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Svētsvinīgi klusē sili
Aizsnigušas visas pēdas,
Sirds uz brīdi aizmirst bēdas.
Vai vēl kur ir tumšas domas,
Ļaudīm necienīgas lomas?
Visu tīri apģērbusi
Pasaule pa nakti klusi.
Lēni, lēni lido sniegi,
Lai tie it kā saldi miegi
Apņem visas ļaužu bēdas,
Neatstāj nevienas pēdas.
(E. Zālīte)

Lai brīnumu, miera un mīlestības pilns ikvienā mājā tiek
sagaidīts un aizvadīts klusais Ziemassvētku laiks!


Lai Jaunā gada gaišās cerības un skaistie sapņi dzīvē
piepildījumu rod!
Pāvilostas novada pašvaldība
AKTUALITĀTES

 Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrā, Vērgales
pagasta pārvaldē, Sakas bibliotēkā, Ziemupes bibliotēkā, kā arī
Saraiķu bibliotēkā nopērkams jaunais kalendārs "Pāvilostas
novads 2014". Viena kalendāra cena Ls 2.53/EUR 3.60.
 Pāvilostas novada pašvaldība noorganizē svētkus vietējiem
uzņēmējiem (14.lpp.)
 Pāvilostā viesojas Ukrainas televīzijas delegācija (15.lpp.)
 Iznākusi tradīciju burtnīca "Slēgtās zonas stāsti" (18.lpp.)
 Aicinām uz pasākumiem Pāvilostas novadā! Afiša (20.lpp.)
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PAŠVALDĪBA

Mirkli pirms

Domes lēmumi

Savu ritējumu ir uzsācis gada noslēguma mēnesis un
tradicionāli uz Vecgada sliekšņa ir pierasts uz mirkli
apstāties un paskatīties kāds ir bijis šis gads.

Pāvilostā, 28.novembrī notika kārtējā domes sēde,
kuru vadīja domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un
protokolēja kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa. Sēdē
piedalījās pašvaldības darbinieki Jānis Vitrups, Anita
Sprudzāne, Evita Bumbule un Alfrēds Magone. Darba
dēļ sēdē nepiedalījās Gatis Brēdiķis, bet veselības dēļDace Bērzniece. Deputātiem kopumā bija jāizskata
vairāk kā piecdesmit jautājumu.

Kad tika sastādīts budžets un plānoti darbi, grūti bija
iedomāties, ka šogad izdosies realizēt pašvaldībā tik
daudz projektu. Kurš no visiem liekas īpašs?
Gandarījums ir par arhitekta Ralfa Rešetnika ideju un
tās realizāciju Upesmuižas parka estrādē, kuru
atklājām ar skaistu Dzelzs Vilks koncertu
Zvejnieksvētkos.

Dome nolēma piedalīties projektā „Demogrāfisko
pasākumu īstenošana Latvijā- daudzbērnu ģimeņu
apliecības - Goda ģimenes kartes ieviešana”. Par
atbildīgo personu projekta īstenošanā nozīmēja
sociālā dienesta vadītāju Ildzi Agitu Balodi.

Noteikti vēlos pieminēt, ka tagad arī mūsu novads var
lepoties ar pirmo dzīvokļu īpašnieku izveidotās
biedrības renovēto māju Pāvilostā.

Saskaņā ar Centrālās zemes komisijas lēmumu, ir
atzītas īpašuma tiesības uz zemes vienību, kuram
piešķīra nosaukumu „Putnu paradīze”, Sakas pagasts.

Skumji, ka ar ostu saistītās problēmas nerisinās. Par
ostas dziļuma problēmu nu jau runājam vairāk kā
gadu, bet ir cerība, ka nākamajā gadā atrisinot šo
jautājumu, ostā atgriezīsies lielie zvejas kuģi.

Piekrita trīs nekustamo īpašumu sadalīšanai. No viena
īpašuma atdalītajai
zemes vienībai
piešķīra
nosaukumu „Kuitalas”, Sakas pagasts, no otra
īpašuma - „Mazplāteri”, Vērgales pagasts un no trešā
- „Osītes”, Vērgales pagasts. Apstiprināja arī SIA
„Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projektu par
nekustamā īpašuma Sakas pagastā sadalīšanu.
Atdalītam zemes gabalam piešķīra jaunu nosaukumu
„Mazās Spīdolas”.

Pirms šogad pirmo reizi organizētās uzņēmēju balles
veiktā Valsts ieņēmumu dienesta sniegtās informācijas
analīze pierādīja, ka mums ir daudz uzņēmēju un čaklu
nodokļu maksātāju. Šogad pašvaldības teritorijā
darbojošos uzņēmēju skaitu papildināja a/s „Grobiņa”,
kas nu jau tūlīt būs uzbūvējusi zvēru audzētavu un tur
būs darba vietas ne vienam vien mūsu novada
iedzīvotājam.

Rindā uz pašvaldības dzīvokli vispārējā kārtībā uzņēma
3 novada iedzīvotājus, īres tiesības izbeidza 3 fiziskām
personām, savukārt 5 novada iedzīvotājiem piešķīra
īres tiesības.

Šis gads bija arī Dziesmu un deju svētku gads, kur no
mūsu novada piedalījās deju kolektīvi un koris. Priecē,
ka pašdarbnieku skaits ar katru gadu palielinās.
Jāpiemin arī jūnijā notikušās pašvaldību vēlēšanas, kad
skaitliski samazinājās deputātu skaits. Atbilstoši
likumam izveidoja izpilddirektora štata vietu un
pakārtoti arī izmainīja pašvaldības labiekārtošanas
darbu struktūru. Dome veica reformas Sakas pagasta
pārvaldē, kā arī informatīvajā izdevumā un mājas lapā,
par kurām jau runāja ilgāku laiku. Izmaiņas
informatīvajā izdevumā turpināsies arī nākamgad.
Plānojam, ka informatīvais izdevums varētu būt
ierastas avīzes formātā, kā arī bez maksas.

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides
pārvalde informēja pašvaldību, ka pārkāpumi no
zvejnieku puses Pāvilostā nav konstatēti, bet 6
personas nav uzsākušas izmantot noteikto zvejas rīku
skaita limitu Pāvilostas novadā. Papildus tam, izskatot
noslēgtos pašpatēriņa zvejas tiesību nomas līgumus,
dome konstatēja, ka viena persona, kurai ir piešķirti
zvejas rīki, nav noslēgusi ar domi pašpatēriņa tiesību
nomas līgumu. Ņemot vērā, ka ir pagājuši vairāk nekā
6 mēneši un personas nav uzsākušas izmantot
pašpatēriņa zvejā 2013. gadā noteikto zvejas rīku
skaita limita izmantošanu, deputāti nolēma samazināt
zvejas limitus šīm personām. Sakarā ar zvejas limitu
samazināšanu tika nolemts, izbeigt pašpatēriņa zvejas
tiesību nomu līgumus.

Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā,
ar piedošanu, sapratni,
ar mīlestības dzirksteli
un tici - tas ir Tavā varā
nest gaismu, kā to sveces dara…
/S.Vasiļevska/

Pašvaldība bija iznomājusi zemes gabalu Sakas
pagastā 3,5 ha platībā. No tā nomas atteicās esošais
nomnieks un dome to piešķīra nomā uz 5 gadiem citai
juridiskai personai. Līdzšinējam nomniekam vēl ir
jānomaksā nomas maksājumi. (Turpinājums 3.lpp.)

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons
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Nolēma apstiprināt noteikumus par apmaksātu
papildus atvaļinājumu piešķiršanas kārtību Pāvilostas
novada domes amatpersonām un darbiniekiem.
Pašvaldības darbinieki, kas nostrādājuši domes iestādē
no viena līdz pieciem gadiem pie kārtējā atvaļinājuma
saņems 1 papildus apmaksātu atvaļinājuma dienu, kas
nostrādājuši sešus līdz desmit gadiem 2 darba dienas,
bet tie, kas virs desmit gadiem – 3 darba dienas.
Noteica degvielas limitu būvinženierim un sabiedrisko
attiecību speciālistei darba pienākumu veikšanai.

Š.g. 22.oktobrī notika izsole uz pašvaldības nekustamo
īpašumu „Vasarnieki 24”, Vērgales pagastā. To
nosolīja par LVL 5060. Nauda ir ieskaitīta pašvaldības
kontā un tāpēc dome nolēma slēgt pirkuma līgumu.
Tūrisma informācijas centram apstiprināja līguma
projektu un reklāmas izcenojumus Pāvilostas novada
bukletam
2014.gadam,
kā
arī
izmaksas
pakalpojumiem par Pāvilostas novada tūrisma
informācijas centra pakalpojumu sniegšanu citām ar
tūrismu saistītām organizācijām, tūristiem, kā arī
reklāmas izveidi, ievietošanu un koriģēšanu Pāvilostas
novada tūrisma informācijas centrā un Pāvilostas
novada mājas lapā sākot ar 2014.gada 1.janvāri. Par
katru pamatpiedāvājumu ir noteikta gada maksa EUR
14,00, bet ja tūrisma uzņēmējs vienlaicīgi
pamatpiedāvājumam sniedz papildus piedāvājumu,
tad pamata gada maksai pieskaitāma papildus
piedāvājuma gada maksa 4,00EUR par katru papildus
piedāvājumu. Par papildus piedāvājumu tiek uzskatīts
pakalpojums, kas vienlaicīgi spēj apkalpot vismaz 5
personas.

Dome izskatīja SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums”
valdes locekļa O.Vērnieka iesniegumu ar lūgumu
izdarīt izmaiņas apkures tarifā un tam pievienotos
siltumenerģijas tarifa aprēķinus. Noteica mēneša
apkures tarifu centralizētajai siltumapgādei, kuru
nodrošina SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” no
2014.gada 01.janvāra: 1. Patērētājiem, kuriem maksa
tiek noteikta pēc skaitītāja- 55,85 EUR/MWh. Tas
nozīmē, ka cena ir mainījusies no līdzšinējiem
36,37Ls/MWh uz 39,25Ls/ MWh; 2. Patērētājiem,
kuriem maksa tiek noteikta pēc apsildāmās platības1,08 EUR/1m2. Tātad līdzšinējo 0,70 Ls/1m2 vietā būs
jāmaksā 0,76 Ls/1m2.

Apstiprināja kalendāra „Pāvilostas novads 2014”
pārdošanas cenu Ls 2,53 apmērā.

Koriģēja projekta „Saraiķu iedzīvotāju saieta nama
rekonstrukcija” attiecināmās izmaksas un noteica tās
Ls 11441,09 apmērā. Dome garantēja projekta
finansēšanu pilnā apmērā, kas atbilst projekta
sākotnējai summai Ls 15904,40 ( ieskaitot PVN 21% ).

Sakas
bibliotēkā
maksu
par
datortehnikas
izmantošanu turpmāk iekasēs atbilstoši Pāvilostas
novada domes noteiktajiem maksas pakalpojumu
izcenojumiem.
Izskatīja zvērinātās tiesu izpildītājas Ivetas Kaluginas
pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
Dome nolēma piedzīt no Viktorijas Baufales, nodokļa
parādu un nokavējuma naudu bezstrīda kārtībā par
nekustamo īpašumo Puķes, Ziemupe, Vērgales
pagasts, Pāvilostas novads LVL 169,81 apmērā un par
īpašumu Jānīši, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas
novads– LVL 10,10.

Dome izskatīja nodibinājuma Sakas novada atklātais
sabiedriskais fonds „Sakas novada pensionāru
nodibinājums” valdes priekšsēdētājas Maijas Arājas
iesniegumu par līdzfinansējumu nodibinājuma „Borisa
un Ināras Teterevu fonds” atbalstītam projektam.
Atbilstoši iesniegumam, dome konstatēja, ka
nodibinājums projekta pieteikumā ir norādījis kā
sadarbības partneri Pāvilostas novada domi, kas
piedalās ar savu līdzfinansējumu Ls 200,00 apmērā.
Nolēma 2014.gada budžeta projektā ieplānot
līdzfinansējumu Ls 200,00 apmērā projekta „Nesēdi
malā- nāc pulkā mācīties un sportot Pāvilostā”
realizēšanai
- projektā
plānotām
rokdarbu
nodarbībām.

Pašvaldība bija izsūtījusi brīdinājumus personām par
ēkām, kuras ir nesakārtotas un dome saņēma vienas
ēkas īpašnieces atbildi uz nosūtīto brīdinājumu ar
paskaidrojumu. Nolēma uzdot īpašniecei dzīvojamo
ēku un saimniecības ēku sakārtot līdz 2014.gada
31.augustam, lai ēku vizuālais izskats nebūtu vidi
degradējošs. Komisijai būs īpašums jāapseko atkārtoti
2014.gada septembra mēnesī, lai konstatētu vai ir
veikti ēku sakārtošanas darbi. Gadījumā, ja apsekojot
īpašumu konstatēs, ka ēku vizuālā izskata uzlabošanas
darbi nebūs veikti, ēkas apliks ar 3% nekustamā
īpašuma nodokļa likmi.

