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Lai katrā mājā un katrā sirdī Ziemassvētku laikā ienāk gaisma un siltums, lai reizē ar svētku prieku visur iemājo arī saticība, 
patiesa mīlestība citam pret citu, domu brīvība un apgaismība, jo, kurš staro gaismu citu cilvēku dzīvēs, pats nekad nepaliks 
tumsā! Priecīgus svētkus!

Pāvilostas novada pašvaldības vārdā Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Ir atkal laiks, 
kad sveces ienāk mājā– 
ar Adventi tā pirmā, 
otrā, trešā, ceturtā. 
Klāt atkal laiks, 
kad sveces aizsāk runāt 
un klusā pazemībā 
tavās acīs lūkojas. 
Ir atkal laiks, 
kad gaidām Ziemassvētkus, 
to svēto brīnumu, 
ko dziļi izjūt sirds 
un prāts. 
Klāt atkal laiks, 
kad līdz ar sveču ziediem 
plaukst mūsu dvēselēs 
gaišs svētlaimības prieks.

Svinīgi atzīmē Latvijas valsts 
99. proklamēšanas gadadienu!

Pāvilostas novada apbalvojuma saņēmēji Vērgalē. Foto: M. Kurčanova

Par šo lasiet 12. lpp.

Zīmējums: Nikola Pūpoliņa, Pāvilostas Mākslas skolas 1. kurss

Pāvilostas novada pašvaldība, 
VPVKAC un Vērgales pagasta pārvalde

2017. gada 25. un 26. decembrī, 
kā arī 2018. gada 1. janvārī

būs slēgtas.

Priecīgus svētkus!
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalījās 
Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Ralfs 
JENERTS, Gints JURIKS, Zane MEŽAVILKA, Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki – 
izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Vērgales 
pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KUR-
ČANOVA. Neparedzētu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās deputāts Mārtiņš DĒVICS. Sēdi proto-
kolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīti 42 darba kārtības 
punkti.

â Nolēma atlikt iesniegumus par finansējuma piešķiršanu izskatīšanu uz decembra 
sēdi, un atkārtoti tos izskatīs pie 2018. gada Pāvilostas novada pašvaldības budžeta sa-
stādīšanas.

â Nolēma ņemt aizņēmumus Valsts kasē Pāvilostas novada pašvaldības prioritārā inves-
tīciju projekta “ATC ēkas pārbūve par Vērgales veselības un sociālo centru” un LAD atbalstītā 
projekta “ Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales” realizēšanai.

â Jautājumā “Par grozījumiem štatu sarakstā un tarifikācijā Pāvilostas vidusskolai” 
dome nolēma nelikvidēt štata vietu – projektu koordinators. Palielināja slodzi štata vietai – 
sētnieks, nosakot 40 stundu darba nedēļu un darba algu EUR 409,00 mēnesī. Nolēma grozīt 
Pāvilostas novada pašvaldības štata un tarifikācijas sarakstus Pāvilostas vidusskolas sadaļā. 
Uzdeva Pāvilostas vidusskolas direktores p. i. slēgt ar darbinieku atbilstošu vienošanos par 
grozījumiem darba līgumā.

â Apstiprināja Pāvilostas novada 2018. gada kalendāra izcenojumu, nosakot viena 
kalendāra cenu, nododot pašvaldības iestādēm, EUR 5,36, viena kalendāra pārdošanas cena 
EUR 6,49. Viena kalendāra pašizmaksa sastāda EUR 5,36.

â Nolēma apstiprināt maksu par atkritumu apsaimniekošanu Pāvilostas novada teritorijā 
ar 2018. gada 1. janvāri – EUR 12,56 apmērā bez PVN par vienu kubikmetru. Apstiprināja 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina formulu, paredzot, ka maksa mainās 
atbilstoši atkritumu noglabāšanas izmaksām, kuras ietver arī dabas resursu nodokļa lik-
mi 7,05+poligona tarifs*0,137, kur 7,05 (apsaimniekotāja izmaksas saskaņā ar Konkursa 
piedāvājumu), Poligona tarifs (SIA “Liepājas RAS noteiktais poligona tarifs, ietverot dabas 
resursu nodokļa likmi) un 0,137 (1m3 atkritumu svars). Nolēma slēgt vienošanos pie Līguma 
ar personu apvienību SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Eko Kurzeme”. Uzdeva informāciju par at-
kritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām publicēt www.pavilosta.lv un Pāvilostas novada 
informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”.

â Nolēma samazināt vienai personai ar pirmās grupas invaliditāti un trīs personām kā 
politiski represētajām personām par nekustamo īpašumu Pāvilostas novadā, kas ir šo personu 
īpašumā, nekustamā īpašuma nodokļa summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums 
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts.

â Nolēma dzēst 40 personām nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu kopsummā 
EUR 415,81 apmērā, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu kopsummā EUR 254,64, pavisam 
kopā EUR 670,45.

â Nolēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu kopsummā EUR 74,35 apmērā 
un publicēt Pāvilostas novada mājas lapā www.pavilosta.lv informāciju par nodokļu pārmaksu 
dzēšanu.

â Nolēma atlikt jautājuma “Par pamatlīdzekļu norakstīšanu” izskatīšanu līdz neatkarīga 
speciālista atzinumu par pamatlīdzekļu un inventāra tālākās ekspluatācijas vai atjaunošanas 
neiespējamību vai nelietderību.

â Nolēma nepārrēķināt nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu “Dadzīši”, 
Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.

â 7 deputātiem balsojot “PAR” un atturoties domes priekšsēdētājam Uldim Kristapso-
nam, dome nolēma neatcelt neapstrādātās lauksaimniecības zemes nodokli par  2016. gadu 
un 2017. gadu par nekustamo īpašumu Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas 2016. gadā 
tika aprēķināts EUR 315,53 un 2017. gadā ir aprēķināts EUR 315,53.

â Nolēma izbeigt zemes nomas līgumu Nr. 150 uz nekustamo īpašumu “Granti”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads, zemes vienību platībā 2,31 ha. Nolēma dzēst zemes nomas maksu 
EUR 13,72.

â Nolēma dzēst nomas tiesības Zemesgrāmatā sekojošiem nomniekiem: SIA “S&DE”, 
reģ. Nr. 50003762231 uz nekustamo īpašumu Dzintaru ielā 131, Pāvilosta, Pāvilostas novads 
un Dzintaru ielā 131A, Pāvilosta, Pāvilostas novads; SIA “Tin fish”, reģ. Nr. 40103241598 
uz nekustamo īpašumu Sakas ielā 9, Pāvilosta, Pāvilostas novads, un SIA “LATTELEKOM 
KOPUZŅĒMUMS”, reģ. Nr. 40003052786 uz nekustamo īpašumu “Doktorāts”, Vērgale, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, platībā 600 m2. Atbildīgais par zemes nomas tiesību 
dzēšanu Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, deputāte Zane Mežavilka lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. 

Apstiprināja 2017. gada 16. novembra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles 
rezultātus. Liepājas rajona Pāvilostas zvejnieku saimniecībai “JEG” un SIA “VIGA 3” par nosolīto 
zvejas rīka limitu jānorēķinās 50 % apmērā no nosolītās cenas līdz līguma noslēgšanas brīdim. 
Pēc norēķina dome nolēma slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar Liepājas rajona 
Pāvilostas zvejnieku saimniecību “JEG”, reģ. Nr. 42101024195 par izsolē nosolīto vienu nēģu 
murdu zvejai Sakas upē, līgumu slēdzot uz 1 gadu, un SIA “VIGA 3”, reģ. Nr. 52103028121, par 
izsolē nosolīto vienu nēģu murdu zvejai Sakas upē, līgumu slēdzot uz 1 gadu. 

â Ar 30.11.2017. nolēma pārtraukt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar 
5 pašpatēriņa zvejniekiem. Iesniegums vai pieteikums par lēmuma apstrīdēšanu vai 
pārsūdzēšanu neaptur tā darbību.

â Nolēma uzņemt divas personas dzīvokļa rindā kā personas, kuras ar dzīvojamo platību 
nodrošināmas vispārējā kārtībā.

â Nolēma nodot atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, Pāvilostas novada pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu Brīvības ielā 14, dzīvoklis Nr. 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads, 
kas sastāv no dzīvokļa 26,5 m2 platībā, 265/1628 domājamām daļām no astoņām būvēm un 
zemes. Nolēma pasūtīt sertificētu vērtējumu nekustamam īpašumam Brīvības ielā 14, dzīvoklis 
Nr. 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Nekustamā īpašuma nosacīto cenu nolēma apstiprināt 
Pāvilostas novada domē. Privatizācijas komisijai uzdeva nodrošināt nekustamā īpašuma 
Brīvības ielā 14, dzīvoklis Nr. 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads, novērtēšanu atsavināšanai 
saskaņā ar likumu “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likums” 3. pantu.

â Ar 01.12.2017. nolēma izbeigt telpu nomas līgumu Nr. PNP/2.9.4.115/1 ar vienu per-
sonu par telpām Dzintaru ielā 7A, Pāvilosta, Pāvilostas nov. Nolēma pārrēķināt īres un nomas 
maksu par telpām Dzintaru ielā 7A, Pāvilosta, Pāvilostas novads.

2017. gada 30. NoVembrī ZiemuPes tautas 
Namā Notika kārtējā domes sēde

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons un deputāte Zane Mežavilka lēmuma 
pieņemšanā nepiedalījās. Nolēma piešķirt nēģu zvejas rīku limitus zvejai Sakas upē 2018. gad-
am šādām juridiskām personām:

Nomnieks
Licences 
derīguma 
termiņš

Līguma termiņš Nēģu 
murdi

LIMITI 14

        t. sk. Sakas pagasts: 1

A. Alņa zvejnieku saimniecība “Saka AA” 23.08.2020. 31.12.2023. 1

       t. sk. Pāvilostas pilsēta: 13

SIA “Santa VV” 04.11.2022. 31.12.2023. 2

SIA “Lagūna L” 06.01.2018. 31.12.2023. 1

J. Blaubārža atpūtas organizēšanas firma “Merlin Liepāja” 13.10.2018. 31.12.2023. 1

SIA “Aisbergs JV” 30.10.2022. 31.12.2023. 2

SIA “Viga 3” 13.10.2018. 31.12.2023. 1

Liepājas rajona Pāvilostas pilsētas zvejnieku saimniecība “Kaija” 13.10.2018. 31.12.2023. 2

Pāvilostas novada zvejnieku saimniecība “Kristīne G” 01.12.2018. 31.12.2023. 1

SIA “AJA 3” 15.10.2019. 31.12.2023. 1

M. Vīganta zvejnieku saimniecība “Uz viļņa” 15.10.2020. 31.12.2023. 1

Liepājas rajona Pāvilostas Jemberga zvejnieku saimniecība “JEG” 10.07.2021. 31.12.2023. 1
Zvejas papildu noteikumi: murdi no viena krasta. Apstiprināja nomas maksu par limi-

ta vienību nēģu murds: EUR 170,74. Nomas maksu 50 % apmērā uzdeva samaksāt pirms 
zvejas tiesību nomas līguma protokola saņemšanas. Atlikušo zvejas rīku nomas maksu 
uzdeva samaksāt līdz 30.06.2018. Zvejas tiesību nomas līguma protokolu no pašvaldības 
puses nolēma parakstīt tikai pēc apliecinājuma saņemšanas no Pāvilostas novada 
pašvaldības galvenās grāmatvedes un zemes lietu speciālistes, ka limita saņēmējs ir 
izpildījis līguma nosacījumu, kā arī nav citu maksājumu parāds attiecībā pret pašvaldību 
un tās iestādēm. 

â Nolēma izbeigt divus Zemes nomas līgumus: Nr. 50 uz nekustamo īpašumu Dzintaru 
ielā 125, Pāvilosta, Pāvilostas novads, uz zemes vienību platībā 576 m2, un Nr. 75 uz nekusta-
mo īpašumu Dzintaru ielā 125, Pāvilosta, Pāvilostas novads, uz zemes vienību platībā 980 m2.

â Atlika jautājuma “Par nekustamā īpašuma Kalna ielā 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads 
zemes nomu” izskatīšanu uz decembra sēdi. Nolēma uzaicināt SIA “Cīravas ūdensdzirnavas” 
valdes priekšsēdētāju P. Brīniņu prezentēt savu redzējumu par sadarbību klātienē Attīstības, 
lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimniecisko lietu komitejas sēdē.

â Nolēma slēgt vienošanos par grozījumiem Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 172. 
Nolēma grozīt Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 172 no 1.1.–1.5. un 4.1. punktus un 
pārrēķināt nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksu par telpām “Stallīši”, Vērgale, 
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.

â Pamatojoties uz 30.03.2017. noteikumiem Nr. 2 “Par Pāvilostas novada pašvaldības 
nedzīvojamo telpu nomu”, nolēma ar 2018. gada 1. janvāri slēgt jaunu nekustamā īpašuma no-
mas līgumu ar i/k “Mazā roze”. Apstiprināja Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr. 176 projektu.

â Piekrita nekustamā īpašuma “Gravas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, 
sadalīšanai un atdalīt no tā zemes vienību 5,63 ha, kura VZD NĪVKIS reģistrēta īpašuma 
“Gravkalni”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā, piešķirot jaunu nosaukumu 
“Vērgales Gravkalni”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Atdalāmajai zemes vienībai 
5,63 ha noteica nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101. VZD NĪVKIS reģistrēta īpašuma “Gravkalni”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā paliekošajai zemes vienībai 14,02 ha, saglabāja 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â Nolēma nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā Pāvilostas 
novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzintaru iela 131A, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, platībā 0,0287 ha projekta “P111 Ventspils (Leči)–Grobiņa km 43,20–km 63,00 
pārbūve” īstenošanai.

â Nolēma mainīt būvju īpašumam Vērgalē, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, nosau-
kumu un adresi uz “Vērgales veselības centrs”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463.

â Dome piekrita, ka AS “Baltic Invest Liepāja”, reģistrācijas Nr. 42103047949, nojauc 
uz AS “Baltic Invest Liepāja”, reģistrācijas Nr. 42103047949, piederošā nekustamā īpašuma 
“Ceiruļi”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, esošās ēkas un būves – fermas kom-
plekss (apmēram 7 ēkas). Pāvilostas novada domes 30.11.2017. lēmuma Nr. 7., 27.§ “Par ēku 
un būvju nojaukšanu nekustamā īpašumā “Ceiruļi”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā.” 3.1. punkta izpildi uzdeva uzsākt nekavējoties, uzdodot AS “Baltic Invest Liepāja”, 
reģistrācijas Nr. 42103047949, teritoriju, uz kuras atrodas vidi degradējošas, sagruvušas 
un cilvēku drošību apdraudošas ēkas un būves, līdz nojaukšanas darbu sākšanai ierobežot 
ar brīdinošām lentām un informatīviem uzrakstiem par cilvēku drošību apdraudošiem ob-
jektiem. AS “Baltic Invest Liepāja”, reģistrācijas Nr. 42103047949, pirms ēku un būvju 
nojaukšanas darbu sākšanas, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu 
“Ēku būvnoteikumi” Nr. 529, 6.2. un 6.4. punktos noteiktajai kārtībai, jāiesniedz Pāvilostas 
novada Būvvaldē, atbilstoši ēku skaitam un grupām (I, II vai III), ēku un būvju nojaukšanas 
dokumentāciju. AS “Baltic Invest Liepāja”, reģistrācijas Nr. 42103047949, ēku un būvju 
nojaukšanas darbus nekustamā īpašumā “Ceiruļi”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā, jāpabeidz līdz 2018. gada 31. oktobrim.

â Apstiprināja Pāvilostas novada Koku ciršanas komisijas nolikumu, Pāvilostas novada 
domes Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību norakstīšanas komisijas nolikumu un Pāvilostas 
novada domes Iepirkumu komisijas nolikumu ar grozījumiem.

â Nolēma nodot detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Brīvības 
ielā 35, Brīvības ielā 39, Torņa ielā 5 un Austrumu ielā 9, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, un 
detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Parka ielā 30, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas 
termiņu ne īsāku par trijām un ne garāku par sešām nedēļām. 

â Nolēma atcelt Pāvilostas novada domes 28.07.2016. lēmumu (Protokols Nr. 10., 19.§) 
“Par Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada 28. jūlija saistošo noteikumu Nr. 7 “Kārtība, 
kādā sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves” projekta apstiprināšanu”. Apstiprināja Pāvilostas novada 
pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 9 “Saistošie noteikumi par būves 
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fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskā stāvokļa vai ārējā izskata uzturēšanu atbilstoši 
pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām” projektu.

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem “Dārznieki”, Ziemupē, 
Vērgales pagastā, un “Ošlapas”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, divu zemes vienību sa-
dalīšanai un atdalāmo zemes vienību apvienošanai vienā jaunā zemes vienībā. Nolēma piešķirt 
nosaukumus/adreses un noteica nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadas-
tra apzīmējums

Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK

Atbilstība teritorijas 
plānojumam

64960010620 5,0088
(vairāk vai mazāk)

saglabāt nosaukumu  
“Dārznieki”, Ziemupē, 
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

0101

zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64960010618
6,80

(vairāk vai mazāk)

saglabāt nosaukumu 
“Ošlapas”, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas 
novadā

0201 zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

64960010622
4,001

(vairāk vai mazāk)

piešķirt nosaukumu 
un adresi “Lapsiņas”, 
Ziemupē, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas 
novadā.
Būvēm mainīt adresi no 
“Dārznieki”, Ziemupē, 
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā uz 
“Lapsiņas”, Ziemupē, 
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

0101-1,65 ha

0201- 2,35ha

zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

Priekšlikumi: 1) projektēto zemes vienību Nr. 2 (“Ošlapas”) un Nr. 3 (“Lapsiņas”) 
īpašniekiem pēc zemes ierīcības projekta īstenošanas noslēgt vienošanos par ceļa 
servitūta tiesības nodibināšanu uz apvidū esošo ceļa teritoriju, lai projektētajai zemes 
vienībai Nr. 2 (“Ošlapas”) nodrošinātu piekļuvi no pašvaldības autoceļa “Ziemupe–Žožas” 
esošās nobrauktuves; 2) projektēto zemes vienību Nr. 3 (“Lapsiņas”) un Nr. 1 (“Dārznieki”) 
īpašniekiem pēc zemes ierīcības projekta īstenošanas noslēgt vienošanos par ceļa servitūta 
tiesības nodibināšanu uz apvidū esošo ceļa teritoriju, lai projektētajai zemes vienībai Nr. 3 
(“Lapsiņas”) nodrošinātu piekļuvi no pašvaldības autoceļa “Ziemupe–Žožas” esošās no-
brauktuves. Dome nolēma likvidēt adresi “Dārznieki”, Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā. Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 22. panta pirmo daļu, zemes ierīcības projekts 
un tā grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. 
Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir kadastrāli uzmērīta, reģistrēta 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīta zemes grāmatā.

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Ziemupes Stūri”, 
Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
6496 001 0200 sadalīšanai. Nolēma piešķirt nosaukumus/adreses un noteica nekustamo 
īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes 
vienības kadas-
tra apzīmējums

Platība
ha Adrese/nosaukums NĪLMK

Atbilstība teritorijas 
plānojumam

64960010617
5,5

(vairāk vai mazāk)

saglabāt nosaukumu  
“Ziemupes Stūri”, 
Ziemupē, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas 
novadā

0201

zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

64960010616
8,4

(vairāk vai mazāk)

piešķirt nosaukumu 
un adresi “Ziemupes 
Stūra Lauki”, Ziemupē, 
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā;
būvēm mainīt adresi 
no “Ziemupes Stūri”, 
Ziemupē, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas 
novadā, LV-3466, uz 
“Ziemupes Stūra Lau-
ki”, Ziemupē, Vērgales 
pagastā, Pāvilostas 
novadā, LV-3466

0101

zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

Priekšlikums: projektēto zemes vienību Nr. 1 (“Ziemupes Stūri”) un Nr. 2 (“Ziemupes 
Stūra Lauki”) īpašniekiem pēc zemes ierīcības projekta īstenošanas noslēgt vienošanos par 
ceļa servitūta tiesības nodibināšanu uz apvidū esošo ceļa teritoriju, lai projektētajai zemes 
vienībai Nr. 1 (“Ziemupes Stūri”) nodrošinātu piekļuvi no pašvaldības autoceļa “Ziemupe–
Žožas” esošās nobrauktuves. Dome nolēma likvidēt adresi “Ziemupes Stūri”, Ziemupē, Vēr-
gales pagastā, Pāvilostas novadā. Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 22. panta pirmo daļu, 
zemes ierīcības projekts un tā grozījumi īstenojami četru gadu laikā pēc zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanas. Zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētā teritorija ir ka-
dastrāli uzmērīta, reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un 
ierakstīta zemes grāmatā.

