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Balts klusums no
debesīm snieg

Klāt gada
pēdējais mēnesis,
bet cik tad vairs
no tā palicis pāri?
Tikai nieka laika
sprīdis mūs šķir
no Ziemassvētkiem
un Gadu mijas. Vien
daţas nedēļas, kas
strauji pārvērtīsies
nedaudzās dienās,
līdz izsīks pēdējos
gada mirkļos, kurus kā ceļa putekļus
notrauksim no sevis nost. Bet, kamēr tā visa vēl
nav, atliek gaidīt, kad Ziemassvētki kā spilgta
šautra pāršķels tumsu, atľems tai pēdējos
spēkus, un varēsim svinēt gaismas uzvaru pār
tumsu. 21.decembrī, Ziemas saulgrieţos,
mainīsies ļoti daudz, pārdroši būtu teikt, ka
mainīsies viss. Lai arī dienas garākas kļūs vien
pa minūtēm, tomēr izjūtas jau būs pavisam
citādākas, nekā šobrīd. Un tās jau ir pārmaiľas.
Cerams, ka šajā laikā mūsos neiemājos un
nenogulsnēsies smagās un satraucošās domas
par apokalipsi, jeb tik plaši pieteikto pasaules
galu. Un ja nu pēc kārtējās prognozes atkal
iezogas prātā kāda nelūgta doma par šo tēmu,
atspēkosim to ar faktu, ka eksistences beigas
varētu pienākt vienīgi mūţīgi neapmierinātajiem
čīkstuļiem un bezdarbības garlaikotām
personām. Pārējiem šis laiks ir mazliet
brīnumains vai pat maģisks, kad gada visīsākā
diena satiksies ar visgarāko nakti. Ja būsim
pelnījuši, sadzirdēsim arī vieglos sniegpārslu
soļus, kad balts klusums no debesīm snigs un
patiesā svētku noskaľa būs mūsu sirdīs un
dvēselēs. Tā palīdzēs pārdzīvot tumsu, lai
viľpus loga skopo ziemas dienu dūrainis
neliktos tik īss. Lai priecē doma, ka adīt to
pabeigs ziemas saulgrieţi.
Putenis tāltālu pamalē sudraba korāli spēlē.
Apburta dvēsele Latvijai mūžīgus saulgriežus
vēlē.

Ziemassvētku vakarā jātur maize, sāls un
uguns uz galda, tad nākamais gads būs svētīgs.
(Latviešu tautas ticējums)

Novēlam izjust Ziemassvētku brīnumu, kā arī
ar labām domām un darba prieku sagaidīt
Jauno 2013.gadu!
Pāvilostas novada pašvaldības vārdā,
domes priekšsēdētājs ULDIS KRISTAPSONS

IZDEVUMĀ LASIET:
 Ziemassvētku pasākumi – 3.,9.,15.lpp.

(L.Vāczemnieks)

Un katram gadam taču ir savs
svētvakars, kā balts slieksnis, aiz kura atstāt
bēdas, skumjas un nedienas. Lai nākamajā
gadā daudz gaišu domu, lai labie vārdi sasnieg
apkārt balti, balti un ik smaidā lai atmirdz rūpīgi
glabātais bērnības prieks!
VITA BRAŢE

 Jaunumi uzľēmējiem, lauksaimniekiem - 6.lpp.
 Svētku dievkalpojumi - 21.lpp.
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29.novembrī notika kārtējā Pāvilostas novada domes sēde, kurā
izskatīja 30 jautājumus. Tajā pamatdarba dēļ nepiedalījās deputāts Uldis
Kurzemnieks, veselības dēļ – deputāts Gatis Štokmanis.
1. Deputāti nolēma ar 2013.gada 01.janvāri veikt šādus grozījumus
Pāvilostas novada pašvaldības štatu sarakstā un tarifikācijā:
1.1. Vērgales pagasta muzeja sadaļā- palielinot darba slodzi un darba algu
vadītājai;
1.2. Pāvilostas pilsētas kultūras nama sadaļā- palielinot darba slodzi un
darba algu apkopējai- sētniecei;
1.3. Pāvilostas pilsētas kultūras nama saimniecības strādniekam izmaiľas
neveikt;
1.4. Sakas pagasta pārvaldes sadaļā- palielinot darba slodzi un darba algu
apkopējai, sētniecei, kurinātājai:
1.5. Pāvilostas novada sociālā dienesta sadaļā- palielinot darba slodzi un
darba algu aprūpētājai;
1.6. Labiekārtošanas sadaļā:
1.6.1.
samazināt kapsētas pārziľu štata vietu skaitu, likvidējot štata
vietas Labraga, Rīvas, Lankas, Baloţu un Saļienas kapos, atbildīgā par
minētajiem kapiem ir Gunita Vērniece;
1.6.2.
samazināt sētnieku štata vietu skaitu;
1.6.3.
izveidot jaunu štata vietu- labiekārtošanas strādnieks.
2. Par finansējuma piešķiršanu. Nolēma:
1) Piešķirt priekšfinansējumu Ls 1600,00 (2276,56 EUR) apmērā Comenius
partnerības projekta realizēšanai no pašvaldības budţeta sadaļas –
neparedzētiem gadījumiem. Finansējumu pārskaitīt pēc avansa norēķina
saľemšanas no projekta vadītājas Intas Vīgantes par izmaksāto avansu
braucienam uz projekta dalībnieku tikšanos Polijā un norēķina veikšanas ar
pašvaldības budţetu. Priekšfinansējumu Ls 1351,82 (1923,44 EUR)
apmērā paredzēt Pāvilostas vidusskolas 2013.gada budţeta projektā.
2) Piešķīra finansējumu Ls 120,00 apmērā Sakaslejas baznīcas ērģeļu un
mūzikas attīstības fondam Ziemassvētku koncerta rīkošanai no budţeta
sadaļas- neparedzētiem gadījumiem.
3) Norēķina veikšanai ar SIA „Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks‖
par projekta Nr.KPFI-7/93 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas
izglītības iestādes „Kastanītis‖ ēkām‖ darbu veikšanu piešķirt finansējumu
Ls 14 000,00 apmērā no pašvaldības budţeta sadaļas- neparedzētiem
gadījumiem.
4)
Neatbalstīja priekšlikumu ārstnieciskās vingrošanas inventāra
iegādei, bet rosināja atkārtoti griezties 2013.gada marta mēnesī ar projekta
pieteikumu uz finansējuma saľemšanu pašvaldības projektu konkursā. (Par
šo punktu atturas deputāts Alfrēds Magone).
5)
Neatbalstīja deputāta A.Magones izteikto priekšlikumu par
informatīvā izdevuma „Pāvilostas Novada Ziľas‖ izplatīšanu ar Latvijas
Pasta starpniecību, kas nebūtu lēti, un uzdeva galvenajai redaktorei
vienoties ar tirdzniecības vietām Vērgalē un Saraiķos.
3. Par 2013.gada budţeta plānošanu. Nolēma 2013.gada budţeta
projektā iekļaut finansējumu šādiem mērķiem:
3.1. SIA „Spīdola KDS‖ ugunsdrošības sistēmas signalizācijas un tehniskās
apsardzes abonēšanas maksu Ls 468,27 apmērā visām Pāvilostas un
Sakas iestādēm kopā mēnesī.
3.2.
Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļai par līdzdalību speciālista
finansēšanā Ls 406,63 apmērā;
3.3.
SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojam‖ piešķirt
novada dotāciju Ls 2300,00 apmērā, neatbalstot priekšlikumu par interneta
mārketingu;
3.4.
Vērgales pagasta pārvaldei Ls 2298,42 drenāţas maģistrāles
izveidošanai Vērgalē, Vērgales pagastā. Pirms darbu uzsākšanas uzdot
novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Vitrupam noslēgt līgumus
ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, pa kuru īpašumiem tiks veikta
drenāţas izbūve.
4.
Nodibinājums „Kokneses fonds‖ bija izteicis priekšlikumu par
iespējamo pašvaldības finansiālo līdzdalību Likteľdārza izveidē. Nolēma
uzdot metodiķei izglītības un kultūras jomā Silvijai Lejai sazināties ar minēto
nodibinājumu, lai vienotos par to, ka, organizējot novada koka stādīšanu,
tajā piedalītos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo politiski
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represēto personu pārstāvji.
5.
Pašvaldība bija saľēmusi aicinājumu finansiāli atbalstīt
dzejnieka Ojāra Vācieša piemiľas vietas izveidi, taču deputāti nolēma to
neatbalstīt.
6.
Par izmaiľām siltumenerģijas tarifā. Neatbalstīja SIA
„Vērgales komunālā saimniecība‖ valdes locekļa Ivara Lapiľa
priekšlikumu par siltumenerģijas tarifa celšanu par 16 %. Uzdeva
I.Lapiľam līdz 07.12.2012.atsūtīt elektroniski visu informāciju, kas saistīta
ar siltumenerģijas tarifa palielinājumu uz e-pastu dome@pavilosta.lv un
piedalīties 13.12.2012. finanšu komitejas sēdē.
7.
Par uzkrājumu veidošanu nedrošiem parādiem. Nolēma, ka
SIA „Vērgales komunālā saimniecība‖ grāmatvedībā jāizveido uzkrājums
Ls 245,99 apmērā nedrošiem debitoriem, kas ir izveidojies no personām,
kuras ir mirušas, un par šo personu mantu nav uzsāktas mantojuma
lietas.
8.
Par cirsmu izsoles rezultātu apstiprināšanu. Pašvaldība par
Ls 56350,00 ir pārdevusi tai piederošo cirsmu. Apstiprināja cirsmu
izsoles rezultātus un sagatavoto cirsmas pirkuma līguma projektu, ko
pilnvaroja parakstīt Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju
U.Kristapsonu. Šis finansējums tiks izlietots, lai varētu norēķināties par
Pāvilostas vidusskolas un Vērgales PII Kastanītis siltināšanas projektiem.
9.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziľu. Nolēma
piedzīt no īpašnieces nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda
kārtībā par nekustamo īpašumu Sakas pagastā piedziľu, vēršot uz
parādnieces naudas līdzekļiem un tai piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu, parāds uz 29.11.2012. – Ls 20,77.
Nolēma piedzīt nodokļa parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā
no 10 personām, kuras bija saľēmušas rakstisku brīdinājumu, bet nebija
uz to reaģējušas.
10.
Piekrita samazināt 5 politiski represētajām personām par zemi
un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo
personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā
īpašuma nodokļa summu par 50%, jo nekustamais īpašums netiek
izmantots saimnieciskajā darbībā. Atlika jautājuma izskatīšanu par
nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu 1 personai. Uzdeva lauku
attīstības konsultantei Rudītei Bērziľai noskaidrot saimnieciskās darbības
veikšanu personai piederošajā īpašumā Vērgales pagastā, Pāvilostas
novadā.
11.
Par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu” papildināšanu. Nolēma izdot Pāvilostas
novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 10 ‖Par grozījumiem
2011.gada 26.maija pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „ Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu‖.
Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministrijas
atzinuma saľemšanas tos publicēs informatīvajā izdevumā „Pāvilostas
Novada Ziľas‖, kā arī izliks redzamā vietā pašvaldības ēkā un pagastu
pārvaldēs.
12.
Nolēma izdot Pāvilostas novada pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 20 „Kārtība, kādā Pāvilostas novada pašvaldība
sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem” projektu. Pēc VARAM
ministrijas atzinuma saľemšanas tie tiks publicēti informatīvajā izdevumā
„ Pāvilostas Novada Ziľas‖ un izlikti redzamā vietā pašvaldības ēkā un
pagastu pārvaldēs
13.
Par Ulmales bibliotēkas darba laiku. Noteica Ulmales
bibliotēkas darba laiku: Laika periodā no 01.novembra līdz 31.martam:
P. T. no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00; C. no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00; S.
no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00. Laika periodā no 01.aprīļa līdz
31.oktobrim: P. T. no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00; S. no plkst. 9.00 līdz
plkst. 14.00
14.
Apstiprināja precizētos saistošos noteikumus Nr.11
„Pāvilostas novada teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas
noteikumi”. Pēc VARAM ministrijas atzinuma saľemšanas tie tiks
publicēti informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziľas‖ un izlikti
redzamā vietā pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.
15.
Anulēja deklarēto dzīvesvietu Pāvilostā.
16.
Anulēja deklarēto dzīvesvietu Vērgales pagastā.
Turpinājums 3.lpp.
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17.
Izbeidza dzīvokļa Sakas ielā 6, Pāvilostā, īres tiesības ar 2012.
gada 01.novembri. Bijušajam īrniekam jānomaksā viena mēneša laikā no
lēmuma saľemšanas brīţa visas saistības, kas saistītas ar šo dzīvokli. Ar
2012. gada 01.decembri piešķīra īres tiesības uz šo dzīvokli uz 5 gadiem
citai personai.
18.
Piešķīra dzīvokļa „Ploce 23‖, Plocē, Vērgales pagastā, īres
tiesības ar 2012. gada 01.decembri uz 1 gadu.
19.
Piešķīra dzīvokļa „Sudrabi‖, Vērgalē, īres tiesības ar 2012.
gada 01.decembri uz 5 gadiem.
20.
Nolēma noslēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem uz
zemes lietojuma Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienību
platībā 6,18 ha. Zemes nomas maksu gadā noteica 3% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus.
21.
Pagarināja uz 5 gadiem zemes nomas līgumu, kas noslēgts
2007.gada 27.oktobrī, uz zemes lietojumu Sakas pagasts, Pāvilostas
novads, 3,5 ha platībā.
22.
Izbeidza noslēgto zemes nomas līgumu uz zemes lietojuma
Pāvilostā, zemes vienības platība 4970 m2 ar 01.01.2013.
23.
Nodeva atsavināšanai nekustamo īpašumu Sakas pagastā, kas
sastāv no zemes gabala 1,42 ha platībā un uz zemes gabala atrodas
būves. Uzdeva veikt novērtējumu. Nekustamo īpašumu atļāva izpirkt ar
atlikto maksājumu.
24.
Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Pamatojoties uz likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.pantu, Vita
Cielava balsojumā nepiedalās.
25.
Noteica nekustamajam īpašumam Sakas pagasts, platība 4,21
ha dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo
māju apbūve, platībā 2,11ha. NĪLM kods 0601 un pārējo sabiedriskās
nozīmes objektu apbūve, platībā 2,10 ha. NĪLM kods 0908.
26.
Piekrita nekustamā īpašuma sadalīšanai divos atsevišķos
īpašumos, atdalot no tā zemes vienību, atdalītajai zemes vienībai
piešķirt nosaukumu Vērgales pagasts, Pāvilostas novads. Atdalītajai
zemes vienībai, platībā 4,63 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meţsaimniecība.
NĪLM kods 0201.
27.
Apstiprināja nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu
Ziemupē, Vērgales pagastā. Četru projektējamo zemes vienību
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūve.
28.
Pagarināja īres tiesības uz dzīvokli „Selgas‖, Ziemupē,
Vērgales pagastā, uz 1 gadu.
29.
Piešķīra domes priekšsēdētājam U.Kristapsonam daļu no
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma par 2012.gadu no 2012.gada
12.decembra līdz 2012.gada 28.decembrim (14 kalendārās dienas,
neskaitot svētku dienas). Balsojumā nepiedalās U. Kristapsons.
30.
Nolēma atsavināt pašvaldības īpašumu Meţvidi H-8, Sakas
pagastā. Atsavināšanas veids- īpašuma pārdošana izsolē. Nosacītā
cena- Ls 500,00. Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Meţvidi H-8, Sakas pagasts, atsavināšanas izsoles noteikumus
un piekrita ľemt vērā īpašnieka priekšlikumu par iespēju izpirkt zemi ar
atlikto maksājumu.
31.
Nolēma noslēgt zemes nomas līgumu uz desmit gadiem uz
zemes lietojumu Sakas pagasts, 4,64 ha platībā. Zemes nomas maksu
gadā noteica 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks
papildus nomas maksai iznomātājam maksās LR likumos noteiktos
nodokļus. Nolēma ierakstīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
64860080145 platībā 4,64 ha uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda.
Jautājumu par zemes vienības atsavināšanu izskatīt pēc ierakstīšanas
zemesgrāmatā.
32.
Dome pieľēma zināšanai domes priekšsēdētāja U.Kristapsona
ziľojumu par administrācijas un iestāţu darbu.
Nākamās komiteju sēdes plānotas 2012.gada 13.decembrī.
Nākamā domes sēde plānota 2012.gada 20.decembrī
Informāciju sagatavoja MARITA HORNA
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Pašvaldības un abu pagasta pārvalţu statistika
par saľemtiem-nosūtītiem dokumentiem
Atskaites punkts - Pāvilostas novada izveidošana. Saľemto/ nosūtīto
dokumentu statistika (neskaitot e-pastus un mutiskos iesniegumus)
Gads

Dokumenta
veids

2012*2

saľemts
nosūtīts
saľemts
nosūtīts
saľemts
nosūtīts
saľemts
nosūtīts

2011
2010
2009*1

Pāvilostas
novada
pašvaldība
1852
1124
2005
1188
1267
1191
616
589

Vērgales
pagasta
pārvalde
213
277
154
294
157
175
118
128

Sakas
pagasta
pārvalde
74
69
45
411
53
290
35
213

*2 uz 20.11.2012. *1 no 01.07.2009.