Sakarā ar pāreju uz eiro ar 2014.gada 01.janvāri
Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē
„Kastanītis” un Pāvilostas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādē „Dzintariņš” noteica šādas
ēdināšanas maksas dienā vienai personai:

1,5 -3 gadīgo
bērnu grupā
Pārējās gr.
Darbiniekiem

Brokastis

Pusdienas

Launags

Kopā,
EUR

0,40

0,75

0,40

1,55

0,45

0,80
0,80

0,45

1,70

Deputāti atbalstīja Latvijas Olimpiskās
priekšlikumu un nolēma organizēt
vidusskolā un Vērgales pamatskolā
26.septembrī Latvijas Olimpiskās dienas
Uzdeva izglītības iestāžu vadītājiem
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budžeta projektā ieplānot nepieciešamo finansējumu
pasākuma organizēšanai, ievērojot domes rīkojumā
noteikto limitu budžeta apjomam. Par pašvaldības
kontakpersonu sadarbībai ar Latvijas Olimpisko
komiteju Olimpiskās dienas organizēšanai noteica
metodiķi Silviju Leju.

ierosinājuma, dome palielināja krājumu glabātājai
darba stundu skaitu nedēļā uz pilnu slodzi ar
2013.gada 01. decembri. Sakārtoja atalgojumu arī
Pāvilostas autobusu vadītājiem.
Izskatīja un atbalstīja zemes lietu speciālistes Annas
Brūkles iesniegumu par adrešu precizēšanu
pašvaldībai piederošā īpašumā Ploce 23, Vērgales
pagastā.

Dome izskatīja Radio SWH Liepājas studijas reklāmas
projektu vadītājas Daijas Pumpures piedāvājumu
turpināt sadarbību ar „Novadu ziņām”. Par cik viedokļi
šajā jautājumā dalījās, tad dome uzdeva sabiedrisko
attiecību speciālistei Evitai Bumbulei apzināt situāciju
un uz nākamo sēdi sniegt priekšlikumus.
Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās
ministrijas atsūtītam izvērtējumam, dome
saistošos noteikumus „Par nekustamā
nodokļa aprēķināšanu 2014. gadā” un
noteikumus „Par nekustamā īpašuma
atvieglojumu piemērošanu”.

Mainīja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
nekustamam īpašumam Vērgales pagastā no
individuālo dzīvojamo māju apbūves uz zemi, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

attīstības
precizēja
īpašuma
saistošos
nodokļa

Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups
ierosināja nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu
„Vasarnieki 2”, Vērgales pagastā. Ierosinājumu
deputāti atbalstīja un nolēma nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu „Vasarnieki 2”, Vērgales pagastā,
kas sastāv no zemes gabala 0,3024 ha platībā.
Privatizācijas komisijai ir jāpasūta vērtējums pie
sertificēta vērtētāja.

Sakarā ar pāreju uz Eiro, bija jāveic attiecīgi pārrēķini
arī pašvaldības saistošajos noteikumos. Dome
apstiprināja šādu saistošo noteikumu projektus: Nr. 13
„Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības atļauju
un nodevu Pāvilostas novadā”; Nr. 14 „Par
būvnodevām par būvatļaujas saņemšanu Pāvilostas
novadā”; Nr. 15 „Par Pāvilostas novada pašvaldības
nodevām par oficiālu dokumentu un apliecinātu to
kopiju saņemšanu”; Nr. 16 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumiem Pāvilostas novadā”;
Nr. 17 „Pāvilostas novada teritorijas un būvju
uzturēšanas un kopšanas noteikumi”; Nr. 18
„Pāvilostas novada ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu lietošanas un aizsardzības noteikumi”; Nr. 19
„Pāvilostas
novada
administratīvās
atbildības
noteikumi”.
Trīs darba kārtības jautājumi bija par darbinieku štata
vietām un tātad arī atalgojumu. Atbilstoši Pāvilostas
novada tūrisma informācijas centra vadītājas
pienākumu izpildītājas M.Kurčanovas priekšlikumiem,
ar 2013.gada 01.decembri izveidoja jaunu štata vietutūrisma informācijas konsultante, bet darbinieku
dežuranta - apkopēja pienākumu pildīšanai pieņems
tikai uz vasaras sezonu no 25.06. līdz 15.08.. Pēc
Latvijas muzeju padomes ieteikuma un Pāvilostas
novadpētniecības muzeja vadītājas I.Kurčanovas

Foto: Evita Bumbule

Kā vienmēr domes sēdes izskaņā pašvaldības
izpilddirektors Alfrēds Magone sniedza īsu ziņojumu
par darbu, kā arī atbildēja uz jautājumiem un
uzklausīja priekšlikumus.
Nākošās komiteju sēdes notiks 12.decembrī, bet
domes sēde plānota 2013.gada 19.decembrī
plkst.12.00 Vērgales pagasta pārvaldē.
Kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Informācija
 Kancelejas un dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Aijai
Ozoliņai no 17.12.2013. līdz 10.01.2014. ir atvaļinājums.
 Ar 2013.gada 02.decembri darba tiesiskās attiecības ar
pašvaldību izbeidza Aivars Alnis. Visos saimnieciski
organizatoriskajos jautājumos, tai skaitā par pašvaldības
ceļiem, lūdzam zvanīt pašvaldības izpilddirektoram
Alfrēdam Magonem, tālr. 26405900

 Sakarā ar noteiktu 37 st. darba nedēļu, kase Vērgales
pagasta pārvaldē sākot ar 2014.g. 1.janvāri piektdienās
strādās līdz pulksten 14:00, bez pusdienas pārtraukuma.
 Juriste Argita Jaunsleine pieņems apmeklētājus
2014.gada 23.janvārī pulksten 10:00 Pāvilostas novada
pašvaldībā. Vērgales pagasta pārvaldē uz iepriekšēju
pieteikšanos, zvanot uz tālruni 63490836.
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PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība novembra mēnesī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādiem nekustamiem īpašumiem:
1) Tirgus ielā 10A, Pāvilostā- 1200 m2;
11) „Laukucāļi”, Vērgales pagastā- 21,41 ha;
2) „Diņi”, Sakas pagastā;
12) „Eglieni”, Sakas pagastā;
3) „LMT Sakari”, Sakas pagastā- 0,95ha;
13) „Rozes”, Sakas pagastā- 7,48 ha;
4) „Avotiņi”, Vērgales pagastā;
14) „Mazmārsili”, Sakas pagastā-10,40 ha;
5) „Laivenieki”, Sakas pagastā- 8,5 ha;
15) „Peles”, Vērgales pagastā- 6,23 ha;
6) „Pūkaiņi”, Sakas pagastā- 45,4 ha;
16) „Bāliņi”, Vērgales pagastā- 1,1 ha;
7) „Svelmes”, Sakas pagastā- 3,1 ha;
17) „Paceri”, Vērgales pagastā- 22,0 ha;
8) „Zauļi”, Sakas pagastā- 5,4 ha;
18) „Mazās Pinkšas”, Sakas pagastā- 6,8 ha;
9) „Runču Poras”, Vērgales pagastā- 4,42 ha;
19) „Māras”, Sakas pagastā- 4,36 ha;
10) „Liepiņi”, Vērgales pagastā- 1,1 ha;
20) „Dižmalēji”, Vērgales pagastā- 18,6 ha
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Policijas notikumi 2013. gada novembrī
08.11. pulksten 20:30 Saņemta informācija par
sabojātu velosipēdu Cīruļu ielā Pāvilostā. Izbraucot uz
izsaukumu un piesaistot konfliktā iesaistītās puses, tās
savstarpēji izlīga un cietušā persona atteicās rakstīt
iesniegumu par konkrēto faktu.
08.11. pulksten 21:50 Patrulēšanas laikā Pāvilostā,
„Vairogos” ievērots ugunsgrēks. Ierodoties notikuma
vietā tika konstatēts, ka deg koka saimniecības ēka.
Ēka nodega pilnībā. Par doto faktu tika informēts
Valsts policijas Aizputes iecirknis, kura darbinieks
ieradās notikuma vietā apstākļu noskaidrošanai.
Ugunsgrēka rezultātā cietušo personu nav.
09.11. pulksten 02:35 Saņemta informācija par cilvēka
piekaušanu dzīvoklī Tirgus ielā, Pāvilostā. Ierodoties
minētajā adresē, tajā atradās tikai tās saimnieks,
kuram bija pārsists deguns un lūpa, kā arī tas atradās
stiprā alkoholisko dzērienu iespaidā. Bija redzams, ka
dzīvoklī ir notikusi iedzeršana. No medicīniskās
palīdzības un iesnieguma rakstīšanas cietušais
atteicās.
11.11. pulksten 11:00 Patrulēšanas laikā, Pāvilostā,
tika veikta pārbaude Latvijas valsts karogu izkāršana

Lāčplēša dienā. Rezultātā 3 adresēm mutisks
aizrādījums, 14 personām uzsākta lietvedība LAP
protokolu sastādīšanai.
14.11. pulksten 13:45 Saņemts iesniegums, ka Plocē
nikni rej un nelaiž garām nepieskatīts suns. Notikuma
vietā fakts bija apstiprināts un tika sastādīts
administratīvā pārkāpuma protokols pēc LR APK
106.p.1.d.MKN nr.266.10.d.1.apakšpunkts par suņa
nepieskatīšanu.Vainīgā persona būs izsaukta uz
administratīvo komisiju.
18.11. pulksten 11:00 Patrulēšanas laikā, Vērgalē
konstatēti pārkāpumi, saistītie ar karoga
neizkarināšanu valsts svētkos. Kopumā, 11 adresēs
izteikti mutiski aizrādījumi.
21.11. pulksten 12:00 Pašvaldības policijas
priekšnieks, Vērgales pamatskolā, izvadīja
profilaktiskās sarunas ar 3 skolas audzēkņiem.Sarunu
pamats bija LAPK 167 pants – sīkais huligānisms.
28.11. pulksten 12:20 Veikta patrulēšana pa Vērgali.
Pārkāpumi nav konstatēti.
29.11. pulksten 17:50 un 21:00 Pārbaudīta Pāvilostas
skolas diskotēka. Pārkāpumi nav konstatēti.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

Administratīvā komisija ziņo
Pāvilostas novada pašvaldības administratīvā komisija
2013.gada 21.novembra sēdē izskatīja septiņus
administratīvā pārkāpuma protokolus. Par smēķēšanu
neatļautā vietā, komisija sodīja trīs personas ar LVL
2,00 (EUR 2,85) naudas sodu katram. Par īpašuma
uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu, komisija sodīja
trīs personas, divas personas sodīja ar brīdinājumu,
vienu ar naudas sodu LVL 20,00 (EUR 28,46) apmērā.
Par patvaļīgu būvniecību dabas liegumā “Ziemupe”,

pārkāpēju sodīja ar naudas sodu LVL 100,00 (EUR
142,29) apmērā.
Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks
novembrī izskatīja divus administratīvā pārkāpuma
protokolus ko pārkāpusi viena persona. Abus par
atrašanos tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka
cieņu. Personu sodīja ar naudas sodu LVL 30,00 (EUR
42,69), un LVL 50,00 (EUR 71,14) apmērā.
Liene Vaškus
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Sociālais dienests ziņo
Novembra mēnesī piešķirts 22 ģimenēm trūcīgās
ģimenes
statuss,
5
ģimenēm
piešķirts
maznodrošinātās ģimenes statuss, 4 ģimenēm
piešķirts pamatpabalsts, 8 ģimenēm piešķirts dzīvokļa
pabalsts, 1 ģimenes 2 bērniem piešķirts pabalsts
bērnu ēdināšanai, 1 personai piešķirts pabalsts
veselības aprūpei, 1 personai atteikts pabalsts
veselības aprūpei, jo oktobra mēnesī jau bija viens
pabalsts piešķirts.

Zināšanai
Kā katru gadu decembra beigās mazajiem novada
bērniem tiek organizēts Ziemassvētku pasākums. Ir
iespēja arī citiem, kuri grib sagādāt saldumu
pārsteigumu saviem bērniem vai mazbērniem, līdz 13.
decembrim piesakoties un samaksājot pašvaldības
kasēs Ls 2,25, pasākuma laikā saņemt paciņu no
Salatēta. Bērni, kuri neapmeklēs šo pasākumu, savas
saldumu pakas varēs saņemt pie sociālā dienesta
darbiniecēm Vērgalē, Sakā, Pāvilostā.

15. novembrī Latvijas Bērnu fonda rīkotā ceremonijā
divām mūsu novada daudzbērnu ģimenēm tika
pasniegtas Amerikas latviešu piešķirtās stipendijas,
kas tiek nodrošinātas sadzīves un bērnu izglītības
gaitu atbalstam. Šos pabalstus ziedojuši Vašingtonā
dzīvojošie Ināra un Jānis Apiņi. Šādu pabalstu
piešķiršanu var sniegt pateicoties Amerikas latviešu
mērķa
ziedojumiem
un
testamentāriem
novēlējumiem, kas tiek administrēti un tālāk izplatīti
Latvijā caur Latvijas Bērnu fondu.

Lūgums
Sakarā ar to, ka decembra mēnesī ir mazāk darba
dienu kā citos mēnešos, sociālā dienesta sēde būs tikai
viena nevis kā parasti divas. Lūdzu visus iedzīvotājus
risināt savus sasāpējušos jautājumus un statusa
pagarināšanu līdz 11.decembrim.
Sociālā dienesta vadītāja Ildze Balode

_______________________________________________________________________________________________

SIA Vērgales komunālā saimniecība informē

Pāvilostas komunālais uzņēmums paziņo

par izmaiņām kavējuma naudas aprēķināšanā
komunāliem pakalpojumiem

par siltumapgādes tarifu izmaiņām no 2014.gada
01.janvāra:

Šobrīd kavējuma naudas aprēķins, par savlaicīgi
nesamaksātiem dzīvokļa īres, dzīvojamās mājas
uzturēšanas un apsaimniekošanas, komunālo
pakalpojumu maksājumiem tiek aprēķināts sākot ar
ceturto nesamaksāto mēnesi par katru nokavēto
dienu līgumsods 0.2 procenti apmērā no kopējās
parāda summas. Šāda kavējuma naudas aprēķina
kārtība tika izveidota tāpēc, ka daudzi pakalpojuma
ņēmēji turēja mājlopus un norēķinājās par
pakalpojumiem tad, kad tika saņemta nauda par
izaudzēto mājlopu. Šobrīd šāda kārtība ir novecojusi.