â Dome nolēma ar 2017. gada 30. novembri (pēdējā darba diena) atbrīvot no dar-
ba Pāvilostas vidusskolas direktori, izmaksājot visas naudas summas, kas pienākas no 
darba devēja atlaišanas dienā, kā arī kompensāciju par neizmantoto ikgadējo apmaksāto 
atvaļinājumu par laika periodu līdz 30.11.2017. Uzdeva kancelejas vadītājai Aritai Mūrniecei 
sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par personu, kura beigusi pildīt iestādes 
vadītāja amata pienākumus.

â Veica grozījumus kārtībā par Pāvilostas novada sporta komandu, kultūras namu 
un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu ārzemju braucienu apmaksu un izteica šādā 
redakcijā kārtības punktus: “3.5. Finansējuma prioritātes ir transporta izdevumi un dalības 
maksa pasākumā. Par brauciena citu izdevumu apmaksas piešķiršanu lemj komisija.”; “4.2. 
Pašdarbības kolektīva vadītājs/sporta komandas treneris vai iestādes vadītājs līdz norādītajam 
datumam Komisijai iesniedz brīvā formā rakstītu pieteikumu, kurā norāda brauciena vietu, mērķi, 
plānoto brauciena laiku, dalībnieku skaitu un īsu aprakstu par plānotā brauciena programmu, 
klāt pievienojot izdevuma tāmi un uzaicinājumu. Ja iesnieguma iesniedzējs ir kolektīva vadītājs/
komandas treneris, tad iesniegumam jābūt  saskaņotam ar iestādes vadītāju.”; “5.1. Pašdarbības 

kolektīva, sporta iestāžu vadītāja vai kolektīva vadītāja/trenera iesniegumu izskata Pāvilostas 
novada pašvaldības izveidota Komisija, kuras sastāvā ietilpst domes priekšsēdētājs, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītājs, metodiķe izglītības un kultūras jomā, galvenā 
grāmatvede un sabiedrisko attiecību speciāliste.” Nolēma papildināt 5. punktu ar sekojošiem 
apakšpunktiem, un izteica tos sekojošā redakcijā: “5.4. Ja pašdarbības kolektīvam/sporta ko-
mandai ārzemju braucienam izmantotaj transportā ir brīvas vietas, tad iesnieguma pieteicējs 
drīkst tās piedāvāt: 5.4.1. vispirms Pāvilostas novada pašdarbības kolektīvu/sporta komandu 
dalībniekiem, kuriem dome apmaksā brauciena izmaksas šīs kārtības ietvaros; 5.4.2. citiem in-
teresentiem, kuri maksā pilnu brauciena izdevumu summu. 5.5. Pāvilostas novada sporta ko-
mandu, kultūras namu un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu ārzemju braucienu apmak-
sas kārtībā neparedz komandējuma (dienas naudas) apmaksu iestāžu vadītājiem, pašdarbības 
kolektīvu vadītājiem un sporta komandu treneriem.”

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības gru-
pas nolikumu.

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. novembra saistošos no-
teikumus Nr. 10 “Par sociālajiem pakalpojumiem Pāvilostas novadā”; saistošos noteikumus 
Nr. 11 “Par Pāvilostas novada sociālās palīdzības pabalstiem, izvērtējot ienākumus”; saistošos 
noteikumus Nr. 12 “Par Pāvilostas novada sociālās palīdzības pabalstiem, neizvērtējot ienāku-
mus” un saistošos noteikumus Nr. 13 “Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Pāvilostas novada 
iedzīvotājiem”. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinu-
ma sniegšanai. Saistošos noteikumus, pēc ministrijas atzinuma saņemšanas, uzdeva publicēt 
informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”, pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv, 
izlikt redzamā vietā pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. Saistošie noteikumi stājās spēkā 
2018. gada 1. janvārī.

â Nolēma piešķirt vienai personai 2 istabu dzīvokli Plocē, Vērgales pagastā, Pāvilostas 
novadā uz 5 gadiem. Nomniekam uzdeva slēgt apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Vērgales ko-
munālā saimniecība” un dzīvojamo telpu īres līgumu pie Vērgales pagasta pārvaldes lietvedes.

â Dome pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda MAGONES ziņojumu par administrāci-
jas un iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2017. gada 14. un 15. decembrī 
Pāvilostas novada pašvaldībā.
Nākamā domes sēde plānota 2017. gada 21. decembrī Pāvilostas novada pašvaldībā.

Informāciju apkopoja
sabiedrisko attiecību speciāliste marita kurčanova

Ir sagatavoti aprēķini par nekustamā īpašuma nodokli par neapstrādāto lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi par 2017. gadu. Tie tiks izsūtīti kopā ar maksāšanas paziņo-
jumiem par 2018. gadu, bet portālā www.latvija.lv vai arī, zvanot zemes lietu speciālis-
tei A. Brūklei, Jūs jau tagad varat noskaidrot, vai Jums ir aprēķināts NĪN.

Mazam ieskatam tabulā apkopojām neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes platības, zemes vienību skaitu, kas nav apstrādātas, un papildus aprēķināto ne-
kustamā īpašuma nodokli par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi, sākot 
ar 2014. gadu.

Gads Neapstrādātā LIZ 
platība (ha)

Neapstrādāto zemes vienību 
skaits

Papildus aprēķinātais nekustamā 
īpašuma nodoklis (EUR)

2017 1781 432 20215

2016 1786 445 20250

2015 1958 463 12665

2014 2205 512 14045

Lai īpašnieki turpinātu sakopt vai apmežot lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
platības, pašvaldībām atļauts noteikt augstāku nodokļa papildlikmi par nesakoptu 
zemi. Arī Pāvilostas novadā, sākot ar 2016. gadu, ir noteikta augstāka papildlikme, kas 
ir 2,5 %. Likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” papildlikme ir noteikta 1,5 %, bet 
pašvaldības noteiktā papildlikme tai tiek piesummēta. Līdz ar to kopējā papildlikme 
par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamu zemi ir 4,0 %.

Informējam, ka datus par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemju platī-
bām saņemam no Lauku atbalsta dienesta, kas veic zemju apsekošanu dabā. Pašvaldība 
aprēķina nekustamā īpašuma nodokli, bet datu atbilstību dabā nekontrolē.

Atgādinām, ja, saņemot maksāšanas paziņojumu, nepiekrītat tur norādītajai pla-
tībai par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, tad iesniegums jāiesniedz 
viena mēneša laikā pēc maksāšanas paziņojuma stāšanās spēkā pašvaldībai, kura 
iesniegumu nosūtīs Lauku atbalsta dienestam, vai uzreiz to nosūtot Lauku atbalsta 
dienesta Dienvidkurzemes reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei (Viesnīcas iela 1, 
Saldus, Saldus novads, LV-3801).

Pāvilostas novada pašvaldības
Zemes lietu speciāliste Anna Brūkle

Par Nekustamā īPašuma Nodokli 
Par NeaPstrādāto lauksaimNiecībā 

iZmaNtojamo Zemi

PirmPirkuma tiesības
Pašvaldība novembrī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
“Nelsoni” sakas pagastā, 10,4 ha platībā;
“stādi” sakas pagastā, 11,37 ha platībā;
“mētras” Vērgales pagastā, 12,1 ha platībā;
“laidumi” Vērgales pagastā, 12,2403  ha platībā;
“smiltāji” Vērgales pagastā, 3,08 ha platībā.
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Novembrī pašvaldības policija veica šādus darbus:
â Tika sniegta palīdzība neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķu brigādei, pa-

vadot agresīvi noskaņotu slimnieku no Pāvilostas uz Liepāju.
â Patrulēšanas laikā Pāvilostas pludmalē ievērots pastaigājamies cilvēks ar suni tam 

neparedzētā vietā. Suņa saimniekam izteikts mutisks aizrādījums un paskaidrots, kur 
pilsētas pludmalē atļauts pastaigāties ar suņiem.

â Pāvilostā tika nozagts velosipēds. Apsekošanas rezultātā velosipēds netika atrasts. 
Cietušajam ieteikts griezties Valsts policijā ar iesniegumu par notikušo.

â Vērgales pagastā kaimiņu suns nokodis 6 pīles. Savstarpēji vienojoties, suņa saim-
nieks atlīdzināja cietušajam radušos zaudējumus. Konflikts tika atrisināts.

â Pēc Valsts policijas informācijas Sakas ielā, Pāvilostā, dzīvoklī atradās nedeklarēta 
persona. Ierodoties minētajā adresē, pēc dzīvokļa saimnieka lūguma persona tika izrai-
dīta.

â Dzintaru ielā, Pāvilostā, tika apturēts auto. Pēc alkohola ietekmes pārbaudes auto-
vadītājs nodots Valsts policijas Ceļu policijai protokola sastādīšanai.

â Mēneša laikā veikti 2 reidi pa novada teritoriju sadarbībā ar Vasts policiju. Pārkā-
pumi netika konstatēti.

Kā vienmēr rudens periodā ir ievēroti vairāki pārkāpumi, kas saistīti ar dzīvnieku 
uzturēšanas noteikumu pārkāpumiem. Lielākā problēma ir klaiņojošie suņi un suņi, kas 
vienkārši palaisti laukā bez pavadas un bez uzraudzības (nokārtot savas fizioloģiskās 
vajadzības). Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pants paredz sodus par šā-
diem pārkāpumiem. Suņa īpašniekam var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu no 
septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit eiro. Turklāt jābūt arī morālai atbildībai. Nepieska-
tīts suns var sakost vai nobiedēt garāmgājējus, kaķus vai bērnus, kas skrien vai spēlējas 
sētā. Pievērsiet, lūdzu, saviem četrkājainajiem draugiem vairāk uzmanības. 

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns

PĀVILOSTAS SV. PĒTERA UN PĀVILA EV. LUT. BAZNĪCĀ
Adventa laikā dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 14.00;
24. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku dievkalpojums;
25. decembrī plkst. 12.00 Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums;
31. decembrī plkst. 14.00 Vecgada dievkalpojums.

PĀVILOSTAS EV. BAPTISTU DRAUDZĒ
24. decembrī plkst. 16.00 IV Adventes un Kristus Dzimšanas svētku svētvakars;
31. decembrī plkst. 11.00 gadu mijas svētdienas dievkalpojums;
2018. gada 7. janvārī plkst. 11.00 Zvaigznes dienas svētku dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu.

MISE PĀVILOSTAS SVĒTĀ GARA ROM. KATOļU BAZNĪCĀ
17. decembrī plkst. 15.00 III Adventa Svētā Mise;
24. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku vigīlija Sv. Mise.

SAKAS LEJAS EV. LUT. BAZNĪCĀ
10. decembrī plkst. 11.00 II Adventes dievkalpojums kopā ar kori “LAUMA”;
24. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums;
25. decembrī plkst. 11.00 Ziemassvētku dienas dievkalpojums.

VĒRGALES PAGASTA BAZNĪCĀS
Vērgales ev. lut. baznīcā
16. decembrī plkst. 14.00 Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu Adventes koncerts.
24. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku dievkalpojums.
Ziemupes ev. lut baznīcā 24. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku dievkalpojums.
Saraiķu ev. lut. baznīcā 24. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

reliĢiskās ZiŅas

sociālais dieNests ZiŅo
Novembra mēnesī 15 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 4 ģimenēm maznodro-

šinātās ģimenes statuss, 8 personām piešķirts pamatpabalsts, 6 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 
2 personām piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 2 ģimenēm piešķirts pabalsts jaundzimušo 
bērnu aprūpei.

Pāvilostas novada sociālais dienests aicina pieteikties darbā 
uz brīvo darba vietu sociālais darbiNieks.

Prasības kandidātiem: izglītība ne zemāka par otrā līmeņa augstāko izglītību sociālajā darbā.
Ar amata aprakstu var iepazīties Pāvilostas novada mājas lapā www.pavilosta.lv.

darba slodze: 40 darba stundu nedēļa. Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku,  
nosakot 3 mēnešu pārbaudes termiņu.

Pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu 
dokumentu lūdzu iesniegt Pāvilostas novada sociālajā dienestā vai nosūtīt elektroniski 
uz e-pastu ildze.balode@pavilosta.lv līdz 2017. gada 21. decembra plkst. 17.00.

Sociālā dienesta vadītāja ildze balode

24. novembrī Talsu Tautas namā norisinājās Kurzemes tūrisma asociācijas gada bal-
vas “Lielais Jēkabs 2017” pasniegšanas ceremonija. Šī ir vienīgā reģionālā kvalitātes bal-
va tūrismā Baltijas valstīs, un tās pasniegšana norisinās jau trīspadsmito gadu.

Katru gadu balvas tiek pasniegtas dažādās nominācijās. Šogad tūrisma uzņēmēji tika 
vērtēti šādās nominācijās:

l Dižais Kurzemes daiļdārzs 2017;
l Dižais Kurzemes maršruts māmiņām 2017;
l Viesmīlīgākais ēdināšanas uzņēmums Kurzemē 2017;
l Dižā Kurzemes adrenalīna deva 2017;
l Dižā velosipēdistiem draudzīgā naktsmītne Kurzemē 2017;
l Dižais Kurzemes eksponātu stāsts 2017;
l Dižais ieguldījums Kurzemes tūrisma attīstībā 2017.
Šogad no mūsu puses nominācijā “Dižais Kurzemes maršruts māmiņām 2017” iz-

virzījām viesu māju “Ievlejas” ar maizes cepšanu, āra spēlēm, rūķu namiņu un circenīti 
aizkrāsnē. Nominācijā “Dižā Kurzemes adrenalīna deva 2017” – Pāvilostas jauniešu 
sērfklubu “SPINOUT” un veikparku “Das Crocodill”. Nominācijā “Dižais Kurzemes eks-
ponātu stāsts 2017” – Pāvilostas novadpētniecības muzeju ar Padomju laiku ekspozīciju, 
Kurzemes zvejnieka sētu Saraiķos un viesu mājas “Laikas” krāmu šķūni.

Diemžēl šogad neviens no Pāvilostas novada izvirzītajiem kandidātiem netika tālāk 
par pirmo vērtēšanas kārtu.

Pasākuma ietvaros tika izlozēti arī akcijas “Apceļo Kurzemi” balvu ieguvēji. Balvas 
sarūpēja dažādi Kurzemes tūrisma uzņēmēji. Viena no balvām atceļoja arī uz Pāvilostu.

Nākamgad “Lielā Jēkaba” balvas pasniegšanas ceremonija norisināsies Kuldīgā.

Pāvilostas novada TIC tūrisma konsultante
Anta Podziņa

Aizvadīta ikgadējā tūrisma 
gada balvas “Lielais Jēkabs 2017” 
pasniegšanas ceremonija

Pāvilostas bibliotēkā 10. novembrī 
viesojās rakstniece, daudzu grāmatu 
autore Nora Ikstena, kura īpašu ievērī-
bu ieguva pēc grāmatas “Mātes piens” 
sarakstīšanas. Rakstnieci izjautāja un 
klausītājus diskusijās iesaistīja Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas projektu vadītā-
ja Liega Piešiņa.

Rakstniece atzīst, ka viņas rakstnie-
ces gājums latviešu literatūrā ir apmē-
ram 20 gadi un rakstniecības liktenis 
viņu savā ziņā ir lutinājis, jau sākot ar 
pirmo grāmatu “Dzīves svinēšana”, kas 
izdota 28 gadu vecumā. Viņasprāt, “Mā-
tes piena” panākumi no vienas puses ir 
liels pārsteigums, bet no otras – likumsa-
karība. Rakstniece atzīst, ka līdz grāma-
tai “Mātes piens” bija jāizaug, ja to būtu 
rakstījusi 20 gadu vecumā, šī grāmata 
būtu naiva, ja 30 gados – tā būtu pacilāta, 
taču tikai tagad – 40 un vairāk gados – 

Ikstena bija nobriedusi tam, lai uz šo sev 
un vēsturiski sāpīgo tēmu paraudzītos no 
cita skatupunkta.

Tieši šī Noras Ikstenas personiskā at-
tieksme un personiskie stāsti tikšanos ar 
rakstnieci ļāva aizvadīt ļoti sirsnīgā gaisot-
nē, un līdztekus sarunām par drūmajiem 
padomju laikiem tika risinātas rakstnie-
ces dzīves epizodes, atceroties gan skolas 
laiku, gan pirmos soļus rakstniecībā, gan 
iespaidus un emocijas, kas saistās ar Gru-
ziju.

Rakstnieces šodiena ir ļoti cieši sais-
tīta Gruziju. Stāstot par Gruzijas izjūtām, 
viņa saka: “Gruzija pie manis atnāca caur 
mīlestību.”

Nākamā tikšanās reize ar rakstnieci 
būs pavasarī, jau 2018. gadā. Ja ir interese, 
sekojiet līdzi bibliotēkas aktivitātēm.

Mairita Vītola

Tikšanās ar lasītājiem
Foto: M. Kurčanova
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PaZiŅojums Par iZmaiŅām atkritumu aPsaimNiekošaNas maksā 
No 2018. gada 1. jaNVāra

Ievērojot to, ka dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu pieņemšanu atkri-
tumu poligonos pieaugs no 25,00 EUR/t 2017. gadā uz 35,00 EUR/t 2018. gadā, attiecīgi 
mainīsies maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. No 2018. gada 1. janvāra par 
1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Pāvilostas novadā maksa būs 12,56 eur/
m3 bez PVN līdzšinējo 11,90 EUR/m3 bez PVN vietā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Eko Kurzeme”, rakstot e-pastu uz info@
ekokurzeme.lv, vai zvanot pa tālr. 63407315.

Lai racionāli un lietderīgi tiktu izlietoti 
pašvaldības finanšu līdzekļi, kā to nosaka 
likums “Par pašvaldībām”, Pāvilostas nova-
da vēlēšanu komisija lūdza Pāvilostas nova-
da domei izskatīt jautājumu par Pāvilostas 
novada Sakas vēlēšanu iecirkņa Nr. 598 
turpmāko darbību. Pāvilostas novada do-
mei, atbilstīgi Republikas pilsētu un nova-
du vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma 1. panta trešajai daļai, ir 
tiesības noteikt vēlēšanu iecirkņu skaitu.

Rosinot šo priekšlikumu, Pāvilostas 
novada vēlēšanu komisija ņēma vērā Cen-
trālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 
ieteikumus izvērtēt iecirkņa uzturēšanas 
samērīgumu – mazs iecirknī reģistrēto 
vēlētāju skaits, iecirknī nobalsojušo vē-
lētāju skaits samazinās (vēlēšanu dienā 
2013. gadā iecirknī nobalsoja 178 vēlētāji, 
2014. gadā – 122, 2017. gadā – 130), mazs 

ģeogrāfiskais attālums līdz Pāvilostas vēlē-
šanu iecirknim. Tā kā tuvojas 13. Saeimas 
vēlēšanas, tad vēl būtu nepieciešams uzla-
bot tehnisko nodrošinājumu un nodrošināt 
apsardzi vēlēšanu materiālu drošībai, kas 
savukārt prasa papildu izdevumus.

Izvērtējot visus Pāvilostas novada velē-
šanu komisijas izklāstītos faktus un domei 
izvērtējot iecirkņa Nr. 598 uzturēšanas sa-
mērīgumu un ekonomisko pamatu, tika no-
lemts slēgt iecirkni Nr. 598.

Pēc iecirkņa Nr. 598 slēgšanas Pāvilos-
tas novadā būs divi vēlēšanu iecirkņi – Vēr-
galē un Pāvilostā. Sakas iecirkņa vēlētājiem, 
kuriem nebūs iespēju nokļūt līdz vēlēšanu 
iecirknim, vēlēšanu dienā tiks nodrošināts 
transports nokļūšanai iecirknī.

 Pāvilostas novada 
vēlēšanu komisija

Slēdz Sakas velēšanu iecirkni Nr. 598

Pāvilostas novada tūrisma infor-
mācijas centrs divas reizes gadā rīko 
Pāvilostas novada tūrisma uzņēmēju 
sapulces, lai klātienē izrunātu ar tū-
rismu saistītus jautājumus. Kā ierasts, 
tūrisma uzņēmēju sanāksmes tiek rīko-
tas pavasarī, pirms aktīvās tūrisma se-
zonas, un rudenī, noslēdzoties aktīvajai 
tūrisma sezonai.

Gada sākumā dažādu faktoru dēļ pava-
sara tūrisma uzņēmēju sanāksme nenoti-
ka. Tas savukārt pulcināja lielāku skaitu 
tūrisma uzņēmēju un citu interesentu uz 
rudens sapulci, kas notika Pāvilostas no-
vada pašvaldības semināru zālē ceturtdie-
nas, 23. novembra, vakarpusē.