Sociālais dienests ziľo:

Novembra mēnesī 9 ģimenēm piešķirts maznodrošinātās
ģimenes statuss, 28 ģimenēm trūcīgās ģimenes statuss, 4 ģimenēm
piešķirts pamatpabalsts, 6 ģimenēm piešķirts dzīvokļa pabalsts, 1 ģimeľu 1
bērniem piešķirtas pašvaldības apmaksātās pusdienas, 2 ģimenei piešķirts
pabalsts jaundzimušo aprūpei, 2 personām pārtraukta pamatpabalsta
izmaksa, 1 personai piešķirts sociālās aprūpes un rehabilitācijas
pakalpojumu samaksa, 1 personai piešķirts pabalsts pēc sodu izciešanas
ieslodzījumā., 1 personai piešķirts pabalsts veselības aprūpei.
10 pensionāru ģimenēm piešķirtas tiesības uz ES pārtikas paku
saľemšanu.
13.novembrī Nīcas novada sociālais dienests organizēja svinīgu
pasākumu par godu Starptautiskai Sociālo darbinieku dienai, kuru
apmeklēja arī Pāvilostas novada sociālā dienesta darbinieki.

Informācija:

1.
Gada tumšajos mēnešos, lūdzu, neaizmirstiet lietot atstarotājus!
2.
Ja bezdarbnieki, kuriem pienākusi rinda uz sabiedriski algotajiem
darbiem, atsakās, tad atgādinām, ka nevar nākt kārtot pašvaldības
pabalstus.
3.
Gan Pāvilostā, gan Vērgalē pie sociālām darbiniecēm var
iegādāties zārka segas Ls 14,00 apmērā.
Šā gada 12. decembrī plkst. 15.00
projekta „Garā pupa‖ ietvaros Pāvilostas kultūras namā notiks
leļļu teātra izrāde bērniem

„Jampadracis Ziemassvētkos”.
Ieeja bezmaksas.

26. decembrī plkst.11.00
Vērgales kultūras namā un
29. decembrī plkst.12.00
Pāvilostas kultūras namā notiks

Ziemassvētku pasākums novada
pirmsskolas vecuma bērniem.

Ir iespēja arī citiem, kuri grib sagādāt saldumu pārsteigumu
saviem bērniem un mazbērniem, savlaicīgi
(līdz 13.decembrim) piesakoties un samaksājot pašvaldības
kasēs Ls 2,30 apmērā, 26.,29.decembrī pasākuma laikā saľemt
paciľu no Salatēta. Bērni, kuri neapmeklēs šo pasākumu, savas
saldumu pakas varēs saľemt pie sociālā dienesta darbiniekiem
Sakā, Vērgalē, Pāvilostā.
Sociālā dienesta vadītāja ILDZE BALODE
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Dome informē par E.Šneidera laukuma,
Pāvilostā, labiekārtojumu
Šogad ievērojamas pārmaiľas pieredzējis arī E.Šneidera
laukums, vai pareizāk būtu teikt, daļa no tā. Laukuma 1B un 10A
rekonstrukcijas darbu konkursā uzvarēja SIA ―OMS‖. Kopā veiktie
darbi izmaksāja 23 513,60 Ls (tai skaitā PVN).
Laukumā uzstādīti jauni soliľi, izbūvēti jauni gājēju celiľi,
ierīkots apgaismojums.
Četru soliľu un atkritumu urnu izgatavošana un soliľiem
paredzēto ―kabatu‖ izveide izmaksāja Ls 1393,92 (tai skaitā PVN),
laukuma apgaismojuma izbūve Ls 8551.82 (tai skaitā PVN), gājēju
celiľa izbūve Ls 13567.86 (tai skaitā PVN), skulptūras „Bāka‖
izgatavošanai un uzstādīšanai paredzēti Ls 560, bet tā kā pirmais
izgatavotais variants likās nepieľemams gan projekta realizētājiem,
gan sabiedrībai, tad vienojāmies ar mākslinieku A.Keterliľu par
jauna minētā objekta izgatavošanu. Ja šis variants būs pieľemams,
tad arī tiks veikta samaksa un objekta uzstādīšana.

ATGĀDINĀJUMI

Privātmāju īpašnieki un visi, kuriem ikdienā jārūpējas par
gājēju ietvju tīrību, esiet tik saprotoši un laikus notīriet sniegu no
ietvēm un nokaisiet tās. Visiem mums noteikumi ir vieni. Tiem, kuri
veselības dēļ nespēj ietves notīrīt vai paši ikdienā savā īpašumā
nedzīvo, ir iespēja slēgt līgumu ar pašvaldību par šo pakalpojumu –
ietves uzturēšanu kārtībā.
2011.gada 27.oktobrī apstiprināja šādus maksas pakalpojumus
no 2012.gada 01.janvāra:
1. Pļaušana ar trimmeri – Ls 8,00 /h (ieskaitot 21 % PVN);
2. Teritorijas sakopšana (mēnesī):
2.2.1. Ar cieto segumu (bruģis, asfalts, betona plāksnes u.c.)- Ls
23,00/100 m2 (ieskaitot 21% PVN);
2.2.2. Bez seguma – Ls 26,00/100 m2 (ieskaitot 21% PVN).
Uz 05.12.2012. pašvaldības policija 9 īpašumiem ir
sastādījusi apsekošanas aktus, pēc kuriem tiks nosūtīti
brīdinājumi īpašniekiem par nenotīrītām ietvēm.
P.S. Pāvilostas novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr. 21 „Pāvilostas novada administratīvās atbildības noteikumi‖
punkts 12.2. paredz, ka „Par ēku kāpľu telpu un piegulošo
pagalmu, kanalizācijas, zālāju, ietvju un braucamās
daļas netīrīšanu uzliek sodu no desmit latiem līdz divdesmit
latiem”.
Lūgums Pāvilostas iedzīvotājiem „nečiept” kaisāmo
materiālu no pilsētā izvietotām smilšu kastēm. Ja ir nepieciešamība
pēc kaisāmā materiāla, iepriekš sazinieties ar Aivaru Alni (tālr.
26424920) vai Gunitu Vērnieci (tālr. 29725727) un vienosimies par
piegādi.

Pēc neoficiālām ziľām no 2013.gada
1.janvāra mainīsies sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzēji.
SIA DUALS vietā nākamajā gadā pasaţieru
pārvadājumus maršrutā Liepāja – Vērgale – Pāvilosta veiks
Liepājas autobusu parks. Dzīvē iedzīvotājiem nekas nemainīsies,
visi reisi notiks tāpat kā līdz šim.
Braucēji, esiet gudri, atbildīgi un sevi cienoši! Par
braucienu samaksājot, pretī saľemiet biļeti! Neatsakāties no tās,
ja šoferi to izsniedz un pieprasiet to, ja šoferi piemirst to iedot!
Izvērtējot viena vai otra maršruta lietderību un lemjot par tā
slēgšanu, viens no būtiskākajiem rādītājiem ir pārvadāto pasaţieru
skaits, ko var fiksēt tikai uzskaitot izsniegtās biļetes. Tāpēc būsim
atbildīgi, lai vēlāk pašiem nav jācieš!
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Ziemassvētku zīmējuma konkurss
Luīze Svilpe,
Pāvilostas mākslas skolas 1.kurss.
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Pāvilostas novada pašvaldība aicināja līdz 12. novembrim
Pāvilostas vidusskolas, Vērgales pamatskolas un Pāvilostas mākslas
skolas audzēkľus piedalīties Ziemassvētku apsveikuma kartiľas
izgatavošanā. Liela atsaucība bija no Pāvilostas mākslas skolas –
piedalījās 23 audzēkľi.
Zīmējums bija jāveido melnbalts. Tika ľemta vērā atbilstība tematam
un mūsu novadam, kā arī izpildījuma kvalitāte un idejas oriģinalitāte. Par labāko
atzina Pāvilostas mākslas skolas 3.kursa audzēknes Diānas Šlangenas
zīmējumu (Skatīt pie Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja
apsveikuma). Viľas zīmējums tiks izmantots Pāvilostas novada pašvaldības
apsveikuma kartiľā.
Veicināšanas balvas saľems Pāvilostas mākslas skolas audzēknes
Luīze Svilpe un Anda Uzare (skatīt zīmējumu 10.lpp.).
Pāvilostas pašvaldības izsaka pateicību visiem konkursa dalībniekiem
par skaistajiem zīmējumiem!
Lai balts, kluss un mierīgs Adventes laiks!
Metodiķe izglītības un kultūras jomā SILVIJA LEJA

PAZIĽOJUMS

Pāvilostas novada dome nodod atsavināšanai nekustamo
īpašumu „Meţvidi H-8”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no
viena apbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 0,06 ha, atklātā mutiskā
izsolē 2013. gada 31.janvārī plkst. 13.00, izsoles nosacītā cena Ls 500,
nodrošinājums Ls 50”.
Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē,
samaksa 100 % latos.
Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta vienu
stundu pirms izsoles sākuma.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un reģistrācija
darba dienās Pāvilostas novada pašvaldībā Pāvilostā, Dzintaru ielā
73,Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijā, tālrunis 63484561.
Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu
par pirmpirkuma tiesību izmantošanai 1 mēneša laikā pēc šī sludinājuma
publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis‖, iesniedzot to Pāvilostas novada
domes privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73.

Administratīvie pārkāpumi valsts
simbolikas lietošanā
18.novembrī pašvaldības policija konstatējusi, ka valsts karogs nebija
izkārts pie 63 ēkām. Māju īpašnieki rakstiski brīdināti.
(Nodaļa 19.07.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.08.1995.)
201.43 pants. Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības
pārkāpšana, kā arī nepacelšana un citu valstu karogu nepacelšana .
Par Latvijas valsts karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas,
Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu domju noteiktajās dienās
vai gadījumos, kā arī par Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts karoga
pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu — izsaka brīdinājumu.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, — izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
trīsdesmit latiem. (04.02.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.03.2010.)
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IZDOTS JAUNAIS
NOVADA KALENDĀRS

Foto: M.Horna

Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar Pāvilostas novada
Tūrisma informācijas centru izdevis jauno novada kalendāru “Pāvilostas
novads 2013”.
Kalendārs izgatavots 200 eksemplāros, un
tos var iegādāties Pāvilostas novada tūrisma
informācijas centrā, Sakas un Vērgles pagastu
pārvaldēs, kā arī Ziemupes bibliotēkā un Pāvilostas
novada domes kasē. Viena kalendāra cena Ls 3,70.
Kalendārs tika iespiests AS ―Reklāmas un Zīmogu
Fabrika‖ Liepājas filiālē.
Kalendārā iekļautas bildes, kas tika
iesūtītas fotokonkursam ―Pāvilostas novads 2012.
gadā‖, kā arī no TIC bilţu krājumiem un iestāţu
atsūtītajām bildēm. Lielu paldies vēlos teikt Dainai
Vītolai, Edgaram Ķipstam, Zaigai Uzarei, Maigai
Uzarei, Katrīnai Pomerancei, Aijai Gertsonei, Ērikam
Gausmanim, Mairitai Vītolai, Mārim Ališauskim,
Andrim Paipam, Aijai Ozoliľai, Vitai Braţei,
Edgaram Eduardam Kristapsonam, Krišjānim
Tūtānam, Ingūnai Kopštālei, Silvijai Irēnai Mauriľai, Zigmundam Vilnim, Irinai
Kurčanovai, Benitai Baltrunai un Gaidai Akerfeldei par atsaucību un skaistajām
bildēm!
Aicinu visus arī turpmāk padalīties ar skaistajiem fotomirkļiem, tos sūtot
visa gada garumā uz e-pastu:marita.kurcanova@pavilosta.lv.
Ar kalendāra elektronisko maketu varat iepazīties mājas lapā
www.pavilosta.lv sadaļā ―Aktuāli Pāvilostas novadā!‖.
Pāvilostas novada TIC vadītājas vietniece
MARITA KURČANOVA

Jaunums

Pāvilostas novadam izgatavota jauna atpazīstamības zīme – vimpelis.
Novada domes metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja informēja, ka
Pāvilostas novada vimpeļa autore ir māksliniece Sandra Zāle – Zālīte. Tā izmaksas,
ko sastāda skiču izstrāde, materiālu izmaksas, sagāde un darbs, ir Ls 500. Vimpelis,
uz kura attēlots novada ģerbonis, ir austs no kokvilnas diegiem. To varēs izmantot
novada reprezentācijas pasākumos, arī Dziesmu un deju svētkos un citos
pasākumos, kuros pārstāvēsim savu novadu.
MARITA HORNA
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Latvijas uzľēmēji aktīvi
taupa resursus

Lielākā daļa Latvijas uzľēmumu ikdienā pievērš
uzmanību resursu taupīšanai, visbieţāk- mazinot papīra un
elektroenerģijas patēriľu, secināts SIA ―‖Zaļā josta”
veiktajā Latvijas uzľēmumos strādājošo grāmatveţu un
finanšu speciālistu aptaujā šī gada novembra beigās.
Tajā secināts, ka 87% aptaujāto ikdienā seko līdzi
liekā apgaismojuma izslēgšanai telpās, tā taupot elektrību,
saudzējot vidi un samazinot rēķinu par elektroenerģiju.
82% respondentu norādījuši, ka ietaupa biroja
papīru, drukājot dokumentus uz abām lapas pusēm. Turklāt
46% respondentu atzinuši, ka aktīvi šķiro makulatūru savā
darba vietā un nodod to otrreizējai pārstrādei.
Populārākā vides saudzēšanas aktivitāte Latvijas
uzľēmumu vidū ir vides sakopšanas talku rīkošana, kurās
pēdējo divu gadu laikā piedalījušies 61% no aptaujātajiem
uzľēmumiem. Tai seko koku stādīšanas talkas, kā arī dalība
makulatūras vākšanas aktivitātēs.
SIA "Zaļā josta" mārketinga vadītāja
LAIMA JEKŠIĽA
P.S. Atgādinām, ka mūsu novadā Pāvilostas
novada domē, Vērgales pagasta pārvaldē, Pāvilostas
vidusskolā un Vērgales pamatskolā ir pieejami
šķirošanas konteineri stiklam, plastmasai un papīram.

INFORMĀCIJA

Par Plānošanas un arhitektūras
uzdevumu (PAU) izsniegšanu
Liepājas reģiona novadu būvvalde 2012. gada
novembrī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma
izsniegt PAU projektēšanai:
VAS „Latvijas valsts meţi‖ DK meţsaimniecības
meţa ceļa „Akseļu atzars‖ rekonstrukcija, Pāvilostas
novads, Vērgales pagasts, Akmensraga meţa iecirknis;
Dzīvokļa Nr.4 un dzīvokļa Nr.8 apvienošana un
rekonstrukcija, Pāvilostas novads, Vērgales pagasts,
Vērgale, „Dzintarpils‖;
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas ar garāţu un
malkas šķūľa (mazēkas) būvniecība, Pāvilostas novads,
Vērgales pagasts, „Lazdāji‖;
Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un palīgēkas
rekonstrukcija par saieta namu, Pāvilostas novads, Vērgales
pagasts, „Saraiķu Lejnieki‖
VES „Papardes -2‖ rekonstrukcija par vēja
elektrostaciju ar uzstādīto jaudu 0,3MW, Pāvilostas novads,
Vērgales pagasts, „Dīķīši‖;
VES „Papardes 3‖ Vērgales pagasta „Dīķīšos‖
rekonstrukcija par vēja elektrostaciju ar uzstādīto jaudu
0,450MW;
VES „Lenkas – 4‖ rekonstrukcija par vēja
elektrostaciju ar uzstādīto jaudu 0,45MW, Pāvilostas
novads, Vērgales pagasts, „Lenkas‖;
VES ar nominālo jaudu 0,25MW rekonstrukcija par
vēja elektrostaciju „ETB-1‖ ar uzstādīto jaudu 0,45MW,
Pāvilostas novads, Vērgales pagasts, „Lenkas‖;
VES „Lenkas – 3‖ rekonstrukcija par vēja
elektrostaciju ar uzstādīto jaudu 0,45MW, Pāvilostas
novads, Vērgales pagasts, „Lenkas‖.
Galvenais arhitekts
JĀNIS GRUNDBERGS
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LAUKSAIMNIEKIEM,
UZĽĒMĒJIEM ....