1) patērētājiem pēc skaitītāja - 39.25 Ls/MWh vai
55,85 EUR/MWh
2) patērētājiem pēc platības –
1,08 EUR/MWh

0.76 Ls/m2

vai

Pāvilostā apkures tarifi nav mainīti no 2007.gada, bet
ražošanas izmaksas šo gadu laikā ir mainījušās
vairākkārt, tādēļ lūdzam iedzīvotājus izturēties ar
sapratni, jo pašreizējie tarifi nesedz siltuma ražošanas
izmaksas. Aicinu iedzīvotājus laicīgi norēķināties par
saņemtajiem pakalpojumiem ko sniedz komunālais
uzņēmums, tas nozīmē - norēķināties līdz nākošā
mēneša beigām, pretējā gadījumā tiek aprēķināta
kavējuma nauda 0,1% apmērā par katru kavēto dienu.

Lai Pāvilostas novada iedzīvotājiem, kas izmanto
komunālos pakalpojumus kavējuma naudas aprēķins
būtu vienāds par laikā nesamaksātiem komunāliem
pakalpojumiem, ar 2014.gada 1.janvāri kavējuma
nauda tiks aprēķināta 0.1 procenta apmērā no kopējās
parāda summas ar nākošo dienu pēc rēķinā norādītā
termiņa.

Lūgums iedzīvotājiem nevest uz katlu māju vecās
mēbeles, tukšās kartona kastes u.c. atkritumus, jo
komunālais uzņēmums nav lielgabarīta sadzīves
atkritumu apsaimniekotājs un uzglabātājs, turklāt
dedzināt lakotās mēbeles ir videi kaitīgi!

SIA Vērgales komunālās saimniecības pakalpojuma
ņēmējiem, kuriem ir sakrājies komunālo maksājumu
parāds, ir iespēja līdz 2013.gada 31.decembrim
samaksāt šos maksājumus bez aprēķinātām kavējuma
naudām.

Atgādinu, ka iedzīvotājiem ir iespēja saņemt rēķinus
elektroniskā veidā, izmantosim to!
Ja rodas jautājumi vai priekšlikumi, zvaniet, rakstiet,
nāciet ciemos!

SIA Vērgales komunālās saimniecības valdes loceklis
Ivars Lapiņš

Pāvilostas komunālā uzņēmuma valdes loceklis
Oskars Vērnieks
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Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada
pašvaldības administrācijas kapacitātes
stiprināšanai
pašvaldībai ir obligāti jānodrošina projektā iesaistīto
speciālistu darba vietu saglabāšana vismaz 6 mēnešus.
Projekta ietvaros turpina strādāt sekojoši pašvaldības
speciālisti: sociālais darbinieks Velta Vaškus,
juriskonsults Argita Jaunsleine, datu bāzes analītiķis
Kristīne Tamuže.

Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas
Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība"
1.5.3.1.
Speciālistu
piesaiste
plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem projektu
„Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības
administrācijas kapacitātes stiprināšanai" Nr.
1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/009.

Projekta realizācijas laiks tika pagarināts līdz 2014.
gada 30. maijam, sakarā ar to, ka mainoties
darbiniekiem uz būvinženiera štata vietu, bija 8
mēnešu pārtraukums būvinženiera darbā, jo
nevarējām atrast projektā izvirzītajām prasībām
atbilstošu kandidatūru, līdz ar to tika izteikts lūgums
Valsts reģionālās attīstības aģentūrai pagarināt
projekta realizācijas termiņu. Tātad būvinženieris
Māris Lipe turpinās strādāt līdz 2014. gada 10.
decembrim.

Projekta mērķis ir stiprināt Pāvilostas novada
pašvaldības administratīvo kapacitāti, piesaistot
efektīvām publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošus
speciālistus
pašvaldības
autonomo
funkciju
nodrošināšanai.
Galvenās projekta aktivitātes: četru speciālistu būvinženiera, juriskonsulta, sociālā darbinieka un datu
bāzes analītiķa - piesaiste Pāvilostas novada
pašvaldības administrācijai, izveidojot jaunas štata
vietas un nodrošinot atalgojumu, un piesaistīto
speciālistu darba vietas aprīkojuma nodrošināšana.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 500,00 LVL, 100% no
projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā
fonda starpniecību. Aktivitāti administrē Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru.

Sākotnējais projekta realizācijas laiks tika plānots līdz
2013. gada 2. oktobrim, bet 3 speciālisti turpinās
strādāt vēl 6 mēnešus, līdz 2014. gada 02. aprīlim, jo
pēc projekta pabeigšanas Pāvilostas novada

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

PASĀKUMI

NBS bigbenda koncerts Vērgales kultūras namā
Novembris - svētku un atceres mēnesis. Arī Vērgales centrs šogad ietērpies svētku rotā, jo pie stabiem plīvo Latvijas
karodziņi. Skaisti.
Vērgalē svētki iesākās 7. novembrī ar NBS bigbenda koncertu, kas bija veltīts Lāčplēša dienai. Tas bija ļoti jauks,
emocionāli pacilāts, augstā līmenī koncerts. Skanēja gan marši, gan R. Paula pazīstamās dziesmas, gan mūzika no
kino filmām un pat deju mūzika. Koncertu vadīja kapteinis Aleksandrs Kreišmanis.
Vērgales skolniekiem šis koncerts bija arī vēl kā audzināšanas un mūzikas stunda, jo Jūras spēku orķestra priekšnieks
kapteiņleitnants Uldis Locenieks pastāstīja gan par armiju, saistībā ar profesijas izvēli, gan iepazīstināja ar dažādiem
mūzikas instrumentiem. Bet koncerts noslēdzās ar balvām. Uzmanīgi klausoties stāstījumus un priekšnesumus,
koncerta izskaņā pareizi atbildot uz jautājumiem, varēja tikt pie dažādām balviņām, arī NBS mūzikas diskiem.
Pateicoties par pusdienām, pie dāvanām tika arī Vērgales skolas pavārīte Sarmīte un arī kultūras nams ieguva NBS
mūzikas diskus. Kultūras nama vadītāja Velga saka paldies visiem, kas atnāca uz koncertu.
Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane

Mārtiņdiena
Mārtiņdiena Vērgales PII "Kastanītis"
Vērgales pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis” atkal izskanējuši Mārtiņi ar
ticējumiem, dziesmām un rotaļām. Ar sklandaraušiem, pīrāgiem un pelēkiem
zirņiem. Ar jautrību un bērnu smiekliem. Pēc rudens svētkiem gaidīsim ziemu.
PII „Kastanītis” vadītāja Gaida Akerfelde
7

Pāvilostas Novada Ziņas

2013. gada decembris

Mārtiņdiena Pāvilostas PII "Dzintariņš"
Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš" bija sanākuši
Mārtiņbērni, lai sagaidītu Mārtiņdienu. Saimnieces Mārtiņbērnus
cienāja ar zirņiem un pašu ceptiem cepumiem. Mārtiņbērni izcīnīja
gaiļu cīņas. Minēja mīklas un stāstīja ticējumus. Gāja rotaļās un
dziedāja dziesmas.
Aija Gertsone, PII "Dzintariņš"

Mārtiņdienas gadatirgus Pāvilostas vidusskolā
8. novembrī jebkurš Pāvilostas vidusskolas skolnieks, kas bija gatavs tirgoties, bija laipni
gaidīts uz tirgošanos. Īpaši aktīvi uz tirgošanos bija sākumskolas skolēni – pārējie uz aktīvu
iepirkšanos.
Gadatirgu svinīgi atklāja sākumskolas skolēni ar Mārtiņdienu ticējumiem un
tautasdziesmām. Svinīgo daļu noslēdza ar dziesmu. Nu, andele varēja iet vaļā!
Paldies vecākiem par atbalstu!
Marita Rolmane, Pāvilostas vidusskola

Foto pulciņa arhīvs

Pilsonības nedēļa Pāvilostas vidusskolā
Kā jau ierasts, laika posms starp Lāčplēša dienu un Latvijas
Republikas proklamēšanas svētkiem mācību iestādēs tiek veltīts
Latvijai, tās vēsturei un cilvēkiem.
Sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju 11. novembrī
vidusskolas zālē notika novada strēlniekiem un brīvības cīņu
dalībniekiem veltīts pasākums, uz kuru laipni tika aicināti visi
Pāvilostas iedzīvotāji. Skolēni un skolotāji klātesošajiem pastāstīja
par novadniekiem, kuri cīnījās 1.pasaules kara frontēs, nokļuva
Padomju Krievijas kauju laukos un palīdzēja sakaut Bermonta
karaspēku. Īpaši atcerējāmies kara laika notikumus Pāvilostā,
izmantojot E.Šneidera hronikā fiksēto informāciju, kā arī
pārlapojām bijušā pāvilostnieka – Lāčplēša ordeņa kavaliera – Andreja Stefana dzīves stāstu.
Pasākuma turpinājumā pie Paula Jaunzema skulptūras tika izveidots Gaismas ceļš. Tad jaunsargi, skolēni un skolotāji
devās uz varoņu piemiņas vietu Stembres kapos, kur notika lāpu gājiens un atceres brīdis pie pieminekļa „Par Latvijas
brīvību kritušiem Sakas dēliem”.
Visas nedēļas garumā mācību priekšmetu un klases stundās īpaša uzmanība tika veltīta Latvijai. Skolēni veidoja
apsveikumus Latvijas Republikas 95.gadadienā, kopā ar skolotājiem pārrunāja Latvijas veiksmes un attīstības
grūtības.
Piecpadsmitajā novembrī pirmā mācību stunda iesākās ar svinīgo līniju, kurā savu uzrunu Latvijas 95.dzimšanas dienā
nolasīja astotās klases skolēns Edgars Ķipsts. Viņš, tāpat kā vēl seši Pāvilostas vidusskolas skolēni, piedalījās Valsts
prezidenta kancelejas rīkotajā konkursā „Mana kā Valsts prezidenta
uzruna Latvijas 95.gadadienā”.
Dienas gaitā 5. – 12.klašu skolēniem notika viktorīna „Mana Latvija”.
Komandas atbildēja uz jautājumiem par Pāvilostu, Latvijas vēsturi,
dabu, cilvēkiem, sportu; pildīja testus un krustvārdu mīklas. 5.- 8.klašu
grupā vislabākās zināšanas uzrādīja septītā klase, savukārt 9.-12.klašu
grupā – desmitā klase.
Īpašu paldies par atsaucību Lāčplēša dienas organizēšanā vēlos pateikt
Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītājai Irinai Kurčanovai un
Pāvilostas vidusskolas absolventam Pīteram Pētermanim.
Pāvilostas vidusskolas vēstures skolotāja Ārija Paipa

Foto: A.Paipa, M.Rolmane
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LR proklamēšanas 95. gadadienai veltītie pasākumi
Latvijas dzimšanas diena PII „Dzintariņš”
Pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš" Latvijas dzimšanas dienas
svinību laikā pirmsskolas ansambļa bērni sveicienam dziedāja
dziesmu. Bērni zīmēja un rakstīja kopā ar vecākiem savus
novēlējumus Latvijai.
Latvija, lai piepildās viss labais, ko esam Tev vēlējuši!
Aija Gertsone, PII „Dzintariņš”

Konkurss „Mana Latvija” Vērgales pamatskolā
17. novembrī 1.-2. klašu skolēni satikās konkursā „Mana Latvija”. Iesākumā bērni noklausījās 1.klases skolnieces
Lienes Pāvilas stāstījumu par to, kā radies Latvijas karogs un 2.klases bērnu /skolotāja I. Razma/ atjautīgi un ļoti
uzskatāmi sagatavoto prezentāciju „Latvijas ģerbonis”.
Turpinājumā kopīgi tika pārrunāti galvenie fakti par tēmu Latvija, un tad jau laiks individuālām atbildēm uz konkursa
jautājumiem. 2. klasē /no 7 skolēniem/ vislabākās zināšanas parādīja Amanda Trofimova, bet 1.klasē /no 17
skolēniem/- Gundega Matisone, Rūta Klāsēna, Liene Pāvila un Reinis Vītoliņš. Jūtams, ka šie bērni par tēmu zina
mazliet vairāk nekā stundās runāts, un par to īpašs prieks. Paldies vecākiem!
I. Vanaga
_______________________________________________________________________
Foto: publicitātes, 18. novembris Saraiķos

Saraiķos

Saraiķu iedzīvotāji uz pasākumu Latvijas 95. gadskārtai pulcējās 18. novembra
pievakarē, lai kopīgi dziedātu Latvijas himnu akcijā " Latvijas himnu - visā pasaulē!"
Bibliotēkas vadītāja Ingūna Kopštāle

Vērgalē
15. novembrī Vērgales kultūras namā notika LR
proklamēšanas 95. gadadienai veltītais pasākums, kura laikā
tika godināti novadnieki un apbalvoti fotokonkursa „Pāvilostas
novads 2013” laureāti. Pēc svinīgās daļas sekoja grupas
„Tālbraucēji” koncerts un balle.
Vērgales pagastā šogad tituls „Gada novadnieks” tika piešķirts
Ilmai Rudušai ar ģimeni, savukārt par „Gada sportistu” tika
atzīts Raivis Kabiņeckis, bet par „Gada jaunieti” - Arvis
Kurmis.
Pasākuma laikā tika pasniegti arī pateicības raksti. Šogad
Vērgales pagastā tos piešķīra:
 Ingūnai Kopštālei - par nesavtīgu ieguldījumu Saraiķu
sabiedriskās dzīves veicināšanā;
 Līvijai Jansonei - par ieguldījumu senioru ansambļa
„Vakarvējš” vadīšanā;
 Matīsam Dunkeram - par atsaucību pagasta pasākumu
apskaņošanā;
 Vitai Bražei - par ieguldīto darbu novada informatīvajā
izdevumā; „Alfas” mājas iedzīvotājiem - par Ziemassvētku
pārsteiguma sagādāšanu.
Oficiāli sveiktas tika arī foto konkursa „Pāvilostas novads
2013” laureātes - 1. vietas ieguvēja Marta Kalēja un 2. vietas
ieguvēja Rudīte Bērziņa.
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Pāvilostā
LR proklamēšanas 95. gadadienai veltītais pasākums Pāvilostā notika 17. novembrī.
Pirms Pāvilostas pilsētas pašdarbības kolektīvu koncerta „Mana dzimtene tikai viena – pie Dzintara jūras tā mīt”
notika novadnieku un konkursu dalībnieku sumināšana. Tika sveikta Gunta Raibarte, kura šogad ieguva titulu „Goda
novadnieks”.
Pāvilostā un Sakas pagastā titulu „Gada novadnieks”
piešķīra Austrai Vagotiņai-Vagulei, „Gada sportists” Gints Uzars, „Gada jaunietis” - Renards Rolmanis.