Sanāksmi iesāka Pāvilostas novada 
TIC vadītājas pienākumu izpildītāja Anta 
Lībiete, kas šajā amatā stājusies pavisam 
nesen, iepriekšējai TIC vadītājai Mairi-
tai Tumpelei novembra sākumā dodoties 
dekrēta atvaļinājumā. Anta klātesošos ie-
pazīstināja ar sanāksmes darba kārtību, 
pirmo vārdu dodot pašvaldības projektu 
koordinatorei Vizmai Ģēģerei, kura izman-
toja brīdi, lai svinīgi apsveiktu pašvaldības 
konkursa “Sakoptākā sēta Pāvilostas nova-
dā 2017” laureātus no tūrisma uzņēmēju 
vidus.

Sapulci turpināja projektu koordinato-
re, iepazīstinot klātesošos ar pašvaldības 
īstenotajiem projektiem novadā, kas skar 
ne tikai novada iedzīvotājus, bet arī tieši 
un netieši ietekmēs novada tūrisma uzņē-
mēju darbību un viesu uzņemšanas iespē-
jas novadā.

Pāvilostas novada domes priekšsēdē-
tājs Uldis Kristapsons plaši un izsmeļoši 
sapulces dalībniekiem pastāstīja par šī 
brīža lielāko projektu novadā – Pāvilostas 
Dienvidu un Ziemeļu molu rekonstrukci-
jas darbiem. Domes priekšsēdētājs īpaši 
aicināja novada tūrisma uzņēmējus, kas 
nodarbojas ar viesu izmitināšanu Pāvi-
lostā, pārdomāt, kā pareizāk būtu nofor-
mulējama viesu nama numuru izīrēšana 
ilgtermiņā ar molu rekonstrukcijas darbu 
veicējiem un citu veidu strādniekiem, lai 

nepieļautu kļūdu, kad uzņēmums tiek at-
zīts par maksātnespējīgu un nesamaksā 
par saņemto pakalpojumu no mūsu nova-
da tūrisma uzņēmējiem. Šogad šādu kļūdu 
pieļāvis kāds no mūsu novada tūrisma uz-
ņēmējiem, kam negodprātīgais uzņēmums 
nesamaksāja vairāk nekā 2000,00 eiro 
par izmitināšanas pakalpojumiem saviem 
strādniekiem. Par labāko risinājumu sa-
pulces dalībnieki atzina lielākas priekšap-
maksas ieturēšanu un līguma par ilgtermi-
ņa numuru izīrēšanu slēgšanu.

Sapulci par un ap tūrismu novadā ne-
daudz vēl paturpināja Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājs, klātesošajiem pa-
stāstot arī par citām pašvaldības aktualitā-
tēm un nākotnes plāniem.

Tūrisma uzņēmēju sanāksmi turpināja 
Pāvilostas novada TIC vadītājas p.i. Anta 
Lībiete, prezentācijas veidā izklāstot jau-
numus, kas saistīti ar TIC darbinieku mai-
ņu un īslaicīgu aizvietošanu, kā arī nelielu 
izklāstu par paveikto gada griezumā – tū-
risma izstādes, bukleti un brošūras, īsteno-
tie projekti, tūrisma forumi un sanāksmes, 
TIC statistika u.c. Nedaudz tika ieskicēti 
arī nākamā gada plānotie kultūras pasā-
kumi un citas tūrisma aktivitātes.

Sapulces laikā Anta Lībiete aicināja 
klātesošos uz diskusiju par jauno Pāvilos-
tas novada tūrisma uzņēmēju sadarbības 
formu ar novada TIC, par laivotāju biļetēm 
un sadarbību ar laivu operatoriem, par 
tūrisma “spilvena” nodokli tūristiem, par 
maksas noteikšanu un zīmēm kemperiem, 
kā arī par citiem jautājumiem, kuriem tika 
meklēti labākie risinājumi un uzklausīti 
ierosinājumi.

Sanāksme noslēdzās ar biedrības “Zie-
mupīte” pārstāvju Dainas un Daigas iz-
klāstu par šī gada Rūķupes Ziemassvētku 
pasākumiem un akciju “Piepildi lielo dā-
vanu maisu”.

Plašāku izklāstu no sanāksmes lasiet 
Pāvilostas novada mājas lapā www.pavilos-
ta.lv sadaļā “Tūrisms”.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz sanāksmi aicināti 
novada tūrisma uzņēmēji

Projekts “Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju 
vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā” darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju ap-
jomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām”, projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infra-
struktūrā pašvaldībām, kuras nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldī-
bas” ietvaros tuvojas noslēgumam.

Diemžēl sakarā ar sliktiem un būvniecībai sarežģītiem laika apstākļiem, 30. novembra būvsa-
pulcē tika nospriests, ka zāliena atjaunošana un asfaltbetona seguma atjaunošana tiks noteikti 
kā atliktie būvdarbi un realizācijas termiņš noteikts 2018. gada 1. maijs. Grants ceļu seguma 
atjaunošana ielām paredzēts pabeigt līdz 9. decembrim, kad beidzas pagarinātais būvdarbu lī-
gums. Pats projekts vēl atrodas vērtēšanas stadijā ar cerībām, ka tiks apstiprināts līdz šī gada 
beigām.

Paldies tiem uzņēmējiem, kas bija gatavi parakstīt apliecinājumus, pateicoties viņiem visi 
Pāvilostas pilsētas jaunās daļas iedzīvotāji varēs baudīt kvalitatīvus ūdenssaimniecības un kana-
lizācijas tīklu pakalpojumus.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
(EJZF) pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstītu pro-
jektu “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”, i.d. 
Nr. 16-02-Fl03-F043.0203-000001.

Ir realizēts piekrastes labiekārtojuma projekts “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekār-
tojot Pāvilostas pilsētas pludmales”, kā realizācijas rezultātā ir veikts labiekārtojums trim 
Pāvilostas pilsētas atpūtas vietām pie Baltijas jūras: Kalna ielas stāvlaukumam, Jūras ielas stāv-
laukumam un Dzintaru ielas stāvlaukumam pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja. Ir uzstādīti 
divi apgaismojuma stabi (solārie paneļi/vēja ģeneratori) Kalna un Jūras ielā ar tablo pulkstenim 
un temperatūras sistēmai, kuru piegāde no izgatavotāja aizkavējās. Tādējādi piekrastes labiekār-
tojuma projekts ir veiksmīgi pabeigts un varam gaidīt aktīvo tūrisma sezonu.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

jaunums – platforma invalīdu pieejamībai 
kalna ielas stāvlaukumā
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ieteikumi alkohola  
profilakses jomā

Pārmērīga alkohola lietošana ir 
viens no galvenajiem riska fakto-
riem, kas negatīvi ietekmē iedzīvo-
tāju veselību un apdraud arī apkār-
tējo veselību un drošību. Alkohols 
ir apreibinoša viela, kas var izraisīt 
atkarību. Tas vainojams vismaz 
60 dažādu slimību un veselības 
stāvokļu, tostarp garīgās veselības, 
uzvedības traucējumu, kuņģa un 
zarnu trakta slimību, vēža, sirds 
un asinsvadu slimību, imūnsistē-
mas traucējumu, plaušu slimību, 
kaulu un muskuļu slimību, re-
produktīvās sistēmas traucējumu 
attīstībā, kā arī palielina priekš-
laicīgu dzemdību risku un ir viens 
no būtiskākajiem riska faktoriem 
mazam jaundzimušā svaram.

Alkohola lietošanas negatīvās 
sekas ir saistītas ar devu – jo lie-
lāks alkohola patēriņš, jo lielāks ir 
risks. Ir pierādījumi tam, ka pastāv 
saistība starp alkohola lietošanu 
un mutes dobuma, rīkles, balsenes 
vēžiem, kā arī barības vada, aknu, 
zarnu vēžiem un krūts vēzi – pa-
lielinoties izdzertajam alkohola 
daudzumam, pieaug vēža risks. 
Alkohola lietošana vairākkārt pa-
lielina mirstības risku arī no ārē-
jās iedarbības sekām, piemēram, 
transporta negadījumiem, tīša paš-
kaitējuma vai vardarbības, noslīk-
šanas, nosalšanas, ugunsgrēkiem 
vai saindēšanās ar alkoholu.

Ar jēdzienu “alkoholisms” gal-
venokārt saprot psihisku atkarību, 

Alkohola un cigarešu    ietekme uz veselību
par ko var liecināt kāds no sekojo-
šiem apstākļiem:

- es nespēju atteikties no “vēl 
kāda” dzēriena;

- man ir problēmas atcerēties 
notikumus pēdējā alkohola lietoša-
nas reizē;

- es jūtos slikti, ka lietoju alko-
holu (pašpārmetumi);

- alkohola lietošanas reizē 
esmu iesaistījies strīdos vai pat 
kautiņā;

- esmu bijis hospitalizēts alko-
hola lietošanas dēļ;

- esmu domājis par to, kā pār-
traukt vai kontrolēt alkohola lieto-
šanu;

- esmu kādreiz kavējis darbu 
vai neesmu izpildījis savus pienā-
kumus alkohola lietošanas dēļ.

Ja Tu kaut vienu no šiem apgal-
vojumiem vari attiecināt uz sevi, 
noteikti vērsies pie ģimenes ārsta, 
lai pārrunātu šo situāciju un mek-
lētu risinājumus.

RūPĒJIES PAR VESELĪBU:
Atsakies no alkoholisko dzērie-

nu lietošanas, jo:
l nav pierādījumu tam, ka at-

teikšanās no alkohola palielinātu 
kādas slimības risku. Tieši pretēji 
– alkohola lietošana palielina risku 
saslimt ar dažādām slimībām;

l alkohola lietošana paaugsti-
na kuņģa skābes līmeni, kas var 
izraisīt gastrītu (kuņģa iekšējo sie-
niņu iekaisumu), pankreatītu (aiz-
kuņģa dziedzera iekaisumu) un 
arī bojāt tievās zarnas un aizturēt 
barības vielu absorbēšanu;

l alkohols neļauj iemigt ciešā 
miegā, un tas nozīmē mazāk stun-
das labam, kvalitatīvam miegam. 
Biežāk kā parasti būs jāceļas naktī, 
lai dotos uz tualeti, kas samazina 
miega kvalitāti;

l pārmērīga alkohola lietoša-
na palielina risku saslimt ar aiz-
kuņģa dziedzera, mutes, mēles un 
kakla vēzi. Ja Tu lieto arī tabakas 
izstrādājumus, risks palielinās vēl 
vairāk;

l alkohola lietošana var izrai-
sīt aknu vēzi, aknu aptaukošanos, 
hepatītu, cirozi un citas aknu sa-
slimšanas;

l alkohols satur daudz enerģi-
jas (1 grams dod aptuveni 7 kcal 
(29kJ)). Tas savukārt var veicināt 
liekā svara palielināšanos;

l pārmērīga alkohola lietošana 
izraisa olbaltumvielu, minerālvielu 
un vitamīnu zudumu organismā; 
alkohola lietošana izraisa augstu 
asinsspiedienu. Tas savukārt vei-
cina aterosklerozes attīstību, sa-
šaurinās asinsvadi un palielinās 
risks sirds išēmiskās slimības, 
kardiomiopātijas, infarkta attīstī-
bai, un ievērojami tiek palielināts 
insulta risks. Alkohola lietošana 
var novest pie sirds un asinsvadu 
slimībām.

Alkoholisko dzērienu vietā 
izvēlies dzērienus, kas nesatur 
alkoholu un citas apreibinošas vie-
las. Aukstā laikā vari baudīt siltu 
tēju, kas atslābinās un sasildīs, 
savukārt karstā laikā izvēlies vēsu 
dzērienu, kas lieliski atveldzēs un 
dos enerģiju.

Ja tomēr no alkoholisko dzē-
rienu baudīšanas pagaidām vēl 
nevari atteikties, iesakām skaitīt 
izdzertā alkohola devas. Nepār-
sniedz 5 alkohola devas vienā lie-
tošanas reizē (1 alkohola deva ir 
10 g absolūtā alkohola jeb aptuveni 
330 ml alus, 150 ml vīna vai 30 ml 
degvīna).

Nelieto alkoholiskos dzērienus 
karstā laikā un fiziskas slodzes lai-
kā, jo to rezultātā alkohola ietekme 
organismā pastiprinās.

Nekādā gadījumā nelieto al-
koholu, ja plāno vadīt transport-
līdzekli, jo tā Tu pakļauj trau-
matisma riskam gan sevi, gan 
apkārtējos. Alkohola lietošanas 
iespaidā distances, spēka sajūtas 
un reakcijas ātrums ir pazemi-
nāts.

Nelieto alkoholu grūtniecības 
laikā, jo tas gaidāmajam bērnam 
var izraisīt neatgriezeniskus vese-
lības traucējumus, kas var atklā-
ties tikai pēc dzemdībām. Lietojot 
alkoholu grūtniecības laikā, pastāv 
arī spontānā aborta un priekšlaicī-
gu dzemdību risks. Tāpat tiek pa-
lielināts nedzīva bērna piedzimša-
nas risks, kā arī alkohola lietošana 
palielina risku veselībai bīstama, 
maza jaundzimušā svaram. Tāpat 
nelieto alkoholu bērna barošanas 
laikā, jo alkohols nokļūst mātes 
pienā un tādējādi to nevajadzīgi 
uzņem arī mazulis.

Nelieto alkoholu kopā ar me-
dikamentiem. Vienmēr izlasi zāļu 
lietošanas instrukciju! Medika-
mentu un alkohola mijiedarbībā 
zāļu efekts var pastiprināties vai, 
gluži pretēji, – samazināties. Pat 
tad, ja alkohola koncentrācija asi-
nīs nav liela, cilvēks var justies ļoti 
noreibis vai arī var pagarināties 
medikamenta iedarbības laiks, jo 
alkohols aizkavē tā izvadīšanu no 
organisma.

Nelieto alkoholu kopā ar ener-
ģijas dzērieniem. Enerģijas dzērie-
nu un alkohola sajaukšana kopā ir 
īpaši bīstama, jo enerģijas dzērie-
nu ietekmē cilvēkam ir grūtāk kon-
trolēt izdzertā alkohola daudzumu. 
Kofeīns, kas ir viens no aktīvām 
sastāvdaļām vairumā enerģijas 
dzērienu, darbojas kā stimulējošs 
līdzeklis, bet alkohols – kā nomā-
cošs līdzeklis.

Nelietojot alkoholiskos dzērie-
nus vispār vai samazinot izdzertā 
alkohola daudzumu, Tev uzlabo-
sies veselība un pašsajūta!

ATSAKOTIES NO ALKOhOLA 
LIETOšANAS:

Tev būs augstākas darbaspē-
jas. Tu varēsi vairāk un kvalitatī-
vāk paveikt savu darbu, Tu sama-
zināsi paaugstināta asinsspiediena 
risku (normāls asinsspiediens ir 
120/80 mmHg, bet paaugstināts – 
virs 140/90 mmHg).

Vienlaicīgi sabalansējot savu 
ikdienas uzturu un fiziskās akti-
vitātes, Tu samazināsi liekā svara 
risku un novērosi pakāpenisku 
liekā svara zudumu (jo alkoholis-
kie dzērieni satur daudz kaloriju). 
Tavs organisms veiksmīgāk varēs 
cīnīties ar infekcijas slimībām. Tev 
būs veselīgāks miegs. Tevi retāk 
piemeklēs kuņģa un zarnu trakta 
traucējumi, un Tev būs kvalitatīvā-
kas dzimumattiecības. Tev ir iespē-
ja ietaupīt naudu, kuru Tu varēsi 
atlicināt citām vajadzībām, kas 
uzlabos Tavu veselību un atjaunos 
dzīvesprieku.

ALKOhOLA LIETOšANAS 
VIETĀ IZVĒLIES VESELĪGU 
DZĪVESVEIDU

l Katru dienu uzņem 1,5  2l 
šķidruma, tai skaitā ūdeni. Op-
timālais diennaktī organismam 
nepieciešamais šķidruma dau-
dzums, kas jāuzņem ēdot un 
dzerot, ir aptuveni 1,5 – 2 litri. 
Cilvēka organisms diennaktī 
zaudē apmēram līdz 2 l šķidru-
ma, kas jāatjauno, jo ūdens ir 
nepieciešams visiem dzīvības 
procesiem.

l Esi fiziski aktīvs! Fiziskā 
aktivitāte palīdzēs ne tikai uzturēt 
Tevi labā fiziskajā formā, bet arī 
palīdzēs atslābināties pēc nogurdi-
nošas, stresa pilnas darba dienas, 
mazinot trauksmi un depresiju.

l Ēd veselīgi! Tu noteikti atra-
dīsi daudz veselīgo recepšu pado-
mus internetā, pavārgrāmatās un 
pie draugiem.

l Atsakies no alkoholisko dzē-
rienu lietošanas ikdienā un pārmē-
rīgas lietošanas tajās reizēs, kad 
alkoholu lieto!

l Nesmēķē un nelieto citas at-
karību izraisošas vielas!

l Domā pozitīvāk! Izdari kādu 
labu darbu un Tu pats jutīsies 
daudz labāk!

l Guli vismaz 8 stundas!
l Motivē arī savus tuviniekus 

izvēlēties veselīgu dzīvesveidu, 
kas dos vairāk prieka un saglabās 
pašu lielāko vērtību – veselību!
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Alkohola un cigarešu    ietekme uz veselību

UZZIņAI GALVENIE fAKTI
l 2012. gadā viens Latvijas ie-

dzīvotājs patērēja 8,8 litrus absolū-
tā alkohola, un tā patēriņš ir palie-
linājies par 0,1 litriem, salīdzinot 
ar 2011. gadu (7).

l Kā rāda 2010. gada FIN-
BALT(8) pētījuma dati, tad gada lai-
kā alkoholiskos dzērienus kopumā 
lietojuši 87,7 % vīriešu un 81,3 % 
sieviešu. Vislielākais alkoholisko 
dzērienu lietotāju īpatsvars gan 
vīriešiem, gan sievietēm ir vecuma 
grupā no 25 līdz 34 gadiem.

l Vismaz sešas alkohola devas 
vismaz vienu reizi nedēļā lietojuši 
10,0 % vīriešu un 0,7 % sieviešu.

tabakas izplatības 
ierobežošanas 
pasākumi

Smēķēšana ir galvenais priekš-
laicīgas nāves cēlonis Eiropas Sa-

vienībā. Smēķēšana ir nozīmīgs 
sirds – asinsvadu slimību un vēža, 
kā arī priekšlaicīgas mirstības ris-
ka faktors.

Smēķēšana rada zaudējumu 
ne vien indivīdam, bet sabiedrī-
bai kopumā. Nozīmīgu kaitējumu 
sabiedrībai nodara tabakas dūmu 
otrreizējā ieelpošana. Latvijā smē-
ķēšanas izplatība ir augsta, tomēr 
vienlaikus jāatzīmē, ka pēdējos ga-
dos smēķēšanas izplatība jauniešu 
vidū samazinās, kas nozīmē to, ka 
Latvijā veiktie smēķēšanas ierobe-
žošanas pasākumi ir devuši pozitī-
vu rezultātu.

Līdz ar izmaiņām likumdošanā 
un veiktajām informēšanas kam-
paņām sabiedrība arvien skaidrāk 
apzinās smēķēšanas kaitīgās se-
kas. Tāpēc arī Veselības ministrija 
veic pasākumus, lai atturētu iedzī-
votājus no smēķēšanas, pasargātu 

viņus no tabakas dūmiem, palī-
dzētu smēķētājiem atmest šo iera-
dumu, kā arī ierobežotu tabakas 
reklāmu un pārdošanu.

Lai noteiktu stingrākus iero-
bežojumus tabakas izstrādājumu 
un ar tabaku saistīto izstrādāju-
mu izplatīšanas jomā, 2016. gada 
20. maijā spēkā stājies “Tabakas 
izstrādājumu, augu smēķēšanas 
produktu, elektronisko smēķēša-
nas ierīču un to šķidrumu aprites 
likums”, ar ko pārņemtas ES Di-
rektīvas 2014/40/ES prasības, kā 
arī iestrādāti Pasaules Veselības 
organizācijas Vispārējai kon-
vencijai par tabakas uzraudzību 

noteiktie sabiedrības veselības 
aizsardzības principi (Latvija kon-
vencijai pievienojās 2005. gadā). 
Konvencija ir pirmais un vienīgais 
starptautisko tiesību instruments 
sabiedrības veselības jomā un tā 

nosaka starpsektoru sadarbībā 
balstītus instrumentus, kas dalīb-
valstīm jāievieš, lai mazinātu smē-
ķēšanas izplatību un smēķēšanas 
radīto kaitējumu sabiedrībā.