 Lauku atbalsta dienests uzsācis platību maksājumu
avansu izmaksu.
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka ir uzsācis platību
maksājumu (t.sk. vienotā platību maksājuma (VPM) un mazāk labvēlīgo
apvidu atbalsta (MLA)) avansu izmaksu lauksaimniekiem, kuri ir
izpildījuši atbalsta saľemšanas nosacījumus. Novembrī tika uzsākta
bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta (BLA) avansu izmaksa.
Lauksaimnieki saľem VPM avansu 50 % apjomā, kas ir 29.63 lati
par hektāru. Savukārt MLA atbalsta avanss tiks maksāts 70 % apmērā
jeb 12.24, 19.57 vai 2840 lati par hektāru atkarībā no MLA kategorijas.
BLA avanss tiks maksāts 70 % apmērā no konkrētās BLA likmes.
Saskaľā ar normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību
avansa maksājumus veic par pieteikumiem, kuriem ir pabeigtas visas
administratīvās un fiziskās kontroles. Līdz ar to pieteikumu apmaksas
laiku būtiski ietekmē lauksaimnieku precizitāte, deklarējot
apsaimniekotās platības, un gadījumos, kad tiek konstatētas
neprecizitātes, to atrisināšana.
ES un Latvijas nacionālajos normatīvajos aktos noteikts, ka gala atbalsts
par 2012.gada sezonā iesniegtajiem atbalsta pieteikumiem jāizmaksā
līdz
2013.
gada
30.
jūnijam.
Sīkāka informācija, tai skaitā tiešo maksājumu 2012.gada atbalsta
likmes, pieejama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv ES atbalsta sadaļā
Tiešie maksājumi.

 SEMINĀRI BIŠKOPJIEM

„Aizvadītās sezonas aktualitātes un daţādu valstu dravošanas
pieredze”.
12.DECEMBRĪ PLKST. 10:00, Kuldīgas galvenā bibliotēka – Kuldīga,
1905. gada iela 6 .
13.DECEMBRĪ PLKST. 11:00, Kurzemes plānošanas reģiona ES
Struktūrfondu informācijas centrs - Saldus , Striķu iela 2 .
18.DECEMBRĪ PLKST. 10:00, Ventspils galvenā bibliotēka - Ventspils,
Akmeľu iela 2 .
Kontaktinformācija: Baiba Tikuma mob.tālr. 26446701.

 ZIEMA – ĪSTAIS LAIKS PROJEKTU RAKSTĪŠANAI !!!

Turpinās projektu iesniegšana programmā
"Meţa
ekonomiskās vērtības uzlabošana". Lauku Atbalsta Dienestā projektu
pieľemšana turpināsies līdz brīdim, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
tiks publicēts paziľojums par kārtas noslēgumu . Šobrīd no programmai
piešķirtajām finansēm palikuši vēl 43 %.
Pasākuma mērķis ir palielināt meţa ekonomisko vērtību,
nodrošinot ilgtspējīgu meţa apsaimniekošanu. Pasākuma ietvaros tiek
atbalstīta jaunaudţu kopšana, mazvērtīgu meţaudţu nomaiľa, kā arī
jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudţu kopšanai un
mazvērtīgu meţaudţu nomaiľai, iegāde. Sakarā ar to, ka Pāvilostas
novadam ir Mazāk labvēlīga apvidus statuss, tad atbalsta likme attiecīgi
ir 60 % (citos novados 50 %). Līdz ar to, par 1 hektāru, jaunaudţu
kopšanai var saľemt 126 latus. Programma ir ļoti izdevīga meţu
īpašniekiem, jo visus darbus var veikt saviem spēkiem. Nav vajadzīgi
firmu pakalpojumi un čeki.
Sīkāk
par
programmu:
http://www.lad.gov.lv/lv/esatbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/122-meza-ekonomiskasvertibas-uzlabosana/.
Meţu īpašniekiem projektus palīdz uzrakstīt Meţa konsultāciju
pakalpojuma centra darbinieki Grobiľā.

 JAUNU BIOLOĢISKI VĒRTĪGO ZĀLĀJU
NOTEIKŠANA

Zemkopības ministrija turpina pieteikumu pieľemšanu jaunu
bioloģiski vērtīgo zālāju apsekošanai, ar mērķi noteikt jaunus
bioloģiski vērtīgus zālājus, par kuriem potenciāli varētu saľemt
atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
pasākuma „Agrovides maksājumi‖ apakšpasākumā „Bioloģiskās
daudzveidības uzturēšana zālājos”.
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Par bioloģiski vērtīgiem zālājiem (BVZ) sauc zālājus (gan
pļavas, gan ganības), kuri veidojušies sen neartās platībās (vismaz 20
gadus), kas ir neielaboti, nemēsloti un daudzu gadu gaitā cilvēka
apsaimniekoti un uzturēti, tādējādi izveidojušies par sareţģītām
ekosistēmām ar lielu bioloģisko daudzveidību. Pazīt bioloģiski vērtīgu
zālāju var pēc lielā augu sugu skaita, kā arī pēc zālājā sastopamām
augu un putnu sugām. Dabiskos zālājos parasti nav izteikti dominējošu
sugu. Tajos ir liela sugu daţādība, tai skaitā daudz daţādu graudzāļu
sugu. Raksturīga ir labi izveidota velēna, ko veido galvenokārt blīvs
graudzāļu sakľu pinums.Turpretī kultivētos zālājos izteikti dominē 1-3
sugas (sētās graudzāles), citu sugu daudzums ir niecīgs, kā arī velēna ir
skraja un nesaslēgta.
Latvijā par bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugām speciālisti
atzinuši 55 augu sugas (piemēram, saulpurene, gaiļbiksīte,
dzeguţpirkstīte, mazais mārsilis, purva dedestiľa, smarţīgā naktsvijole,
zilganais grīslis). Taču par zālāja vērtību var spriest ne tikai pēc augiem
– daudzas pļavas un ganības ir bioloģiski vērtīgas, jo ir nozīmīgas putnu
ligzdošanas (griezes, ķikuti) vietas.
Ar bioloģiski vērtīgiem zālājiem raksturīgajām sugām var
iepazīties arī noteicējā, kas pieejams Latvijas dabas fonda mājas lapā
www.ldf.lv
Ja Jums šķiet, ka Jūsu īpašumā varētu būt šāds bioloģiski vērtīgs
zālājs, sūtiet pieteikuma anketu uz Zemkopības ministriju.
Apsekojumu Zemkopības ministrijas uzdevumā 2013. gada
vasaras sezonā veiks Dabas aizsardzības pārvalde. Apsekojuma
rezultāti tiks apkopoti un publicēti Zemkopības ministrijas mājas
lapā ne ātrāk kā pēc 2013. gada 1. novembra. Informāciju par lauku
bloku kartēs iezīmētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem varēs
iegūt no 2014. gada 2. aprīļa Lauku atbalsta dienesta Reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs vai elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS).
1. Pieteikumus pieľems līdz 2013. gada 1. maijam (pasta
zīmogs).
2. Jāaizpilda pieteikuma anketa, kuru var saľemt Lauku
atbalsta dienestā vai arī izkopēt no Zemkopības ministrijas
mājas lapas: www.zm.gov.lv sadaļā Lauku attīstība/Jaunu
bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana un Lauku atbalsta
dienesta mājas lapā.
3. Aizpildītai pieteikuma anketai jāpievieno Lauku atbalsta
dienesta izsniegtās lauku bloku kartes kopija vai zemes
robeţu plāna kopija ar atzīmētu apsekojamo platību.
Pieteikums jānosūta uz Zemkopības ministriju ar atzīmi „BVZ
noteikšana‖ (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981).
Vērgales pagasta lauku attīstības speciāliste
RUDĪTE BĒRZIĽA

Nekustamā īpašuma nodoklis!

2012.gada 15.novembrī noslēdzās pēdējais nekustamā
īpašuma maksājuma termiľš.
Atgādinājums visiem tiem, kuri to nav izdarījuši- lūdzu,
nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli!
Parādniekus papildus informējam, ka nekustamā īpašuma
nodokļa parādu pašvaldībai ir tiesības ar zvērinātas tiesu izpildītāja
palīdzību piedzīt bezstrīdus kārtībā, piedziľu vēršot uz parādnieka
kustamo mantu, naudu, kas parādniekam pienākas no citām personām
(darba samaksu, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem parādnieka
ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs) iepriekšminētās mantas un
naudas līdzekļu nepietiekamības gadījumā uz parādnieka nekustamo
īpašumu, to pārdodot.
Ļoti ceram uz Jūsu sapratni, lai šo piedziľas veidu
nevajadzētu izmantot. Ja ir jautājumi, jautājiet vai zvaniet– tel.Nr.
63453658, 63484559 (piektdienās), vai rakstiet uz e-pastu
anna.brukle@pavilosta.lv
Zemes lietu speciāliste A. BRŪKLE

2012. gada decembris

Pāvilostas Novada Ziņas

7

VAI TU ZINI
Nākamā gada pašvaldības budţets būs
par Ls 45 640 lielāks kā šajā gadā.
Ik mēnesi pašvaldībā tiek ieskaitīta ceļa
nauda Ls 2800 apmērā. Novada ceļu attīrīšana
no pirmā uzkritušā sniega jau prasījusi Ls 900, jo
vienlaicīgi strādāja 5 traktortehnikas vienības. Ja
ziema būs sniegiem bagāta, ar piešķirto
ikmēneša finansējumu var nepietikt, un
pašvaldība būs spiesta finansēt ceļu attīrīšanu no
domes budţeta.
Līgumus par ietvju tīrīšanu ziemā
Pāvilostā noslēguši 7 privātīpašnieki.
Katastrofāls stāvoklis ir saistībā ar
kanāla sanesumiem molu galā. Lielie zvejas kuģi
vairs ostā ar sazvejoto kravu ienākt nevar un
spiesti izmantot Liepājas ostas pakalpojumus.
Lai apzinātu situāciju, ostas pārvaldniekam
uzdots veikt kanāla dziļuma mērījumus, lai ostas
valdes sēdē, kas notiks 10.decembrī
plkst.11.00, lemtu par turpmāko rīcību.
Sakas pagasta bibliotēkā pārvaldes
telpās būs skatāma Ziemassvētku kartiľu
izstāde.
Pāvilostas PII iestādē „Dzintariľš‖
17.decembrī plkst. 10.30 Bluķa vilkšana un
„niķu‖ dedzināšana. 18. 19. un 20.decembrī
Ziemassvētku pasākumi grupiľās.
Rotājumi valsts svētkos, ko izlika
Pāvilostā pie apgaismes stabiem, no pašvaldības
budţeta
izmaksāja Ls 230. Arī uz
Ziemassvētkiem būs jauni rotājumi – 3 Pāvilostas
pilsētā, 3 Vērgalē. Finansējums rotājumiem rasts
budţetā, jo ietaupījums šogad ir deputātu darba
apmaksas sadaļā. Tas nenozīmē, ka deputāti
būtu strādājuši sliktāk, bet mazāk gan.
Liecību izsniegšana un Ziemassvētku
pasākums Mākslas skolā 17.decembrī.
13.decembrī plkst. 15.00 Pāvilostas
Mūzikas skolas Adventes koncerts „Palīdzēsim
saviem līdzcilvēkiem‖ Sociālās aprūpes centrā
„Cilvēks cilvēkam‖.
13.decembrī plkst. 10.00 Mazās egles
greznošana kopā ar PII „Kastanītis‖ audzēkľiem
Vērgales centrā.
17.decembrī plkst. 16.30 Muzikāls
pasākums „Baltais vakars‖ Pāvilostas Mūzikas
skolā.
20.decembrī plkst. 16.00 Vērgales
pamatskolas Ziemassvētku koncerts Vērgales
kultūras namā.
22.decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku
eglītes iedegšana Ziemupē.
Pāvilostas kultūras nama amatierteātris
viesojās Vārmē un sveica turienes amatierteātri
piecu gadu jubilejā ar efektīgu priekšnesumu.
20.decembrī plkst. 18.00 Ziemasvētku
ballīte Pāvilostas vidusskolā.
Tūrisma attīstības valsts aģentūras
organizētajā konkursā „Veiksmīgākais jaunais
tūrisma produkts 2012.gadā‖ Kultūras tūrisma
kategorijā Agitas Pētersones lauku rudzu
saldskābmaizes cepšana Pāvilostas novada
„Ievlejās‖ internetbalsojumā ierindojās 1.vietā ar
407 balsīm, kopvērtējumā – ieľemot 3.vietu.

Īstenots KPFI projekts „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas novada
Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkām”

Līdz ar novembra beigām Pāvilostas novada pašvaldība pabeigusi īstenot Klimata
pārmaiľu finanšu instrumenta (KPFI) projektu „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis‖
ēkām‖, pamatojoties uz 2011. gada 6. decembrī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. KPFI7/93. Projekta attiecināmās izmaksas ir 271648,66 lati, no kurām Klimata pārmaiľu finanšu
instrumenta līdzekļi ir 79% no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 214602,44 lati.
2012. gada 13. novembrī tika pieľemti Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes
„Kastanītis‖ ēkā veiktie darbi un šī gada 22. novembrī nodots ekspluatācijā Pāvilostas vidusskolas
objekts. Abos objektos ēkas energoefektivitātes darbus, pamatojoties uz iepirkuma procedūras
rezultātiem veica SIA „Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks‖. Objektos veikti šādi darbi:
- norobeţojošo konstrukciju energoefektivitātes uzlabošana, t.i. ārsienu un jumta/bēniľu
pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiľa;
- ieejas mezglu sakārtošana;
- jumta rekonstrukcija Pāvilostas vidusskolā, t.sk., konstrukciju pastiprināšana;
- ēku cokola/pamatu daļas siltināšana un hidroizolēšana;
- vidusskolas cokolstāva un pirmsskolas izglītības iestādes 1. stāva grīdas pārsegumu siltināšana;
- apkures sistēmas un siltummezgla uzlabošana vidusskolas objektā;
- lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu sakārtošana;
- ierīkota zibens aizsardzības sistēma Pāvilostas vidusskolas ēkai;
- enerģijas sadales ekrānu uzstādīšana.
Projekta ietvaros SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs‖ veica ēku siltuma caurlaidības
pārbaudes. Secinājums – būvdarbi objektos veikti atbilstoši izstrādātajiem tehniskajiem projektiem
un labā kvalitātē. Pārbauţu rezultāti liecina, ka projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes
„Kastanītis‖ ēkām‖ īstenošanas rezultātā:
- oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda
emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta
finansējumu, nebūs mazāks par 0,41 kgCO2/Ls gadā;
- oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nebūs mazāks par 87,98 tonnām CO2 gadā;
- siltumenerģijas patēriľš apkurei nepārsniegs 79,6 kWh/m2 gadā.

Pāvilostas novada pašvaldība 2012. gadā ir pabeigusi realizāciju desmit projektiem
ELFLA programmā „Pakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem ”. Visiem projektiem atbalsta
intensitāte ir 90 % no kopējās summas, 10 % sastāda pašvaldības līdzfinansējums.
„Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija”, Nr. 10-02-L32100-000198. Kopējās
izmaksas sastāda LVL 57 112.89. Projekta ietvaros notika Pāvilostas k/n fasādes renovācija, tai
skaitā vēsturisko logu izbūve- atjaunošana k/n zālē un ventilācijas izveide k/n zālē. Tehniskā
projekta autors SIA „Agroprojekts‖, Liepājas nodaļa. Rekonstrukcijas darbus veica A/S
„Būvmeistars‖.
„Gājēju celiľa rekonstrukcija Pāvilostas novada, Vērgales pagastā, Vērgales
ciemā”, Nr. 10-02-L32100-000199. Pēc SIA „VCI‖ ir izstrādāta tehniskā projekta darbus veica
SIA „GORA‖. Kopējā būvdarbu summa sastāda LVL 17 860.20
Turpinājums 8.lpp.
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„Dzīvojamās ēkas- mūzikas skolas vienkāršotā
rekonstrukcija‖, Nr. 10-02-L32100-000194. Projekta ietvaros tika veikta
Pāvilostas mūzikas skolas veco logu un durvju nomaiľa. Tehnisko
projektu izstrādāja SIA „Joms‖, darbu veica SIA „Kurzemes ceļinieks un
būvnieks‖. Kopējā būvdarbu summa sastāda LVL 6 302.05
„Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas laukuma
izbūve Ziemupes ielā 8, Saraiķos, Vērgales pagastā”, Nr. 10-02L32100-000197, kopējās izmaksas sastāda LVL 7 653.39 Projekta
ietvaros tika veikta apzaļumošana, ko veica ainavu arhitekte, dārzniece
Valda Čaure un bērnu rotaļu laukuma izveide, ko veica SIA „Ksil Bltic‖.
„Dzīvojamās ēkas- muzeja fasādes rekonstrukcija”, Nr. 1002-L32100-000195, kopējās izmaksas sastāda LVL 7 288.55. Projekta
ietvaros tika nomainīti un restaurēti vecie Pāvilostas novadpētniecības
muzeja logi. Darbus pēc SIA „Joms‖ izstrādāta projekta veica SIA
„GORA‖.
„Rīvas bibliotēkas apkures sistēmas rekonstrukcija”, Nr.
10-02-L32100-000193, kopējās izmaksas sastāda LVL 1232.00.
Projekta ietvaros tika uzstādīts siltumsūknis Rīvas bibliotēkā. Darbu
veicējs SIA „UPB Nams‖.
„Bērnu un jauniešu telpu vienkāršotā rekonstrukcija,
Stadiona ielā 6, Pāvilostā”, Nr. 10-02-L32100-000191, kopējās
izmaksas sastāda LVL 12 832.37
Projekta ietvaros tika veikts
kosmētiskais remonts dienas atbalsta centra „KRAMS‖ telpās, kā arī
ārsienas bojātā posma rekonstrukcija. Tehnisko projektu izstrādāja SIA
„Joms‖, darbus veica SIA „TAIGERS‖.
„Akmensraga ceļa rekonstrukcija”, otrā kārta, Nr. 10-02L32100-000200. Projekta ietvaros tika veikta atlikusī neizbraucamā
posma rekonstrukcija, ietverot tilta atjaunošanu pār Rudes upi. Darbu
veica SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks‖ par kopējo summu
LVL 49 991,39, pēc SIA „VCI‖ izstrādāta tehniska projekta.
„Ernesta Šneidera laukuma 1 (B) un Ernesta Šneidera
laukuma 10 (A) laukuma rekonstrukcija”, Nr. 10-02-L32100-000192,
kopējās izmaksas sastāda LVL 24 4884.12. Projekta ietvaros Šneidera
laukumam tika izstrādāts apstādījumu plāns, ko veica ainavu arhitekte
Marta Tabaka. Tehniskā projekta izstrādi veica „Ielu un ceļu projekti‖.
Rekonstrukcijas darbus veica SIA „OMS‖, bet koka skulptūras izgatavoja
Andris Keterliľš.
„Pāvilostas mākslas skolas rekonstrukcija”, Nr. 10-02L32100-000196. Projekta ietvaros paredzēts nomainīt ēkas jumtu,
restaurēt logus un durvis. Tehniskā projekta izstrādi veica SIA „Joms‖,
bet rekonstrukcijas darbus izpilda SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks‖
Kopējā būvdarbu summa sastāda LVL 44 298.00

II kārtas projektu konkursā Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007 - 2013. gadam
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģijas īstenošana‖ 2012. gadā
tika realizēti sekojoši projekti:
„Palīgēkas rekonstrukcija par muzeja ekspozīcijas ēku”,
Nr. 11-02-ZL14-Z401101-000003, projekta kopējās izmaksas LVL
7 999.00 Projekta ietvaros tiek rekonstruēta vēsturiskā Laivu māja.
Darbus veica SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks‖ pēc SIA „Joms‖
izstrādātā tehniskā projekta.
„Pāvilostas novadpētniecības muzeja jumta rekonstrukcija
‖, Nr. 11-02-ZL14-Z401101-000004, projekta kopējās izmaksas LVL
48 889.79 Projekta ietvaros tika veikta Pāvilostas novadpētniecības
muzeja jumta un otrā stāvu rekonstrukcija. Tehnisko projektu izstrādāja
SIA „Gints un kolēģi‖, arhitekts Gunārs Lūsis Grīnbergs, rekonstrukcijas
darbus veic SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks‖.