Foto: E.Bumbule

Pateicības raksti šogad tika piešķirti:
 Ritai Pencei - par radošu un iniciatīvas bagātu
darbu;
 Sandrai Gruntmanei - par atsaucību un precizitāti
veicot darba pienākumus;
 Inesei Kaluginai - par darbu, kas paveikts ar augstu
atbildības sajūtu un centību;
 Inesei Renķei - par augstiem skolēnu sasniegumiem
novada un valsts olimpiādēs;
 Solveigai Ansonei- par aktīvu un godprātīgu darbu;
 Ilzei Ozoliņai - par aktīvu darbu skolas
starptautiskajos projektos;
 Intai Priedoliņai - par ieguldījumu sākumskolas
metodiskā darba vadīšanā;
 Birutai Pīragai - par atsaucību un ieguldījumu
tūrisma informācijas centra darbā;
 Agritai Zīverei - par pozitīvu attieksmi un
ieguldījumu darbā;
 Aleksejam Popkovam - par individuālo ieguldījumu
savas veselības rehabilitācijā;
 Larisai Ķipstei - par godprātīgi veiktiem darba
pienākumiem;
 Kristīnei Tamužei - par godprātīgi veiktiem darba
pienākumiem;
 Sandrai Teterei - par godprātīgi veiktiem darba
pienākumiem.
Pēc novadnieku godināšanas tika sveikta arī foto konkursa „Pāvilostas novads 2013” 3. vietas ieguvēja Agnese
Ģēģere un konkursa „Sakoptākā sēta 2013” dalībnieki:
 Gruntmaņu ģimene - Par sakoptu karogmasta vietu un jūras izskaloto zvejas priekšmetu kolekciju;
 Mūrnieku ģimene - Par sakoptu Sakas upes krastu;
 Šteinbergu ģimene - Par sakoptu lauku sētu ar lauksaimniecisko ražošanu;
 Viesnīca „das CROCODIL” - Par izsmalcinātu interjeru un aizraujošu skatu uz veco Pāvilostu;
 Brīvdienu māja „Ostgals” - Par gaisa dārziem pie ielas logiem;
 Brīvdienu māja „Zvilnis” - Par interjera „odziņu”- mobilā bibliotēka;
 Zamarīšu ģimene - Par oriģinālu atpūtas vietu.
Pēc skaistā koncerta sekoja svētku balle kopā ar muzikālo apvienību „Lustīgais Blumīzers ”.

Pāvilostas vidusskolā viesojas Alsungas skolēni
29. novembrī Pāvilostas vidusskolā notika sadraudzības sporta spēles ar Alsungas vsk. skolēniem. Ciemiņus vakara
ekskursijā pa Pāvilostu veda skolēnu līdzpārvaldes meitenes Andra Lanka, Evita Lazukina. Pēc atgriešanās visi devās
uz diskotēku skolas aktu zālē, kur Tinro Ķeiris rūpējās par ritmisku deju mūziku.
Paldies visiem, kas ieguldījuši darbu pasākumu organizēšanā, vadīšanā, kā arī visiem pasākumu apmeklētājiem un
atbalstītājiem.
Marita Rolmane
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„No idejas līdz attīstībai”, EEZ un SIF atbalstītā projekta „Radi dzīvi pats!” uzsākšanas konference
Pāvilostā
8. novembris - aktīva diena gan biedrības „No idejas
līdz attīstībai”, jeb saīsinājumā – NILA, dalībniekiem,
gan sportistiem, gan citiem interesentiem.
Konferences sākumā norisinājās reģistrēšanās un
konfekšu izdalīšana, ar kuru iesaiņojuma papīrīti
varēja izdarīt savu izvēli par viņuprāt labāko logo.
Pavisam tie bija seši. Logo konkursam darbus iesūtīja
Katrīna Pomerance, Niks Indriksons, Zaiga Uzare - 2
logo, Laine Šildere un Terēze Cābele. Pēc balsojuma
rezultātiem un mākslinieku viedokļiem tiks izvēlēts un
veidots jaunais biedrības logo.

paraugdemonstrējumus. Viņiem pievienojās arī mūsu,
viens no aktīvākajiem sportistiem, Renards Rolmanis.
Pēc atraktīvās uzstāšanās notika pirmā apmācība ielu
vingrošanā. Pāvilostas jaunieši ne tikai vēroja, bet arī
iesaistījās sporta aktivitātēs, kurās bija arī nedaudz
jāpiepūlas! Savas prasmes demonstrēja
Henrijs
Tomilovs, Ingus Lazukins un Kate Štokmane. Tika
uzdoti jautājumi par pareizu vingrošanu, trenēšanās
secīgumu, iespējamām kļūdām, kā arī par izvairīšanos
no traumām, kā trenēties meitenēm, utt.

Pasākumā jaunieši prezentēja biedrībā realizētos
projektus un aktivitātes, bet par tikko sākušos
projektu „Radi dzīvi pats” stāstīja biedrības vadītāja
Inta Vīgante. Projekta mērķis ir zināšanu un prasmju
pilnveidošana angļu valodā, datorapmācībā, veselīgā
dzīvesveidā, veselīgā aerobikā, brīvprātīgajā darbā,
foto-video darbnīcā, kulinārijas darbnīcā, kā arī ielu
vingrošanā, kā dēļ bija ieradušies arī ciemiņi: Artūrs
Vērdiņš ar ielu vingrotājiem no Saldus un Latvijas
Spēka dienas uzvarētājs Gvido Šalms.
Turpinājumā ielu vingrotāji prezentēja savu
nodarbošanos gan uz ekrāna, gan dabā. Uz jautājumu,
kas vajadzīgs, lai būtu labā formā, viņi atbildēja: „Ir
jāatsakās no ātrajām ēstuvēm, Coca colas, jālieto
dārzeņi, augļi, auzu pārslas un viss veselīgais. Nedrīkst
smēķēt un lietot alkoholu.”

Pasākums bija izdevies un laiks arī mūs šajā dienā
loloja! Paldies viesiem un pasākuma veidotājiem, kā
arī visiem, kas piedalījās!
Tiekamies jau nākamajos biedrības veidotajos
pasākumos un projekta „Radi dzīvi pats” aktivitātēs.

Pēc tējas pauzes kopīgi gājām uz stadionu, kur tika
pārgriezta lenta un atklāts ielu vingrošanas un āra
trenažieru laukums. Viesi - ielu vingrotāji - rādīja

Terēze Cābele
_______________________________________________________________________________________________

Tikšanās ar ģimenes psiholoģi, psihoterapeiti Pāvilostas vidusskolā
13. novembrī Pāvilostas vidusskolā vecākiem bija lieliska iespēja
tikties ar ģimenes psiholoģi, psihoterapeiti Andželiku Kāli no
Liepājas, ieklausīties un apdomāt informāciju par tēmu „Ģimene,
bērns, atkarības”. Tika akcentēta ģimenes loma, tās tradīcijas un
ieradumu ietekme uz bērna izaugsmi un attīstību.
Šodien mums apkārt daudz dažādu vilinājumu pēc aizliegtā,
nezināmā un iespēja iegādāties, it kā nekaitīgas, nezināmas
izcelsmes atkarību izraisošās vielas, ko steidz izmēģināt
galvenokārt jaunieši, kas dažādiem līdzekļiem cenšas celt savu
pašapziņu un panākt atzinību vienaudžu vidū, lai arī izvēlētais
veids būtu apšaubāms.
Uzmanība tika vērsta uz pazīmēm, kas varētu liecināt par
atkarības esamību kādam no ģimenes locekļiem, un kā pamanīt, ka tiek lietotas nezināmas izcelsmes vielas.
Akcentēja, ka problēmu gadījumā ir jāmeklē atbalsts un palīdzība. Noslēgšanās un notiekošā ignorēšana situāciju var
tikai pasliktināt. Arī datorspēles un atkarība ir cieši saistītas.
Marita Rolmane
Foto: Marita Rolmane
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Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātes
Pāvilostas bibliotēkā
11. novembrī, kad tika atzīmēta Lāčplēša diena, aizsākās
arī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, kas ilga līdz pat 17.
novembrim. Pāvilostas bibliotēka šo nedēļu uzsāka kopā
ar Pāvilostas vidusskolas 2. klases skolniekiem un
skolotāju, aizvadot Rīta stundu.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa ir starptautisks projekts,
kurā piedalās bibliotēkas dažādās valstīs, tai skaitā
Latvijā. Šogad Ziemeļvalstīs projekts norisinājās jau 17.
reizi, Latvijā - 16. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir
Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas
laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana,
literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.

visbīstamākais un kāpēc? Laiks paskrēja ļoti ātri un
skolēni ar skolotāju devās uz skolu.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai ir trīs kopējie lasījumi Rīta stunda pašiem mazākajiem lasītājiem, Krēslas
stunda pieaugušajiem, kā arī jau otro gadu tiek piedāvāts
lasījums pusaudžiem.

Paldies par atsaucību skolotājai Gaidai un 2. klases
skolēniem!
Savukārt 13. novembrī bērniem tika piedāvātas radošās
darbnīcas, kuru laikā viņi macījās tamborēt
sniegpārsliņas.

11. novembrī, lielajā lasīšanas dienā, mēs izmantojām
Rīta stundu, lai iepazītos ar H. K. Andersena pasaku
„Sniega karaliene”.

Paldies bibliotekārei Elīnai, kas ne tikai apmācīja bērnus
tamborēšanā, bet arī uzdāvināja katram pa vienai pašas
darinātajām sniegpārsliņām!

Es iejutos meitenes lomā un bērniem stāstīju, kā meklēju
savu draugu Kaju. Laimīgās beigas bērni paši izlasīja, kā
tika atrasts Kajs. Pārrunājām izlasīto pasaku, kurš ceļa
posms Gerdai bija visgrūtākais, visinteresantākais,

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola

___________________________________________________________________________________________________________________________________

10 soļi sirds veselības saglabāšanai
23. novembris – sēru diena. To izjūt arī Vērgales kultūras
namā sēru noformējumā degošās sveces. Sazinoties ar
veselības ministri Ingrīdu Circeni, pasākumu neatceļam,
jo mēs taču runāsim par sirdi un tai ir jābūt stiprai arī
šādos ārkārtas brīžos.

Ar klusuma brīdi sākās pasākums kopā ar veselības
ministri Ingrīdu Circeni un Rīgas profesoru, kardiologu,
veselības ministres padomnieku Gunti Bahu. Mēs
nerunājām par politiku, bet divas stundas runājām par
veselību - 10 soļi sirds veselības saglabāšanai. Un tie ir:
1. Seko līdzi savam asinsspiedienam.
2.Lēnāks pulss- ilgāks mūžs!
3.Saglabā veselīgu ķermeņa svaru!
4.Seko līdzi glikozes un holesterīna līmenim asinīs.
5.Esi fiziski aktīvs!
6. Atceries padzerties!
7. Atsakies no alkohola un smēķēšanas!
8. Domā, ko ēdi!
9. Atvēli laiku atpūtai un miegam!
10. Rūpējies, lai tavi veselības rādītāji atbilstu normai!

No puksten 12 cilvēki ierodas, lai veselības biedrības
,,Ābolītis’’ darbinieki veiktu cukura un holesterīna
mērījumus, mūsu feldšere nosvērtu, apmērītu vidukli un
izmērītu asinsspiedienu kopā aptuveni 30 cilvēkiem.

Tā bija tiešām ļoti jauka, sirsnīga saruna ar
komentāriem, jautājumiem un atbildēm par savu sirds
veselības saglabāšanu. Kas tad, ja ne mēs paši! Paldies
pasākuma atbalstītājiem- Norai Kurmei un Mārtiņam
Akerfeldam. Paldies Mārītei Švītiņai par pasākuma
iemūžināšanu bildēs. Veselība ir mūsu pašu rokās.
Rūpēsimies par to! Es arī uzzināju savus riska faktorus un
sāku kaut ko darīt savas sirds labā. Lai mums visiem laba
veselība!
Novēl Velga
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ilustrācija dzejolim „Kāpēc olai ir čaumala?”, Ērikas
Rudzājas /2.klase/ uzzīmētā „Pasaka”, Aļonas
Vešņakovas /3.klase/ attainotie „Sporta svētki”, kā arī
Evas Vītoliņas /4.klase/darbs „Peļķē”. Apsveicam!