Tabakas izstrādājumu, augu 
izcelsmes smēķēšanas produktu, 
elektronisko smēķēšanas ierīču un 
to šķidrumu aprites likums nosa-
ka:

l tabakas izstrādājumu, niko-
tīnu saturošu elektronisko smēķē-
šanas ierīču un to uzpildes flakonu 
sastāva ierobežojumus;

l tabakas izstrādājumu, augu 
izcelsmes smēķēšanas produktu, 
nikotīnu saturošu elektronisko 
smēķēšanas ierīču un to uzpildes 
flakonu iepakojuma noformējuma 
prasības un tirdzniecības ierobe-
žojumus;

l tabakas izstrādājumu, augu 
izcelsmes smēķēšanas produktu, 
nikotīnu saturošu elektronisko 
smēķēšanas ierīču lietošanas ie-
robežojumus publiskās un citās 
vietās, kā arī jebkuru citu izstrā-
dājumu, ko lieto ar mērķi apzinā-
ti caur iemuti ieelpot nikotīnu vai 
citas ķīmiskas vielas saturošu 
tvaiku vai dūmus, ierobežoju-
mus;

l tabakas izstrādājumu, niko-
tīnu saturošu elektronisko smēķē-
šanas ierīču un to uzpildes flakonu 
reklāmas ierobežojumus;

l pienākumu ražotājiem un 
importētājiem sniegt informāciju 
par izstrādājumu sastāvu;

l par likuma īstenošanu atbil-
dīgās institūcijas un citus ar apriti 
saistītus jautājumus.

Līdz ar Likumu stājas spēkā arī 
2016. gada 20. maija Ministru ka-
bineta noteikumi Nr. 306 “Noteiku-
mi par prasībām uz iepakojumiem 
izvietojamiem brīdinājumiem par 
ietekmi uz veselību”, kas nosaka, kā 
turpmāk uz iepakojuma vienībām 
un ārējā iepakojuma būs izvieto-
jami brīdinājumi par ietekmi uz 
veselību.

STATISTIKA:
Slimību profilakses un kon-

troles centrs ik gadu apkopo smē-
ķēšanas izplatības rādītājus un 
veic smēķēšanas radīto seku in-
dikatoru novērtējumu. Informā-
cija pieejama Slimību profilakses 
un kontroles centra mājas lapā 
www.spkc.gov.lv sadaļā “Pētījumi 
un ziņojumi”.

VESELĪBAS VEICINāŠANAS
PASāKUMI
Informācija par Slimību profi-

lakses un kontroles centra realizē-
tajām kampaņām un informatīvie 
materiāli:

l kampaņa “Izvairies no smē-
ķētāja”, lai mazinātu bērnu pa-
kļaušanu pasīvajai smēķēšanai. 
Kampaņas mājas lapa: http://pasi-
vasmekesana.lv/;

l Informatīvā kampaņa “Brīvs”, 
lai mazinātu tabakas lietošanu bēr-
nu un jauniešu vidū.

cigaretes dūmi 
šķērsgriezumā

Smēķēšana ir galvenais priekš-
laicīgas nāves cēlonis Eiropas 
Savienībā (ES). Sabiedrība arvien 
skaidrāk apzinās smēķēšanas kai-
tīgās sekas. Tāpēc Veselības minis-
trija veic pasākumus, lai atturētu 
iedzīvotājus no smēķēšanas, pa-
sargātu viņus no tabakas dūmiem, 
palīdzētu smēķētājiem atmest šo 
ieradumu, kā arī ierobežotu taba-
kas reklāmu un pārdošanu. No 
tabakas dūmiem brīvas vides nod-
rošināšana un smēķēšanas radītā 
kaitējuma mazināšana ir viena no 
prioritātēm sabiedrības veselības 
jomā. Tāpēc aicinām ikvienu iedzī-
votāju rūpēties par savu veselību 
un veselīgu vidi sev apkārt.

Vai zināji, ka tabakas dūmi 
satur vairāk nekā 4000 ķīmisko 
vielu, tā padarot katru cigareti 
gandrīz par ķimikāliju rūpnīcu, 
bet ikvienu, kas šos dūmus ieelpo, 
gribot vai negribot, par šīs rūpnī-
cas atkritumu savācēju? Par smē-
ķēšanas kaitīgo ietekmi uz cilvēka 
organismu vairāk lasiet Slimību 
profilakses un kontroles centra 
mājas lapā www.spkc.gov.lv.

Cilvēki, kuri izvēlas atmest 
smēķēšanu, pēc pāris gadiem sa-
sniedz tādu pašu veselības stāvok-
li, kāds ir nesmēķētājiem, īpaši, ja 
smēķēšanu izdodas atmest jau jau-
nībā. Lai gan dažas plaušu slimības 
var nebūt pilnībā izārstējamas, arī 
ilgus gadus smēķējošajiem atmeša-
na var sniegt lielu labumu veselībai. 
Ja paša spēkiem neizdodas atmest, 
palīdzību meklē pie sava ģimenes 
ārsta, kā arī ārsta–narkologa.

Anonīmu palīdzību smēķē-
šanas atmešanai vari saņemt arī, 
zvanot uz konsultatīvo tālruni smē-
ķēšanas jautājumos 67037333, kas 
strādā darba dienās no 09.00 līdz 
19.00 (zvans uz Lattelecom tīkla 
numuru; cena par zvanu saskaņā 
ar zvanītāja telefonoperatora tarifa 
plānu un izcenojumu).

l Informatīvā kampaņa “Brīvs”. 
Kampaņu “Brīvs” realizēja Slimī-
bu profilakses un kontroles centrs 
sadarbībā ar Veselības ministriju. 
Kampaņas “Brīvs” mērķi un uzde-
vumi ir informēt bērnus un pusau-
džus vecumā no 11 līdz 15 gadiem 
par tabakas lietošanas negatīvo 
ietekmi uz veselību, veidot izpratni 
par smēķēšanas kaitīgumu veselī-
bai, skaidrojot un demonstrējot to 
ar mērķauditorijai saprotamiem un 
saistošiem paņēmieniem un piemē-
riem, padarīt smēķēšanu mazāk 
pievilcīgu mērķauditorijas acīs un 
popularizēt dzīvi bez tabakas kā 
pareizo izvēli mērķu sasniegšanai 
dzīvē, balstoties uz pozitīviem pie-
mēriem.

l Informatīvie materiāli par 
smēķēšanas ietekmi pieejami 
Slimību profilakses un kontroles 
centra mājas lapā www.spkc.gov.lv 
“Informatīvi materiāli”.
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Jau trešo gadu pēc kārtas 
tika rīkota ikgadējā Pāvilostas 
novada mednieku balle, kuru 
šogad 4. novembrī organizēja 
Pāvilostas mednieku biedrība 
“Saka”.

Agrais sestdienas rīts uzausa 
pelēku mākoņu un smidzinoša 
lietus ieskauts, bet ir vispārzi-
nāms fakts, ka medībās nemēdz 
būt nelabvēlīgu laikapstākļu. 
Ne lietus, ne vējš, ne sals ne-
spēj nobiedēt īstenu mednieku. 
Tā sestdienas rītā uz Pāvilostas 
novada mednieku kolektīvajām 
medībām Sakas medību iecirknī 
pulcējās turpat sešdesmit dalīb-
nieku, viņu vidū 13 dzinēji, no 
kuriem septiņas bija daiļā dzi-
muma pārstāves. Šogad medībās 
piedalījās arī septiņi suņi, kas kā 
vienmēr ir gan uzticami draugi, 
gan neatsverami palīgi medībās. 
Šogad kolektīvās medības bija 
īpašākas ar to, ka tajās piedalījās 
arī vairākas ģimenes, tādējādi 
parādot to, ka medības nav tikai 
vīriešu nodarbe, bet tas var būt 
arī ļoti labs ģimeņu saliedēšanās 
pasākums un vienots hobijs.

Pirms došanās uz mežu ko-
lektīvo medību vadītāji Nikolajs 
un Valērijs Kurčanovi, nostādot 
vīrus un sievas ierindā, lai ins-
truētu klātesošos par medību 
procesu un drošību, vēlēja visiem 
veiksmīgas medības. Līdz ar to 
kolektīvās medības Sakas medī-
bu iecirknī turpat sešu stundu 
garumā varēja sākties.

Dienas gaitā uzlabojās arī 
laikapstākļi, ik pa brīdim uzspī-
dot spožai rudens saulei. Tas pa-
darīja medības vēl baudāmākas 
un aizraujošākas. Līdz pusdien-
laikam, kad mednieki baudīja 
nelielu atpūtu un gardu, spēci-
nošu zupu, bija nomedīti jau čet-
ri meža zvēri. Šogad Meža māte 
bija vēlīga un medniekiem dāvāja 
vienu aļņa teļu (nomedīja Raivis 
Gēgersons) un trīs meža cūkas 
(nomedīja Tālivaldis Aniņš un 
Harijs Aniņš), no kurām viena 
bija vareni branga, bet pēcpus-
dienā, kad pēc atpūtas medības 
turpinājās, nomedīto zvēru pul-
kam tika pieskaitīta vēl viena 
brieža govs (nomedīja Uldis Či-
pāns).

Pāvilostas novada mednieki turpina tradīcijas

Veiksmīgie mednieki tālivaldis un Harijs aniņi.

aļņa teļa guvējs – raivis 
gēgersons.

ilggadējais medību kolektīva “saka” mednieks ivars 
murņikovs.

Foto: M. Kurčanova

Bet jau vakarpusē mednieki 
un viņu dzīvesbiedres pulcē-
jās Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā, kur mazajā zālītē ikviens 
varēja apskatīt saldenieka Ivara 
Freimaņa fotogrāfiju izstādi “Ce-
ļojums putnu un zvēru pasaulē” 
un prezentāciju ar fotogrāfijām 
no iepriekšējām medību ballēm, 
bet lielajā zālē atpūsties ballē 
kopā ar grupu “Lustīgais Blumī-
zers”.

Vakara pasākumu iesāka kul-
tūras nama vadītāja Silva Vārs-
berga, bet turpināja mednieku 
biedrības “Saka” pārstāvis un 
pasākuma organizators Valērijs 
Kurčanovs. Šogad medību ballē 
kā ilggadējākais medību biedrī-
bas “Saka” mednieks tika sveikts 
un godināts Ivars Murņikovs, 

kurš jau no 1972. gada ir šī ko-
lektīva biedrs un daudzu medību 
gadu laikā piedzīvojis gan priek-
pilnus un laimīgus brīžus, gan 
arī skumjākus notikumus un vil-
šanās. Balles ietvaros tika sveikti 
arī citi mednieki, kas devuši savu 
ieguldījumu Pāvilostas novada 
mednieku kolektīviem, palīdzē-
juši kolektīvo medību vadīšanā 
vai kā citādi atbalstījuši medību 
norisi.

Vakara gaitā ballē tika iz-
spēlētas arī dažādas atrakcijas, 
kurās bija jāparāda mednieka 
veiklība un precizitāte, jāliek lie-
tā medībās gūtās zināšanas un 
jāatpazīst medījumu konservi, 
kas ļoti labi padevās daiļā dzimu-
ma pārstāvēm.

Stafetes kociņu jeb ceturtās 
Pāvilostas novada mednieku bal-
les rīkošanu nākamgad rudenī 
Pāvilostas mednieku biedrība 
“Saka” atkal nodeva Vērgales 

Bezdarbnieka 
deklarētā 
dzīvesvieta 
(novads, pilsēta, 
pagasts)

bez-
darb-
nieku 
skaits

sie-
vietes

inva-
līdi

jaunieši 
vecumā 
no 15 
līdz 17 
gadiem

jaunieši 
vecumā 
no 18 
līdz 24 
gadiem

ilgstošie 
bez-
darb-
nieki

personas 
pēc 
ieslodzī-
juma

personas 
pēc bērna 
kopšanas 
atvaļinā-
juma

pirms-
pensijas 
vecuma 
sievietes

pirms-
pensijas 
vecuma 
vīrieši

Pāvilosta 23 13  2 1   2 1

Sakas pagasts 17 7 2  7  2 2

Vērgales pagasts 59 34 3  2 9  2 9 6

Pāvilostas novads kopā 99 54 5 0 4 17 0 2 13 9

beZdarbNieku skaits PāVilostas NoVadā uZ 31.10.2017.

mednieku biedrībai ar piebildi, 
ka Pāvilostā 2019. gada rudenī 
notiks jau jubilejas – 5. medību 
balle!

Pāvilostas mednieku biedrība 
“Saka” teic lielu paldies Pāvilos-
tas novada pašvaldībai par finan-
siālo atbalstu, Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama vadītājai Silvai 
Vārsbergai par viesmīlīgajām tel-
pām un jautrajām atrakcijām, fo-

togrāfiju autoram Ivaram Freima-
nim par pasākuma kuplināšanu 
ar fotoizstādi, kā arī Pāvilostas 
vidusskolas virtuves meitenēm – 
Daigai, Ilzei un Rudītei – par gar-
do dienas zupu, skaisti klātajiem 
galdiem un gardajām uzkodām.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste
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Nu jau vairāku gadu garumā 
Pāvilostas novadpētniecības mu-
zejs par godu Latvijas dzimšanas 
dienai uz svētku brokastīm pie 
sevis aicina Pāvilostas vidusskolas 
4. klases bērnus un audzinātāju. 
Arī šogad 17. novembrī muzeja tel-
pās notika šāda tikšanās.

Šodien jūtos īpaši. Lepnums 

un cieņa par savu valsti, valodu, 
ļaudīm. Lai veicinātu piederību savai 
zemei, nevajag daudz! Viesmīlība 
Pāvilostas novadpētniecības muze-
jā, svētku brokastis, izzinošas saru-
nas un viktorīnas, radošas darbnī-
cas, dzeja, ziedi, sveces un skolēni.

Skolotāja Inta Priedoliņa

Atgriezeniskā saite pēc pasākuma 
“Latvijas dzimšanas dienas brokastis” muzejā

Foto no muzeja arhīva

Ik gadu novembra izskaņā 
Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā notiek jauniešu deju ko-
lektīvu sadancošanās koncerts 
“Deju spēles vējā”. Pirmo reizi 
Pāvilostā to rīkoja 2008. gadā, 
šogad atzīmējot jau devīto sa-
dancošanās reizi, bet nākama-
jā gadā šis pasākums svinēs 
apaļu desmito jubileju.

24. novembrī Pāvilostas pil-
sētas kultūras namā no malu 
malām sabrauca jauniešu deju 
kolektīvi: Nīcas kultūras nama 
jauniešu deju kolektīvs “Rietum-
vējš”, vadītāja Agija Kaunese; 
Grobiņas pilsētas jauniešu deju 
kolektīvs “Spararats”, vadītāja 
Inga Papirte; Jelgavas Tehnikuma 

jauniešu deju kolektīvs, vadītāja 
Sanita Laganovska; Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama 7.–9. kla-
šu deju kolektīvs, vadītāji Daiga 
Cābele un Einārs Vārsbergs; Pro-
fesionālās izglītības kompeten-
ces centra “Liepājas Valsts teh-
nikums” jauniešu deju kolektīvs 
“Odziņa”, vadītāja Inta āboliņa; 
Draudzīgā aicinājuma Liepājas 
pilsētas 5. vidusskolas jauniešu 
deju kolektīvs “Jumītis”, vadītā-
ja Ilze Daņilovska, un Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību 
jauniešu deju kolektīvs “Austra”, 
vadītāja Zane Kalniņa.

Skaistais koncerts iesākās 
ar deju “Dipu, dapu lācis nāk”, 
kurā savu solo deju izpildīja div-

gadīgā pāvilostniece Ance Vēr-
niece. Pasākumu vadīja Terēze 
Cābele, Evita Jakovļeva un And-
ra Lanka.

Kopumā vairāk nekā 100 de-
jotāju koncertā izdejoja 20 dejas, 
skatītājiem atrādot gan iepriek-
šējo sezonu, gan jaunās sezonas 
repertuāra dejas.

Koncerta izskaņā tika sveik-
ti kolektīvu vadītāji, un visi jau 
kuplākā pulkā tika aicināti arī 
nākamajā gadā pulcēties Pāvilos-
tā, lai kopīgi ar dejām un dzies-
mām svinētu deju koncerta des-
mito jubileju.

Marita Kurčanova,
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Jauniešu tautisko deju kolektīvu 
sadancošanās koncerts

Foto: S. Vārsberga

Ir aizvadīts Veļu laiks, kas 
pēc savas būtības ir gaišs laiks. 
Sirdsmierīgs. Dabā iestājas rā-
mums. Migla veļas kamolos, 
ciemos nāk dievaiņi – mudina 
mūs apstāties, ieklausīties, 
pārdomāt un sajust.

Katrai tautai, kas vēlas būt 
stipra, jāgodā un jāpiemin savi 
senči. Viņi ir tie, kuri dod jēgu 
mūsu šodienas dzīvei, darbiem 
un vērtībām. Tie ir viņi, kuri ne 
tikai deguši baznīcu inkvizīciju 
sārtos, bet arī atdevuši dzīvī-
bas svešos karos, strādājuši no 
tumsas līdz tumsai, nenogur-
dami gādājuši par savu saimi, 
lai saglabātu mums mūsu zemi, 
tautu, zināšanas un spēku. Caur 
veļiem, iļģiem vai dievaiņiem 
(katrā apdzīvotā vietā tos sauc 
savādāk) mēs sajūtam sevī visas 
mūsu tautas domu dziļumu, intu-
itīvo nojausmu, dzīvotspēju. Mēs 
mācāmies latvju zīmes, mācā-
mies dainas, tradīcijas, rituālus, 
vārdus, bet, neapzinoties līdz ga-
lam savu atbildību par vietu, kur 
varam dzīvot un būt, mēs tomēr 

ar to paliekam saistīti tikai daļēji.
Tieši tāpēc 5. novembra pie-

vakarē Ziemupē pirmo reizi ko-
pīgi svētījām Veļu vakaru. Bija 
satraukums, vai mācēsim visu 
izdarīt, kā nākas. Sveču gais-
mās klājām galdu un aicinājām 
Veļus cienāties, pateicāmies par 
to, ko viņi mums devuši un kur 
palīdzējuši pagājušajā gadā. Un 
tad atnāca sajūta – siltums ap 
pleciem – kā omas austā sega, kā 
vectēva plaukstas, kā drauga at-
balsta vārds, kā mammas glāsts. 
Pēc tam uz īpaša, Oskara veidota, 
plostiņa sagatavojām veltes, ko 
ar dziesmām palaidām ūdenī, lai 
Veļiem tiek viņu pašu tiesa un 
vieta. Vakarēšanu turpinājām ar 
dziesmām, sarunām un cienastu, 
kur goda vietā bija Daigas vārītā 
putra. Un tad atsveicinājāmies no 
Veļiem – Tu paliki taipusē, mums 
palikti šaipusē. Jā, šaipusē – dzī-
vot un strādāt pilnvērtīgi, cienot 
savu zemi, tautu un senčus.

Daina un Daiga,
Biedrība “Ziemupīte”

ir aizvadīts Veļu laiks

Juristes novada iedzīvotājiem bezmaksas 
juridiskās konsultācijas sniegs 2017. gada 20. decembrī:

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

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
63498261 (Pāvilostā) un 63490836 (Vērgalē).
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Nomināciju “GADA NOVAD-
NIEKS 2017” šogad ieguva Ziemu-
pes tautas nama, Ziemupes bib-
liotēkas un Ziemupes TIC vadītāja 
Daina VĪTOLA par iesaistīšanos 
Latvijas valsts simtgades pasāku-
mu organizēšanā Pāvilostas no-
vada Ziemupē, par ziemupnieku 
kultūras dzīves dažādošanu un 
tradīciju uzturēšanu, par dažādu 
projektu īstenošanu Ziemupē. Pēc 
apbalvojuma saņemšanas lūdzu 
Dainai pastāstīt par savu darbu, 
ikdienu, dzīvi Ziemupē un saikni 
ar Ziemupi un ziemupniekiem. Par 
tuvojošos Latvijas simtgadi, par 
nākotnes plāniem, iecerēm un vē-
lējumiem.

 “Prātīga, reizēm tomēr neprā-
tīga, romantiska, sakarīga, dažbrīd 
vējaina būtne. Reizēm mani pašu 
mulsina tā vēja sajūta matos... “Tev 
piestāv!” man saka: “Un jo vairāk, 
jo labāk!” Bet citādi, kā visas – 
mamma trim meitām un dēlam, 
bet omīte vienpadsmit mazbēr-
niem. Vēl sieva Nikolajam, kurš 
ir gan mans šoferis, gan dažādu 
darbiņu veicējs manā darba vietā. 
Un pavisam noteikti māsa, jo māsa 
Iveta ir cilvēks, ar kuru kopā esmu 
visilgāk. 