2012. gada decembris

Uzsākta ir projekta „Upesmuiţas estrādes rekonstrukcija un
teritorijas labiekārtojums” realizācija. No projekta piešķirtā summa
sastāda LVL 34 645.16, attiecināmās izmaksas LVL 38 494.62. Pašreiz
notiek izpētes un projektēšanas process. Plānots bija rekonstruēt jau
esošos estrādi, bet būvkonstruktora slēdziens ir- esošās konstrukcijas ir
sapuvušas un nolietojušās un lietderīgāk un finansiāli izdevīgāk ir nojaukt
pašreiz esošo estrādi un veikt jaunas estrādes būvniecību. Darbus
paredzēts veikt līdz 01.07.2013. Jaunās Upesmuiţas estrādes atklāšana
notiktu 2013. gada Zvejnieku svētkos.

Divi projekti tika realizēti LEADER programmas pasākumā
„Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”:
„Lauku uzľēmēju saraţotās produkcijas realizācijai
atbilstošas infrastruktūras sakārtošana Pāvilostā”, Nr. 11-02-L09L3413204-000001, projekta kopējās izmaksas LVL 7526.47. Projekta
ietvaros tika izgatavotas jaunas tirgus letes un afišu stabi. Darbu veicējs
bija I/K „Gabaliľa Daiľa darbnīca‖, tehniskā projekta izstrādi veica SIA
„EgG‖. Projekta ietvaros ir atjaunoti pieci afišu stabi, kas ir izvietoti visas
Pāvilostas pilsētas garumā un izgatavotas 11 jaunas tirgus letes ar
soliľiem un atkritumu konteineriem.
„Pāvilostas jauniešu Sērf kluba būvniecība”, Nr. 11-02L09-L3413201-000026 projekta kopējās izmaksas LVL 26 272.06.
Projekta ietvaros paredzēta tika veikta Pāvilostas Serf kluba būvniecība
pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja. Tehnisko projektu izstrādāja
Andris Vītols un Kristaps Vītols. Būvdarbus veica SIA „Taigers‖.
Uzsākta ir projekta „Sakas novada tautastērpa, kā novada
kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un popularizēšana”
realizācija. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties- uzšūt Sakas novada
tautastērpus Pāvilostas sieviešu korim, kopā 25 komplektus. Veicot
iepirkumu par tērpu izgatavošanu, iepirkumā uzvarēja SIA „Musturi‖.
Pašreiz notek tautastērpu darināšana. Projekta realizācijas laiks ir no
08.07.2012. līdz 01.05.2013. Kopējā tērpu izgatavošanas summa
sastāda LVL 14 014.83

Igaunijas un Latvijas pārrobeţu sadarbības programmas projekti
Pāvilostas novadam. Pāvilostas novada pašvaldība piedalās divos
Igaunijas un Latvijas pārrobeţu sadarbības (ESTLAT) programmas
projektos, ko administrē Kurzemes plānošanas reģions. Pašvaldības
līdzfinansējums abos projektos sastāda 17 %, ERAF 83 %.
Projekts „ Piekrastes un jūras telpiskā plānošana Pērnavas līcī
Igaunijā un piekrastes pašvaldībās Latvijā / Piekrastes un jūras
telpiskā plānošana” Projekta ietvaros Pāvilostā tiks sakārtota
nobrauktuve Tirgus ielas galā nobraukšanai jūras piekrastē. Tiks
iegādāta glābšanas laiva ar aprīkojumu, kas bāzēsies Pāvilostas ostā un
pildīs glābšanas funkcijas. Pāvilostas novada pašvaldības
līdzfinansējums 5306.55 EUR, kopējās izmaksas 31 215,00 EUR.
Projekts ir apstiprināts, notiek pirmie semināri ar Igaunijas pusi un 2013.
gada sākumā tiks veikta iepirkuma procedūra par būvdardarbu veicējiem
un piegādātājiem.
Turpinājums 9.lpp.
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Projekts „Ūdenstūrisms kā dabas
un aktīvā tūrisma elements Latvijā un
Igaunijā”/„Riverways”. Projekta ietvaros
plānots sakārtot- attīrīt no kritalām Tebras un
Durbes upes, izveidot trīs labiekārtotas atpūtas
vietas, kā arī izstrādāt kartes un informatīvos
materiālus laivotājiem. Pāvilostas novada
pašvaldības līdzfinansējums 6808.50 EUR,
kopējās izmaksas 40 050,00 EUR. Pašreiz
notiek projekta saskaľošana, projekts tiks
uzsākts 2013. gadā.

12.decembrī plkst.15:00
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Leļļu teātris „Jampadracis
Ziemassvētkos” Ieeja bezmaksas.
22.decembrī plkst. 15.00

Ziemassvētku tirgus
Par ES projektu „Pāvilostas novada
teritorijas plānojuma un attīstības
programmas izstrāde”
I.D.Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011
Pamatojoties uz 2012.gada 27.septembra
Pāvilostas novada domes sēdes lēmumu
„Pāvilostas novada attīstības programmas
2012.- 2018.gadam un Pāvilostas novada
teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam, veikt
pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai
apspriešanai un atzinumu saľemšanai‖
(protokols Nr.12, 23§.), tika nodota
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saľemšanai Pāvilostas novada attīstības
programmas 2012.–2018.gadam 1.redakcija,
Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.2024. gadam 1.redakcija un to Stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata
projekts. Termiľš bija no 2012.gada 12.oktobra
līdz
2012.gada
26.novembrim.
Minēto
dokumentu pirmās redakcijas sabiedriskā
apspriešana ir beigusies, pašreiz teik apkopoti
un izskatīti saľemtie iesniegumi un atzinumi.
Plānošanas dokumentu un Vides pārskata
izstrādātājs: Pāvilostas novada pašvaldība
sadarbībā ar personu apvienību SIA „
Sustainable Advanced Solutions‖ un SIA
„Projekts 3 i‖.
Plānošanas dokumentu izstrādes un
īstenošanas termiľš tika pagarināts: Pāvilostas
novada teritorijas attīstības plānošanas
dokumentus plānots izstrādāt līdz 2013.gada
30. martam.
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas
dokumentu īstenošana: Pāvilostas novada
administratīvā teritorija (Pāvilostas pilsēta,
Sakas un Vērgales pagasti).
Pāvilostas novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti un Vides pārskats tiek
izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā
projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības
programmas izstrāde Pāvilostas novada
attīstības
plānošanas
kapacitātes
paaugstināšanai‖,
I.D.
Nr.
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011, ietvaros.
Projektu koordinatore: VIZMA ĢĒĢERE

Tirgus laukumā Pāvilostā

Plkst. 14.30 Bluķa vilkšana no jaunā ciema Bērnu laukuma uz Tirgus laukumu. Blēľu
un slikto domu un darbu dedzināšana. Sniegavīru velšanas sacensības (līdzi ľemt
visu nepieciešamo, arī rezerves cimdus). Rūķu brūvējumi un silts azaids.
Aicināti visi tirgoties gribētāji un pircēji! Neskaidrību gadījumā zvanīt 29226526.
Sekot reklāmai! Organizatori - biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” ,
biedrība „ No idejas līdz attīstībai” sadarbībā ar Pāvilostas kultūras namu.

Pāvilostas Pētera - Pāvila ev.lut. baznīcā 23.decembrī
skolotāja

plkst. 11:00

Ernesta Šneidera 120-gades atceres
dievkalpojums.
25.decembrī plkst.22:00

Ziemassvētku balle
 Pāvilostas pilsētas k/n amatierteātra KINO ŢURNĀLS „PŢ Nr.1”
 Ziemassvētku balle kopā ar grupu „4KW”
Ieeja līdz plkst.22:00 Ls 3,00, pēc plkst.22:30 – Ls 3,50 /galdiľu rezervēšana līdz
22.decembrim pa tālr. 29366112/

29.decembrī plkst.12:00 Ziemassvētku

egle

Pāvilostas novada pirmsskolas vecuma bērniem. Pāvilostas pilsētas k/n pašdarbības
kolektīvu koncertuzvedums „Rimtai, juhtai, čību, čābu”

3.janvārī plkst.16.00Latvijā raţotu animācijas filmu programma

Multenītes sniegā

Programmā ietvertas šādas, Latvijā raţotas animācijas filmas: „Ursus” reţ. Reinis Pētersons, Atom Art studija, „Korida” - reţ. Jānis
Cimermanis, Animācijas Brigādes studija „Gribu redzēt rūķīšus” - reţ. Nils Skapāns,
Podnieka studija, „Zīļuks” - reţ. Dace Rīdūze, Animācijas Brigādes studija, „Lupatiľi” - reţ.
Edmunds Jansons, Atom Art studija, „Dzeguze un viľas 12 vīri” studija Dauka
Ieeja: Ls 0,50

KULTŪRAS ZIĽAS

8. decembrī Pāvilostas k/n vidējas paaudzes deju kolektīvs piedalījās pasākumā
„SOLIS DRAUGU PULKĀ‖ – Tumes k/n, Tukuma rajonā
9. decembrī Pāvilostas k/n sieviešu koris piedalījās Sakaslejas baznīcas
dievkalpojumā plkst.11:00
15. decembrī Pāvilostas k/n vidējas paaudzes un jauniešu deju kolektīvs piedalīsies
sadancošanās koncertā Aizputē
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Foto: Marita Horna.

PALDIES PAR LABI PAVEIKTU DARBU UN AKTĪVU DARBĪBU

Šai nominācijai bija pieteikti arī Laine Šildere, biedrība ‖No idejas līdz
attīstībai‖, jauniešu sērfošanas treneris Dagnis Bricis.
Titulu „Gada sportists” jau otro gadu pēc kārtas izpelnījies Gints
UZARS, uzrādot ļoti labus sasniegumus motokrosā - 3.vieta Superkausā, 4.vieta
Latvijas čempionātā motokrosā kopvērtējumā. Anketās kā pretendents šai
nominācijā vairākkārt tika minēts arī BMX riteľbraucējs Aivis Bērznieks.
„Gada novadnieks – 2012” šogad Pāvilostā ir Pāvilostas vidusskolas skolotāja
INTA VĪGANTE, kura aktīvi iesaista jauniešus sabiedriskā dzīvē un motivē tos
darboties sevis pilnveidošanā, piedalīties projektos.
Šai nominācijai bija pieteikti arī Gints Uzars, Aija Ozoliľa, Ģirts Vagotiľš
– Vagulis, Vizma Ģēģere, Indra Ziemele, Agita Pētersone.
Svētku reizē ţūrijas komisijas vadītāja Vizma Ģēģere apbalvoja arī
konkursa „Sakoptākā sēta – 2012‖ uzvarētājus - Ausmu OZOLU, Kārli DONI,
Agitu PĒTERSONI no Sakas, RITU TKAČENKO, Valēriju PĒTERMANI, Vizmu
ĢĒĢERI (seniori), Intu VĪGANTI, Ingūnu un Juri BLAUBĀRŢUS, Rūtu BRIDĀNI
no Pāvilostas.
TIC vadītāja Mairita Tumpele nosauca fotokonkursa „Pāvilostas novads
2012.gadā‖ labāko darbu autorus. Galveno balvu saľēma Pāvilostas vidusskolas
skolniece Itija Ozoliľa par fotogrāfiju „Saulītes vakara vārti‖ un Atzinības - Maiga
Uzare, Zaiga Uzare.
Svinīgā pasākuma turpinājumā koncertu sniedza viesmākslinieki no
Rīgas, skandējot gan Valda Zilvera, gan citu komponistu dziesmas, kurām varēja
arī dziedāt līdzi. Vakarā – svētku balle kopā ar grupu „ Piemare‖ no Pāvilostas.
MARITA HORNA
Anda Uzare, Pāvilostas mākslas skolas, 5 P kurss.

18.novembrī Pāvilostas pilsētas kultūras namā notika
Latvijas 94.dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums. Pasākumu
atklāja 12.klases skolniece Anda Uzare, kura nolasīja savu kā
Valsts Prezidenta uzrunu tautai svētkos. Anda bija to 29 Latvijas
skolēnu vidū, kuru darbus atzina kā labākos no Valsts prezidenta
kancelejā 352 iesūtītajiem konkursa „Mana kā Valsts prezidenta
uzruna Latvijas dzimšanas dienā‖ radošajiem darbiem. Svētku
uzrunu teica arī domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un ar
Pateicības rakstiem apbalvoja līdzcilvēku un darba kolektīvu
izvirzītos labākos darba darītājus 2012.gadā. Pateicības raksti:
Pāvilostas novadpētniecības muzejam- par tematisko
izstāţu organizēšanu, sadarbību ar biedrībām un vēsturisko
vērtību parādīšanu mūsdienīgi.
Floristu interešu kopai „Āķgalnieces”- par ilggadēju
atsaucību, iesaistoties darba grupā, organizējot tūrisma sezonas
noslēguma pasākumus.
Pāvilostas vidusskolas skolotājai Allai LĀCĪTEI- par
inovatīvu un radošu pieeju informācijas tehnoloģiju izmantošanā.
Pāvilostas vidusskolas skolotājai Maritai ROLMANEIpar profesionālu, kvalitatīvu un radošu darbu.
Pāvilostas vidusskolas saimniecības pārzinim Slavam
PENCIM- par ieguldīto darbu skolas renovācijas projekta
realizācijā.
Pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariľš‖ pedagoģei
Ligitai EIHVALDEI- par laipnību un atbildību, sagatavojot bērnus
skolas gaitu uzsākšanai, un pamatu ielikšanu bērnu skatuviskās
uzstāšanās prasmēs.
Labiekārtošanas darbu strādniekam Rinaldam
STIRNAM- par akurātu darba pildīšanu ar pilnu atbildības sajūtu.
Darbu rīkotājam Aivaram ALNIM- par pozitīvu un
nesavtīgu darbu, kas tiek veikts ar augstu atbildības sajūtu.
Mikroautobusa šoferim Jānim KARULIM- par ilggadēji
ieguldīto darbu un atsaucību, vadot SIA „Duals‖ mikroautobusu
maršrutā Liepāja- Pāvilosta- Liepāja.
Mikroautobusa šoferim Zigmundam DEJUM- par
ilggadēji ieguldīto darbu un atsaucību, vadot SIA „Duals‖
mikroautobusu maršrutā Liepāja- Pāvilosta- Liepāja.
Nominācijā „Gada jaunietis”- šogad Pāvilostā
apbalvojumu saľēma Edgars Eduards KRISTAPSONS par veco
spēkratu restaurāciju.
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IEDEDZ EGLI KOPĀ AR PREZIDENTU

6.decembrī Štokmaľu ģimene no Pāvilostas kopā ar citām 20 Valsts prezidenta uzaicinātām ģimenēm no Latvijas novadiem
piedalījās svinīgajā pasākumā Melngalvju namā, kur Rīgas pils remonta laikā ir prezidenta rezidence. Pēc tam Rātslaukumā kopā ar
Valsts prezidentu Andri Bērziľu iededza
Ziemassvētku egli.
Pāvilostas novada pašvaldība, izvirzot šim
pasākumam Štokmaľu ģimeni, raksturojusi to kā krietnu,
strādīgu, atsaucīgu piecu bērnu ģimeni. Tēvs- Gatis, mammaInese, dēli Dāvis (17 gadi), Jānis (11 gadi) un Andris (9 gadi),
meitas Kate (13 gadi) un Agate (6 gadi). Tēvs Gatis veiksmīgi
vada uzľēmumu SIA „ IGA 4‖ un kā sponsors atbalsta kultūras
aktivitātes. Gatis ir novada domes deputāts.
Štokmaľu ģimenes bērni mācās Pāvilostas
vidusskolā, bet vecākais dēls Dāvis - Saldus tehnikumā.
Bērnos ieaudzināta patstāvība un ģimenes kopā būšanas
tradīcijas.
Štokmaľu ģimene ir aktīva sabiedriskās dzīves
atbalstītāja. Gan vecāki, gan bērni darbojas pašdarbības
kolektīvos un piedalās pilsētā rīkotajos pasākumos un
aktivitātēs. Mamma Inese dzied Pāvilostas pilsētas sieviešu
korī, bet tētis Gatis dejo vidējās paaudzes deju kolektīvā „
Vērgalīte‖ un darbojas Pāvilostas amatierteātrī. Bērni apmeklē
Pāvilostas Mūzikas skolu, dejo gan deju kolektīvos, gan dzied
vokālajā ansamblī.
MARITA HORNA
Foto no Valsts prezidenta kancelejas arhīva.