Ojāram Vācietim 80
Kur rodas dzejoļi? Kabatā?
Uz šo jautājumu atbildes meklēja Vērgales
pamatskolas 1.-4. klašu skolēni O. Vācietim veltītajā
Dzejas rītā. Pasākums izvijās cauri trim pieturām:
„Vārdi atdzīvojas”, „Vārdi uzzīmējas”, „Vārdi skan...”.
Tajās bērni noskatījās multfilmu „Kabata”, ilustrēja
kādu no O. Vācieša dzejoļiem un iemācījās dziedāt
dziesmu „Apelsīns”.

Atklāts paliek jautājums: kur rodas dzejoļi?
Pirmklasnieki apgalvo: „Mūsu kabatās nav...”
I. Vanaga
Pāvilostas vidusskolā Ojāra Vācieša 80. gadu jubilejai
veltītais pasākums notika 19. novembrī. To organizēja
vidusskolas latviešu valodas skolotāja Inese Reņķe.
Dzeju lasīja 9.-12.klašu skolēni. Ar dziesmām
pasākumu krāšņāku darīja skolotājas Daces Bunkas
ansambļa meitenes.
Marita Rolmane

Īpašs paldies 3. klases skolēniem /skolotāja G.
Limberga/ par sagatavoto priekšnesumu, 1.klases
bērniem par dziesmu /skolotāja M. Kalēja/ un,
protams, visiem jaunajiem ilustratoriem. Labāko
zīmējumu godā tika Beatrises Nolmanes /1.klase/

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tiekas Pāvilostas novada tūrisma
uzņēmēji

vietniece Arita Brūkle pastāstīja par 2013.gada pirmo
10 mēnešu apkopoto statistiku.

19. un 28. novembrī pulcējās novada tūrisma
uzņēmēji un tūrismā iesaistītās personas, lai kopīgi
izrunātu jautājumus, kas sakrājušies gada garumā.

No sapulces dalībnieku puses izskanēja daudz
ierosinājumu un ideju tālākai, kopīgai darbībai, kā arī
jautājumu, uz kuriem centāmies kopīgi rast atbildes.

Par jaunumiem novadā, kā arī par jau paveikto
pastāstīja novada domes priekšsēdētājs Uldis
Kristapsons un Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Vitrups.

Ar sīkāku sapulces izklāstu (protokolu) būs iespējams
iepazīties
Pāvilostas
novada
mājas
lapā
www.pavilosta.lv sadaļā Tūrisms. Ar 2013. gada
tūrisma gala statistikas datiem būs iespēja iepazīties
nākamajā informatīvajā izdevumā.

Savukārt Pāvilostas novada TIC vadītājas pienākumu
izpildītāja Marita Kurčanova klātesošos informēja par
jaunā novada tūrisma bukleta izstrādes procesu,
jaunumiem projektu jomā, kuros piedalās vai īsteno
TIC, eiro ieviešanu un dokumetācijas izmaiņām,
starptautisko tūrisma izstādi “Balttour 2014”, kurā arī
nākamgad Pāvilostas novads piedalīsies ar savu
atsevišķu stendu, un veicamajiem darbiem, lai
veiksmīgi uzsāktu jauno tūrisma sezonu. TIC vadītājas

Lielu paldies vēlamies teikt kancelejas vadītājai Aijai
Ozoliņai par atsaucību un viesu nama “Laikas” jaukajai
saimniecei Lienei Zaļkalnei par viesmīlīgo uzņemšanu,
kā arī visiem, kas atrada laiku un iespēju piedalīties
sapulcē!
Pāvilostas novada TIC kolektīva vārdā
Marita Kurčanova

Sveču gatavošana Pāvilostas bibliotēkā
Pāvilostas bibliotēkā 30. novembrī kopā ar sveču
meistaru Nauri un palīgu Mārci bija iespēja gatavot
vaska sveces . Stāstīja un rādīja, kā arī paši varēja
piedalīties divu veidu sveču pagatavošanā – sveču
liešanā un tīšanā.
Paldies par atsaucību Naurim un Mārcim Novadiem
un visiem pārējiem, kas piedalījās šajā nodarbībā!
Gribas piebilst, ka bija ļoti labi apmeklēta nodarbība36 dalībnieki.
Lai gaišs un mierīgs ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks
laiks!
Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola
Foto: Mairita Vītola
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Projekta „Radi dzīvi pats” nodarbība - angļu valodas
apmācība
25. novembrī notika biedrības projekta ”
Radi dzīvi pats” nodarbība- angļu valodas
apmācība.
Šo apmācību mērķis ir izzināt valodu un justies drošākam, lai varētu komunicēt ar apkārtējiem,
kad tas ir nepieciešams.
Tikāmies visi jauniešu istabas telpās ar lektori, un, kā izrādās, arī labu angļu valodas pazinēju Ingūnu Griškēviču. Kopā
skatījāmies seriāla „Freeks and geeks” fragmentus, kas ir angļu seriāls par skolas dzīvi, pirmo mīlestību, draudzību, kā
arī savstarpējām attiecībām starp dažādiem grupējumiem skolā. Skatīšanās laikā ik pa laikam pārrunājām tematu un
notiekošo, bet tikai angļu valodā. Vēlāk angliski diskutējām par to, kas patika, kas nepatika, kādi tēli, kāds apģērbs,
kas kopīgs un atšķirīgs ar skolām Latvijā. Šī diskusija lika mums vairāk komunicēt un labāk runāt angliski. Kopā pie
tējas galda stāstījām par saviem hobijiem, interesēm. Jauniešu istabā ir omulīgi un jauki, kas palīdz jauniešiem
justies brīvi un raisīties sarunām. Pēc šīs nodarbības jau jūtamies labāk un drošāk, kas mums nākošo reizi liks justies
vēl drošāk.

Nākamā tikšanās reize - Jauniešu istabā 16. decembrī pulksten 15:30.
Terēze Cābele
Foto: N.Indriksons, M.Uzare

Pāvilostas novada pašvaldība noorganizē svētkus vietējiem uzņēmējiem
30. novembrī Pāvilostas pilsētas kultūras namā, atsaucoties uz Pāvilostas novada pašvaldības aicinājumu, pulcējās
Pāvilostas novada uzņēmēji, lai baudītu tieši viņiem veltītu svētku koncertu un balli.
Pasākums iesākās ar Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona uzrunu un pateicības vārdiem
uzņēmējiem. Svinīgi tika pasniegti pateicības raksti un piemiņas balvas trīs lielākajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksātājiem un trīs lielākajiem darba devējiem. Dati par Pāvilostas novadā reģistrētajiem uzņēmumiem tika saņemti
no Valsts ieņēmumu dienesta.
Lielākie nodokļu maksātāji:
1. K/S „VĒRGALE-1”
Uzņēmums dibināts 1993. gadā.
Darbības nozares: graudkopība un
lauksaimniecības tehnikas pakalpojumi.
2. Z/S „APLOKI”
Z/S dibināta 2004. gadā, īpašnieks - Edijs Aploks.
Darbības nozares: graudkopība; beramkravu
transporta, lauksaimniecības tehnikas un
mežizstrādes pakalpojumi.
3. SIA „SINREN”
Dibināts 2003. gadā, īpašnieks - Juris Rolmanis.
Pamatnodarbošanās ir transporta un ekskavatora
pakalpojumi, kā arī veic bruģēšanas darbus.
14
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Lielākie darba devēji:
1. SIA „MUIŽKALNIŅI”
Uzņēmums dibināts 2007. gadā.
Darbības nozares: tirdzniecība, maizes ceptuve.
2. SIA „IGA 4”
Uzņēmums dibināts 2004. gadā.
Īpašnieks - Gatis Štokmanis.
Darbības nozare: būvniecība
3. Z/S „KALNIŅKALNI”
Uzņēmums dibināts 2008. gadā.
Darbības nozare: graudkopība, cūkkopība, gaļas
pārstrādes cehs, konditorijas cehs, tirdzniecība.
Pēc uzņēmēju sumināšanas sekoja koncerts ar
pūtēju orķestri un balle ar grupu „Piemare”.
Evita Bumbule

Foto: E.Bumbule

___________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTIKUMI

Pāvilostā viesojas Ukrainas
televīzijas delegācija
Piektdien, 29. novembra pēcpusdienā 3
ukraiņu žurnālistu delegācija viesojās Pāvilostā,
lai iepazītos ar Pāvilostā būvētajām laivām,
Pāvilostas novadpētniecības muzeju, tūrisma
piedāvājumu novadā, kā arī apskatītu jūrmalu
un molus.
Par Pāvilostas koka laivām - kā radās ideja par
laivu būvēšanu, par pirmajām laivām un
nākotnes plāniem - plaši un interesanti
žurnālistiem pastāstīja Ģirts Vagotiņš – Vagulis.
Bet ar muzeja piedāvājumu iepazīstināja tā
vadītāja – Irina Kurčanova. Ukraiņu
žurnālistiem interesants likās stāsts par jūras
zāļu izmantošanu želeju konfekšu ražošanā, ar
interesi klausījās par laivas māju, kurā agrāk atradās glābšanas laiva. Kā vienus no interesantākajiem muzeja
eksponātiem viņi atzina Sakas novada tautastērpu un miglas tauri, kurā drīkstēja arī iepūst.
Apmainoties ar kontaktiem un atvadoties, žurnālisti izteica vēlmi šeit vēlreiz atbraukt ģimenes vai draugu pulkā.
Raidījums par Pāvilostu un citiem Kurzemes tūrisma piedāvājumiem ukraiņu žurnālistu acīm būs skatāms nākamā
gada janvāra mēneša vidū. Par interneta vietni, kurā būs skatāms raidījums, informēsim nākamreiz.
Tālākais žurnālistu ceļš jau vēlā pēcpusdienā veda uz Liepāju.
Foto: Marita Kurčanova

Pāvilostas novada TIC vadītājas pienākumu izpildītāja Marita Kurčanova

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Vērgale - Ogre - Vērgale!
30. novembrī Vērgales VPDK ,,Vērgalīte’’ devās tālā ceļā uz Ogri, lai piedalītos tautas deju lielkoncertā ,,Griezies,
griezies, atgriezies!’’. Mūsu dejotāji dodas uz Ogri piedalīties šādos lielos svētkos nu jau piekto gadu. Koncertā
piedalījās 14 deju kolektīvi no daudziem Latvijas novadiem un pilsētām. Deju kolektīvi, trīs stundu garumā, izdejoja
44 dejas no 20.gs. deju pūru lādes. Mūsu dejotāji dejoja: ,,Aizputes danci’’- J. Ērgļa horeogrāfija, ,,Saldus kadriļu’’- Z.
Mūrnieces hor. un ,,Plostnieki’’- E. Purmaļa hor. Un arī šajā koncertā bija klusuma brīdis 21.novembra notikumu
piemiņai Zolitūdē, jo deju kolektīvs no Daugavpils bija zaudējis vienu sava kolektīva dalībnieci. Pēc koncerta bija jauks
visu dejotāju atpūtas pasākums.
Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane
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MĀKSLAS SKOLAS PALETE*
 Kamēr rudens, spītējot vēja dejām, košām krāsām apgleznoja apkārtnes
ainavu, Pāvilostas muzejā mierīgā, mājīgā atmosfērā bija aplūkojama vietējās
mākslas skolas 20 gadu jubilejas izstāde. Bijušo un esošo audzēkņu darbi no
fondu krājumiem - zīmējumi, gleznojumi, grafikas un lietišķās mākslas
darinājumi, kuros apvienoti radošās domas lidojums un izpildījuma kvalitāte,
cieņa pret sevi un skatītāju. Pārsteidzošu piekrišanu guva arī izstādes afiša,
tāpēc tika nolemts to izmantot visos skolas jubilejas gada pasākumos. No
5.decembra ekspozīcija būs apskatāma Vērgalē, Mākslas klasē.

Novembra
mēnesī
saņēmām dāvinājumu no Kristīnes
MOROZOVAS – mācību grāmatu „Ainava kopā ar
mazo Mulu”.

 Jau izsenis mūsu jūrmalu sauc par DZINTARA
KRASTU.

Gandrīz katram pāvilostniekam mājās ir „saules asaru”
krājums. Jau ceturto gadu Mākslas skolā, dzintara
apstrādes
darbnīcā
piedāvājam
ikvienam
interesentam apgūt šī materiāla apstrādes
pamatkursu profesionālas meistares Sarmītes
LAUGALES vadībā. Pieteikties var pirmdienās no
pulksten 13:00 .

Tas ir interesants un noderīgs biedrības „DROŠI un
KOŠI” izdevums mākslas valodas pamatu apguvei. K.
Morozova ir viena no grāmatas autorēm. Paldies
autoru kolektīvam, sponsoram „UNICREDIT LEAING”
un arī A. MAGONEM par dāvinājuma atgādāšanu uz
Pāvilostu!

 Pirmā pusgada noslēguma pasākums Mākslas skolā
paredzēts 16.decembrī pulksten 16:00. Mācību darbs
turpināsies līdz 20.decembrim.