Un tiešām – esam kopā,” tā Dai-
na īsumā raksturo sevi un pastāsta 
par savām gaitām Ziemupē un ne 
tikai.

“No saviem 58 gadiem 54 dzī-
voju Ziemupē. Pārcēlāmies uz 
Ziemupi no Pērkones pagasta, kad 
manu tēvu nozīmēja par kolhoza 
“Kaija” galveno grāmatvedi. Un 
Ziemupe man nozīmē daudz, lai 
neteiktu, ka visu.

Darbs kultūras jomā aizsākās 
1982. gadā. Tā gada decembrī noti-
ka arī pirmais vakars “Pie ģimenes 
pavarda”. Šopavasar tam apritēja 
35. gads. Pēc tam tautas nama va-
dītājas vai bibliotēkas vadītājas pie-
nākumus esmu pildījusi vairākkārt 

un dažādus periodus. Kolhoza lai-
kos darbs bija daudz vieglāks tajā 
ziņā, ka visus pasākumus apmak-
sāja kolhozs. Bija kārtīgi jāapdomā, 
ko un kāpēc vēlamies, un tad jāiet 
pie kolhoza priekšsēdētāja. Reizēm 
Pēteris Matvējevs teica: “Meit, ap-
domā labi!” Pateicīga esmu Jānim 
Cielavam, mūsu sadarbība aizsā-
kās vēl tad, kad viņš bija kolhoza 
2. iecirkņa (bijušā kolhoza “Kaija”) 
vadītājs. Atceros, ka mums uzticēja 
vadīt komjauniešu vakaru, bet es 
nebiju spējīga pateikt neko vairāk, 
kā vārdu “labvakar”. Toreiz Jānis 
izglāba pasākumu. Savu atbal-
stu nekad neliedza arī kā kolhoza 
priekšsēdētājs. Ne velti kādā kolho-
za jubilejā mums koncertu sniedza 
leģendārais Edgars Liepiņš, bet 
jebkurā lielākā pasākumā ciemojās 
Liepājas teātra aktieri. Un vēl tagad 
mūsu tautas nams izskatās tieši 
tā, kā to izremontēja tajā laikā – ar 
parketu no vietējiem ošiem.

Visgarākais un tagadējais dar-
ba posms aizsākās un joprojām 
turpinās no 1998. gada. Togad 
Vērgales pagasta padomes priekš-
sēdētājs Haralds Beķeris bija pie-
ņēmis lēmumu slēgt Ziemupes 
bibliotēku, es biju tās vadītāja. Zie-
mupes ļaudīm tāds lēmums nebija 
pa prātam. Ziemupnieks Visvaldis 
Putra uzrakstīja vēstuli “Kurzemes 
Vārdam”, tad pieslēdzās Liepājas 
rajona Kultūras nodaļa, un no bib-
liotēkas likvidācijas plāna nekas 
nesanāca. Toreiz H. Beķeris sasau-
ca Ziemupes iedzīvotāju sapulci un 
paziņoja, ka paturēt abas kultūras 
iestādes mēs varot vien tad, ja tās 
pārņem viens vadītājs. Varianti 
tika piedāvāti vairāki, notika aiz-
klāta balsošana, un ziemupnieki 
mani izvēlējās par Ziemupes tautas 
nama un Ziemupes bibliotēkas va-
dītāju. Un tikai tad mamma pastās-
tīja, ka, gaidot manu piedzimšanu, 
arī viņa Pērkones pagastā strādā-

MĒS AR VIņĀM LEPOJAMIES

jusi abos darbos vienlaikus. Tā kā 
esmu gan vēlēta savā amatā, gan 
mantojusi no mammas.

Lepojos ar augusta Ziemupnie-
ku saietu, nākošā gada 11. augustā 
tas notiks jau 15. reizi. Nemaz tik 
viegli nebija mācītāju pierunāt 
Kapu svētkus Ziemupē pārcelt no 
svētdienas uz sestdienu. Uzaicinā-
ju mācītāju uz tikšanos pilsētā un 
runājām, runājām. Beigās teicu tā: 
“Mācītāj, Jums ar savu Dieva mīles-
tību un man ar Ziemupes mīlestī-
bu tas vienkārši ir jādabū gatavs!” 
Un izdevās! Togad atjaunojām arī 
Ziemupes kapu vārtus ar visu uz-
rakstu. Vienīgais, kurš atcerējās 
tā tekstu, bija Andis Blūms, tolaik 
24 gadīgs puisis. Tā kā nav tiesa, ka 
vēsturiskus faktus var uzzināt tikai 
no vecākiem ļaudīm. Es lepojos ar 

5. novembrī Vērgales kultū-
ras namā Liepājas Tautas māks-
las un kultūras centra Metalurgu 
Tautas teātris ar režisori Leldi 
Kaupuži aicināja uz dramaturga 

Ērika Vilsona izrādi bez vārdiem 
“Karuselis”. Izrādē apvienotas 
divas īslugas – “Dzimšanas die-
na” un “Slimnīca”, kas stāsta par 
svarīgākajiem pieturas punktiem 

cilvēka dzīvē. Mīlestība, greiz-
sirdība, nodevība, nāve un pie-
dzimšana var iztikt bez liekiem 
vārdiem…

Vita Braže

“Karuselis” Vērgales kultūras namā
Foto: V. Braže

“gada NoVadNieks 2017” – Ziemupes 
tautas nama, Ziemupes bibliotēkas un 
Ziemupes tic vadītāja daiNa Vītola

saka: “Sajūtas ir tādas, kā jūras 
malā ieraugot lielu dzintara gaba-
lu. Ar acīm redzi, ka IR, bet prāts 
atsakās pieņemt. Un tad, kad apra-
du ar šo domu, tad izjutu bezgalīgu 
pateicību un mīlestību pret ļaudīm, 
kuri mani izvirzīja šai nominācijai.

Reizēm cilvēki pārmet, ka man 
prātā vienīgi Ziemupe (tā gluži vis 
nav), bet ir tā, ka Pāvilostas pašval-
dībā strādā ap 200 algotu darbinie-
ku, un tikai mums trijām maksā 
algu par darbu Ziemupē. Tātad 
pārējam novadam paliek pāri 197. 
Kurš cits tad lai vēl domātu par Zie-
mupi?!”

Par tuvojošos Latvijas simtgadi 
Daina saka: “Te es gandrīz vai varē-
tu purpināt kā Raimonds Pauls, ka 
daudziem tā ir tikai iespēja nopel-
nīt. Bet tajā pašā laikā es priecājos 
par iespēju paskatīties sev apkārt 
un izvērtēt padarīto un vēl darāmo. 
Es ļoti priecājos par mums doto 
iespēju iestādīt simtgades ozoliņu 
tieši Ziemupē, es priecājos par pro-
jekta “1836” ceļa stabiņu Ziemu-
pes jūrmalā, par to, ka pēc Dainas 
un Daigas ierosinājuma līdzekļus 
cilvēki tam saziedoja paši (Latvijā 
vienīgie). Un es priecājos, ka to da-
rināja Gaits Burvis un mana meita 
Velga. Un tieši Latvijas simtgades 
rosināti, mēs Ziemupē uzstādījām 
karoga mastu un uzvilkām karogu.

Es vēlos, lai Ziemupe nezaudē 
nekā no sava šā brīža šarma, bet 
gluži otrādi, lai kļūst vēl intere-
santāka. Tieši tāpēc priecājos par 
manis izsapņotās pienotavas ēkas 
atjaunošanu. Kārtējais apliecinā-
jums tam, ka sapņot vajag! Būs 
mums sava Jūras māja ar senlietu 
krātuvi. Pašvaldības iesniegto pro-
jektu atbalstīja Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds. Process ir 
sācies. Vakar bija pirmā tikšanās 
ar domes priekšsēdētāju un arhi-
tektu. Pēc ēkas izpētes ir skaidrs, 
ka viss kā vienmēr būs sarežģītāk 
un ne gluži tā, kā bija iecerēts. Bet 
būs! Joprojām vēlos asfalta segumu 
no Vērgales līdz Ziemupei. It kā jau 
utopija, bet sapņot nav aizliegts! Ja 
nebūs laba ceļa, mūsu bērni, maz-
bērni par savu dzīvesvietu Ziemupi 
nez vai izvēlēsies. Es ceru, ka saim-
niekus atradīs arī bijušā Ziemupes 
muižas ēka. Ziemupe ir ieguvēja 
tam, ka mūs pievienoja Pāvilostas 
novadam, jo daudz labu lietu ar 
mums ir notikušas tieši pēc ap-
vienošanās – Akmeņraga ceļš, ap-
gaismojums, tautas nama jumta un 
apkures remonts, bruģītis, mūsu 
gaišais skumju akmens.

Ko nevēlētos redzēt? Es nevēlē-
tos redzēt tumšus logus Ziemupē.

Lai Ziemupe un Pāvilostas 
novads būtu labas mājas mums, 
mūsu bērniem un mazbērniem! 
Un, lai ikviens, kurš dzīvo Ziemupē 
un mūsu novadā, padomātu – kas 
ir tas, ko tieši es varu darīt, lai tā 
būtu! Un nebaidīties sapņot! Sapņi 
reizēm piepildās!

Paldies par ziediem, jaukajiem 
vārdiem un labajiem vēlējumiem. 
Tie dod spēkus turpmākajam dar-
bam.

Pateicībā un mīlestībā – 
Daina Vītola Ziemupē”

Ziemupes fotogrāfijām, senajām 
un tagad bildētajām, ar savāktajām 
senlietām, lepojos ar pirmo Ziemu-
pes tūrisma bukletu. 2003. gadā 
maniem darba pienākumiem pie-
vienojās arī mūsu puses tūrisma 
lietas.

Un neko es neesmu paveikusi 
viena. Man vienmēr bijuši sabied-
rotie. Es nespētu neko, ja ar mani 
nebūtu mana ģimene, ziemupnie-
ki, nebūtu palīgi, kuri nekad ne-
atsaka, bet reizēm paši piesakās. 
Esmu pateicīga savām darbinie-
cēm Skaidrītei un Birutai, pateicīga 
brāļiem Brēdiķiem un viņu koman-
dām, Dainai un Andrim Balandēm, 
Andrim Gulbim. Es priecājos par 
visiem, kuri piedalās Ziemupes 
talkās. Un lepojos ar to, ka Ziemu-
pes jūrmalas stāvlaukumā notiek 
pasakaini pasākumi, ka Daina un 
Daiga, un Marita ar saviem folklo-
ras draugiem ir ar mums, un mēs 
esam ar viņiem tad, kad sajūtam 
tādu vajadzību. Jo citādi mums ne-
būtu tādu Saulgriežu, nebūtu “ma-
DARAS” un citu pasākumu. Šī gada 
Veļu vakara noskaņa vēl tagad ir 
manī.

Man prieks par mazajiem pro-
jektiem – ūdeni kapos, tiltiņiem, 
sirsniņmājiņu pie tautas nama. Vēl 
jāiestāda vismaz 7 rododendri pie 
Ziemupes gaišā skumju akmens. 
Ar fotografēšanu man ir īpašas 
attiecības. Tāpēc priecājos par fo-
toprojektu “Mana Karaliste ir TE”. 
Un atkal jāsaka, viena es tik labi to 
nebūtu paveikusi.

Sevi citur iedomāties nespēju. 
Man patīk ceļot, bet vienmēr gribas 
atgriezties mājās. Man patīk tas, ka 
gadu gaitā esmu uzsūkusi sevī tik 
daudz informācijas par Ziemupi, 
ka varu to stāstīt mūsu ciemiņiem, 
tūristiem.”

Par sajūtām, kas radušās, sa-
ņemot augsto apbalvojumu, Daina 

Foto: M. Kurčanova
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16. novembrī Pāvilostas pil-
sētas kultūras namā Latvijas 
valsts svētku svinīgajā pasākumā 
nominācijā “Labais darbs nova-
dam 2017” sveicām Pāvilostas 
bibliotēkas vadītāju MAIRITU 
VĪTOLU par Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas nominācijas “Gaismas 
nesējs 2016 Kurzemē” saņemšanu, 
par dažādu projektu realizāciju, 
par daudzpusīgu tematisko pasā-
kumu organizēšanu pieaugušajiem 
un bērniem.

Mairitu sveikt un labus vārdus 
teikt bija ieradušies daudzi Pāvi-
lostas, Sakas pagasta un Vērgales 
puses ļaudis, jo Mairita vienmēr 
pratusi atrast pieeju ikvienam cil-
vēkam, ar atvērtu sirdi un degsmi 
iedziļinājusies gan ikviena biblio-
tēkas apmeklētāja vajadzībās, gan 
ar aizrautību organizējusi dažādus 
bibliotēkas pasākumus. Mairitai 
Vītolai piemīt talants iesaistīt bib-
liotēkas aktivitātēs un pasākumos 
dažādu paaudžu lasītājus, īpašu vē-
rību pievēršot bērniem un jaunie-
šiem. Bērni ir Mairitas sirdslieta.

Arī Mairitas darba kolēģi gan 
novada, gan citās Latvijas bibliotē-
kās labprāt uzklausa viņas viedokli 
un atzīst, ka ir patīkami sadarbo-
ties ar tik pozitīvu un gaišu cilvēku.

Pāvilostas novads var lepoties 
ar Pāvilostas bibliotēkas vadītā-
ju Mairitu Vītolu, kura ir radoša, 
mērķ tiecīga, aktīva. Viņa īpaši iz-
ceļas ar savu attieksmi pret savu 
darbu, atsaucību pret lasītājiem. 
Mairita ir sava darba patriote un 
darbā ieguldītās stundas neskaita.

Mairitas dzimtā puse ir Saldus. 
Tur pavadīti gan bērnības, gan jau-
nības gadi. Saldū Mairita uzsākusi 
arī savas pirmās darba gaitas Sal-
dus sadzīves pakalpojumu kombi-
nātā par šuvēju.

 Kā pastāsta Mairita, viņas cie-
šā saikne ar Pāvilostu aizsākās as-
toņdesmit astotā gada nogalē, kad 
Sakas tautas namā kādā skaistā 
ballē ieskatījusies staltajā Pāvilos-
tas puisī Dainī, ar kuru vēlāk nolē-
muši veidot kopīgu ģimeni. Mairita 
ne reizi vien atzinusi, ka ģimene vi-
ņai ir gan spēka avots, gan atbalsts, 
gan mierinājums un laime vien-
laikus. Vīrs Dainis allaž bijis liels 
palīgs Mairitai, kad bibliotēkā vaja-
dzējis vīrieša rokas, kas pieskrūvē, 
nokrāso vai pārbīda. Bieži Dainis 
iejuties arī šofera lomā, un Mairita 
nespēj atcerēties nevienu reizi, kad 
vīrs būtu atteicis viņai palīdzēt kā-
dos darbiņos. Ik reizi liels atbalsts 
un palīgi Mairitai ir arī viņas bēr-
ni – dēls Kārlis un meita Monta, 
kuri nu jau savas dzīves ceļus vada 
Liepājā. Bet Mairitas šī brīža vislie-
lākās mīlestības un dzīvesprieks 
ir abas mazmeitiņas – Estere un 
Luīze, kas bieži atbrauc ciemos uz 
Pāvilostu.

 Divus gadus nostrādājot Aiz-
putes bērnudārzā “Pasaciņa” kā 
audzinātāja piecgadīgo bērnu gru-
piņā, gūta neatņemama pieredze 
darbā ar maziem bērniem, kas šo-

Gadu no gada Pāvilostas novada pašvaldība, tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai, apbalvo tos novada iedzīvotājus, ar kuru darbiem varam lepoties!

tēmām. Tik vajag lasīt un meklēt. 
Mairita atceras stāstu, kā Džefa 
Kinnija grāmatu sērija “Grega die-
nasgrāmata” aizrāvusi daudzus 
puikas, kas ikdienā pret grāmatu 
lasīšanu izturējušies ļoti noraidoši. 
Tagad šīs grāmatas dēļ bibliotēkā 
veidojas pat rindas. Agrāk vai vē-
lāk grāmata atrod savu cilvēku, un 
cilvēks atrod savu stāstu!

2017. gads nozīmīgs ir arī Pāvi-
lostas bibliotēkai, kura oktobrī at-
zīmēja 70. jubileju, pulcinot pilnu 
zāli svinību viesu. Šajā reizē Mai-
rita, pārskatot daudzās fotogrāfijas, 
secinājusi, ka bibliotēka ir tā vieta, 
kur, cauri gadiem ejot, ir iepazīti 
daudz labu, jauku, atsaucīgu cilvē-
ku un, protams, nomainījušās vai-
rākas paaudzes.

Bibliotēkā tiek realizēti daudz 
un dažādi projekti, lai izglītotu un 
motivētu bērnus lasīt grāmatas un 
apmeklēt bibliotēku. Visu šo pro-
jektu ideju autore, ģenerators un 
īstenotājs ir Mairita Vītola.

Mairitai ikdiena un gads no 
gada paiet daudz jo daudz darbojo-
ties, īstenojot pasākumus un citas 
aktivitātes. Dažbrīd Mairitai pat 
bail, kā visu paspēt un izdarīt. Bet 
ne reizi vien viņa ir pierādījusi, ka 
patiesi un no sirds veidotām lietām 
un rīkotiem pasākumiem vienkārši 
ir lemts īstenoties. Par to parūpējas 
kāds no augšas. ātrāk vai vēlāk, 
bet viss saliekas pa vietām!

Šis gads Mairitai bijis ļoti īpašs. 
Gan ar priecīgiem notikumiem, 
kuri saistīti ar bibliotēkas darbu, 

brīd Mairitai lieti noder bibliotēkā, 
rīkojot pasākumus bērniem. Mairi-
tai nesagādā problēmas ietērpties 
interesantos tērpos un iejusties 
dažādos tēlos, lai bērniem radītu 
prieku un iesaistītu tos vairāk lasīt 
un attīstīt savas radošās spējas.

Vēlākos gados Mairita strādā-
jusi Pāvilostas pasta nodaļā par 
pastnieci. Lai gan darbs nebijis no 
vieglajiem, Mairita to atceras ar 
smaidu sejā. Šajā savas dzīves pe-
riodā viņa iepazinusi ļoti daudzus 
pāvilostniekus, uzklausījusi dau-
dzus interesantus dzīvesstāstus, jo, 
nesot kārtējo pensiju un presi pas-
ta klientiem uz mājām, vajadzējis 
katram veltīt vismaz 20 minūtes. 
Reizēm tā pagājusi diena, ka ne at-
tapties, kur laiks palicis.

Mairitas lielākais darba mūžs 
pagājis, strādājot bibliotēkā. Pērnā 
gada pavasarī Mairita atzīmēja nu 
jau divdesmito darba gadu Pāvilos-
tas bibliotēkā. Vairākkārt Mairita 
teikusi, ka šis darbiņš viņai nācis 
mantojumā no vīramātes Veltas 
Vītolas, kura tad arī ievadījusi 
Mairitu bibliotēkas darbā un visās 
norisēs. Tā, gadiem ejot, Mairita 
no bibliotēkas darbinieka izaugusi 
līdz bibliotēkas vadītājai, ko apzinī-
gi pilda nu jau 21. gadu.

Mairita pastāsta, ka, tik ilgi 
strādājot vienā iestādē, gribot vai 
negribot saaug ar to vienā veselu-
mā. Līdz sirds dziļumiem pārdzīvo-
tas dažādas likstas vai neizdošanās 
un arī laimes pilnie brīži, kas, par 
laimi, ir bijuši vairāk nekā negatī-
vās lietas. Tā Mairita priecājas par 
jaunajām, gaišajām un plašajām 
bibliotēkas telpām, kuras biblio-
tēka apdzīvo jau no 2005. gada 
janvāra. Tāpat bibliotēkas vadītāju 
priecē gan jaunie grāmatu plaukti, 
daudzie datori, skaistā bibliotēkas 
bērnu istaba, par kuru citu nova-
du bibliotekāri Mairitai izteikuši 
ne vienu vien komplimentu, kā arī 
prieks ir par apgleznotajām trepj-
telpas sienām.

Kā bibliotēkas vadītāja Mairita 
Vītola ir apbrīnojams cilvēks, kurš 
pārliecinoši, aktīvi un sekmīgi vei-
cina jaunās paaudzes iesaistīšanu 
bibliotēku pakalpojumu izmanto-
šanā, jau trešo gadu piedaloties 
Vislatvijas programmā “Grāmatu 
starts” un organizējot lasīšanas 
veicināšanu bērnudārza vecuma 
bērniem Pāvilostas bibliotēkā. Tā-
dējādi pašos mazākajos bērnos tiek 
veicināta interese par lasīšanu, grā-
matām un bibliotēku, kā arī kopīga 
lasīšana satuvina bērnus un vecā-
kus. Šīs programmas ietvaros Mai-
rita kā “Grāmatu starta” galvenais 
varonis Pūčulēns viesojās pie Pā-
vilostas PII “Dzintariņš” bērniem, 
lai lasītu grāmatas, ietu rotaļās un 
uzrunātu mazos pāvilostniekus kā 
gudrā pūce, kas lasa grāmatas.