Deju spēles vējā

30.novembrī Pāvilostas kultūras namā jau ceturto gadu notika jauniešu
deju kolektīvu sadancošanās koncerts „ Deju spēles vējā”.
Tajā piedalījās Liepājas pilsētas Tautas mākslas un kultūras centra Tautas

Austriešu deju izpilda Pāvilostas jauniešu deju kolektīvs. Foto: Marita Horna.

deju ansambļa „RUCAVIETIS‖ studija, Profesionālās izglītības
kompetences centra Liepājas Valsts tehnikuma jauniešu deju
kolektīvs „Odziľa‖, Liepājas Draudzīgā aicinājuma 5. vsk.
jauniešu deju kolektīvs „Jumītis‖, Aizputes vidusskolas
jauniešu deju kolektīvs, Priekules jauniešu deju kolektīvs
„Priecele‖, Jauniešu deju kolektīvs „Kvēle‖, Nīcas jauniešu
deju kolektīvs „Rietumvējš‖, Pāvilostas k/n 5. – 9. klašu un
jauniešu deju kolektīvs. Koncertā tika izdejotas 25 gan tautas
dejas, gan jaunrades dejas. Īpašus aplausus izpelnījās mūsu
jauniešu kolektīva zēnu dejotā „Austriešu deja‖, ko pavadīja
publikas aplausi un klausītāju – „atkārtot, atkārtot‖.
Koncerts tiešām bija jauks, jaunieši smaidīgi,
azartiski, talantīgi. Paldies par to jāsaka kolektīvu vadītājiem.
Koncerta noslēgumā viľi arī tika sumināti. Paldies arī
koncerta vadītājiem Adīnei un Kristeram Gūtmaľiem, kuriem
šī bija pirmā debija vadītāju statusā. Vakars turpinājās jautrās
atrakcijās un deju ritmos, ko izdejot palīdzēja grupa
„Piemare‖.
Uz tikšanos nākamajā gadā jau piektajā
sadancošanās koncertā!
MARITA HORNA

28. novembrī Pāvilostas vidusskolas 1. līdz 4.
klases skolēni ar klases audzinātājām apmeklēja un
piedalījās muzeju darbinieku sarīkotā izglītojošā
nodarbībā „Kā top groziľš?”.
Īsfilmā skolēni varēja izsekot līdzi darbietilpīgam
procesam no klūdziľu audzēšanas līdz pītam grozam. Ar
interesi skolēni apskatīja izstādi „Pinumi”. Sacenieks
Alfrēds Draugs skolēniem demonstrēja un pastāstīja par
saviem pītajiem groziem. Nodarbības laikā skolēni kopā ar
muzeja darbinieci Sandru Teteri mācījās izgatavot
sagataves „klūdziľas‖ no papīra, lai pēc tam pītu groziľu.
Pāvilostas novadpētniecības muzejā līdz 21.
decembrim apskatāma izstāde „Pinumi” .
Muzeja vadītāja IRINA KURČANOVA

Foto: Irina Kurčanova.

„Kā top groziľš?”
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Visiem muzeja labvēļiem un draugiem gada nogalē novēlu

pie sveces liesmas savas plaukstas sasildīt
un tad šo siltumu un gaismu tālāk dot
sev - tikai sveces liesmu paturot
sev - tumšām ziemas naktīm
sveces silto liesmu paturot
ar plaukstām sveces liesmu sasildīt
lai nedziest salā aukstumā un sāpēs asās
lai gaisma tavās plaukstās atstaro no sveces un uz sveci - plaukstās tavās
un tālāk dot šo gaismu - neko nežēlot un tālāk dot
tāds mazumiņš - bet tik daudz mīlestības tajā! šo siltumu - ko ziemas vakaros no svecēm
izstarot un tālāk dot ... /Inese Tora /
Muzeja vadītāja IRINA KURČANOVA

2012. gada decembris

Edgars Eduards Kristapsons iejutās Gustava Zemgala lomā,
Renards Rolmanis – Kārļa Ulmaľa lomā un svinīgi klātesošos
iepazīstināja ar šo politiķu uzrunām.

Pāvilostas vidusskolas īsziľas
8. novembrī Pāvilostas vidusskolā lielais Mārtiľdienas
gadatirgus. Prieks un gandarījums bija gan pircējiem gan pārdevējiem.
Katram bija kāds guvums!
9.novembrī Pāvilostas vidusskolā Lāčplēša dienai veltīto
Foto: Anda Uzare.
pasākumu atklāja ar M.Hornas reţisēto uzvedumu „Redz, kur koši
Comenius partnerības projekts ―Back To Our Roots: Traditions
karavīri”, noslēdzot to ar gaismas ceļa izveidi pie Saules akmens un And Customs Bring Us Together‖ dalībnieki kopā ar vadītāju Intu Vīganti
uzvedumā iesaistīto jauniešu - pašdarbnieku cienāšanu ar kliľģeri, pie kura dāvināja katram skolas kabinetam foto rāmi ar Latvijas simboliem –
griešanas un izsniegšanas atbildīgi strādāja līdzpārvaldes 11.klases karogu un Latvijas valsts ģerboni.
meitenes Annija Krista Bērziľa un Egija Zundmane.

Foto: Anda Uzare.

Foto: Marita Horna.

Valsts prezidenta institūcijas 90.gadadienai veltītā skolēnu
radošo darbu konkursā (prezidenta uzruna tautai 18.novembrī) piedalījās
Madars Kaţis, Kristaps Ansons, Ilze Ieva Vilne, Krista Ziemele un
Anda Uzare, kuras darbs bija starp 29 labākajiem no visiem Latvijas
novadu 352 darbiem, ar kuriem personīgi iepazinās valsts prezidents
Andris Bērziľš.
Ar Andas Uzares sacerēto prezidenta uzrunu svinīgi atklāja
Pāvilostas k/n 18. novembra svinīgo pasākumu. 30.novembrī Anda Uzare
uzaicināta Melngalvju namā uz tikšanos ar valsts prezidentu, saľemot
piemiľas velti. Visi konkursa laureāti kopā ar prezidentu šo mirkli fiksēja
kopējā fotogrāfijā.Konsultante prezidenta runas tapšanā vēstures skolotāja
Ārija Paipa.
No 12.-15.novembrim notika skolēnu līdzpārvaldes izsludinātais
konkurss „Manai Latvijai”. Galvenais mērķis bija īpašā veidā noformēt
Latvijas kartes kontūru un tās teritoriju. Darbi bija interesanti un radoši.
Rezultātā katra klase par ieguldīto darbu saľēma diplomu, ko pasniedza
skolēnu līdzpārvaldes meitenes Anna Elīza Šēna, Evita Lazukina.
16.novermbra rīts sākās ar pasākumu veltītu Latvijas
94.dzimšanas dienai, kurā centās parādīt, kā vēsturiski veidojās Latvijas
valdība, piesaistot jaunsargus, kas atklāja šo pasākumu ar karoga ienešanu
un noslēdza, svinīgi to iznesot no zāles.

Paldies par pasākuma organizēšanu skatuves runas pulciľa
vadītājai Agritai Valkašai, vēstures skolotājai Ārijai Paipai, mūzikas
skolotājai Dacei Bunkai un pārējiem dalībniekiem, kas gatavojās šim
brīdim ar vislielāko atbildību. Paldies vecākiem, ka jaunieši šai dienā
ieradās saposušies, radot papildus svinīgo noskaľu.
23.novembrī 6.klases meiteľu komanda (Ilva Bunka, Samanta
Barsukova, Liene Šķila, Krista Ziemele, Una Stendze, Sandra Ozola)
piedalījās Dzērves pamatskolā rudens popielā „Fall Sound‖, ar grupas
„Bermuda divstūris ‖ dziesmu „Disko‖, saľemot diplomu kā stilīgākā
grupa un visaugstāko novērtējumu par izpildījumu – Grand Prix.
Palīdzēja meitenēm gatavoties mūzikas skolotāja Dace Bunka, atbalstīja
klases audzinātāja Ārija Paipa un draugi. Paldies, visiem par
piedalīšanos!
29.novembrī Ziemassvētku radošās darbnīcas skolotājiem.
Skolotājas Baibas Arājas vadībā, ieklausoties noderīgos padomos, tapa
klasiskais Adventa vainags. Dekorēšana tika atstāta pašu ziľā. Vainaga
darināšana ļāva apjaust, ka Ziemassvētki vairs nav aiz kalniem. Skolotāji
saka paldies Baibai par iegūtajām prasmēm un laiku, ko viľa brīvprātīgi
ieguldījusi šajā darbā.
28.11. Pāvilostas vidusskolas zēnu A un B grupas zēni
Priekulē piedalījās Lejaskurzemes novadu skolēnu sporta spēļu
sacensībās basketbolā. „A‖ grupas zēniem - 2.vieta.
Turpinājums 9.lpp.
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Turpinājums no 8.lpp.

„Krīt visbaltākie sniegi...‖,
Una Sekača. Pāvilostas vidusskolas 12.klase.

Pāvilostas vidusskolas meiteľu komandas dalībnieces volejbolā Evita Jakovļeva un
Adra Lanka informēja, ka piedalījās Lejaskurzemes novadu sacensībās un novembrī
ir izspēlēts pirmais riľķis. Katra spēle sākta ar pozitīvām emocijām, lielu
gribasspēku un vēlmi uzvarēt, kas šobrīd nav īstenojies. Turpmākās spēlēs
komanda solās spēlēt ar vēl lielāku sparu un enerģiju. Jaunietes lielu paldies saka
Pāvilostas novada pašvaldībai par atbalstu, jo šis čempionāts ir lielisks treniľš pirms
skolas sacensībām. Paldies arī skolotājai Solveigai Ansonei, kas ar lielu sparu
nepagurstoši mudina meitenes katrā treniľā un spēlē spēlēt labāk un labāk,
apgūstot un nostiprinot jaunas iemaľas.
Skolas māsa Ina Bunka informē, ka 1.-12. klašu skolēniem, kas atrodas
ģimenes ārsta Jura Kraģa pārraudzībā, 12.12.2012. tiks taisīts „Mantū‖ tests, ar kura
palīdzību iespējams savlaicīgi diagnosticēt tuberkulozi.

Jaunsargu īsziľas

9. novembrī , 413.Pāvilostas jaunsargu vienības komanda (Miķelis Emīls
Horna, Kristaps Klaks, Henrijs Tomilovs, Kristaps Ansons, Kate Štokmane, Ija
Tapiľa) piedalījās Liepājā, Beberliľos, Lāčplēša balvas izcīľā starp 9 skolu
komandām, iegūstot 6. vietu. Veicamie uzdevumi bija triecienšautenes AK4
izjaukšana, granātu mešana, šaušana ar pneimatisko ieroci.
23.-25.11. Kazdangā jaunsargi gatavojās 4.līmeľa noslēguma testiem,
kas notiks martā Dobelē. Tika apgūtas lauku kaujas iemaľas, darbs ar karti,
orientēšanās dabā, ierindas mācība, pirmā palīdzība.
Par nometnē pavadīto laiku Terēze Cābele stāsta, ka ir gūta jauna
pieredze, kaut arī sekoja nogurums, un gandarījums par padarīto, kaut arī
atgriezāmies ar ziliem ceļiem, pazaudētām balsīm pēc kārtīgas dziedāšanas,
Uz Dobeli no Pāvilostas vidusskolas dosies Kristaps Ansons un Madars
Kaţis.
MARITA ROLMANE

BŪSIM RADOŠI

16. novembrī Pāvilostas vidusskolā notika
biedrības Zinis lektores Vitas Brakovskas lekcija, ko
noklausījās 9.-12.klašu skolēni. Galvenās atziľas, ko guva
jaunieši, ir šādas:
- mums ir jābūt radošiem, nekad nevajag ļaut citiem
iznīcināt tavas vēlmes, ja tev ir mērķis, ko tu gribi sasniegt,
tad ej uz to..
-Katrs var būt savas idejas autors, tikai vajag parādīt
citiem, ka to, ko tu vēlies, ir iespējams īstenot un parādīt
citiem..
- Lai tu varētu īstenot savu ideju, ir jābūt drošam,
sabiedriskam, jāprot riskēt, jātic savām spējām un tad viss
var izdoties un tu vari panākt savu!
- Lai arī daţreiz liekas, ka tev nekas neizdosies, ir jātic sev
ar visu spēku un nav jābaidās riskēt..
- Tieši mēs esam tie, kas veido mūsu valsts Latvijas
nākotni, tāpēc nebaidāmies ne no kā un parādam
visiem savu pieeju uz radošumu...
Jauniešu domas uzklausīja 10.klases skolniece
TERĒZE CĀBELE

„2013. – Čūskas gads.‖ Rūdolfs Priedoliľš. Pāvilostas
vidusskolas 7.klase.

Pāvilostas vidusskolas kolektīvs novēl
visiem, lai Ziemassvētku mirdzums ienes
mieru jūsu sirdīs un mājās, dāvājot labus
nodomus un darbiem bagātu Jauno gadu!
Ticībā, cerībā, mīlestībā Ziemassvētkus sagaidām,
Sniegpārslu baltajā mierā, sveču gaismiņu
siltumā.
Ticībā, cerībā, mīlestībā Ziemassvētkus sagaidām,
Lūgšanās klusās, savus sapņus debesu plaukstā
liekot.
/Māra Šnē/

JAUNSARGI PIEDALĀS JUBILEJĀ
30.novembrī divi jaunsargi no Pāvilostas 413.jaunsargu vienības - Miķelis
Emīls Horna un Terēze Cābele tika uzaicināti uz Rīgu, lai piedalītos svinīgajā
pasākumā par godu Jaunsardzes 20 gadu jubilejai. Pasākums notika Latviešu
biedrības namā. Katram jaunsargam Jaunsardzes departamenta direktors Broľislavs
Mačuļskis pasniedza Goda rakstu par ieguldījumu Jaunsardzes kustības stiprināšanā.
Goda rakstu saľēma arī mūsu jaunsargu instruktors Kaspars Rudītis. Pateicamies
mūsu instruktoram K. Rudītim par sagādāto iespēju piedalīties šajā pasākumā!

Jaunsargi saľem apbalvojumus. Otrais no kreisās Miķelis Emīls Horna, trešā – Terēze
Cābele. Foto: G.Bieziľš.
TERĒZE CĀBELE
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Kopā ar meistaru E.Klintu bērni gatavo stabulītes no upes
niedrēm. Foto: Marita Horna.

Guvām jaunus iespaidus un zināšanas

14.novembrī Pāvilostas kultūras nama jauniešu dramatiskā kolektīva, kultūrvēstures
izpētes pulciľa un Mūzikas skolas Tautas instrumentu ansambļa dalībnieki apmeklēja Rīgu. Pabija
Latviešu folkloras krātuvē, Rakstniecības un mūzikas muzejā un uzzināja daudz ko jaunu un
interesantu par tautas dziesmu vākšanu mūsu pusē, pieejamajiem materiāliem, apskatīja Krišjāľa
Barona Dainu skapi, senos tautas mūzikas instrumentus, tikās ar tautas instrumentu
izgatavošanas meistaru Eduardu Klintu un uzdeva neskaitāmus jautājumus par kokļu
izgatavošanu, gatavoja stabules no upes niedrēm. Brauciens notika novada domes atbalstītā
projekta „Tēvu laipu laipotāji‖ ietvaros.
MARITA HORNA

Jaunumi Pāvilostas bibliotēkā

Pāvilostas bibliotēkai šogad aprit 65 gadi kopš tās dibināšanas. Šim notikumam par godu
esam izveidojušas izstādi „Roku rokā ar lasītājiem‖. Izstāde skatāma domes zālē no 10.12.2012.
līdz 11.01.2013., darba dienās no 10.00- 18.00.
Esam priecīgas, ka šogad kā dāvana bibliotēkas jubilejā ir labiekārtota Bērnu rotaļu un
atpūtas istaba.