 Papildus mācību darbam, audzēkņiem tiek dota
iespēja ļauties iztēlei un veidot darbus par dažādām
tēmām, kas saņemtas konkursu ielūgumos.
Veiksmīgākos darinājumus nosūtam konkursu
organizatoriem. Novembrī uz Starptautisko bērnu un
jauniešu konkursu „Children all over the world are
friends”/”Visas pasaules bērni ir draugi”/ Minskā /
Baltkrievija/ aizsūtījām Ingas ŠLANGENAS, Diānas
ŠLANGENAS un Daniela DELIJEVA darbus.

Zigmunds VILNIS
*PALETE - plāksne vai dēlītis, uz kura tiek jauktas
krāsas. Ar vārdu „palete” apzīmē arī mākslinieka
izmantoto krāsu gammu.

____________________________________________________________________________________________________________________

SPORTS
 Pāvilostas novada šahiste Evija Brikmane no Vērgales bija labākā starp jaunietēm Liepājā no 8.-10.11. notikušajās
starpt. šaha sacensībās “Baltic Open 2013”. Viņa pārliecinošu pirmo vietu izcīnīja vidējā vecuma grupā jaunietēm –
no 1998. līdz 2000.g. dz. meiteņu konkurencē. Vērgalniecei konkurence bija ļoti spēcīga, jo vidējās grupas jaunieši
sacentās vienā turnīrā ar vecāko grupu. Tajā spēlēja no 1996. līdz 1997. gadam dzimušie šahisti, vēstīts Latvijas Šaha
federācijas mājaslapā. Sacensības bija ar 50 minūšu apdomas laiku katram spēlētājam un obligātu partijas pierakstu.
 18. novembrī Aizputē 24. reizi notika Neatkarības kausa izcīņa. Piedalījās ļoti spēcīgas komandas no Rīgas,
Kuldīgas, Ventspils, Liepājas un Aizputes. Komandā spēlēja 3 vīrieši un viena sieviete. Kopvērtējumā uzvarēja Rīgas
komanda “Pļaviņas”. Otrās vietas kausu un medaļas ieguva Liepājas komanda “TERRABALT”, kurā startēja arī
vērgalniece Evija Brikmane kopā ar Ā.Ozoliņu, R.Muhamadejevu, V.Daškeviču. Trešajā vietā palika Liepājas Šaha
klubs.
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 30.novembrī notika Aizputes novada atklātā Tempo kausa izcīņas - 8.kārta (finiša ), kurā ļoti veiksmīgs starts bija
E.Brikmanei - 4.vieta vīriešu konkurencē un 1.vieta starp sievietēm. Kopvērtējumā labākā jaunieša kauss.
Vērgales sporta nama vadītājs Dzintars Semenkovs
 Piejūras kausa izcīņā telpu futbolā šajā sezonā piedalās četras komandas: Cīrava, Aizputes pagasts, Dunalka un
Pāvilosta. Kopā paredzēts izspēlēt astoņus posmus. Pirmais posms notika 20. novembrī Pāvilostas sporta zālē.
Rezultāti sekojoši: Pāvilosta - Cīrava 3:4, Pāvilosta - Aizputes pagasts 5:0, Pāvilosta - Dunalka 9:4. Otrais posms notika
29.novembrī Cīravas AVS zālē. Rezultāti sekojoši: Pāvilosta - Dunalka 3:2, Pāvilosta - Aizputes pagasts 0:2, Pāvilosta Cīrava 5:1.
Pēc diviem posmiem kopvērtējumā vadībā ir Cīrava 10 punkti, seko Pāvilosta 8 punkti, Aizputes pagasts 4 punkti un
Dunalka 2punkti.
Sporta organizators Aldis Barsukovs
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Ceļojums uz Itāliju
Oktobra nogalē mēs, pieci Vērgales pamatskolas
skolotāji un četri skolēni, starptautiskā Comenius
projekta ietvaros devāmies uz Itāliju, kur mūs laipni
uzņēma sadarbības partneri – skolotāji un skolēni
nelielajā Flumeri pilsētā. Šīs tikšanās tēma bija
„Rokdarbi”. Gandrīz visi Itālijā bijām pirmoreiz, tāpēc
mūs ļoti pārsteidza skaistā daba: kalni un lejas, vīnogu
un olīvu lauki, klinšainais jūras krasts ar pasakainajiem
namiņiem.

ES Mūžizglītības programma

Visas nedēļas dienas bijām nodarbināti no agra rīta
līdz vēlam vakaram. Īpaši emocionāla bija sagaidīšana
un svētku koncerts, kad notika arī katras valsts
tautastērpu skate. Kad Flumeri skolas bērni spēlēja
Latvijas himnu un mūsu Dace tautastērpā lepni stāvēja
līdzās Latvijas karogam, saviļņojums un lepnums par
mūsu zemi bija liels. Itāļu draugi bija parūpējušies gan
par interesantām nodarbībām, gan saturīgām
izstādēm un ekskursijām. Vienu nodarbību dienu
pavadījām kopā ar itāļu keramiķi, un katrs varēja gan
vērot viņa meistarību un roku veiklību, gan pārbaudīt
savu prasmi māla trauku veidošanā. Veidojumus
turpat pārklāja ar krāsu un apdedzināja. Tagad šie
māla priekšmeti rotā mūsu mājas, jo gatavos darbiņus
uzdāvināja to darinātājiem.

Ļoti priecājāmies par ekskursijām, jo apskatījām gan
vēsturiskās vietas Flumeri apkārtnē, gan pabijām
mirušajā pilsētā Pompejā, uzkāpām Vezuvā,
apskatījām Neapoli, piekrastes pilsētiņas Amalfi,
Positano un Salerno. Tieši Romā milzīgajās celtnēs,
platajās ielās un vēsturiskajās ēkās varēja izjust senās
Romas impērijas varenību. Lielu iespaidu uz mums
atstāja Kolizejs, Vatikāns un Trevi strūklaka, kas pat
naktī pulcē simtiem cilvēku.

Tā kā mūsu šīs tikšanās mērķis bija parādīt katras
valsts bērnu talantus un izdomu rokdarbos, tad viena
diena bija veltīta izstādēm un stāstījumiem par
nacionālajām tradīcijām. Skolēniem bija jāpastāsta par
izstādītajiem darbiņiem dažādās tehnikās, jāprot
demonstrēt un pastāstīt, kā top šie darbi. Flumeri
mazie skolēni savukārt parādīja, ko viņi veido
pēcstundu nodarbībās. Izrādījās, ka itāļu bērni daudz
strādā ar salmiem un labības stiebriem, veidojot
visdažādākos rotājumus. Interesanti, ka Flumeri
simbols ir milzīgs tornis pilsētas centrā, veidots no
salmu pīnēm.

Savos iespaidos dalās arī skolēni. Lūk, ko atceras 7.
klases skolniece Saiva Zauere: „Man Itālijā patika viss:
draudzīgie cilvēki, dabas skati, laika apstākļi un
ģimene, kurā dzīvoju. Itālija ir ļoti skaista valsts. Es
būtu varējusi Itālijā palikt vēl ilgāk, negribēju braukt
mājās. Labprāt gribētu kādreiz atgriezties pie jaukās
ģimenes, kura bija ļoti viesmīlīga, dāsna un mīļa. Man
pietrūkst visu draudzīgo cilvēku, ar kuriem iepazinos.
Es domāju, ka šo labi pavadīto laiku Itālijā neaizmirsīšu
nekad. Ja man tiks dota iespēja atgriezties šajā
burvīgajā zemē, es to noteikti izmantošu.”
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6. klases skolniekam Mārcim Novadam visvairāk
patikusi lidošana ar lidmašīnu, ekskursija ar kuģīti pa
Itālijas piekrasti, skaistā daba, itāļu draudzība,
viesmīlība un laipnība.

vienkārši iedzīvotāji, kuri smaidīja un māja sveicienus.
Svinīgas un nozīmīgas bija tikšanās ar Flumeri mēru –
mēs jutāmies gaidīti un nozīmīgi ciemiņi. Tagad
priekšā pēdējā tikšanās pavasarī Rumānijā.

7. klases skolniece Dace Dunaiska stāsta: „Nelielas
bažas bija par to, ka dzīvosim svešās ģimenēs. Manā
ģimenē bija meitene, kura mācījās 5. klasē. Bažas
izrādījās veltīgas, jo visas dienas bija interesantas,
ģimene bija draudzīga. Vakaros tikāmies gan ar mūsu
meitenēm, gan citiem itāļu un rumāņu bērniem. Man
patika vecāku rīkotais vakars skolā, kā arī noslēguma
vakars kādā villā ,, Regina’’. Vēl atmiņā paliks vīnogu
lauks, kur mums atļāva ēst, cik gribam. Vīnogas bija
ļoti saldas un garšīgas. Itālijā braucām ar dažādiem
transporta līdzekļiem: autobusu, vilcienu un metro.
Patika ekskursijas. Uz atvadām gandrīz visi raudāja, jo
bijām saraduši.”
Tāds bija mūsu ceļojums. Īpaši patika tas, ka
Ceļotāju vārdā Vērgales pamatskolas skolotāja
pasākuma norisē Flumeri bija iesaistīta visa sabiedrība
Inese Renķe
– gan skolēni un skolotāji, gan bērnu vecāki, gan
________________________________________________________________________________________

Iznākusi tradīciju burtnīca "Slēgtās zonas stāsti"
Tradīciju burtnīcā „Slēgtās zonas stāsti” publicētas
vietējo iedzīvotāju atmiņas. Tās rosina atcerēties un
iepazīt padomju laiku Kurzemes jūrmalā - Saraiķos,
Ziemupē, Akmensragā, Pāvilostā un Jūrkalnē, kad
Baltijas jūra bija Padomju Savienības ārējā robeža, kas
jāsargā no kapitālistiem, un dzīves vieta atradās tā
sauktajā slēgtajā zonā (zapretnaja zona), kurā
vienmēr, lai kurp arī dotos, līdzi bija jābūt pasei.

Līdz šim sērijā „Tradīciju burtnīca” publicēti vairāki
izdevumi:
„Brandava gatavošana Viduskurzemē” (2007)
„Aizputnieku stāsti par ebrejiem” (2008)
„Alus gatavošana” (2009)
„Suitu stāsti” (2009)
„Baškīrijas siguldiešu stāsti” (2010)
„Rībeņu nūvoda stuosti Nr. 1” (2010)
„Rībeņu nūvoda stuosti Nr. 2” (2010)
“Vācēju kultūra Viduskurzemē / Foraging in Central
Kurzeme” (2010)
„Tautas aptieka“ (2011)
„Narratives about the Jews of Aizpute“ (2012)
„Cūku bēres“ (2013)
„Pig Funeral“ (2013)

Izdevumā publicēti 2012.gada ekspedīcijā iegūtie
materiāli, kad tika apsekotas, fotografētas un kartētas
bijušo militāro bāzu vietas un pierakstīti gan
aculiecinieku stāsti par ikdienu nesenajā pagātnē
(deficītu, ziņotājiem, viltus spiegiem, dokumentu
pārbaudi, fotoaparātu konfiscēšanu u. c.), gan arī
bijušo militāristu atmiņas par darbu Padomju Armijā.
Tradīciju burtnīcu izdevusi starpnozaru mākslas grupa
SERDE ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Signe Pucena, Starpnozaru mākslas grupa SERDE,
Vairāk informācijas 29817180

Kurzemes zvejnieku sēta
Gadsimtiem ilgi gar Baltijas jūru kā krelles bija savirknējušās zvejnieku mājvietas. Tur dzīvoja drosmīgi un izveicīgi
ļaudis, kas ar laivām devās tālu selgā, lai vestu krastā bagātīgus reņģu, mencu, plekstu un zušu lomus.
Laikmeta soļi šo ainu ir kardināli mainījuši, Kurzemes zvejnieku cilts ir pagaisusi. Vēl dzīvas ir tikai atmiņas . . .
Lai saglabātu liecības par Kurzemes zvejnieku darbu un sadzīvi, Vērgales pagasta Saraiķos ir izveidota ekspozīcija
„Kurzemes zvejnieka sēta”. Te var aplūkot gan zvejas rīkus un sadzīves priekšmetus, gan arī, iepriekš pasūtot,
nogaršot kaut ko no zvejas vīru galda.
Apmeklējumus aicina pietekt pa tālruni: +371 26540345 vai e-pastu: zarini.ir@inbox.lv
Šķēdes iela 2c, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas novads, LV-3463 Tel.+371 63453504, +371 26540345; zarini.ir@inbox.lv ;
www.zarini.no.lv, www.zariniir.viss.lv
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Mājražotāja "Ievjelas" produktiem piešķir preču zīmi "Latvijas Produkts"
Norādot uz produktu augsto kvalitāti un vietējo
izcelsmi, mājražotāja "Ievlejas" produkcijai tiek
piešķirta preču zīme "Latvijas Produkts", ko turpmāk
iespējams izmantot, lai gardo, dabīgo un pašu mājās
cepto maizi varētu vieglāk atpazīt, novērtējot to
sastāvā esošo produktu vietējo izcelsmi.

kvalitāti un ļautu patērētajiem izdarīt izvēli par labu
Latvijas produktiem.
Mājražotāja "Ievlejas" novērtē arī iespēju iesaistīties
biroja "Latvijas produkts" informatīvajā kampaņā
"Savējie!", kas norisināsies līdz par Ziemassvētkiem.
Kampaņas laikā tiek realizēt dažādas mārketinga un
sabiedrisko attiecību, komunikācijas veicināšanas
aktivitātes ar mērķi piesaistīt gan sabiedrības, gan
mediju, gan arī noteiktu mērķa grupu uzmanību
Latvijas produktiem, vietējiem ražotājiem, to
produkcijas kvalitātei. Aktivitāšu laikā uzņēmumiem
iespējams iesaistīties, par sevi pastāstot, parādot, kā
arī piedāvājot savu produktu degustācijām u.c.

