgu LAGZDIŅU, Inu MATISONI, Baibu OZOLIŅU, Baibu SAIMNIECI, 
Miķeli Emīlu HORNU, Arvīdu Arti VĒJKĀJU, Egiju ZUNDMANI!

Pilngadnieces – Sindiju DUNAISKU un Daigu KALĒJU!

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 oktobra mēneša izdevumam jāiesniedz līdz 2015. gada 29. septembrim.
Rakstus var iesūtīt pa epastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv;  ienest personīgi 
Pāvilosts novada domē  (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.
Iespiests SIA „Talsu tipogrāfija”. Tirāža – 1200 eksemplāru. Izplatāms bezmaksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv 

Juristes novada iedzīvotājiem 
juridiskās konsultācijas sniegs 22. septembrī

plkst. 15.00 Vērgales pagasta pārvaldē,
plkst. 16.00 Pāvilostas novada pašvaldībā.

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

Mariju PRIEDOLIŅU – 96
Vilmu LUKAŠEVICU – 95

Ievu ŠALMU – 91
Liliju DŪDIŅU – 88
Vēru LIELJUKSI – 88
Faniju SILKALNI – 88
Dzidru REKMANI – 87

Īdu Alisi VECVAGARI – 87 
Jāni AUSMANI – 86
Ainu BETHERI – 82
Jāni LOSĀNU – 82

Elitu MILZARĀJU – 82
Gunaru Miervaldi 

OZOLU – 82 

Ilmāru RUDZĪTI – 82
Aldonu HELMŠTEINI – 80

Jāni VESPERI – 75
Dzintru JONELI – 60

Aivaru PAGRABU – 60

Sveicam 
 nozīmīgās dzīves jubilejās 

septembrī dzimušos Pāvilostas novada iedzīvotājus:

Vingrosim kopā un 
baudīsim kustību prieku!

Treneres Annas vadībā, Vērgales kultūras namā atkal atsāk
sies vingrošana. Ja gribi stiprināt organismu un veselību, tad 
nāc un pievienojies mums. Nav svarīgs vecums, ķermeņa svars 
un dzimums, galvenais – ko Tu gribētu iegūt. Dažreiz spārnos 
paceļ pat mūzika, ko Tu vari klausīties nodarbības laikā.

Pirmā nodarbība jaunajā sezonā notiks 16. septembrī 
plkst. 17.40 Vērgales kultūras namā.

Lai vingrošana kļūst par vienu no Tavām baudām! Priecāsi
mies par savu ķermeni!

Uz tikšanos nodarbībā – 
Velga un Anna

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” paziņo ka, 

ar š.  g. 1. septembri tiek mainīti tarifi par patērēto 
ūdeni un kanalizāciju. Turpmāk par patērēto ūdeni būs 
jāmaksā EUR  0,74/m3 un kanalizācijas savākšana būs 
EUR 0,83/m3. Tarifu pieaugums saistīts ar pieaugošajām 
sistēmu uzturēšanas izmaksām, kā arī, lai varētu veikt 
ūdenssaimniecības sistēmas uzlabošanu.

Valdes loceklis Oskars Vērnieks

Sveicam
Maiju MAĻAVKU un Māri BRIKŠU; 
Ingu DAMKEVIČU un Ingu EGLĪTI; 

Tīnu BERNOVSKU un Mārtiņu GAILUMU; 
Nataļju TOKMAKOVU un Valentīnu KRAVČENKO; 

Agnesi BITI un Robertu SEKSTI; 

Māru AŠMI un Ivo TREIDI; 

Ivitu LINDI un Mārtiņu ZUDAVU   KĀZU DIENĀ!

UZMANĪBU,
VĒL VAR PASPĒT PIEDALĪTIES

FOTOKONKURSĀ „PĀVILOSTAS NOVADS 2015”!!!
 
Aicinām ikvienu interesentu piedalīties fotokonkursā „Pāvilostas novads 2015”, no šā gada 

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

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

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

Fotogrāfijas iesūtāmas uz epastu  tic@pavilosta.lv vai iesniedzamas Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centrā USB zibatmiņas vai CD datu nesējā nesamazinātā formātā.

Sīkāk ar konkursa norises kārtību varat iepazīties Nolikumā www.pavilosta.lv, vai Pāvilostas no
vada Tūrisma informācijas centrā Dzintaru ielā 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV3466, tālr./fakss: 
+371 63498229, m. t. +371 29121894, epasts: tic@pavilosta.lv
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