Mairitai pašai ļoti patīk lasīt 
grāmatas, tāpēc viņa aizrautīgi ai-
cina to darīt ikvienu. Mairita svēti 
tic, ka katrs var atrast sev piemē-
rotu grāmatu par sev tīkamām 

No 13. līdz 17. novembrim 
Vērgales bibliotēkā norisinājās 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedē-
ļa, kuras laikā notika Rītaus-
mas lasījumi. šī gada tēma bija 
“Salas”.

Pasākumā piedalījās 2., 4. un 
5. klases skolēni. Kopā ar bēr-
niem tika apskatītas, kādas iz-
skatās salas uz globusa. Pēc tam 
bērni centās uzzīmēt katrs savu 
salu, un izveidojām zīmējumu iz-

stādi. Lai nokļūtu uz salas, bērni 
no papīra locīja un līmēja laivas 
un raķetes, pēc tam mēģināja ra-
ķetes šaut.

Bibliotēkas vad. 
Benita Baltrune

Vērgales bibliotēkā iepazīst Ziemeļvalstu salas
Foto: Benita Baltrune

“labais darbs NoVadam 2017” 
saņēmēja Pāvilostas bibliotēkas vadītāja 
mairita Vītola

gan personīgajā dzīvē. Mairita le-
pojas, ka Pāvilostas pilsētā svinī-
gi tika atklāts un uzņemts viens 
no septiņiem Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas kraukļiem, kurš savu 
mājvietu radis Dzintaru ielā 73, 
Pāvilostā pie bibliotēkas ēkas, un 
kurš ir vienīgais no Nacionālās 
bibliotēkas kraukļiem Kurzemes 
pusē. Prieks ir par daudzajām te-
matiskajām izstādēm bibliotēkā 
un novadnieku kolekcijām, kuras 
novada ļaudis nav pakautrēju-
šies parādīt arī citiem. Bet īpašs 
pagodinājums bijis aprīlī saņemt 
Latvijas Bibliotekāru biedrības un 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrības apbalvojumu 
“Pagasta bibliotekārs – Gaismas 
nesējs” Kurzemes reģionā. Līdz pat 
balvas saņemšanas brīdim Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā Rīgā Mairita 
nav spējusi tam noticēt, ka apbal-
vošanai no visas Latvijas izraudzīti 
četri bibliotekāri un viena no tām 
ir viņa. Apbalvojuma saņemšanas 
brīdī teikts, ka izvirzītie četri no-
minanti ir izcili, mērķtiecīgi, ra-
doši un aktīvi mazo gaismas piļu 
darbinieki, kas izceļas ar īpašu at-
tieksmi pret savu darbu, atsaucību 
pret lasītājiem un rūpēm par vietu, 
kur viņi dzīvo un strādā. Nevar ne-
piekrist, jo tieši tāda ir Pāvilostas 
bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola.

Jau gada izskaņā Mairitas dar-
bu novērtējusi arī Pāvilostas nova-
da dome, izvirzot Mairitu Vītolu 
2017. gada pašvaldības apbalvoju-
ma “Labais darbs novadam 2017” 
saņemšanai.

Sarunas noslēgumā Mairita 
vēlas visiem labajiem cilvēkiem 
pateikties par ziediem, vēlējumiem 
un labajiem vārdiem, sveicot viņu 
ar titula saņemšanu valsts svētkos 
un vēl ilgi pēc pasākuma. Un nevar 
nepiekrist teicienam: “Labais vairo 
labo!”

Ar Dainu Vītolu un 
Mairitu Vītolu sarunājās

korespondente Vita Braže un 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Marita Kurčanova

Foto: M. Kurčanova
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Novembris ir ļoti svarīgs un 
patriotisks mēnesis Latvijai – 
11. novembrī tiek svinēta Lāč
plēša diena, kas atgādina par 
1919. gada 11. novembri, kad 
tika izcīnīta izšķirošā uzvara 
pār Bermonta karaspēku. Savu-
kārt 18. novembrī ir Latvijas Re-
publikas proklamēšanas diena, 
šogad jau deviņdesmit devītā.

Jau vairāku gadu garumā Pā-
vilostas novadā izveidojusies tra-
dīcija valsts svētku priekšvakarā 
godināt novada cilvēkus, kuru 
profesionalitāte, godprātība, ra-
došums un aktivitāte ir balsts un 
nenovērtējams devums novada 
izaugsmei un labklājībai. Šogad, 
sagaidot Latvijas valsts proklamē-
šanas 99. gadadienu, 16. novem-
brī Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā un 17. novembrī Vērgales 
kultūras namā Pāvilostas novada 
apbalvojumi tika pasniegti 17 no-
vada iedzīvotājiem.

Gan Pāvilostā, gan Vērgalē 
valsts svētku pasākumā svinī-
gajā uzrunā visus klātesošos 
sveica Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: 
“1918. gada 18. novembrī latviešu 
nācija īstenoja savas pašnoteikša-
nās tiesības un nodibināja Latvi-
jas valsti. Jau turpat gadsimtu Lat-
vijas tautai ir sava valsts, kuras 
mērķis ir nodrošināt latviešu nā-
cijas, valodas un kultūras pastā-
vēšanu. Patriotisms un lepnums 
par savu valsti, cieņa un godprā-
tība pret saviem līdzcilvēkiem ir 
pamatprincipi, kurus jākopj un 
jāieaudzina jau bērnībā. Tikai tā 
iespējams izveidot saliedētu sa-
biedrību, ar vienotu izpratni par 
valsts vēsturi un ticību kā valsts, 
tā arī novada izaugsmei nākotnē. 
Tuvojas Latvijas valsts simtgade. 
Tas ir kā atskaites punkts par pa-
veikto, par to, kādi esam un kādu 
valsti mēs veidosim nākamajiem 
100 gadiem. Šis ir ne tikai svēt-

Svinīgi atzīmē Latvijas valsts 
99. proklamēšanas gadadienu!

ku, bet arī pārdomu laiks – kurp 
tālāk? Bet šajā svētku reizē man 
negribētos atskaitīties par pada-
rīto novadā, īstenotajiem darbiem 
un nākotnes plāniem. Es vēlētos 
likt uzsvarus uz citām vērtībām. 
Uz vērtībām, ko ikdienas dunā un 
stresa pilnajā vidē aizmirstam. Un 
šī vērtība ir cilvēks – līdzcilvēks. 
Aicinu pārdomāt savu attieksmi 
pret līdzcilvēkiem un pašiem pret 
sevi.” Domes priekšsēdētājs reizē 
arī vēlēja novada ļaudīm mieru, 
saticību un plauksmi.

16. novembra vakarpusē Pā-
vilostas pilsētas kultūras namā 
notika ikgadējais Latvijas valsts 
svētku svinīgais pasākums, kas 
iesākās ar Latvijas himnas atska-
ņošanu un ko skaisti ievadīja skol-
nieki Krista Karlsone un Kristers 
Kļaviņš, citējot dzejas rindas par 
Latviju. Pasākuma muzikālajās 
pauzēs savu instrumentu spēlēt-
prasmi rādīja arī Pāvilostas Mūzi-
kas skolas vijoļansambļa audzēk-
nes skolotājas Daces Bērznieces 
vadībā, klavierspēles duets skolo-
tājas Ingas Šnores vadībā un akor-
deonista solo skolotājas Antras 
Ķikutes vadībā. Par jauku fona 
mūziku parūpējās Ģirts Vagotiņš-
Vagulis. Bet svinīgo noskaņu kul-
tūras namā bija radījušas kultūras 
nama vadītāja Silva Vārsberga ar 
skaistām dekorācijām un kultū-
ras nama pulciņu vadītāja Marita 
Horna ar valsts svētku pasāku-
mam atbilstošu režiju.

Šogad augstākajam novada 
apbalvojumam “Goda novad-
nieks” netika izvirzīts neviens no 
novada iedzīvotājiem. Savukārt ar 
nominācijas “Labais darbs nova-
dam 2017” saņemšanu Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā sveicām 
Pāvilostas bibliotēkas vadītāju 
MAIRITU VĪTOLU par Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas nomināci-
jas “Gaismas nesējs 2016 Kurze-
mē” saņemšanu, par dažādu pro-

jektu realizāciju, par daudzpusīgu 
tematisko pasākumu organizē-
šanu pieaugušajiem un bērniem. 
Pateicības rakstus svinīgajā pa-
sākumā Pāvilostā saņēma:

Silvija Irēna Mauriņa par Pā-
vilostas vizuālā tēla iemūžināša-
nu skaistās fotogrāfijās un dāvāto 
iespēju tās izmantot pilsētas tēla 
spodrināšanā.

Tatjana Vešņakova par at-
balstu un iesaistīšanos Pāvilostas 
novada pašvaldības sadraudzības 
delegāciju uzņemšanā.

Maija Arāja par ilggadēju, 
godprātīgu un aktīvu darbu, vei-
cot amata pienākumus Pāvilostas 
pensionāru apvienībā “Varavīk-
sne”.

Mārīte Arāja par ilggadēju un 
godprātīgu grāmatvedības darbu 
Pāvilostas novada pašvaldībā.

Pēc svinīgās apbalvošanas 
un Pāvilostas novada goda rakstu 
saņemšanas pasākumu turpinā-
ja Pāvilostas novada pašvaldības 
projektu koordinatore Vizma 
Ģēģere, ar ziediem un pateicības 
rakstu sveicot pašvaldības kon-
kursa “Sakoptākā sēta Pāvilostas 
novadā 2017” laureātus. Ik gadu 
valsts svētku svinīgajā pasāku-
mā Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centrs sveic foto kon-
kursa “Pāvilostas novads  2017” 
uzvarētājus. Arī šogad tika godi-
nāti gan fotokonkursa uzvarētāji, 
gan tie konkursa dalībnieki, kuru 
fotogrāfijas tika ievietotas nupat 
iznākušajā novada kalendārā 
2018. gadam.

Klātesošos ar jauku un patrio-
tisku koncertprogrammu “Latviju 
mīlot!” priecēja Liepājas teātra ak-
trise Sigita Jevgļevska un ģitārists 
Māris Kupčs.

Savukārt Vērgales kultūras 
namā Valsts svētku svinības 
kā ierasts notika pirmssvētku 
dienā, 17. novembra vakarpu-
sē. Pasākums iesākās ar Vērgales 

pamatskolas skolēnu ansambļa 
dziedājumu skolotājas Maritas 
Kalējas vadībā, bet kultūras nama 
bērnu dramatiskā pulciņa da-
lībnieki deklamēja dzejoļus par 
mūsu skaisto Latviju. Turpināju-
mā, izskanot Latvijas valsts him-
nai, vārds tika dots Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājam 
Uldim Kristapsonam, kurš ar lep-
numu sveica šī gada nominācijas 
“GADA NOVADNIEKS 2017” ie-
guvēju Ziemupes tautas nama, 
Ziemupes bibliotēkas un Zie-
mupes TIC vadītāju DAINU VĪ-
TOLU par iesaistīšanos Latvijas 
valsts 100. gades pasākumu or-
ganizēšanā Pāvilostas novada Zie-
mupē, par ziemupnieku kultūras 
dzīves dažādošanu un tradīciju 
uzturēšanu, par dažādu projektu 
īstenošanu Ziemupē.

Pāvilostas novada Pateicības 
rakstus svinīgajā pasākumā Vēr-
galē domes priekšsēdētājs un Vēr-
gales pagasta pārvaldes vadītājs 
pasniedza:

Andai Blūmanei par iegul-
dīto darbu Vērgales pamatskolā 
25 gadu garumā.

Aīdai Elviņai par godprātīgu 
darbu 15 gadu garumā Vērgales 
pagasta PII “Kastanītis” un nozī-
mīgu dzīves jubileju.

Dainim Vilemsonam par 
aktīvu Vērgales pagasta Ploces 
ciema sporta un kultūras dzīves 
veicināšanu un popularizēšanu.

Inesei Razmai par ieguldī-
to darbu Vērgales pamatskolā 
25 gadu garumā.

Ingai Čipānei par atsaucību 
un palīdzību Vērgales kultūras 
nama pasākumu noformējumu 
veidošanā.

Jonam Kalējam par aktīvu 
Vērgales pagasta Ploces ciema 
sporta un kultūras dzīves veicinā-
šanu un popularizēšanu.

Kristīnei Jaunbrūnai par 
veiksmīgu un radošu darbu 

kopā ar Vērgales kultūras nama 
VPDK “Vērgalīte” 20 gadu garu-
mā.

Sanitai Dunkerei par godprā-
tīgu darbu 10 gadu garumā Vēr-
gales pagasta PII “Kastanītis” un 
nozīmīgu dzīves jubileju.

Sanitai Poriņai par godprā-
tīgu darbu 15 gadu garumā Vēr-
gales pagasta PII “Kastanītis” un 
nozīmīgu dzīves jubileju.

Sarmītei Vērniecei par iegul-
dīto darbu Vērgales pamatskolā 
25 gadu garumā.

Velgai freimanei par radošu, 
nozīmīgu, daudzveidīgu kultūras 
dzīves organizēšanu Vērgalē un 
aktīvu iedzīvotāju iesaisti pasā-
kumos.

Svinīgajā valsts svētku pasā-
kumā Vērgales kultūras namā 
Pāvilostas novada domes priekš-
sēdētājs sveica arī darba jubilejās. 
Šogad skaistu 20 gadu darba jubi-
leju svinēja Vērgales pamatskolas 
skolotāja VIJA JEGORUšKINA. 
Darba kolēģi saka paldies Vijai 
Jegoruškinai par veiksmīgu sko-
lēnu sagatavošanu vizuālās māks-
las un mājturības olimpiādēm un 
konkursiem, par radošu sava dar-
ba veikšanu un skolēnu ieintere-
sēšanu mācāmajos priekšmetos.

Arī Vērgales kultūras namā 
Pāvilostas novada tūrisma infor-
mācijas centrs sveic foto konkur-
sa “Pāvilostas novads 2017” uzva-
rētājus.

Bet turpinājumā kultūras 
namā ikviens zālē sēdošais izbau-
dīja aktiera Andra Bērziņa kon-
certu “Ar Dzimteni dvēselē”. Pasā-
kums bija sirsnīgs, emocionāls un 
svētku noskaņu raisošs. Vēlāk par 
godu Latvijas dzimšanas dienai 
svētku ballē muzicēja Arvis un 
Aivars no Vērgales. 

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Pāvilostas novada apbalvojuma saņēmēji, konkursa “sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2017” un fotokonkursa “Pāvilostas novads 2017” nominanti Pāvilostā.
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Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļa ir projekts, ko Ziemeļ-
valstīs administrē biedrības 
“Norden” asociācija (Fore-
ningen Norden Forbund), bet 
Latvijā – Ziemeļu Ministru 
padomes birojs sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Bērnu Literatūras centru 
un biedrību “Norden” Latvijā.

Ziemeļvalstīs projekts no-
risināsies jau 21. reizi, Latvi-
jā – 20. reizi. Nedēļas galvenais 
uzdevums ir Ziemeļvalstu lite-
ratūras un kultūras iepazīšana. 
Šogad Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļas tēma ir Ziemeļu salas.

Ziemeļvalstīs un Baltijas 
valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas 
sveces un lasīta kopīgi izvēlēta 
grāmata: jaunākā skolas vecuma 
bērniem – Mauri Kunnas “Bagā-
tību sala”, pusaudžiem – Marijas 
Turtšaninovas “Marēsi. Sarkanā 
klostera hronikas”, bet pieaugu-
šajiem fragmenti no Ullas-Lēnas 
Lundbergas “Ledus”.

Šogad Ziemeļvalstu bibliotē-
ku nedēļa Pāvilostas bibliotēkā 
tika atzīmēta ar plašu program-
mu visas nedēļas garumā. Sa-

darbībā ar Pāvilostas vidusskolu 
dienu no dienas bibliotēkā uz 
Rīta stundu viesojās skolēni no 
1.–4.klasei ar klases audzinā-
tājām. Skolēni tika aicināti uz 
kuģa “Hispanjola”, lai sāktos pie-
dzīvojumiem bagātais, noslēpu-
mainais ceļojums. Bērni iejutās 
pirātu tēlos, lasot fragmentu no 
M. Kunnas grāmatas “Bagātību 
sala”, kā arī paši sev pagatavoja 
pirātu cepures. Pāvilostas no-
vadpētniecības muzeja vadītāja 
Irina Kurčanova sniedza nelielu 
ieskatu Pāvilostas kuģniecības 
vēsturē, stāstījumu papildinot 
ar dažādu kuģu fotogrāfijām. 
Par savu darba pieredzi jūrā un 
interesantiem atgadījumiem uz 
kuģa dalījās pāvilostnieks Jānis 
Štokmanis. Noslēgumā, spēlējot 
spēli “Bagātību sala”, bērni ar 
interesi meklēja apslēpto pirātu 
dārgumu lādi.

Paldies visiem pasākumu da-
lībniekiem, stāstniekiem – Viz-
mai Ģēģerei, Irinai Kurčanovai, 
Jānim Štokmanim. Uz sadarbību 
turpmāk!

Mairita Vītola

Pāvilostas bibliotēkā pirāti meklē dārgumu lādi

bibliotēkā viesojas 1. klase. 2. klases bibliotēkas apmeklējums.

ar bibliotēkas bocmani un kuģa meitu tiekas 3. un 4. klase. Foto: E. Horna

Skolas bērni mācās gatavot 

29. novembra rītā Pāvilostas 
bibliotēkā viesojās 3. klases sko-
lēni un viņu klases audzinātāja, 
lai piedalītos pāvilostnieces 
Anitras Zinčenko apsveikumu 
kartiņu gatavošanas nodarbībā. 
Tā kā tuvojas Ziemassvētki, bēr-
ni paši pagatavoja apsveikumu 
kartiņas, ko svētkos pasniegs 
saviem vecākiem, vecvecākiem 

vai kādam citam sev tuvam un 
mīļam cilvēkam.

Man vienmēr ir licies, ka tas, 
ko esi darinājis pats savām ro-
kām, dāvanas saņēmējam ir kas 
īpašs un sirdij tuvs. Es ļoti apbrī-
noju to, ko Anitra dara, jo viņas 
darbiņi ir ļoti brīnišķīgi, radoši, 
izdomas bagāti, grezni un ļoti 
akurāti.

Nodarbībā piedalījās un savas 
kartiņas pagatavoja arī daži pie-
augušie, kuri, tāpat kā bērni, bija 
ļoti apmierināti ar gala rezultātu, 
un domāju, ka arī kartiņu saņē-
mēji būs ļoti priecīgi.

Paldies Anitrai par iespēju 
apgūt atkal kaut ko jaunu!

Elīna horna, bibliotekāreFoto: M. Kurčanova

APSVEIKUMA KARTIŅAS
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Stiprinot Latvijas lauku ko-
pienu attīstības iniciatīvas un 
risinot kopienām aktuālos jau-
tājumus, kas aktīvi tiek darīts 
daudzu gadu garumā, šogad 
turpinājās 2013. gadā uzsāktā 
Latvijas Lauku foruma tradī-
cija – reģionālās tikšanās visā 
Latvijā.

Lauku kopienu nedēļa 
2017. gadā notika no 26. līdz 
31. oktobrim. Šogad uzmanības 
centrā šajā nedēļā bija pašdarb-
nieku kolektīvi, kuri ir ne tikai 
ļoti nozīmīga daļa Latvijas simt-
gades svinību realizēšanā, bet 
jau gadu desmitiem sniedz neno-
vērtējamu ieguldījumu reģionu 
attīstībā, demokrātijas un kopie-
nu spēcināšanā.

Kopienu nedēļas tēma bija 
“Dalīšanās ekonomika” – LLF 
pārstāvji iepazīstināja ar šī mo-
dīgā termina praktisko pusi un 
kopīgi ar vakara dalībniekiem 
strādāja pie risinājumiem un dar-
bībām, kas sniegs papildu iespē-
jas dalībniekiem un kopienai.

Kopienu nedēļa šogad noslē-
dzās Vērgalē pie biedrības “Vēr-
galīte”, pasākumā piedalījās arī 
biedrības “Ziemupīte” pārstāves. 