Uzsverot lepnumu par savu produkciju, uzņēmums
ņēmis dalību arī, viņuprāt, latviskākajā kampaņā –
"Savējie!". Turpmāk uz "Ievlejas" lauku maizes
iepakojuma būs redzama "Latvijas Produkts"
simbolika. "Ievleju lauku maize – rudzu saldskābā,
maize ar sēklām, maize ar žāvētiem augļiem ir dabīgs
un veselīgs produkts, tāpēc, ka labība ir augusi tepat
mūsu zemē, skaistā Durbes upes ielokā. Ar lielu
mīlestību pret darbu, labība ir pārtapusi miltos, milti maizē. Kad ir izkurināta klona krāsns, tad tiek likti
iekšā kukulīši un drīz jau uz galda smaržo maize ar
dzīvās uguns enerģiju un cepējas mīlestību. Uz
Ziemassvētkiem cepam īpašo svētku maizi, kas smaržo
pēc Ziemassvētkiem un papildina burvīgo svētku
noskaņu," norāda mājražotāja "Ievlejas" pārstāve
Agita Pētersone.

"Ievlejas" lauku maizi - saimnieces roku darbu,
raudzētu ar dabīgo ieraugu, ceptu ar malku kurinātā
klona krāsnī iespējams iegādāties Liepājā, veikalā
"Eko. Ražots Latvijā" un veikalā "MADARA", kā arī
pašās "Ievlejās", Pāvilostas novadā. Tāpat "Ievlejas"
viesmīlīgie saimnieki piedāvā pavadīt nakti ģimenes
kempinga mājiņās, - izpērties pirtī, izdancoties
kamīnzālē, vasarā paplunčāties ūdenrozēm pilnā dīķī,
izbaudīt izbraucienus pa Sakas un Durbes upēm.
Lai pieteiktos informatīvajā kapmaņā, interesenti tiek
aicināti sūtīt pieteikumu brīvā formā uz e-pastu
info@latvijasprodukts.lv, vai neskaidrību gadījumā
sazināties ar biroju "Latvijas Produkts" pa telefonu
+371 26831571.
Par preču zīmi "Latvijas Produkts":
Preču zīme "Latvijas Produkts" izveidota, lai atbalstītu
Latvijas vietējos uzņēmumus un dotu iespēju
patērētājiem atpazīt un izvēlēties augstas kvalitātes
Latvijā ražotas preces un pakalpojumus, sākot ar
pārtiku un beidzot ar mēbelēm vai medicīnas
pakalpojumiem. "Latvijas Produkts" ir preču zīme, kas
norāda uz divām galvenajām preces vai pakalpojuma
iezīmēm – izcelsmes vietu (Latviju) un augsto kvalitāti.

Galvenie "Latvijas produkts" darbības virzieni ir
sabiedrības izglītošana, informēšana par paaugstinātu
vietējo ražotāju konkurētspēju, apliecinātu produktu

Ieva Rozenberga „Latvijas Produkts"

Informācija no Swedbank
Par KIC darba laiku ap gadumijas svētkiem un ieteikumi pārejai uz eiro
Laikā ap gadumijas svētkiem dažādas iestādes darbojas īpašā režīmā. No šī gada 20.decembra līdz 2014.gada
12.janvārim būs slēgti Swedbank klientu informācijas centri (KIC). Šajā laikā KIC klientus aicinām finanšu jautājumus
kārtot internetbankā, telefonbankā, zvanot pa tālruni 67444444, vai tuvākajās Swedbank filiālēs.
Atgādinām, ka Swedbank KIC piedāvā dažādus bankas pakalpojumus, izņemot skaidras naudas darbības. Savukārt
skaidras naudas izņemšanu vai iemaksu kontā klienti var ērti veikt bankomātos. Bezskaidras naudas norēķinu
lietošana un skaidras naudas iemaksa bankomātos ir arī ērtākais veids, kā pāriet uz eiro, ko Latvijā ievieš no
2014.gada 1.janvāra. Piedāvājam īsu ieskatu padomos, kā iedzīvotājiem un uzņēmumiem ērtāk pāriet uz eiro.
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Ieteikumi iedzīvotājiem ērtākai pārejai uz eiro:

Ieteikumi uzņēmumiem ērtākai pārejai uz eiro:

 Iedzīvotājiem visātrākā, ērtākā un drošākā pāreja uz
eiro būs ar bezskaidro jeb to naudu, kas tiek glabāta
banku kontos. Bankas kontā nauda no latiem uz eiro
pārejas naktī nomainīsies automātiski. Tas notiks pēc
valsts oficiālā kursa un būs bez maksas. Tāpēc
ieteicams jau laikus samazināt skaidrās naudas
lietojumu ikdienā. Izmantojot bezskaidras naudas
norēķinus, nebūs jāsatraucas par stāvēšanu rindās
banku filiālēs vai pasta nodaļās, lai samainītu latus
pret eiro, kā arī par banknošu vai monētu atpazīšanu.

 Ja uzņēmums ikdienā strādā ar skaidru naudu,
atbilstoši likumdošanai uzņēmuma kasē no 1.janvāra
ir jābūt gan latiem, gan eiro. Tas nozīmē, ka skaidru
naudu eiro uzņēmumiem ir jāpasūta un jāsaņem vēl
šogad, lai no 1.janvāra varētu izdot pircējiem atlikumu
eiro.
 Swedbank saviem klientiem - uzņēmumiem un
pašnodarbinātajām
personām
piedāvā
īpašu
risinājumu: pieteikties priekšpiegādes eiro, lai tos
saņemtu bankas filiālē iepriekš rezervētajā datumā.
Tas garantēs, ka klientam nepieciešamā skaidras eiro
naudas summa tiks pasūtīta un nogādāta uz noteikto
filiāli konkrētajā datumā. Tā klienti var rezervēt sev
datumu eiro skaidras naudas saņemšanas grafikā.

 Ieteicams skaidro naudu ieskaitīt kontā laikus, jo
īpaši, ja skaidrā naudā tiek uzglabātas lielākas
summas. Visērtāk un izdevīgāk to ir izdarīt naudas
iemaksas bankomātos (Swedbank bankomātos klienti
naudu var iemaksāt bez maksas).

 Uzņēmumiem janvārī sagaidāms vismaz 3 reizes
lielāks skaidras naudas pieplūdums nekā ikdienā.
Tāpēc, lai 2014.gada sākumā nodrošinātu efektīvāku
uzņēmumā ienākošās naudas –– gan latu, gan eiro apriti, ieteicams pieteikties inkasācijai. Mazajiem
uzņēmumiem iesakām izmantot speciālas kartes
naudas iemaksām bankomātos. Tāpat skaidras naudas
samazināšanai uzņēmumā iesakām izmantot POS
termināli karšu pieņemšanai.

 Banku kartes turpinās darboties tāpat, kā līdz šim.
 Lai nebūtu jālauza galva, ko darīt ar latu un santīmu
monētām, tās var laikus iztērēt vai ziedot labdarībai.
 Divas nedēļas pēc 1.janvāra vēl varēs norēķināties
latos, atlikumu saņemot eiro.
 Latus pret eiro pēc fiksētā kursa varēs neierobežotu
laika posmu mainīt Latvijas Bankas filiālēs. Sešus
mēnešus to varēs darīt komercbankās un trīs mēnešus
302 Latvijas Pasta filiālēs vietās, kur nav banku filiāļu.

Plašāka informācija atrodama
Swedbank mājas lapā www.swedbank.lv

 Uz visiem kredītu, noguldījumu u.c. līgumiem, kas
noslēgti līdz eiro ieviešanai, attieksies līgumu
nepārtrauktības princip, t.i., līgumi nav jāpārslēdz.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

AFIŠA
06.12. pulksten 18:30

No 03.12.

Pāvilostas pilsētas egles iedegšana pie Pāvilostas
pilsētas kultūras nama, pēc egles iedegšanas kultūras
namā 5. jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts
„Deju spēles vējā”, kurā piedalās: Pāvilostas pilsētas
kultūras nama 5.- 9.kl. un jauniešu deju kolektīvi, un
Liepājas apriņķa jauniešu deju kolektīvi.

Vērgales muzejā
Ziemassvētku izstāde
Tajā līdz 2014. gada 15. janvārim būs apskatāmas Lonijas
Grebzdes aptamborētās lelles un Alfreda Gūtmaņa
ilustratīvā grafika.
Būsim bērni
kaut reizi gadā
Ziemassvētkos!
Skatīsim pasauli bērna acīm,
Saņemsim gaismas ziedu ar bērna rokām un sirdi!
/A.Gūtmanis/

07.12. pulksten 18:00
Pāvilostas pilsētas kultūras namā
Vārmes pagasta amatieru teātra izrāde Vigita Pumpure
„KAIMIŅU BŪŠANA”
Režisore: Lida Čevere.
Augsto mākslu šajā gabaliņā iz tautas dzīves veltīgi
meklēt. Bet atgriežoties pie kaimiņu lietām ... . Ne
vienmēr kaimiņu būšana beidzas ar zilu aci. Šoreiz tā
beidzās ar kaut ko vēl trakāku – ar trijām laulībām, V.Pumpure.
Ieejas maksa: Ls 1,00; EUR 1,42

No 05.12.
Vērgales mākslas klasē
Izstāde „Pāvilostas Mākslas skolai 20”
Apskatāma otrdienās un ceturtdienās no pulksten 14:00
līdz 16:00.
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08.12. pulksten 10:00

Līdz 16.12.

Pāvilostas Sv. Pētera-Pāvila ev.lut. baznīcā
2. Adventes dievkalpojums
08.12. pulksten 13:00
Sakaslejas baznīcā
Koncerts „Svece”

Ulmales bibliotēkā
Rokdarbu izstāde
Vēl tikai līdz 16. decembrim būs apskatāma rokdarbu
izstāde Ulmales bibliotēkā,- informē Ulmales bibliotēkas
vadītāja Lita Šildere. „Sirsnīgs paldies visiem čaklajiem
rokdarbniekiem, kuri atnesa savus darbiņus uz izstādi.
Visi ir pelnījuši uzslavas par šiem skaistajiem, krāšņajiem
un daudzveidīgajiem darinājumiem – Irma Lase par
krāsaino, ziedu rakstiem izšūto spilvenu; Aldona Vilkaste
par adītu rakstaino spilvenu un zeķēm; Zinta Libkena par
daudzajiem adījumiem; Vizma Ansone par
tamborētajiem lakatiem; Māra Uzare par tamborēto
segu un adījumiem; Anda Uzare par tamborētajiem
lakatiem, sniegpārsliņām un dzintara rotaslietām; Maiga,
Elvita un Zaiga Uzares par rotaslietām – krellēm,
auskariem, rokassprādzēm, brošām; kā arī Ingūna
Šildere, Samanta un Līga Barsukovas, Vizbulīte Lesniece
par saviem darbiņiem un Laine Šildere par dzintara
rotaslietām.

Ar mūziķu Tomasa Kleina (balss, akustiskā ģitāra) un
Venta Reinberga (ērģeles) piedalīšanos akustiskajā
koncertā tiks atskaņotas T. Kleina dziesmas ar dzejnieka
Guntara Rača vārdiem - dziesmas, kas tapušas pirms
divdesmit gadiem un pavisam nesen, kā arī Johana
Sebastiana Baha mūzika ērģelēm. Adventa laika mūzika,
kuru caurstrāvo pārdomas, ilgas un pateicība par to, kas
mums dots.
Ieeja pret ziedojumiem baznīcas remontam.

No 12.12.
Pāvilostas novadpētniecības muzejā
Izstāde „Naudas pods”
Līdz 2014. gada 12. februārim būs apskatāmas muzeja
krājumā esošās banknotes un monētas - nauda Latvijā
no 19. gs. līdz mūsdienām.

Vēlreiz sirsnīgs paldies visiem!”,- L.Šildere.

19.12. pulksten 17:00

13.12. pulksten 18:30

Pāvilostas vidusskolas aktu zālē
Ziemassvētku koncerts „No padebešiem krīt balti
ziedi...” jeb „Dziedi ar savu klases audzinātāju”

Pāvilostas pilsētas kultūras namā
Koncerts „Mazu brīdi pirms ... ”
Piedalās PII „Dzintariņš” deju kolektīvs, kultūras nama
1.-2., 3.-4., 5.-9., jauniešu un vidējās paaudzes tautisko
deju kolektīvi.
Ieeja bez maksas.

20.12. pulksten 18:00
Saraiķu centrā
Visi mīļi aicināti uz Saraiķu centra eglītes iedegšanu!

20.12. pulksten 18:00

15.12. pulksten 10:00

Pāvilostas sporta zālē
Pāvilostas novada ceļojošais kauss galda tenisā
Sīkāka informācīja pie sporta organizatora Alda
Barsukova.