Foto no Pāvilostas bibliotēkas arhīva.

Pāvilostas bibliotēka sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību realizēja VAS „Hipotēku
un zemes banka‖ projekta Klientu klubs „Mēs paši‖ projektu konkursā atbalstītu projektu „Dzīves
kvalitātes uzlabošana Pāvilostas bērniem‖. Projekta mērķis bija nodrošināt drošu veselīga brīvā
laika pavadīšanas iespējas pirmsskolas vecuma un jaunāko klašu bērniem, ierīkojot un iekārtojot
bērnu rotaļu un atpūtas istabu Pāvilostas bibliotēkā. Veicināt bērnu iztēles radošo spēju attīstību.
No agras bērnības veidot un nostiprināt mazo apmeklētāju lasīšanas iemaľas.

2012. gada decembris

SPORTS
17. novembrī Pāvilostas sporta
zālē notika izaicinājuma kauss zāles
futbolā. Turnīrā piedalījās piecas komandas:
Aizputes pagasts, Dunalka, Grobiľas
pagasts, Pāvilosta, Pāvilostas jaunieši.
Izspēlējot riľķi katra komanda ar katru,
rezultāti sekojoši:
1.vietā Aizputes pagasts- 6 punkti
2.vietā Dunalka -6 punkti
3.vietā Pāvilosta -5 punkti
4.vietā Pāvilostas jaunieši -3 punkti
5.vietā Grobiľas pagasts-0 punkti.
Par turnīra labāko futbolistu atzina
Pāvilostas komandas spēlētāju Ivaru Hornu.
Liels paldies sporta zāles apkopējai
Ludmilai Vasinai par sporta zāles
sakopšanu ārpus darba laika.
21.decembrī
plkst.
18:00
Pāvilostas sporta zālē notiks Pāvilostas
novada ceļojošais kauss galda tenisā.
Turnīrā piedalās Pāvilostas novadā
dzīvojošie un deklarētie sportisti no 16 gadu
vecuma.
Sporta organizators Pāvilostā
ALDIS BARSUKOVS
Projekta ietvaros tika apmēbelēta un
labiekārtota bērnu rotaļu istaba Pāvilostas
bibliotēkā saskaľā ar Karīnas Lieljukses
izstrādātu dizainu. Mēbeles no koša krāsu
lamināta izgatavoja Pāvilostas pilsētā
strādājošs SIA „Meţavots‖. Tika iegādātas
jaunas spēles, rotaļlietas, „pufi‖ sēdēšanai.
Piedaloties maziem lasītājiem, tika izgatavota
korķa siena grāmatas formā.
Mēbeļu izgatavošana izmaksāja
LVL 900.00, no kuriem VAS „Hipotēku un
zemes banka‖ atbalstīja LVL 400.00,
Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un
izglītības finansēšanas konkursā tika iesniegts
projekts ‖Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas telpa
Pāvilostas bibliotēkā‖ un saľemts finansējums
LVL 370.00. Spēles, sēţamie „pufi‖, korķa
tāfele u.c. lietas tika iegādātas par bibliotēkas
budţeta līdzekļiem.
Pirmais pasākums jau notika ar
1.klases skolēniem un skolotāju Gaidu Beneti.
Rīkojām tematisko rītu par rūķiem, kā arī
gatavojām rūķus.
Tagad tumšajos vakaros bērni labprāt
uzkavējas šai telpā: spēlē spēles, lasa
grāmatas, zīmē…. Ieraugot šīs telpas
pārvērtības, gan bērni, gan pieaugušie ļoti
priecājas, tāpēc aicinu ikvienu novada
iedzīvotāju apmeklēt un izmantot Pāvilostas
bibliotēkas pakalpojumus.
14. decembrī plkst. 15.00 notiks
Bērnu rotaļu istabas svinīgs atklāšanas
pasākums
4. janvārī 2013. gadā pl.15.00
aicinām
visus
Pāvilostas
bibliotēkas
apmeklētājus- lasītājus piedalīties pasākumā
„Zvaigţľu atspulgos…‖
Bibliotēkas vadītāja MAIRITA VĪTOLA

2012. gada decembris
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Siltus un mīļus Ziemassvētkus!

Ielūgums uz svētku balli
1.janvārī!
No 17.decembra
Vērgales muzejā būs
apskatāma mūsdienu

Ziemassvētku
kartiņu izstāde
no daţādām pasaules valstīm.

Ielūgums uz eglīti

Pirmsskolas vecuma bērni tiek mīļi
aicināti uz pasākumu Vērgales kultūras namā

26.decembrī plkst.11.00.
Rūķi un Ziemassvētku vecītis kopā ar Pāvilostas novada
Sociālā dienesta darbiniekiem sarūpējis salduma paciľas novadā
deklarētajiem mazuļiem. Ja gribat sagādāt prieku arī saviem
mazbērniem un bērniem, kas nav deklarēti mūsu novadā, ir iespēja
pieteikties līdz 13.decembrim un samaksāt pašvaldības kasē Ls 2.30.
Caur pasaku Jūs vedīs rotaļīgā, dejiskā, dziedošā
piedzīvojumā radošā apvienība Embi .
Prieks kopā būt!

Šis ir tas laiks, kad gaismas loki liecas
Ap sveču mirdzumu un sirdi dedz,
Vien mazliet pretī jāpasniedzas,
Lai labestību mūsu sirdīs redz…
Ir sācies ceļš pretī Ziemassvētku brīnumam un Jaunā
gada gaidīšanas laikam. Lai tas , Jums kopā ar saviem mīļajiem, ir
jauks, labu domu, smaida, dvēseles miera un labestības pilns!
Mums vajag šo svētku brīdi, šo atelpu, mums vajag aizdegt sveci
un ielaist Dievu istabā. Svētku prieks ir ģimenei kopā sanākot. Es
aicinu katru no Jums Ziemassvētku vakarā domāt par savu
brīnumu, domāt par savu Zvaigzni, domāt par savu cerību un
atcerēties arī citus. Lai Ziemassvētku miers un gaisma ir Jūsu
sirdīs!
Būt kopā! Kas varbūt jaukāks!
Kad būs sagaidīts Jaunais gads un novēlētas laimes,
lai visiem ceļš ved uz Vērgales kultūras namu, kur 1.janvārī
plkst.

svētku balle kopā ar
grupu ,,TANDEMS”. Ieejas maksa Ls 3.00, galdiľu
1.00 sāksies lielā

pieteikt līdz 27.decembrim.
No sirds uz sirdi,
Viens otram pretī Gadu mijā smaidu dalām!
Šajā klusajā un pārdomu pilnajā laikā vēlu visiem novada
iedzīvotājiem būt tādiem, kas tic paši un spēj citos sēt ticību dzīvei!
Jūs patiesi mīlot - Vērgales kultūras nama vadītāja Velga

ĀRIJAI ŠNEIDEREI – 80!

Gaišus svētkus Jūsmājās !
Lai mēness palīdz smaidīt,
Un zvaigznes ciemos lūgt,
Un Jauno gadu gaidot,
Jums nedrīkst laimes trūkt!

Skaidrīte un Daina
Ziemupes bibliotekāres

Foto: Vita Braţe.

4.decembrī, Vērgales pamatskolā bijušie darba kolēģi, bijušie audzēkľi un
Vērgales pamatskolas skolotāji un tehniskie darbinieki mīļi sveica ilggadējo Vērgales
pamatskolas skolotāju un direktori Āriju ŠNEIDERI 80 gadu jubilejā!
Lai laba veselība, dzīvesprieks un daudz laimīgu mirkļu!
VITA BRAŢE

„Saldēti āboli ar kanēli un cukuru.‖
Skice. Dāvis Bērznieks, 9.klase.

Foto: Daina Vītola.
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Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

Nomināciju ieguvēji Vērgales pagastā. Foto: Nikolajs Pavlovskis.
Klāt atkal novembris – Latvijas dzimšanas dienas mēnesis. Un arī
šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, svētku priekšvakarā pulcējāmies
Vērgales kultūras namā, lai godinātu mūsu valsti, Latviju, un atskatītos uz
padarīto aizvadītajā laika periodā.
Ir patiess prieks, ka Vērgales Goda grāmatā atkal daudz jaunu
ierakstu! Mēs lepojamies ar mūsu pagasta iedzīvotājiem, kuru darbs izskan
gan mūsu pagasta robeţās, gan ārpus tām!
Nomināciju „GADA SPORTISTS 2012” ieguva Vērgales
pamatskolas 5.klases skolēns Dans SILS par labiem sasniegumiem futbolā!
Nomināciju „JAUNIETIS NOVADAM 2012” ieguva Daina
VANAGA par pasākumu organizēšanu biedrībā „ZIEMUPĪTE‖ – „MADARA‖!
Šai nominācijai bija izvirzīti arī Vineta Kupalinska, Marta Aniľa, Kalvis
Alseika, Arvis Kurmis.
Nomināciju „GADA NOVADNIEKS 2012” ieguva Nora KURME
un Ojārs DRULLE par aktīvu piedalīšanos daţādos pasākumos un
Pāvilostas novada piedziedāšanu, par koncertu sniegšanu un Vērgales
vārda popularizēšanu ārpus pagasta un novada robeţām! Šai nominācijai
bija minēti arī Rasma Vērniece, Daina Vītola un Bētu ģimene.
Pateicības saľēma –
Daina VĪTOLA, Ziemupes tautas nama un bibliotēkas vadītāja, TIC Ziemupē
vadītāja, par kultūras dzīves vadīšanu un pasākumu organizēšanu Ziemupē
30 gadu garumā.
Biruta KURME, Ziemupes baznīcas ķesteriene, par ieinteresētību novada
tūrisma objekta pieejamības nodrošināšanu Ziemupē.
Ērika MELVAGA, Vērgales pamatskolas apkopēja, par ilggadīgu, akurātu
un centīgu sava darba pildīšanu.
Iveta VANAGA, Vērgales pamatskolas skolotāja, par ieguldīto darbu „Bērnu
ţūrijas‖ vadīšanā un skolēnu iesaistīšanu grāmatu lasīšanā.
Daina ŠUMILO un Imants BERGMANIS par lielo mīlestību, ar kādu
audzina savu dēlu ar īpašām vajadzībām, par līdzcietību un rūpību aprūpē
savu māti cienījamā vecumā, nekad nelūdzot pašvaldības palīdzību.

Arturs Voldemars VĪTOLS, pensionārs, par mūţa ieguldījumu
Vērgales pagasta attīstībā, sabiedrisko pasākumu atbalstīšanu un
aktīvu līdzdalību Saraiķos.
Dzintra SOKOLVA, pensionāre, par ieguldīto darbu diakonijas
kustības organizēšanā un rūpi par Saraiķu vecajiem cilvēkiem.
Ivars LAPIĽŠ, Vērgales komunālās saimniecības valdes loceklis, par
veiksmīgu ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta realizēšanu.
Inga ČIPĀNE, ziedu pārdevēja, par atsaucību un izpalīdzību pagasta
pasākumu noformēšanā.
Edgars SILS, zemnieks, par Latvijas zemnieku tradīciju turpināšanu,
piena lopkopības attīstīšanu.
Ritvars ZĪTARS, zemnieks, par Latvijas zemnieku tradīciju
turpināšanu, piena lopkopības attīstīšanu.
Mārtiľš AKERFELDS, zemnieks, SIA BITEX, par Latvijas zemnieku
tradīciju turpināšanu, lopkopības un biškopības attīstīšanu.
Gatis PINKULIS, zemnieks, par Latvijas zemnieku tradīciju
turpināšanu, lopkopības attīstīšanu.
Igors GULBIS, zemnieks, par Latvijas zemnieku tradīciju attīstīšanu,
lopkopības attīstīšanu.
Tika sumināta arī fotokonkursa „Pāvilostas novads 2012.‖
Atzinības ieguvēja Daina Vītola.
Sirsnīgas dziesmas un dzejas rindas Latvijai izskanēja
Vērgales pamatskolas skolēnu izpildījumā. Bet pasākuma noslēgumā
svētku koncertu sniedza Rikardions jeb Rihards Millers no O - kartes
skatuves! Bija prieks par jaunākās paaudzes klausītājiem, kuri ļoti labi
pārzināja jaunā dziedātāja dziesmu repertuāru un dziedāja līdzi.
Pēc koncerta saimes meitas Ļuda un Vija visus pieaugušos
cienāja ar Vērgales pagasta svētkos tapušo vīnu „ DZIRKSTOŠAIS
MUIŢAS BURBUKIS‖, bet bērnus priecēja konfektes!
Pasākumā par saldumu balvām gādāja „Skrīveru saldumi‖!
VITA BRAŢE
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Titula „GADA NOVADNIEKS 2012” ieguvēji Vērgalē ir duets
Nora KURME un Ojārs DRULLE
Arī Noras dēlam Arvim mūzikas joma nav sveša. Viľš
spēlē ģitāru un sintezatoru. Ģitāras spēli apgūt palīdzējusi
mamma, bet viľš savukārt sintezatoru spēlēt iemācījis Norai.
Mūzikas instrumentus Nora iegādājusies par savu naudu.
Saľemot apbalvojumu, Nora saka: „Paldies, visiem par
skaistajiem ziediem, laba vēlējumiem un sirsnību! Dziesma uzlabo
garastāvokli. Ja ir nogurums un mani māc skumjas – padziedu,
uzspēlēju un, ticiet vai nē, bet mūzikas priekšā skumjas un
nogurums atkāpjas!‖

Ojārs DRULLE

Nominācijas „GADA NOVADNIEKS 2012‖ ieguvēji – Nora Kurme un Ojārs
Drulle. Foto: Vita Braţe.
Mūsu pagasta iedzīvotāji anketās par viľiem rakstījuši daudz
labu vārdu – par aktīvu piedalīšanos daţādos pasākumos, ienesot tajos
sirds siltumu, dzīves prieku, mīlestību un gaišumu, par Pāvilostas novada
piedziedāšanu, par koncertu sniegšanu. Paldies, par ieguldītajām darba
stundām!

Nora KURME ir dzimusi un augusi Vērgalē, šeit ir viľas
dzimtās mājas „Tīpji‖, kur šobrīd dzīvo arī viľas dēls Arvis ar ģimeni.
Noras dzīve jau no mazotnes ir saistīta ar mūziku un dziedāšanu.
Viľa atceras, ka bijusi vēl pavisam maza meitene, kad mājās dziedājusi savam
priekam. Arī vecāki un vecvecāki bijuši muzikāli, vecvectētiľš bijis vijolnieks un
labi dziedājis. Daţkārt līdzcilvēki Noras vecākiem teikuši, ka meiteni vajag sūtīt
uz mūzikas skolu. Tas gan nav piepildījies, bet Nora ļoti gribējusi spēlēt ģitāru
un visu apguvusi pašmācības ceļā. Nācies diezgan nopūlēties, līdz 6.klasē
apguvusi ģitāras spēli. Vērgales pamatskolā tolaik bijis ansamblis, kurā
muzicējuši skolēni, arī Nora tur spēlējusi ģitāru. Šajā ansamblī viľa spēlējusi
vēl tad, kad jau mācījusies Grobiľas vidusskolā. Šajā laikā jau pavērušās
daţādas iespējas muzikālajā izaugsmē – Metalurgu kultūras pilī apgūta
klasiskās ģitāras spēle. Muzikālais pedagogs ieteicis aiziet pie Austras
Pumpures, kura Noru uzľēmusi savā pulkā, un viľa kļuvusi par Austras bērnu.
Pēc vidusskolas beigšanas Nora atgrieţas Vērgalē un strādā
lopkopībā. Darbs ir smags un nogurdinošs, bet tomēr brīvajos brīţos zināma
vieta tiek atvēlēta mūzikai. Varētu sacīt, ka duets Nora un Ojārs radies
astoľdesmitajos gados, kad skolotājs Ojārs Drulle uzaicina Noru kopā dziedāt
un spēlēt ģitāru. Šī sadarbība rit jau daudzu gadu garumā. Daţādos
pasākumos tiek priecēti gan tuvi, gan tāli cilvēki, abi uzstājušies neskaitāmos
pasākumos un konkursos.