Vērgalē noslēdzas kopienu nedēļa

Foto: I. Skābarde

Par vakaru LLF pārstāvji teic: “Ko-
pienu nedēļa 2017 mums sniegusi 
daudz jaunu ideju, esam gan ie-
dvesmojuši citus, gan iedvesmo-

jušies paši. Pēdējā mūsu ceļojuma 
vizīte aizritēja jautrā gaisotnē 
kopā ar vidējās paaudzes deju ko-
lektīvu “Vērgalīte”. Ko tik viņi ir 

gatavi darīt – organizēt pasākumu 
degustācijas, ražas svētkus no sē-
jas līdz pļaušanai, radīt aplikāciju, 
kas palīdzēs droši atgriezties mā-

jās! Un tas viss tikai divu stundu 
laikā! Malači!”

VPDK “Vērgalīte” dejotāja
Ieva Skābarde

šogad no 10. decembra vaļā 
vērsies Rūķupes vārti, un uz 
Gaišu Ziemassvētku svinēšanu 
aicina galvenais RūķRūķis – 
Ziemassvētku vecītis.

Ar to, cik svarīgs ir Laiks un 
nenovērtējama ir Kopā būšana, 
iepazināmies jau pagājušajā 
gadā, šogad īpaši piedomāsim par 
Gaišiem Ziemassvētkiem! Tāpēc 
aicinām, par mums domājot un 
ciemos braucot, veidot un vest 
Gaismiņas – LUKTURUS – ar 

dzīvo uguni, uz baterijām, zīmētus, 
līmētus, šūtus un izgrebtus, 
izlietus, veidotus, varbūt pat na-
glotus, sapītus, savītus... Šie Luk-
turi būs simbols mūsu gaišajām, 
labajām domām, tie palīdzēs 
mums veidot Ziemassvētku 
Starojumu priekam, labestībai, 
mīlestībai. No visiem atvesta-
jiem Lukturiem un Lukturīšiem 
izvēlēsimies Lukturu Lukturi, ko 
ņemt par paraugu nākamā gada 
Centrālās Ziemassvētku gaismas 

izveidei Rūķupē!
Arī šogad Rūķupē – Ziemupes 

jūrmalā – varēsiet samīļot un izjāt 
ar poniju Kriksi, ko jaunu iemācīties 
un darboties Rūķotavās (atsevišķās 
dienās, piemēram, zināšanās par 
mezgliem dalīsies Mezglu Rūķis, 
pirkstus izkustināt palīdzēs Rūķis 
Rūķotājs u.c.), parunāties ar Jūru, 
izzināt jaunākos Rūķupes ta-
kas noslēpumus, kā arī aplūkot 
jau zināmās vietas, par nelielām 
naudiņām nosūtīt apsveikumus 

saviem mīļajiem, kā arī noskaid-
rot bišu pasaules noslēpumus, 
ko pastāstīs Bišu Rūķis no 
Cīravas mācību dravas “Strops”, 
savukārt ar putniem iepazīstinās 
Rūķis VērotājPutnis. Vēl noteikti 
jāapdomā par šī gada labajiem dar-
biem, ko ierakstīt Lielisko Darbu 
Grāmatā. Un, protams, satikšanās 
ar pašu RūķRūķi – Ziemassvētku 
vecīti, kurš ar nepacietību gai-
da savu draugu ierašanos, lai 
notestētu niķus, kopā padzertu 

Rūķupes Rūķi aicina uz Gaišiem Ziemassvētkiem!
tēju un uzspēlētu kādu spēli. Ja 
brauc ciemos, paņem līdzi kādu 
kārumu (burkānu, kāpostu, cietu 
maizi) mūsu draugiem – Kriksim 
un garaušiem.

Bet ja jau par ciemošanos – 
Rūķupē mēs Tevi, Tavu ģimeni, 
draugus, kolēģus un citus gaidīsim:

10. decembrī plkst. 14.00, 
kad oficiāli vērsim Rūķupes vārtus 
ciemiņiem.

No 11. līdz 15. decembrim un 
no 18. līdz 22. decembrim ciemos 
gaidīsim lielākas vai mazākas 
(vecākas un jaunākas) grupas. Par 
brīvajiem laikiem jāzvana Rūķim 
Plānotājam t. 29400470.

16. un 17. decembrī – 
Ģimeņu dienas! Rotaļu laiki ar 
Ziemassvētku vecīti plkst. 11.00 
un plkst. 14.00.

Rūķupē aicinām ciemo-
ties arī 25. un 26. decembrī, 
Ziemassvētku vecīti būs iespējams 
satikt plkst. 14.00, bet ierasties 
varat jebkurā laikā.

25. decembrī plkst. 17.00 
Savādāki Ziemassvētki jeb Sajūtu 
tekstūra.

Pieteikties ciemos uz Rūķupi 
vai noskaidrot sev interesējošos 
precizējošos jautājumus (tai skaitā 
pieteikt saldo iepriecinājumu no 
Ziemassvētku vecīša) iespējams, 
zvanot 29400470 (Rūķis Plānotājs) 
vai rakstot uz e-pastu rukupesru-
kis@gmail.com.

Par Gaišiem Ziemassvētkiem!
Rūķupes Rūķi

seko rūķuPes rūķiem:
www.twitter.com/rakstitajs
www.draugiem.lv/rukupesruki
www.facebook.com/rukupesruki



2017. gada decembris 15  www.pavilosta.lv

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLAS AKTIVITĀTES

10. novembrī otrās stundas 
laikā Pāvilostas vidusskolas 
aktu zālē norisinājās ikgadējais 
Mārtiņdienas tirdziņš, ko atklāja 
1.–4. klašu skolēni ar ticējumiem 
un dzejoļiem. Katrs skolēns, kas 
vēlējās iejusties tirgotāja – mazā 
uzņēmēja – lomā, piedāvāja savu 
vai ar vecāku palīdzību gatavoto 

preci, padomājot arī par tās no-
formējumu un tirdzniecības vie-
tas reklāmu.

Skolēnu līdzpārvalde iesais-
tījās tirgotāju vērtēšanā, 17. no-
vembrī izsniedzot katram tirdzi-
ņa dalībniekam pateicību.

Marita Rolmane

16. novembrī Pāvilostas sko-
lā realizējās humanitāro mācību 
priekšmetu Metodiskās komisi-
jas iecere par abu novada skolu 
sadraudzības pasākumu “Latvi-
jas 99 mirkļi”. Skolotāji darbu 
pie idejas īstenošanas uzsāka jau 
vasarā, kad, tiekoties ar domes 
priekšsēdētāju U. Kristapsonu, 
argumentēja nepieciešamību 
pēc šādas aktivitātes novadā. 
Aktivitātes, kas vienlaikus būtu 
gan patriotiskās un pilsoniskās 
audzināšanas, gan savstarpējās 
“vairāk un labāk” iepazīšanas, 
gan Latvijas valsts dzimšanas 
dienas atzīmēšanas pasākums. 
Ieceres realizācija nodrošinātu 
vairāk nekā 100 Pāvilostas un 
Vērgales 5.–9. klašu skolēniem 
iespējas īpašā formā atzīmēt Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 
99. gadadienu, vienlaikus pār-
baudot savas zināšanas dzimtās 
zemes vēsturē, sportā, kultūrā 
un tradīcijās. Tādēļ, lai motivētu 

un rosinātu skolēnus nepilnas 
trīs stundas intensīvi darboties 
un vienlaikus organizētu darbu 
tik lielam skolēnu skaitam, par 
vienīgo pasākuma īstenošanas 
formu pedagogi izvēlējās 10 pos-
mu viktorīnu (t.s. staciju prin-
cips), kurā komandas darbojas 
paralēli, vienlaikus katra pildot 
vienu uzdevumu un pēc tam mai-
noties stacijām. Lai izvairītos no 
konfliktiem un skolēnus sadalītu 
komandās, tika izvēlēta lozēšana 
pēc apdzīvoto vietu ģerboņiem 
jeb nejaušības princips. Rezul-
tātā ieguvām 10 komandas – 
vērgalniekus, pāvilostniekus 
liepājniekus, ventspilniekus, kul-
dīdzniekus, rīdziniekus, salde-
niekus, grobiņniekus, aizputnie-
kus un alsundzniekus. Savukārt 
arī staciju ar uzdevumiem bija 
desmit – “Zaļais punkts”, “Pūra 
lāde”, “Etiķete”, “Vārdene”, “Cep-
lis”, Cinevilla”, “Paziņas”, “Meda-
ļa”, “Traktieris” un “Lielvārdes 

17. novembrī pēc pirmās 
mācību stundas visi skolēni 
pulcējās aktu zālē, lai īpaši at-
zīmētu Latvijas 99. gadadienu.

Ar jaunsargu ienesto karogu 
un svinīgi nodziedāto himnu, sko-
lēnus uzrunāja un apsveica valsts 
svētkos skolas direktore Ingūna 
Griškēviča. Turpinājumā 1. klases 
skolēni deklamēja dzejas rindas 
par Latviju. Pēc tam debašu pul-
ciņa dalībnieku izpildījumā bija 
iespēja uzzināt, kā tika dibināta 
Latvijas valsts tālajā 1918. gadā. 
Savukārt 11. klases skolniece 

Krista Karlsone klātesošajiem no-
lasīja savu “Mana kā Valsts prezi-
denta uzruna Latvijai dzimšanas 
dienā” runu.

Tad kārta bija medaļu pasnieg-
šanai 8. klases skolēnu komandai 
par labiem sasniegumiem šī gada 
Olimpiskajā dienā un diplomu iz-
sniegšana skolēnu komandai, kas 
Grobiņā Eiropas kluba konkursā 
“Ceļā uz simtgadi” izcīnīja 1. vietu.

Pasākumu noslēdza ar dzies-
mu “Nāk rudens apgleznot Latvi-
ju”.

Marita Rolmane

Mārtiņdienas gadatirgus Pāvilostas vidusskolā 
atzīmē lāčplēša dienu

Jau par ilggadēju tradīciju 
kļuvusi Lāčplēša dienas atzī-
mēšana Pāvilostas vidusskolā 
ar “Gaismas ceļa” veidošanu un 
piemiņas brīdi Sakas pagasta 
Stembres kapos.

Arī šogad 10. novembra vēlā 
vakarpusē ikviens tika aicināts 
pulcēties pie Pāvilostas vidussko-
las Saules akmens, kur jaunu un 
drosmīgu zēnu piemiņai un uzva-
rai pār Bermonta karaspēku tika 
noliktas svecītes. Katru gadu sve-
cītes tiek izvietotas citādi, šogad 
tās sarindojās jumīša zīmē.

Īsu brīdi pirms “Gaismas 
ceļa” veidošanas pie vidusskolas, 
tās aktu zālē Pāvilostas vidussko-
las vēstures skolotāja ārija Paipa 
un Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja vadītāja Irina Kurčano-
va ievadīja pasākumu ar nelielu 
izklāstu un faktiem no 1918. un 
1919. gada. Savukārt skolnie-

latvijas 99 mirkļi

ces Krista Karlsone, Elizabete 
Kiričenko, Marta Kronberga un 
Kristiāna Šeiko klātesošajiem ne-
daudz pastāstīja par Sakas un arī 
Pāvilostas drosmīgajiem puikām, 
kuri stājās neatkarīgās Latvijas 
valsts armijas rindās.

Turpinājumā pasākuma ap-
meklētāji devās uz piemiņas 
vietu brīvības cīņās kritušajiem 
Stembres kapsētā, kur Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja vadītā-

ja Irina Kurčanova sanākušajiem 
pastāstīja par drosmīgiem jaunie-
šiem, kuri cīnījās un krita kaujā 
par Latvijas brīvību, aicinot pie-
minekļa pakājē viņu piemiņai no-
likt ziedus, bet skolēniem iedegt 
svecītes. Ar klusuma brīdi tika 
pieminēti drosmīgie Sakas zēni. 

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

LR proklamēšanas 
gadadienas pasākums

Foto: M. Rolmane

Foto: M. Kurčanova

josta”. Kā noprotat, nosaukumi 
paši liecina par katras stacijas 
tematisko ievirzi un specifiku, 
piemēram, “Cinevilla” paredzē-
ja uzdevumus par latviešu kino, 
“Etiķete” – par ģērbšanās tradī-
cijām, “Lielvārdes josta” – par 
latviešu etnogrāfiskajām zīmēm 
un simboliem, “Traktieris” – par 
nacionālo latviešu virtuvi utt.

Protams, tik apjomīgs pasā-
kums nebūtu realizējams bez 
daudzu cilvēku iesaistīšanās un 
līdzdarbošanās, tādēļ vēlos teikt 
paldies Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājam U. Kristapsonam 
un kancelejas vadītājai A. Mūr-
niecei, kas jau pašos aizsākumos 
atbalstīja ideju par aktivitātes ne-
pieciešamību, novadpētniecības 
muzeja vadītājai I. Kurčanovai par 
stacijas “Pūra lāde” eksponātu 
nodrošinājumu, skolotājiem – āri-
jai Paipai, Annai Kažei, Ludmilai 
Vasiļčikai un Ilzei Ozoliņai, kas 
šoruden strādāja pie interesantu 
viktorīnas uzdevumu izveides, 
Zintim Vīgulim, Ainai Jakovļevai 
un Maritai Rolmanei par atbal-
stu pasākuma realizācijā, Vērga-
les skolas direktoram un skolo-
tājiem – Gintam Jurikam, Andai 
Blūmanei, Dainai Magonei un Ma-
ritai Kalējai par ieinteresētību un 
sadarbību, Pāvilostas vidusskolas 
10. un 11. klašu skolēniem par 
būtisku palīdzību pasākuma va-
dīšanā …un treknrakstā rakstāms 
paldies noteikti jāsaka Pāvilostas 
skolas virtuves personālam par 
skaisto pasākuma kulmināciju – 
svētku torti.

Andris Paipa,
Pāvilostas vidusskolas 

humanitāro mācību 
priekšmetu MK vadītājs

Foto: A. Paipa



2017. gada decembris16  www.pavilosta.lv

NOVEMBRA PASĀKUMI “DZINTARIŅĀ”

Piektdien, 10. novembrī atzīmējām Mārtiņ-
dienu. Pirmsskolas uzdevums – radīt bērniem 
pirmo priekšstatu par Latviešu tautas tradīci-
jām un svētkiem.

Mārtiņi iezīmē rudens beigas un ziemas sāku-
mu. Maskās tērpušies, priecājāmies, lustējāmies 
un gājām rotaļās, bet, kamēr bērni mielojās ar pī-
rāgiem, skolotājas pastāstīja dažādus tautas ticēju-

mus par Mārtiņdienu. Laiks paskrēja nemanot, un 
gribējās mums visiem teikt:

Visi saka, visi saka
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena!
Kaut varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt.

Pirmsskolas skolotāja Rita Pence

Ir atkal rudens! Ir atkal no-
vembris. Ir atkal svētki! Latvija 
svin 99. dzimšanas dienu!

Latvija ir ļoti skaista zeme  – 
te saule lecot debesis krāso sārtas 
un rietot svina pelēko jūru pārvērš 
zeltā. Te pelēkas smilgas zied sud-
raba ziediņiem, un visi sīki žaga-
riņi sudrabiņu vizina. Te mijas 
četri gadalaiki – pavasaris, vasara, 
rudens un ziema, un katrs no tiem 
mūsu zemi dara citādi skaistu. Ne 
tikai Latvija ir skaista, bet arī cil-
vēki, kas dzīvo Latvijā, ir skaisti 
un gudri. Un viņiem pieder liela 
bagātība – tautasdziesmas. Četrās 
rindiņās savirknētie vārdi gadu 
simtiem cauri nes ziņu par to, kas 
latvietim ir dārgs un vērtīgs.

Šogad pirmsskolas izglītības 
iestādē “Dzintariņš” 5–6 gadīgie 
bērni no “Taurenīšu” grupiņas 
savu dzimteni dzimšanas dienā 
sveica ar tautasdziesmu, kuru 
izvēlējās kopīgi ar vecākiem un 
kura atklāj mūsu zemes vērtī-
bas – mežus, jūru, upes, pļavas 
un pašus cilvēkus. Savukārt “Vā-
verēnu” un “Saulītes” grupu bērni 
sagatavoja apsveikuma vārdus. 
Svētku nedēļā visi pirmsskolas 
bērni kopā ar vecākiem gatavoja 
darbiņus izstādei “Skaista mana 
Tēvu zeme” – gleznas, zīmēju-
mus, attēlu kolāžas, fotogrāfijas. 
Prieks par tiem vecākiem, kas 
atrada laiku padarboties kopā ar 
savu bērnu, lai radītu darbiņu iz-
stādei, iemācītu tautasdziesmiņu 
un novēlējumu Latvijai dzimšanas 
dienā. Pēc tautasdziesmu skaitī-
šanas, novēlējumu izteikšanas, 
himnas un apsveikuma dziesmu 

“Dzintariņa” bērni atzīmē 
Latvijas 99. dzimšanas dienu

dziedāšanas pienāca brīdis arī 
svētku tortei, kas nu jau vairākus 
gadus kļuvusi par Latvijas dzim-
šanas dienas svinību neatņema-
mu sastāvdaļu.

Klausoties mazajos runātājos, 
mēs atkal un atkal atskārstam, ka 
ne jau nauda ir vērtība. Lai šajos 
svētkos mums izdodas saprast 

katram savas īstās vērtības un 
atrast sevī spēku un prasmi tās 
sargāt un saudzēt.

Lai šie svētki nav tikai brīva 
diena, lai tie nes mums katram 
brīnišķīgas atklāsmes!

PII “Dzintariņš” vadītāja 
Monta Pētermane

Foto: S. Gruntmane

ZIEMASSVĒTKU 
PASĀKUMI 

Pasākumā var piedalīties arī bērni, kuri ir 
vecāki par pirmsskolas vecumu un kuri nav 

deklarēti Pāvilostas novadā.
Tie vecāki un vecvecāki, kuriem ir 

vēlēšanās sagādāt saldumu pārsteigumu 
citu vecumu bērniem un 
bērniem, kuri nav deklarēti 

Pāvilostas novadā, tiek 
aicināti līdz 14. decembrim 

pieteikties pie sociālā dienesta 
darbiniekiem pa tālr. 63484560 (Pāvilostā) vai 63490836 
(Vērgalē) un kasē samaksāt 4,00 EUR par saldumu paciņu, 

tādējādi ir iespēja piedalīties kopējā novada pasākumā:

- Pāvilostas pilsētas kultūras namā, 19. decembrī plkst. 17.30;
- Vērgales kultūras namā, 23. decembrī plkst. 12.00.

ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS AICINA 
PIE SEVIS CIEMOS MAZOS BĒRNUS

mārtiņdiena

NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

19. decembrī  plkst. 17.00 Vērgales pamatskolas zālē Mūzikas skolas skolotāju 
Anitas Ceras klavierspēles un Helmuta Audera ģitārspēles audzēkņu 
ZIEMASSVĒTKU KONCERTS un Pāvilostas Mākslas skolas Vērgales 1. kursa 
AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDE. Pēc koncerta – liecību izsniegšana.

20. decembrī  plkst. 16.00 Pāvilostas Mākslas skolas 
AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDE – TIRDZIŅŠ un liecību izsniegšana Mākslas skolā.

20. decembrī plkst. 16.30 Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts 
“KOPĀ ZIEMASSVĒTKOS” un liecību izsniegšana Mūzikas skolā.

21. decembrī plkst. 16.00 ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS Vērgales pamatskolā. 
Plkst. 18.00 svētku balle.

22. decembrī plkst. 17.30 Ziemassvētku pasākums “ZIEMASSVĒTKU ZEĶĒ 
PIPARKŪKU DIEDZIŅŠ” Pāvilostas vidusskolā. Turpinājumā svētku balle. 
Liecību izsniegšana – 21. decembrī pēc mācību stundām.

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI Pāvilostas pilsētas PII “Dzintariņš” –
19. decembrī  plkst. 10.00 vidējā grupiņa “Vāverēni” kopā ar vecākiem 
 dosies uz Ziemupes Rūķupi.
19. decembrī plkst. 15.30 vecāko bērnu grupiņā “Taurenīši”.
20. decembrī plkst. 16.00 jaunāko bērnu grupiņā “Saulītes”. 

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI Vērgales pagasta PII “Kastanītis” –
18. decembrī plkst. 9.30 jaunākajā grupiņā “Lācēni”.
18. decembrī  plkst. 17.00 sešgadnieku grupiņā “Saulītes”.
19. decembrī  plkst. 14.30 piecgadnieku grupiņa “Pūcītes” kopā ar vecākiem 
 dosies uz Ziemupes Rūķupi.
21. decembrī plkst. 10.00 vidējā grupiņā “Zaķēni”.

Kā katru gadu arī šogad tiek organizēts Ziemassvētku 
pasākums novada pirmsskolas vecumu bērniem.
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17. novembrī Vērgales pamat-
skolas skolēni un skolotāji aktu 
zālē pulcējās uz svinīgo pasāku-
mu, veltītu Latvijas Republikas 
proklamēšanas 99. gadadienai.