Pāvilostas Sv. Pētera-Pāvila ev.lut. baznīcā
3.Adventes dievkalpojums

15.12. pulksten 19:00
Pāvilostas pilsētas kultūras namā
„Nākotnes cirks"

21.12. pulksten 12:00
Pāvilostas pilsētas kultūras namā
Ziemassvētku pasākums „Ak eglīte, ak eglīte…”
Pāvilostas novada pirmsskolas vecuma bērniem

Šis ir nākotnes Cirks no Austrumeiropas, kas domāts gan
pieaugušajiem, gan bērniem. Lāzermens - varens lāzeru
staru pavēlnieks, cilvēks transformers - atnācējs no
kosmosa. Grandiozs šovs ar gigantiskiem, starojošiem
ziepju burbuļiem, spēka žonglieris ar metāliskiem
kubiem, trīsmetrīgs balts lācis, kas dejo deju
"Amerikano", spožs un neaizmirstams klaunu duets
"Kokodžamba". Jums būs iespēja redzēt Ukrainas Cirka
šovu profesionālu, mākslinieku izpildījumā. Šovā tiek
izmantotas interaktīvas dekorācijas 3D projekciju
apmērā un augstvērtīgs muzikālais pavadījums.
Ieejas maksa: 2.50 Ls (3.56 EUR). Skolniekiem,
pensionāriem, 1. un 2. grupas invalīdiem: 2.00 Ls (2.85
EUR). Bērniem līdz 3 gadu vecumam, ejot kopā ar
pieaugušo – bezmaksas.

Autore: Diāna ŠLANGENA, Mākslas skolas 4.P kurss
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ienāktu miers un mīlestība, jo tādi ir Ziemssvētki. Un tad,
pašā tumšākajā brīdī pienāk laiks dzimt gaismai un viņa
parādās.
Jā, sirds gaiša kļūs, ja Jūs , cienījamie seniori, 27.
decembrī pulksten 12:00 ieradīsieties Vērgales kultūras
namā uz sev veltītu pasākumu. Ar dziesmām Jūs sveiks
un par omulību gādās ansamblis ,,L.A.I.M.A.” no
Liepājas, bet Nora un Ojārs rūpēsies, lai Jūs varētu
uzgriest valceri. Būs arī pārsteigumi… Nekur nav tik labi
kā mājās, bet ir noteikti labi satikt draugus un paziņas:
kopā atcerēties, kopā pasmieties ,kopā atpūsties, kopā
pakreņķēties, vienkārši būt kopā. Un tad ir tikai līdz 20.
decembrim jāsatiek un jāpiesakās pie labiem cilvēkiem Vērgalē Vizmas, Ziemupē Dainas, Saraiķos Ingūnasjāsamaksā Ls 2.00( EUR 2.84) un jāpasaka, vai ir
nepieciešams transports, lai nokļūtu uz pasākumu.
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus, stipru veselību,
izturību un pārticību Jaunajā gadā Jums visiem novēlu es
un gaidu tikšanos ar Jums 27.decembrī mūsu kopējās
mājās - Vērgales kultūras namā. Jūs gaidot – Velga.

21.12. pulksten 16:00
Ziemupē
Lēni, lēni sniedziņš snieg,
Ķekatnieki cauri brien,
No sētiņas, sētiņā,
No sirsniņas, sirsniņā.

Ziemas Saulgriežu svinēšana ar egles iedegšanu, ar
bluķa vilkšanu, ar ķekatās iešanu, ar dziesmām un
rotaļām, ar tējas dzeršanu un pīrāgu ēšanu.
Saģērbies ne tikai silti, bet arī svētku ķekatām atbilstoši,
ņem līdzi mazu cienastiņu un pievienojies mums.
Gaidīsim! Uz pasākumu aicina – Daina, Skaidrīte un
Ziemupes folkloras draugu kopa.

22.12. pulksten 10:00
Pāvilostas Sv. Pētera-Pāvila ev.lut. baznīcā
4. Adventes dievkalpojums

24.12. pulksten 14:00
Vērgales evaņģēliski luteriskā draudzē
Ziemassvētku dievkalpojums

Līdz 29.12.

24.12 pulksten 16:00
Pāvilostas Sv. Pētera-Pāvila ev.lut. baznīcā
Ziemassvētku dievkalpojums
Ziemassvētku vakars
______________________________________________
25.12. pulksten 11:00
Pāvilostas Sv. Pētera-Pāvila ev.lut. baznīcā
Ziemassvētku dievkalpojums
Pirmie Ziemassvētki

Rīvas bibliotēkā
Izstāde „Sagaidām eiro”
Apmeklētājiem ir iespēja apskatīt eiro banknošu un ES
valstu monētu dizainu. Uzzināt, kā jārīkojas, lai pāreja uz
eiro būtu vienkārša un droša. Var iepazīties ar eiro
drošības pazīmēm, iegūt informāciju, kā tiks izmaksātas
pensijas decembrī.
Rīvas bibliotēkas darba laiks:
Pirmdien no 7:30 - 16:30
Otrdien no 7:30 - 16:30
Svētdien no 8:00 - 15:00

25.12. pulksten 22:00
Pāvilostas pilsētas kultūras namā
Ziemassvētku balle kopā ar grupu „PIEMARE”
Ieejas maksa līdz pulksten 22:00 Ls 2,50 (3,56 EUR), pēc
pulksten 22:00 Ls 3,00 (4,27 EUR). Galdiņu rezervēšana
līdz 23. decembrim pa tālr.nr. 29366112.

26. 12. pulksten 12:00
Vērgales kultūras namā
Ziemassvētku pasākums bērniem
Pie Pāvilostas novada pirmsskolas vecuma bērniem
ieradīsies rosīgais Ziemassvētku vecītis un viņa labākais
draugs, jautrais Ziemeļbriedis Rūdolfs. Būs dziesmas,
dejas, rotaļas un svētku paciņas.

27.12. pulksten 12:00
Vērgales kultūras namā
Pasākums senioriem
Pasmaidi, sirds gaiša kļūs!
Pašā tumšākajā gadalaikā nāk paši gaišākie svētki Kristus dzimšanas svētki. Nelūgsim Ziemassvētkiem
brīnumu, jo nevar jau pakļauties tikai uz brīnumiem.
Lūgsim sev ticību izvēlētajam ceļam, spēku un izturību šo
ceļu veikt. Lūgsim, lai mūsu nogurušajās dvēselēs biežāk

Autors: Daniels DELIJEVS, Mākslas skolas 5+.P kurss
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Jau atkal sit,
Jau atkal divpadsmit,
Jau atkal kāpsim gadu slieksnim pāri…

01.01.2014. pulksten 01:00
Jaungada nakts tikšanās vieta nemainīga –
Vērgales kultūras nams!

Gadu mijas naktī, kad Jaunais gads būs sācis savu laika ritējumu, visi tiekat mīļi gaidīti Vērgales kultūras namā. 1.
janvārī pulksten 01:00 sāksies Jaungada nakts svētku balle. Dejas spēlēs Viktors un Gatis - ,,PITSTOP” no Liepājas.
Ieejas maksa Ls 3.00 (EUR 4.27) Galdiņu rezervēšana līdz 28.decembrim - tel. 29189223. Lai veselība, dzīvesprieks,
ticība labajam un ticība nākotnei pavada mūs visus! Jūs sveic un ielūdz uz svētkiem – kultūras nama vadītāja Velga.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

08.01.2014. pulksten 17:00
Pāvilostas pilsētas kultūras namā būs iespēja noskatīties 7 animācijas filmu programmu “Multenītes sniegā 2013”:
Kā lupatiņi uzminēja un Kā lupatiņi šūpojas – rež. Edmunds Jansons, Atom Art studija, 2012; Starptautiskā tēva
diena – rež. Edmunds Jansons, Atom Art studija ,2012; Sārtulis – rež. Dace Rīdūze, Animācijas Brigādes studija, 2013;
Eži un lielpilsēta – rež. Ēvalds Lācis, Animācijas Brigādes studija , 2012; Vāsa – rež. Jānis Cimermanis, Animācijas
Brigādes studija, 2013; Kaķis maisā - rež. Nils Skapāns, studija Lokomotive, 2013; Blēņu stāsti par vilkiem – rež. Inga
Prauliņa, studija Jet Media, 2012. Ieejas maksa: 1,- LS (1,42 EUR)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

DZĪVES BRĪŽOS
Jubilejas

Mūžībā

Dzīve kā mūzika mūsos
Skandina dažādas stīgas.
Norimsti darbdienu steigāIeklausies sevī kaut brīdi...

Zelma OZOLIŅA
Olga NELSONE
Līna Velta PRIČINA

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās decembrī dzimušos
Pāvilostas novada iedzīvotājus –

Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi
Ne vārdiņu nebildusi
Skumjas sirdī atstājusi

(07.04.1921. - 09.11.2013.)
(28.09.1927. - 20.11.2013.)
(26.02.1932. - 21.11.2013.)

Pateicības

Vēru ĀBOLIŅU - 89
Emmu GRANDBERGU – 89
Veltu BRIZGU – 86
Irmu GRIETĒNU – 84
Voldemāru BĒRZUPU – 84
Žani GLEZERI – 83
Zentu KARLSONI – 83
Ļiubov KOPYLOVA – 83
Haraldu LUKŠEVICU - 82
Viktoru ZVEREVU - 82
Arturu VĪTOLU – 81
Āriju ŠNEIDERI - 81
Nikolaju ŠARŅIKOVU - 75
Aivaru NIKOVSKI – 75
Almu JAUNBĒRZU – 75
Rutu ARĀJU – 75
Uldi SEBRI - 75
Egonu CITRONU - 70
Ausmu VINKLERI - 65
Gunvaldi MILTIŅU – 65
Zentu STIEĢELI– 60

No sirds pateicamies visiem par skaistiem
ziediem un izteiktām līdzjūtībām, pavadot mūžībā mūsu
mīļo māmulīti Leokādiju Zarecku.
Meitas
No sirds pateicamies visiem, kuri bijāt ar mums
kopā skumju brīdī mūsu mammīti Lidiju Pāvelsoni
pēdējā gaitā pavadot.
Piederīgie
Liels paldies mūsu bērniem un mazbērniem
par mums dāvāto 50 gadu laulības jubilejas
svinībām. Paldies draugiem par dāvātiem ziediem un
siltiem vārdiem. Paldies saimniecēm par garšīgajiem
ēdieniem, Norai un Ojāram par jauko muzicēšanu.
Paldies meitai, znotam un mazmeitām Londonā.
Anna un Rolands Lapiņi
Sirsnīgs paldies A.Alnim un viņa vadītajiem
sabiedrisko darbu veicējiem par Stembres kapu
sakopšanu rudens periodā. Un kā arī ziedu kopas
sakārtojuma nolikšanu pie brīvības cīnītāju pieminekļa
valsts svētkos!
Aizgājēju tuvinieki

Dzintaru BITENIEKU, Aritu BRŪKLI, Leldi ŠTAKONU,
Andžu VITKUTU, Gintu ROČĀNU, Andri RUDZĀJU,
Dzintaru SVILI!

______________________________________________________________

Pensionāru apvienība „Varavīksne” no sirds atvainojas
„Ievleju” saimniecei Agitai Pētersonei par kļūdaini
minēto uzvārdu, izsakot pateicību par garšīgo maizi.

Pilngadnieku – Raivi KRASTIŅU!
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Apsveikumi
Ticēt.
Labajam. Dzīvē.
Un cilvēkos,
Katrā.
Arī vissliktākajā
Meklēt labo.
Atrast.
Par to cīnīties.
Iet klāt.
Palīdzēt. Labot.
Saudzēt.
Nosargāt.
Krāt.
Lielumā audzēt.
Tas ir grūti?
Tas ir dzīvot.
(Z. Purvs)

Veselību, mīlestību, cerību, ticību sev un darbam! Svētītus Ziemassvētkus un raženu Jauno gadu
ikvienai ģimenei mūsu novadā! Paldies par uzticību Vērgales kultūras namam! Ar vislabākajiem
vēlējumiem – Velga
_______________________________________________________________________________
Mums priekš Jums ir stipri vārdi, mums ir tās stiprās domas ko dāvināt Jums Ziemassvētkos un
Jaunajā 2014. gadā!
…un šo dienu, Dieviņ, manam mūžam pieraksti klāt, nākamo dienu- rītdienuatļauj man piedziedāt, piegavilēt,
just līdzi un dot un dot,
nākamo dienu – rītdienu - dodi ,Dieviņ, man sidrabotumāci man iesēt cerību vietā, kur prāts negrib ticēt,
ļauj kā mirdzošām pogām aiz prieka tik asarām ritēt,
māci man viegli šķetināt kamolu, tevis dotošo rītu, šo mirkli, šo dieniņu ( ai ) sidraboto…

Novēlam Jums:
Sasildīt ar acīm, noglāstīt ar vārdiem, aizdegt bez sērkociņiem, mērīšanai nemeklēt lineālu,
svēršanai nemeklēt svarus- tas ir skaistākais, ko mēs Jums vēlam!
Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbinieces
_______________________________________________________________________________________________
Gaišas domas, prieks un labestība,
Lai, pār slieksni, Ziemassvētkos nāk.
Un, ne tikai, saņemt mīlestību,
Citiem dot, lai sirds to arī māk.

Priecīgus Ziemassvētkus saviem
lasītājiem novēl
Vizma

Sludinājumi
PĒRK visa veida antikvariātu dzintara
krelles, monētas, papīra naudu,
mēbeles, traukus, gleznas, sadzīves
priekšmetus.  29621515
Vēlētos iegādāties padomju laika
motociklus un to rezerves daļas - var
būt jebkādā stāvoklī.  +3712546407

Lai gaismas pilns Adventa laiks!
Lai balti Ziemassvētki!
Lai panākumiem bagāts Jaunais 2014. gads!

Pāvilostas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Pāvilostas novada Ziņas”. Par rakstu saturu atbild autori. Kontakti: 26305769,
info@pavilosta.lv. Iespiests LiepU izdevniecībā LiePa. Cena Ls 0.10 (EUR 0.15)
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