ar Vērgali saistīts kopš
1972.gada 1.septembra, kad pēc Fizkultūras institūta Pedagoģijas
fakultātes beigšanas atnāca strādāt uz Vērgali par fizkultūras
skolotāju. Mācījis arī anatomiju un bijis darbmācības skolotājs
zēniem. Ojāra dzimtā puse ir Dubeľos, mācījies Grobiľas
vidusskolā, kur arī radusies interese par dziedāšanu – dziedājis
korī un zēnu ansamblī. Atnākot uz Vērgali septiľdesmito gadu
sākumā, dziedājis kopā ar skolotāju Mudru Šneideri, pavadījumu
spēlējusi skolotāja Ptičkina. Tolaik ļoti populāri bijuši skolotāju –
vecāku sadraudzības vakari, tur arī uzstājušies. Astoľdesmitajos
gados izveidojusies dziesmota sadarbība ar skolotāju Mirdzu
Grauduţi. Kopā dziedātās dziesmas iedziedātas kasetēs, kuras
savukārt pēc tam dāvinātas skolotājiem dzimšanas dienās. Vēl
pēc gadiem Vērgales pamatskolā nodibināts ansamblis, kurā
darbojušies gan skolēni, gan skolotāji – Andris Krauklis
(aparatūra), Nora Kurme (ritma ģitāra), Aldis Ūšis (basģitāra),
Sandijs Poriľš (bungas), Dairis Bēliľš (solo ģitāra), Sandra Bēliľa
(soliste), piedzied arī skolotāji Mirdza Grauduţe un Ojārs Drulle.
Visus konsultējis mūziķis Aldis Alsviķis no Liepājas.
Laikā, kad nodibināja Tautas fronti, Ojārs daudz
uzstājies tās saietos. Ar savām dziesmām tika kuplināti Tautas
frontes saieti Vērgalē, Ulmalē un Grobiľā.
Uzstājies gan mūsu novadā, gan citviet – Tukuma rajona
Slampē, konkursā „Dziesma manai paaudzei‖, Liepājas teātra
jubilejā, Vērgales pagasta svētkos, Zvejnieku svētkos, Dzejas
dienās Pāvilostas bibliotēkā, pensionāru pēcpusdienā Vērgalē,
dziesmu vakarā „Vērgales sniegpulkstenītis‖ un citur. Mūzikas
instrumenti tiek pirkti par savu naudu un darbībā netiek piesaistīti
sponsori.
Bez muzicēšanas Ojāra dzīvē svarīga vieta tiek atvēlēta
arī sportam. Viľa skolnieki guvuši augstus sasniegumus daţādās
sporta sacensībās. Iegūti arī kausi - vairākkārt „Lauku avīzes‖
kauss! Trenēti arī ugunsdzēsēji kopā ar Emīlu Lieģi. Ojārs
izaudzinājis trīs sporta pedagogus – Evitu Magoni, Ģirtu Magoni
un Birutu Petkus.
VITA BRAŢE

―2013.- Čūskas gads‖. Daniels Delijevs.
Pāvilostas vidusskolas 6.klase.
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Vērgales pamatskolas ziľas
9.novembrī Vērgales pamatskolas skolēni kopā ar folkloras kopu
„ČABRAKI‖ devās ikgadējā Mārtiľdienas gājienā pa Vērgales centru, apmeklējot
mūsu pagasta iestādes.

4.decembrī pie Vērgales pamatskolas tika iedegta Ziemassvētku egle.
Skolēni bija sarūpējuši eglīšu rotājumus, sveicienus un dziesmas eglītei.

„Pirmais sniegs!‖ Skice Itija Ozoliľa,
Pāvilostas vidusskolas 9.klase

20.decembrī Vērgales kultūras namā plkst.16.00 Vērgales pamatskolas
Ziemassvētku pasākums.

Eglītes iedegšana pie Vērgales pamatskolas. Foto: Vita Braţe.

Noslēdzies radošo darbu konkurss „Krāšľo kļavlapu rudens‖, kurā
piedalījās arī Vērgales pamatskolas skolēni. Atzinības ieguva Dace DUNAISKA un
Liene DUDINA.

Sadraudzības projekts Vērgalē

Comenius projekta dalībnieki. Foto no Gunas Laumanes foto arhīva.

„Comenius” projekta mērķis ir veicināt eiropeiskumu izglītībā,
atbalstot starptautisku sadarbību starp skolām. Šī sadarbība ļauj
dalībniekiem apmainīties ar pieredzi, izpētīt Eiropas kultūras

daţādos aspektus, sociālo un ekonomisko daudzveidību,
palielina viľu vispārējo zināšanu apjomu un māca labāk saprast
un cienīt vienam otra uzskatus.
Turpinājums 19.lpp.

2012. gada decembris
Turpinājums no 18.lpp.
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No 2012. gada 19.-23. novembrim Latvijā un mūsu skolā
viesojās „Comenius‖ projekta „Kultūras tilti nākotnei‖ dalībnieki no
Rumānijas, Itālijas, Turcijas, Ungārijas un Kipras. Šīs valstis
pārstāvēja 4 direktori, 12 skolotāji un 11 skolēni.
Viens no tikšanās galvenajiem uzdevumiem bija pārrunāt
pirmajā gadā veicamos darbus, kā arī parādīt mājas darbus izveidotos logo, prezentācijas par nozīmīgām personībām katras
dalībvalsts kultūrā un prezentēt savas valsts izglītības sistēmu.
Un tā projekta 1. diena – 19. novembris. Ir brīvdiena,
bet mēs dodamies uz Rīgu satikt savus jaunos draugus. Daļa no
viľiem jau ir paspējuši iepriekšējā dienā piedalīties 18. Novembra
svinīgajos pasākumos, un viľi ir emociju pārpilni par redzēto un
sajusto. Mēs dienu pavadām gida pavadībā, apskatot un izstaigājot
Vecrīgu, un iepazīstot ,,Lido‖. Tad ceļš mājup, lai Vērgalē mūsu
viesskolēni satiktu savas jaunās ģimenes.
Nākamajā rītā ciemiľus sagaidām kultūras namā ar pašu
skolēnu sagatavotām dāvaniľām, kuras ļoti pārsteidz un iepriecina
mūsu draugus. Tad seko projekta atklāšana ar skolas direktora G.
Jurika un Pāvilostas novada izglītības nodaļas vadītājas S. Lejas
uzrunu un, protams, ar mūsu skolēnu apsveikuma koncertu –
dziesmām un dejām. Tad ceļš uz skolu, iepazīšanās ar to, nemitīga
fotografēšana un sajūsmas izpausme par senā un modernā
sadzīvošanu šajā ēkā. Vēlāk darbs pie projekta aktualitātēm, bet
vēlā pēcpusdienā diskotēka un radošās darbnīcas skolēniem un
skolotājiem.
A.Blūmane stāsta, ka piparkūku cepšanas darbnīcā īpaši
aizrautīgi darbojās atbraukušie skolēni un ungāru viesi. Katram
tapa sava piparkūka ar īpašu rotājumu. Sirds formās ceptās
piparkūkas izdevās it krāšľas. Paldies D.Bēliľam, kas sponsorēja
mīklu, un T.Brūverei par praktisku padomu sniegšanu, kā rotāt
piparkūku sirdis ar krāšľām krāsām .
Papīra ziedu locīšanas māku ierādīja G. Limberga.
Vislielāko interesi par papīra puķēm izrādīja itāļu skolotājs Raffaele,
Kipras un Rumānijas pārstāves. Prieks, ka par mūsu prasmēm bija
ieinteresēti mūsu ārzemju draugi.
„Uzmeistaro, priecājies un ved mājās!‖ Tādu moto varētu
attiecināt uz radošo darbnīcu, kurā viesi mezglošanas tehnikā
varēja izgatavot sev rokassprādzīti, izmantojot latviešiem tik
raksturīgos izejmateriālus – linu un dzintaru . Šo darbnīcu vadīja I.
Razma un G. Kviese.
,,Zīmēšanas nodarbības visvairāk patika mazajām turku
meitenēm, kas tur pavadīja gandrīz visu vakaru. Rezultātā tapa
maza izstādīte,’’ piebilst G. Laumane.
I.Vanaga un I.Renķe priecājās par aktivitāti savā
darbnīcā: „Mūsu radošās darbnīcas nosaukums- Svečturi.
Piedāvājām tos veidot no koka paliktnīšiem un čiekuriem, kā arī
apgleznojot vai dekupāţas tehnikā aplīmējot stikla burkas.
Atsaucība bija gana liela, jo pie galdiľiem nepārtraukti pulcējās to
veidotāji. No viesiem vislielāko atsaucību izrādīja Turcijas pārstāvji.
Interesants bija sazināšanās process, jo daţi no viľiem nezināja
angļu valodu /tiesa, nekādi diţie tās pārzinātāji nebijām arī mēs/.
Taču darbs dara darītāju...Un svečturi izdevās koši un
mākslinieciski. Daţi palika mums par piemiľu no pasākuma, kāds ir
aizceļojis līdzi uz citām valstīm...Darbnīcā aktivitātes beidzās tad,
kad izbeidzās burkas, tātad- pēc divdesmit trešās...‖
Ciemiľiem ar savu roku nospiedumu kontūrām un
novēlējumiem veidot mūsu kopējo sadraudzības sauli piedāvāja
S.Freimane un V.Jegoruškina.
No otrdienas līdz piektdienai strādājām pie projekta
tēmām. Katras valsts pārstāvji prezentēja sagatavotos
materiālus par nozīmīgām personībām un notikumiem kultūras
dzīvē.
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Mūsu skolēni prezentēja darbus par Dainu tēvu – K.Baronu,
latviešu Dziesmu un deju svētkiem, komponistu R.Paulu un grupu „Prāta
Vētra‖. Šos stāstījumus papildināja priekšnesumi – gan tautas dziesma un
deja, gan skaľdarba izpildījums uz klavierēm. Viss redzētais mūsu viesus
ieintriģēja – priekšnesumi tika filmēti un pavadīti ar skaļām ovācijām.
Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu prezentāciju
sagatavošanā.
Šajā tikšanās reizē arī tika izvēlēts projekta logo. No 24 logo par
labāko tika atzīts itāļu veidotais, kas arī būs projekta oficiālais logo.
Vērgales pamatskolas 6. klases slolnieces Saivas Zaueres zīmētais
palika otrais. Paldies Saivai!
Jauks un atraktīvs bija piektdienas rīts. Skolēni kopā ar sporta
skolotāju G.Juriku bija noorganizējuši netradicionālas sporta stafetes,
kurās piedalījās gan viesskolēni, gan vietējie. Balvas tika visiem un
uzvarēja draudzība.
Skolotāji bija sagatavojuši arī ekskursiju programmu, lai projekta
dalībniekiem parādītu , mūsuprāt, interesantākās un skaistākās vietas.
21.novembrī ārzemju viesi devās uz Ventspili. Uzmanību saistīja Ventspils
pils ekspozīcijas un Amatu māja, kur viesi izrādīja patiesu interesi par
suvenīriem. Katra rokās bija pirkums ar kaut ko Latvijai raksturīgu .
22.novembrī Liepāja sagaidīja ar stipru vēju, kas tomēr nenobaidīja viesus
kāpt Trīsvienības baznīcas tornī. Baznīcas vēsture un šodiena piesaistīja
viesu uzmanību, jo jāpiebilst, ka Comenius projektā iesaistījušās skolas
darbojas saskaľā ar kristīgajām vērtībām, jo nākamajā tikšanās reizē
Kiprā tēma būs reliģiskie svētki.
Ceturtdien, kamēr skolotāji pārrunāja izglītības sistēmas
atšķirības katrā dalībvalstī, viesu bērniem bija iespēja nelielā ekskursijā
iepazīt Ziemupi un Akmenľraga bāku. Skolotāja I. Vanaga stāsta:,
,Vispirms, garām braucot, pa autobusa logu apskatījām bijušo karaspēka
daļas teritoriju, pēc tam pievērsām uzmanību Ziemupes Luterāľu
baznīcai. Skolotāja M. Sīpola pastāstīja, kāpēc nav torľa, kur palikusi
pirmā Ziemupes skola...Un tad jau klāt jūrmala- stāvkrasts. Iespēja
nofotografēties un izjust piekrastes vēju, kurš šajā reizē stipri vien lika par
sevi manīt. Tālāk ceļš veda uz Akmeľragu. Viesus pārsteidza, ka apkārt
mums tik daudz meţu, mums tas ir tik pašsaprotami, ka par to pat īpaši
neaizdomājamies... Īss stāstījums par Ziemupes dabas liegumu un Grīľu
rezervātu, un tad jau kāpjam bākā. Kāpiens, kā varēja spriest pēc bērnu
izsaucieniem, izrādījās gana grūts, tomēr līdz galam tika visi. Atkal vējš,
fotografēšanās un skats no augšas uz piekrasti un meţiem. Lejā mūs
sagaidīja Karīnas mamma Taľa ar dzintaru kolekciju. Daţi, lai to labāk
izpētītu, talkā ľēma lupu. Laiks aizsteidzās ātrāk, nekā vēlējāmies. Līdz
jūrai šeit laika aiziet vairs neiznāca, par to ţēl..
Atpakaļceļā Ziemupes tautas namā apskatījām zobenzivs
mulāţu. Tā arī bija pēdējā pieturvieta.‖
Lielākajai daļai, izľemot itāļus, šis bija pirmais Latvijas
apmeklējums. Daudzi mūsu viesi bija ieradušies no lielām pilsētām, tāpēc
viľus īpaši saistīja un ieinteresēja mūsu lauku vide. Kopumā iespaidi par
mūsu novadu un skolu viľiem bija ļoti pozitīvi. Projekta vadītāja Cristina
Aionitoaei apstiprināja arī visu mūsu viesu iepriekš teikto, ka Vērgalē viľi
jutās kā lielā ģimenē, ka ne brīdi viľus nepameta mājas omulības un
siltuma sajūta.
Esam saľēmuši arī pateicības vēstules par jauko gaisotni un
ieguldīto darbu sanāksmes organizēšanā.
Liels paldies skolas kolektīvam – direktoram G.Jurikam,
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam U. Kristapsonam, skolotājiem,
muzeja vadītājai M.Sīpolai, skolas darbvedei, apkalpojošajam personālam
(saimniecēm, šoferiem), skolēniem, vecākiem un visiem, visiem, kas mūs
atbalstīja šajā nedēļā, lai godam varētu sagaidīt un pavadīt mūsu ārzemju
viesus!
Īpašs paldies par atsaucību, sapratni un viesmīlību
viesvecākiem - Aniľu, Novadu, Savarinu, Dunaisku, Dēvicu, Kalēju un
Klāsēnu ģimenēm. PALDIES!
Projekta vadītāja Vērgales pamatskolā skolotāja
IVITA MEĻĶE
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Rotaļāties, šūpoties
un šļūkt pa slidkalniľu ir
vēlme ikvienam pagalma
bērniľam, kurš apmeklē
spēļu
laukumu,
taču
daudzfunkcionālais rotaļu
komplekss nav tik liels, lai
vienlaicīgi tajā varētu
rotaļāties visi interesenti,
tādēļ nākotnē ir plānots
turpināt
iesākto
–
jaunizveidoto rotaļu

REALIZĒTS PROJEKTS

Domes finansiāli atbalstītais projekts „Bērnu spēļu
un atpūtas laukuma ierīkošana Vērgales pagasta dzīvojamo
māju „Alfas” „Sudrabi” un „Atvari” pagalmā” ir realizēts.
Tā kopīgās izmaksas ir Ls 538,98. Pāvilostas
novada pašvaldība piešķīra Ls 484, Vērgales komunālā
saimniecība veica darbus par Ls 54.98.
Sākotnēji Vērgales pagasta dzīvojamo māju „Alfas‖,
„Atvari‖ un „Sudrabi‖ pagalmā bija bērnu laukums, kurā bija
smilšu kaste, metāla šūpoles un metāla kāpnes. Taču šis laukums
bija fiziski un morāli novecojis un apdraudēja bērnu dzīvību un
bojāja apkārtējās vides kopējo ainavu. Labā stāvoklī ir vienīgi
smilšu kaste, kura pagājušajā gadā tika atjaunota.
Lai tiktu realizēts projekts, sākotnēji tika izvērtētas
bērnu vēlmes, ko viľi labprāt vēlētos redzēt jaunajā spēļu
laukumā. Tika meklēts lētākais un kvalitatīvākais variants. Ar
Vērgales komunālās saimniecības atbalstu 2012.g. 23.oktobrī tika
demontētas vecās metāla šūpoles un metāla kāpnes.
2012.gada 26.oktobrī individuālais komersants Jānis
Mālnieks no Varakļānu novada uzstādīja daudzfunkcionālu rotaļu
kompleksu, kas sastāv no kāpnēm, divvietīgām šūpolēm, bērnu
šūpolēm (0-6 gadu veciem bērniem), no mājiľas ar slidkalniľu,
zviedru sienas un virvju tīkla. Kā arī tika uzstādīts koka soliľš ar
atzveltni. Rotaļu kompleksa izgatavošana un uzstādīšana
sastādīja 484 Ls.
Jaunais spēļu laukums ir veicinājis bērnu pieplūdumu
pagalmā. Bērni aizvien vairāk izvēlas savu brīvo laiku pavadīt
jaunizveidotajā laukumā, līdz ar to viľiem nerodas vēlme klīst
prom no mājām, kas apdraudētu bērnu dzīvību. Turklāt arī vecāki
jūtas daudz drošāk, jo zina, ka viľu bērni atrodas spēļu laukumā,
jo laukums ir labi pārredzams no dzīvojamo māju logiem.

Foto: Sintija Freidenfelde – Vītoliľa.

Foto: Sintija Freidenfelde – Vītoliľa.

laukumu papildināt ar daţādiem jauniem un interesantiem spēļu elementiem,
kas atbilstu daţāda vecuma bērniem.
Projekta vadītāja SINTIJA FREIDENFELDE - VĪTOLIĽA
P.S. Demontētos bērnu spēļu laukuma rīkus pēc atjaunošanas
plānots uzstādīt Plocē pie daudzdzīvokļu mājām.

Latvijas valsts karoga lietošana

Salīdzinoši mierīgi aizvadīti divi nozīmīgi Latvijas valsts svētki – Lāčplēša diena un
Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Pēc tiem varam izdarīt secinājumus par iedzīvotāju
lojalitāti pret mūsu valsti. Apsekojot Vērgales pagasta ciemu teritorijas un mājas, kuras atrodas tuvu
ceļiem, tikai nedaudzām ēkām bija izkārti valsts karogi. Šajos svētkos tika izstaigāta Saraiķu ciema
centra teritorija, nofotografēta katra māja, kur nebija izkārts valsts karogs. Daţi satiktie iedzīvotāji tika
brīdināti mutiski, tomēr visiem tiks izsūtīti rakstiski brīdinājumi. Saraiķu ciemā – 11, Vērgales ciemā
tikpat.
LR likumdošana paredz administratīvo atbildību par karoga neizkāršanu mūsu valstī svētku
un atceres dienās. Pirmo reizi tiek izteikts brīdinājums, bet par atkārtotu šāda veida pārkāpumu gada
laikā tiek piemērots naudas sods Ls 30,00 apmērā.
Iedzīvotāju zināšanai atgādinām par Latvijas valsts karogu izkāršanas datumiem un kārtību,
ko nosaka MK noteikumi Nr.405 „Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi‖.

LATVIJAS VALSTS KAROGU IZKĀRŠANAS DATUMI UN
KĀRTĪBA:

Svētku un atceres dienās karogam jābūt izkārtam no plkst.9.00 līdz 21.00.
16.februāris – Lietuvas neatkarības diena;
24.februāris – Igaunijas neatkarības diena;
25.marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiľas diena (sēru noformējumā);
1.maijs – Latvijas Satversmes sapulces sasaukšanas diena. Darba svētki.
4.maijs – Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.
14.jūnijs – Komunistiska genocīda upuru piemiľas diena (sēru noformējumā).
17.jūnijs – Latvijas okupācijas diena (sēru noformējumā);
4.jūlijs – Ebreju tautas genocīda upuru piemiľas diena (sēru noformējumā);
11.novembris – Lāčplēša diena.
18.novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena.
Decembra 1.svetdienā (sēru noformējumā) – pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiska
reţīma genocīda upuru piemiľas diena.
Publiskā telpā informācija ir brīvi pieejama internetā, pašvaldības policists ir gatavs
individuāli informēt iedzīvotājus par valsts karoga lietošanu.
Pašvaldības policista Arľa Vītoliľa stāstījumu pierakstīja VITA BRAŢE

DĪĶA STĀSTI
IZSTĀSTĪTI

10.novembrī Ziemupes tautas
namā apmēram trīsdesmit ziemupnieki
sapulcējās, lai lasītu dzeju un stāstītu
stāstus . Netrūka arī to, kuri vien klausījās.
Izrādās, ka senāk Ziemupē dīķa nemaz nav
bijis, vien dīķa vietā upe paplatāka, kurai
pāri vedis ieapaļš akmeľu veidots tilts. Dīķi
esot izrakuši jau kolhoza, tā sauktajā
Matvējeva laikā. Tā kā godājamākajai
stāstniecei bija 80 gadu, tad tikām gana
senā vēsturē. Savu dzeju mums lasīja
Daiga Kadeģe, Daina Vanaga, Ľina Stolere
(Apanasēviča), Iveta vanaga, Aivars Grava.
No Aivara saľēmām Ziemupes dīķim veltītu
dzejoli. Bez stāstiem par dīķi, stāstīti tika
arī daudzi citi stāsti. Noskaidrojām, ka
anekdotēs minētais purgens agrākos laikos
ir izmantots pie veļas vārīšanas, tāpēc lielā
daudzumā bijis atrodams gandrīz katrā
mājā. Ziemupē tas pielietots arī daţām
citām ēverģēlībām. Uzzinājām, ko var
piedzīvot skolas dārza ābelē uzrāpies puika
un daudz citu notikumu. Stāstus
ierakstījām, lai nu paliek vēsturei. Mīļš
paldies visiem par atsaucību. Un īpašs
paldies Melitai par spēka dziru no 12
komponentiem, tā noderēs.
Ziemupes bibliotekāre
DAINA VĪTOLA
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Makšķerēšanas sacensības Vērgalē

19.novembrī Vērgales centra dīķī notika visa veida plēsīgo zivju
makšķerēšanas sacensības.
Šajās sacensībās piedalījās pavisam 20 dalībnieku, kopējais izvilkto
zivju svars bija 21 kg un 100 g!

Rudens mēneši medaļām raţīgi Pāvilostas novada
šahistēm.

21.oktobrī Aizputē Tempo kausa izcīľā 7.kārtā Evijai
BRIKMANEI 2.vieta starp sievietēm, Rudītei BĒRZIĽAI 3.vieta
starp sievietēm.
3.novembrī Dobelē notika republikas līmeľa
sacensības, kurā prāta spēļu cienītāji no visas Latvijas sacentās
šahā, dambretē, domino, pokerī, zolītē, bridţā, krustvārdu
mīklās, monopolā un vēl daudzās citās spēlēs. Šahā sievietes,
vīrieši un jaunieši sacentās vienā turnīrā. Evija Brikmane
nospēlēja spīdoši – labākā jauniete savā vecuma grupā, un tikai
puspunkts mazāk kā labākajai sievietei. Kopvērtējumā Evijai
bija vairāk punktu nekā 2.vietas sievietei. 58 dalībnieku pulkā 11 rezultāts Latvijā. Augsts sniegums! Savukārt Rudītei Bērziľai
šajā turnīrā 3.vieta starp sievietēm.
4.novembrī Aizputē finišēja Ātrspēles kausa izcīľa,
kas norisinājās 8.kārtās. Kopvērtējumā skaitīja 5 labākās
kārtas. R.Bērziľai 1.vietas kauss starp sievietēm.
No 9.-11.novembrim Liepājā, 2.vidusskolā notika
vērienīgas starptautiskas sacensības jauniešiem „Baltic Open‖,
kur Evija Brikmane 1998.- 2000. gadā dzimušo šahistu grupā
izcīnīja 3.vietas medaļu (pērn 1.vieta) starp jaunietēm. Augsts
sniegums! Evijai šoreiz nepaveicās izlozē, jo, ja sacensībās ir
dalībnieku nepāra skaits, tad 7 spēlētāji iegūst punktus bez
spēles. Tā laimējās konkurentei -1.vietas spēlētājai no Lietuvas
(4punkti) . Evijai un 2.vietas ieguvējai - Baltkrievijas spēlētājai
bija vienāds punktu skaits - 3,5 , bet datorprogramma prot
izrēķināt rezultātus smalki un precīzi. Meitenes un puikas
spēlēja kopējā turnīrā. Kopumā piedalījās 81 dalībnieks.
17.novembrī Aizputē bija pulcējušies šahisti no Rīgas,
Kuldīgas, Ventspils, Liepājas, Aizputes un Lejaskurzemes, lai
jau 23. reizi cīnītos Neatkarības balvas izcīľā šaha ātrspēlē
starp komandām, kur E.Brikmane ļoti labi nospēlēja, vinnēdama
2 meistarkandidātes.
1.decembrī Aizputē finišēja Tempo kausa izcīľa. Visa
gada garumā E.Brikmane bija līdere sievietēm, bet pēdējā kārtā
nepaveicās. Finišā E.Brikmane – 2.vieta starp sievietēm,
R.Bērziľa – 3.vieta starp sievietēm.
Vērgales sporta nama vadītājs
ALFRĒDS MAGONE

Lielāko lomu ieguvēji – (no kreisās) A.Stonis, D.Semenkovs un A.Petrauskis.
Foto: Aivars Sprudzāns.

1. vieta – Dairis SEMENKOVS (Vērgale) – 8 kg 150 g smags loms,
viľam arī lielākā līdaka – 4 kg 300 g.
2.vieta – Aļģimants PETRAUSKIS (Vērgale) – 4 kg smags loms.
3.vieta – Ainārs STONIS (Dunalka) – 2 kg 200 g smags loms.
Sacensību organizators un Vērgales makšķerēšanas entuziasts Aivars
SPRUDZĀNS pastāstīja, ka diena bija izdevusies – jauks laiks, daudz dalībnieku,
un katrs makšķernieks tika pie zivīm!
VITA BRAŢE

SVĒTKU DIEVKALPOJUMI
Pāvilostas Pētera – Pāvila ev.lut. baznīcā

16., 23.decembrī plkst.11:00 dievkalpojums
24.decembrī plkst. 16:00 Ziemassvētku dievkalpojums
6.janvārī plkst. 11:00 dievkalpojums

SAKASLEJAS ev.lut. baznīcā

Sakaslejas ērģeļu un mūzikas attīstības fonds aicina uz

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS KONCERTU.

23.decembrī plkst.16.00
24.decembrī plkst.17.00 Ziemassvētku dievkalpojums.
25.daecembrī plkst.11.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

Vērgales ev. lut. baznīcā

24.decembrī plkst.14.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

Saraiķu ev. lut. baznīcā

24.decembrī plkst.15.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

Ziemupes ev. lut baznīcā

24.decembrī plkst.18.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

Pāvilostas ev.baptistu baznīcā
16.decembrī (3.Advents), 23.decembrī (4.Advents) plkst.11.00
24.decembrī plkst.16.00 Kristus Dzimšanas svētvakara
dievkalpojums.

Svētā Gara katoļu baznīcā

24.decembrī plkst.17:00 Ziemassvētku dievkalpojums.

22

Pāvilostas Novada Ziņas

DZĪVES BRĪŢOS

Ilgu sudrabā krāsota dvēsele
Mūža garumā mīklas liek minēt,
Meklēt vienmēr ko jaunu, bet atrodot
Ļauj kā svētkus ikdienu svinēt.
Ilgu sudrabā krāsota dvēsele
Vienmēr atrodas ceļavējā,
Līksmi uzsmaidot visai pasaulei
Dzivotprieka un mīļuma sējā.
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās decembrī
dzimušos Sakas pagasta un Pāvilostas iedzīvotājus –
Alvīni SĒRMOLI – 90
Irmu STUMBRI - 75
Vēru ĀBOLIĽU – 88
Aleksandru BIČU - 75
Voldemāru BĒRZUPU – 83 Skaidrīti SKUJIĽU - 70
Ļubovu KOPILOVU – 82
Antonu KURČĀNOVU - 65
Zentu KARLSONI – 82
Volfgangu KRZISTEKU - 60
Haraldu LUKŠEVICU – 81 Rutu OZOLU- 60
Viktoru ZVEREVU - 81
Jozu VAŠKUSU - 60
Aiju BUNCI, Daini ANŠEVICU, Ēriku STENDZI, Romānu
GOGUADZI, Mārtiľu LIELJUKSI, Valteru ZAMARĪTI, Jāni
ROZENBERGU!
Pilngadnieci – Agnesi KURČANOVU – KRAĢI!
Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās decembrī
dzimušos Vērgales pagasta iedzīvotājus Emmu GRANDBERGU – 88
Āriju ŠNEIDERI – 80
Veltu BRIZGU – 85
Āriju SIKSNU – 70
Irmu GRIETĒNU – 83
Māru NAMNIECI – 65
Ţani GLEZERI – 82
Arkādiju SEMENKOVU, Sandru VINTERI, Sandru
ZAUERI, Jāni BOLDIŠU!
Pilngadnieku – Kalvi ALSEIKU!

Sveicam

Egiju LIEĢI un Dāvidu
BEĶERI ar meitas KRISTAS
piedzimšanu!
Santu LIEPU un Igoru
KRAVECU ar meitas SABĪNES piedzimšanu!
Gunu un Ģirtu Vagotiľus – Vaguļus ar dēla
GUSTAVA piedzimšanu!

Mūţībā

Tatjana ŠABĻINSKA (12.11.1961.- 02.12.2012.)
Silvija ARĀJA (10.10.1940.- 03.12.2012.)
Aina KREICBERGA (10.05.1963.-04.12.2012.)
14.janvārī būs iespējams iegādāties

“Skrīveru saldumus”

9:30 Pāvilostas tirgus laukumā (pie TOP veikala)
10:30 pie Pāvilostas vidusskolas
12:30 Sakas pagasta pārvaldes sētā
13:15 Vērgales centrā
14:30 Plocē pie bijušā „Muiţkalniľu‖ veikala
15:00 Ziemupes centrā pie tautas nama (bibliotēkas)
15:45 Saraiķu centrā
Nedaudz par mums: www.skriverusaldumi.lv

2012. gada decembris

ATVADU VĀRDI
AINAI KREICBERGAI

(10.05.1963. – 04.12.2012.)
Un tā mēs aizejam – tā pēkšņi un pavisam,
Bez ceļa atpakaļ. Smiltis klājas pāri visam.
Baltajam sniegam sniegot, pēkšľi un
arī negaidīti ir aizgājusi mūsu kolēģe Ainīte.
Cilvēks, kas nekad nesūrojās, visu uzľēma ar
smaidu. Vienmēr bija steidzīga.
Ainīte, tā mēs viľu uzrunājām,
dzimusi 1963.gada 10.maijā Pāvilostas
slimnīcā, pēc tam dzīvoja, mācījās Aizputē un
Kazdangas sovhoztehnikumā. Bieţi ciemojās Sakā pie vecvecākiem. Varbūt
tāpēc arī pēc Kazdangas sovhoztehnikuma beigšanas atnāca strādāt un
dzīvot Sakas pagastā.
Pirmā darba vieta bija kolhozs „Centība‖, pēc tam Sakas pagasta
zemes komisijas priekšsēdētāja, projektu koordinatore un lauksaimniecības
attīstības speciāliste. Strādājot Sakas pagastā, iegūta augstākā izglītība
Liepājas Universitātē, lai varētu strādāt savu sirdsdarbu – radīt interesi
Pāvilostas vidusskolas skolēnos par orientēšanos un gatavot tos
sacensībām. Cik Ainīte bija lepna par sasniegto, kad viľas skolēni saľēma
godalgas! Tomēr viľas kā pedagoga, kas iznesa novada vārdu republikā,
darbs nebija pienācīgi novērtēts.
Ainīt, mums pietrūks Tava rīta uzsauciena - Čau, tā esmu es! Nu,
kas tad atkal par problēmām?
Tāpēc mēs, Tavi kolēģi pateicībā, cieľā un mīlestībā, noliecam
galvas, sērojam kopā ar meitu Ievu, vīru Guntaru un pārējiem tuviniekiem.
Darba kolēģi Sakas pagastā

PATEICĪBA
Paldies Smirnovu ģimenei par dāvāto Ziemassvētku egli Pāvilostas
pilsētai Svētkos!
Paldies Andrim Paipam par ideju Ziemassvētku rotājumiem Pāvilostas
pilsētā!
Pāvilostas pilsētas k/n vadītāja SILVA VĀRSBERGA
un saimniecības pārzine GUNITA VĒRNIECE

SLUDINĀJUMI

Pāvilostas novada pašvaldība aicina pieteikties pretendentus uz
labiekārtošanas strādnieka vakanci. Vēlama prasme darbam ar motorzāģi
un krūmgriezi. Pieteikties pašvaldībā līdz 20.12.2012., iesniedzot pieteikumu.
Sīkāka informācija pie saimniecības pārzines Gunitas Vērnieces, tālr.
29725727.
Pāvilostā 21.decembrī z/s Kalniľkalni tirgos savu produkciju. Ja ir
individuāli pasūtījumi, tad var pasūtīt arī pa tālr. 25934532.
Vēlos īrēt 2-3 istabu dzīvokli, vēlams ar visām ērtībām ziemas
periodā – līdz 2013.gada 31.maijam. T.27759437, gitabercee@inbox.lv.
Kauj mājlopus, izbraucot pie klientiem uz mājām. Tel. 27733229
Novada iedzīvotāji ar Uzľēmējdarbības konsultanti Ievu
Kreicbergu no š.g. decembra Sakas pagasta pārvaldē varās tikties
pirmdienās no 9.00 - 16.00.

INFORMĀCIJA

Sporta organizators ALDIS BARSUKOVS no 2012.gada 03.
decembra līdz 2013.gada 04.janvārim atvaļinājumā.

Pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas Novada Ziľas‖ maksā Ls 0.10, Iespiests Liepājas Universitātes izdevniecībā LiePa
Galvenā redaktore Marita Horna tālr.63498219, 29226526, maritahorna@inbox.lv , redaktore Vita Braţe, tālr.29393866, e-pasts vitab3@inbox.lv, noformētāja
Mairita Tumpele, tālr.63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv , korektore Vija Gabaliľa. Par rakstos minēto faktu precizitāti atbild autori.