Skolēni skaitīja dzejoļus un 
dziedāja dziesmas, veltītas Latvi-
jai. Gatavojoties atzīmēt Latvijas 
dzimšanas dienu, katras klases 
skolēni veidoja prezentācijas par 
dažādām tēmām un prezentēja 

tās svinīgajā pasākumā. Prezen-
tācijās tika stāstīts par latviešu 
gadskārtu svētkiem, folkloru, 
kino un teātri, mūziku un sportu. 
Savā stāstījumā skolēni uzsvēra 
šo nozaru nozīmi Latvijā, atspo-
guļojot spilgtākos šo nozaru pār-
stāvjus. Noslēgumā visi skolēni 
izpildīja populāro dziesmu “Lai-
mīgā zeme”!

Vita Braže

Vērgales pamatskolā atzīmē Latvijas dzimšanas dienu

Foto V. Braže

Cilvēks ir bagāts tad, kad 
viņam ir mīloša ģimene un labi 
draugi. Atrast jaunus draugus, 
iepazīties ar Eiropas valstu kul-
tūrām, tradīcijām, uzzināt par 
inovācijām izglītībā – šo iespēju 
sniedz projekts Erasmus+, kurā 
piedalās mūsu skola.

Iespējams, ka ne visi vēl zina, 
kas slēpjas aiz vārda “ERAS-
MUS”. Tas mūs noved 16. gs. zie-
meļu renesanses laikmetā pie tā 
laika “domu pavēlnieka” – nīder-
landiešu humānista Roterdamas 
Erasma. Viņu var nosaukt par 
pirmo globālistu cilvēces vēsturē; 
filozofs apbraukāja visu Eiropu, 
pasniedza un mācījās daudzās tā 
laika Eiropas universitātēs, gūs-
tot jaunas zināšanas un pārņe-
mot citu valstu kultūras pieredzi.

Jau otro gadu Vērgales pa-
matskola turpina īstenot Eiropas 
Savienības Erasmus+ program-
mas Pamatdarbības partnerības 
Nr. 2 (KA 2) stratēģisko skolu 
sadarbības partnerības pro-
jektu “Veselīgs dzīvesveids 
un vienādas iespējas sportā” 
(Healthy Living and Equal Op-
portunities Through Sport, iden-
tifikācijas Nr. 20161PT01
KA2190220799_2). Šajā mācību 
gadā mūsu tēma ir “Iekļaušana 
un invaliditāte”. Tās mērķis ir 
pastāstīt un parādīt bērniem, ka 
mēs dzīvojam starp dažādiem 
cilvēkiem, arī slimiem, bet katrs 
no mums vēlas, lai savstarpējās 
attiecībās valdītu labestība, izpa-
līdzība, iecietība, jo viens no pro-
jekta uzdevumiem ir mācīšanās 

PROJEKTS TURPINĀS

bez robežām, tostarp iekļaujošā 
izglītība.

No 5.–8. novembrim skolas 
3 pedagogi apmeklēja Polijas 
pilsētu Stargardu un viesojās 
sadarbības izglītības iestādē – 
Szkola Podstawowa Nr. 3. Mūs 
ļoti aizkustināja mūsu un arī 
citu partnerskolu pārstāvju 
sagaidīšana poļu skolā, jo katra 
valsts tika īpaši sveicināta un 
pagodināta ar savas valsts karogu, 
un mēs jutāmies īpaši lepni, 
ieraugot savu sarkanbaltsarkano 
karogu. Sanāksmes laikā tika 

apspriests paveiktais, ieplānotas 
tuvākās aktivitātes. Tikšanās lai-
kā dalībnieki vienojās par uzde-
vumiem, kas jāizpilda līdz nāka-
majai tikšanās reizei, kas notiks 
Spānijā 2018. gada aprīlī. Pavasa-
rī turp dosies 5 aktīvākie skolēni 
no katras skolas. Pēc sanāksmes 
visi devāmies mājās ar jaunām 
projekta īstenošanas idejām un 

spilgtiem iespaidiem par redzēto 
Stargardā un Ščecinā.

Mūsu projekts ceļā ir jau otro 
gadu. Priekšā daudz jauna darā-
mā un veicamā. Kurš ar mums? 
Pievienojieties! Garlaicīgi nebūs!

Vērgales pamatskolas 
skolotāja, projekta 

koordinatore I. Meļķe
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AIZVADĪTIE NOTIKUMI VĒRGALES 
PIRMSSKOLĀ “KASTANĪTIS”

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.
Vērgales bērnudārzā “Kas-

tanītis” Mārtiņdienu sākām 
ieskandināt jau 9. novembrī. 
Vecākā grupa pārģērbās par ķe-
katniekiem un čigānietes vadībā 
(skolotāja Simona Tomase) devās 

Rūķene Notiņa viesojas “Kastanītī”
1. novembrī Vērgales pagasta 

PII “Kastanītis” ciemojās Rūķe-
nīte Notiņa. Mūzikas un vārdu 
autore Ingūna Lipska priecēja 

bērnus ar savām dziesmiņām. 
Kopā ar bērniem tika izdziedātas 
dažādas jautras un pamācošas 
dziesmiņas. Visi kopā devāmies 

pie zaķīša uz dzimšanas dienu, 
dziedot cepām kūkas un klājām 
galdu. Bet pēc tam jautri padejo-
jām. Paldies māksliniecei!

Priecīgi sagaidījām Mārtiņdienu

ciemos pie pārējiem bērniem. 
Visi kopā ieradās pie Mārtiņu 
saimnieces (skolotāja Aija Gert-
sone) un tad kopā ar gaili, ezīti, 
vāveri, lācīti un pelīti (skolotājas 
S. Štokmane, S. Dunkere, L. Gul-
be, S. Poriņa un S. Krauze) svi-
nēja Mārtiņdienu. Nu tik sākās! 
Dziesmas mijās ar jautrām rota-
ļām. Nobeigumā saimniece visus 

ķekatniekus brangi pamieloja 
gan ar pelēkajiem zirņiem, gan 
pīrāgiem, gan saldām maizītēm.

Bet īstajā Mārtiņdienā, 
10. novembrī, pie mums ciemos 
atnāca Vērgales pamatskolas ķe-
katnieki skolotājas Maritas Kalē-
jas vadībā. Paldies par lustīgām 
rotaļām! Gaidīsim ciemos atkal 
nākamgad!

Vai tu zini, kas ir Latvija?
Tā ir zeme – mana dzimtene!
Un dzimtene – 
tās ir mūsu mājas!
16. novembrī Vērgales bērnu-

dārzā “Kastanītis” bērni svinēja 
Latvijas dzimšanas dienu. Kopā 
ar mums svētkus atzīmēja un par 
savu darbu stāstīja ciemiņi no 
Valsts robežsardzes Ventspils pār-
valdes – amatpersonas Jana Ka-
vanska un Andris Galkins. Bet sa-
vas dienesta prasmes demonstrēja 
beļģu aitu sunenīte Maira.

Visi kopā nodziedājām valsts 
himnu, runājām par karogu un 
kartē aplūkojām, ar ko tad robežo-
jas mūsu valsts un kādas robežas 
robežsargi sargā. Bērni skandēja 
tautasdziesmas un dāvināja Latvi-
jai svētkos dziesmas par sarkan-
baltsarkano karogu. Bet ciemiņi 
tika pie ziediem, skaistiem zīmēju-
miem un veselīgiem āboliem.

Noslēgumā, skanot Raimonda 
Paula dziesmai “Cielaviņa”, notiesā-
jām lielo dzimšanas dienas kliņģeri.

Daudz laimes Latvijai 99. dzim-
šanas dienā!

Iestādes vadītāja 
Gaida Akerfelde

Svinam Latvijas 
99. dzimšanas 
dienu

Foto: G. Akerfelde

Tik maigi izrunāt – kā bērna vārdu. Tīri.
Kā mātes grumbas – dziļā goddevībā.
Tik maigi izrunāt. Un vienu pašu vārdu.
Par visiem svarīgāko:
Latvija.
                                          /M. Laukmane/
18. novembra vakarā jau astoto gadu pēc kārtas Saraiķu bibliotēkā 

pulcējās lieli un mazi, lai kopīgi atzīmētu Latvijas dzimšanas dienu. 
Mazie lasītāji bibliotēkā līmēja vēlmju kolāžas uz Latvijas nosaukuma 
burtiem, kuru iecerēts pabeigt līdz Latvijas simtgadei. Katrs varēja at-
tēlu mozaīkas veidā paust savu vēlējumu Latvijai.

Vakara gaitā tika apspriesti jaunākie notikumi valstī, pagastā un 
ciemā. Tagad viss nākamais gads, visi darbi un domas tiks veltītas 
tam, lai Latvijas simtgadi varētu svinēt ar patiesu lepnumu gan par 
mums pašiem, gan mūsu Latviju.

Ingūna Kopštāle

Paldies Alfrēdam Magonem par praktiskiem padomiem, Pāvilos-
tas puišiem par betonēšanas darbiem, Nikolajam Pavlovskim par 
karoga masta uzstādīšanu. lai nu plīvo lepni!

Daina Vītola

Svētkus gaidot Ziemupē!
Foto: N. Pavlovskis

Laiks, kas nakti ar dienu vieno,
ir pienācis šobrīd tik tuvu mums klāt,
lai varam viens otrā un katrs pats sevī 
to dzirksti atrast, kas spēku dod
visu labi iesākto turpināt.
                                              /M. Svīķe/

Lai Ziemassvētku laiks dāvā visiem Vērgales pagasta un visa 
novada ļaudīm brīnuma pieskārienu dvēselei, lai sirdīs iemājo 
miers un labestība, piepildot katru Jaunā gada dienu ar radošiem 
darbiem un ticību veiksmei, dodot spēku un enerģiju daudziem 
labiem darbiem. Lai katrā mājā, katrā ģimenē un darba kolektīvā 
laime, labklājība un veselība.

Vērgales kultūras nama Velga un Vita
Zīmējums: Elvita Uzare, Pāvilostas Mākslas skolas 4.kurss.

saraiķos svin latvijas dzimšanas dienu
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šosezon čempionātā startē 
kopumā 15 komandas, kas sada-
lītas divās divīzijās. Pirmajā di-
vīzijā Pāvilostas novadu pārstāv 
komanda “Oskara transports”, 
kas startē zem komandas gal-
venā sponsora nosaukuma šajā 
čempionātā. Otrajā divīzijā no-
vadu pārstāv komanda “Pāvilos-
tas novads”.

4. novembrī Liepājas Olim-
piskajā centrā (LOC) tika aizva-
dītas pirmās spēles. Pāvilostas 
novada komanda pirmajā spēlē 
tikās ar čempionāta debitanti ko-
mandu “Gavieze”. Pirmajā puslai-
kā visu laiku vadībā atradās mūsu 
basketbolisti, kuri, pateicoties āt-
rai spēlei, pārtraukumā devās ar 
+6 punktiem. Otrajā puslaikā spē-
le sagriezās kājām gaisā, un sešās 
minūtēs pārsvars tika pazaudēts. 
Turpinājumā Gaviezes basketbo-
listi atrāvās rezultātā, un spēle 
beidzās ar rezultātu 71:59. Pāvi-
lostas novada komandā rezultatī-
vākie spēlētāji: Reinis Trofimovs 
un Henrijs Tomilovs, kuri katrs 
guva 10 punktus.

Pēc šīs spēles laukumā devās 
“Oskara transports” un “LPPP/
Simauto” komandas. Pārliecino-
ši labāki šajā mačā bija “Oskara 
transports” basketbolisti, kuri 
pagājušās sezonas otrās divīzijas 
čempionus sagrāva ar +72 punk-
tiem!!!, un mačs noslēdzās ar 
rezultātu 115:43. “Oskara trans-
ports” komandā rezultatīvākie 
spēlētāji: Arvis Jančauskis 19. p., 
Ģirts Magone 16. p., Kaspars Tiš-
kus 16. p.

11. novembrī otrās kārtas 
spēles Liepājas pilsētas basket-
bola čempionātā ar dažādām sek-
mēm aizvadījušas abas Pāvilostas 
novada basketbola komandas 
“Pāvilostas novads” un “Oskara 
transports”.

Kā pirmie laukumā devās ot-
rās divīzijas komandas “Pāvilos-
tas novads” un BK “Kraukļi”. Spē-
le izvērtās spraiga, un komandām 
gāja kā pa viļņiem. Visu spēles lai-
ku nedaudz labāki bija pretinieki, 
bet dažos spēles momentos mūsu 
basketbolisti rādīja labu basket-
bolu, spējot pietuvoties vienādam 
punktu skaitam. Rezultātā spēle 

noslēdzās ar mums nelabvēlīgu 
rezultātu 69:58, un piedzīvots otrs 
sāpīgais zaudējums. Komandā 
“Pāvilostas novads” rezultatīvākie 
spēlētāji bija Reinis Trofimovs ar 
16 punktiem un Henrijs Tomilovs 
ar 15 punktiem.

Pēc šīs spēles laukumā devās 
otra Pāvilostas basketbola koman-
da “Oskara transports” un koman-
da “Lesjafors”. Pārliecinoši labāki 
šajā mačā bija komandas “Oskara 
transports” basketbolisti, kuri 
uzvarēja pretiniekus ar rezultā-
tu 91:52 un izcīnīja otro panāku-
mu turnīrā. “Oskara transports” 
komandā rezultatīvākais spēlētājs 
bija Niks Lagzdiņš, kurš mačā 
guva 26 punktus.

Trešās kārtas spēlē 18. no-
vembrī otrajā divīzijā “Pāvilostas 
novads” komanda tikās ar “Pro-
menade Hotel” komandu. Jau no 
paša spēles sākuma iezīmējās šī 
mača uzvarētāji. Pretinieku ko-
manda ātri vien izvirzījās vadībā 
un uzvarēja visu spēli ar rezul-
tātu 74:50. Turnīrā “Pāvilostas 
novads” komanda pagaidām nav 
tikusi pie uzvaras, bet to centī-
sies mainīt jau nākamā spēlē pret 
“Kvartāls/Parabelum” komandu. 
Pāvilostas novada komandā rezul-
tatīvākie spēlētāji: Dāvis Pirtnieks 
un Miķelis Emīls Horna, abiem pa 
11 punktiem.

Tajā pašā dienā pirmās di-
vīzijas spēlē vēl viena Pāvilos-
tas novada basketbola komanda 
“Oskara transports” sacentās ar 
komandu “Liepājas Universitāte”. 
Pie kārtējās uzvaras tika mūsu 
basketbolisti, kuri jau spēles pir-
majās minūtēs izvirzījās vadībā 
ar +20 punktiem. Otrajā puslaikā 
pretinieki spēja pietuvoties pavi-
sam tuvu, bet pēdējā ceturtdaļā 
viss tika salikts “pa plauktiņiem”. 
Rezultātā komanda “Oskara trans-
ports” ar rezultātu 100:71 guva 
uzvaru. Turnīrā “Oskara trans-
ports” cīnās bez zaudējumiem 
un atrodas pirmajā vietā. “Oskara 
transports” komandā rezultatīvā-
kais spēlētājs – Andis Zariņš, ku-
ram mačā 26 punkti.

Vērgales sporta nama 
vadītājs

Dzintars Semenkovs

Rietumu līgas trešās kārtas 
spēlē 10. novembrī Vērgales spor-
ta namā “Pāvilostas novada” ko-
manda uzņēma principiālos pre-
tiniekus “LPPP/Nīca” komandu. 
Abas komandas uz spēli bija iera-
dušās ne savos labākajos sastāvos, 
tāpēc bija gaidāma līdzīga spēle. 
Jau spēles pirmās minūtes aplieci-
nāja pretējo. Mūsu spēlētāji spēli 
iesāka ar ātru basketbolu un izvir-
zījās drošā vadībā, pirmo puslaiku 
uzvarot ar 18 punktu pārsvaru. 
Otrajā puslaikā nekas nemainījās, 
un spēli pārliecinoši ar rezultātu 
80:54 uzvarēja komanda “Pāvi-

lostas novads”. Pateicoties šai 
uzvarai, mūsu komanda turnīra 
kopvērtējumā ieņem 2. vietu, at-
paliekot tikai no nākamajiem pre-
tiniekiem BK “Tukums” koman-
das. Skatītāju konkursā ceļazīmi 
uz finālu ieguva spēles tiesnesis 
Jānis Sudmalis. Labākais spēlētājs 
komandā “Pāvilostas novads” bija 
Artūrs Freimanis ar 17 punktiem, 
bet komandā “LPPP/Nīca” – Rai-
vis Kalējs ar 26 punktiem.

Vērgales sporta nama 
vadītājs

Dzintars Semenkovs

Pāvilostas novada komandas 
piedalās Liepājas pilsētas 
basketbola čempionātā

Basketbola komanda “Pāvilostas 
novads” turpina spēles Rietumu līgā

10. novembris – Mārtiņi. šī 
diena tiek uzskatīta par rudens 
beigu un ziemas sākuma laiku. 
Līdz šai dienai ir jāpabeidz visi 
rudens darbi, jānokuļ labība 
un jāapar zeme, jo tā dodas at-
pūtā.

Šajā dienā Vērgales pamat-
skolas skolēni kopā ar folkloras 
kopu “Čabraki” un skolotāju 
Maritu Kalēju devās gadskār-
tējā Mārtiņdienas gājienā pa 
Vērgales centru, paviesojoties 
PII “Kastanītis”, Vērgales ambu-
lancē, Vērgales pagasta pārval-
dē un kultūras namā, “TOP” un 
“Muižkalniņi” veikalos, Vērgales 
bibliotēkā un komunālajā saim-
niecībā un savu ceļojumu atkal 
noslēdza Vērgales pamatskolā. 
Mārtiņbērni katrā vietā dziedā-
ja, dejoja, izdancināja un aici-
nāja iet rotaļās, kā arī pastāstīja 
par Mārtiņdienas ticējumiem un 
kopā minēja mīklas. No bērniem 
uzzinājām, kāda būs ziema, 
jo, “ja Mārtiņa diena jauka un 
skaidra, tad ziemā būs liels sals; 
ja Mārtiņa diena ir miglaina, tad 
ziema būs silta; ja Mārtiņa die-
nā salst, tad ap Ziemassvētkiem 

mārtiŅdieNa 

būs silts laiks”. Bet uz āķīgajām 
mīklām gan reti kurš spēja pa-
reizi atbildēt! Ko viegli pacelt, 
bet grūti aizmest? – /Pūkas/. 
Kam lietus laikā nepaliek slap-
ji mati? – /Plikpaurim/. Kādu 
akmeņu nav jūrā? – /Sausu ak-
meņu/. Vēlēdami visiem veik-
smi un labu veselību, atvadoties 
Mārtiņbērni skandēja:

Te mēs nāksim citu gadu,
Te bij laba saimeniece.
Deva ēst, deva dzert,
Pie darbiņa nesūtīja!

Savukārt pēcpusdienā Vēr-
gales pamatskolas zālē skolēni 
aicināja ikvienu uz Mārtiņdienas 
tirdziņu.

Vita Braže

Foto: V. Braže

Vērgales pamatskolā
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Pāvilostas novada domes informatīvais izdevums 
“Pāvilostas Novada Ziņas”.
Atbildīgās par izdevumu – sabiedrisko attiecību speciāliste Marita 
Kurčanova (tālr. 63484563, 28624644) un korespondente Vita Braže 
(tālr. 29393866). Raksti 2018. gada janvāra mēneša izdevumam 
jāiesniedz līdz 2017. gada 28. decembrim.
Rakstus var iesūtīt e-pastā info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; nodot 
personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 
2. stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē. Par rakstu saturu un faktu 
precizitāti atbild autori. Iespiests SIA “Kurzemes Vārds” tipogrāfijā. 
Tirāža – 1200 eksemplāru.
Izplatāms bez maksas. Elektroniski izlasāms www.pavilosta.lv.

www.pavilosta.lv

PĀVILOSTAS PILSĒTĀ
Veltu KLOKU – 88
Haraldu LUKŠEVICU – 86
Laimoni PETERLEVIČU – 81
Irmu STUMBRI – 80
Antonu KURČāNOVU – 70

Volfgangu KRZISTEKU – 65
Rutu OZOLU – 65
Jozu VAŠKUS – 65
Zigmundu Arvīdu NIEDRU – 60
Guntu RŪTENBERGU – 60
Māri GRUNDMANI, 
Ojāru PINKOVSKI, 
Tatjanu MATULĒNU, 
Raivi MŪRNIEKU, 
Uģi ZAĻKALNU, 
Mārtiņu GRINDULI, 
Evitu JAKOVĻEVU, 
Viviānu KāRKLIŅU

VĒRGALES PAGASTĀ
Irmu GRIETĒNU – 88
āriju Līnu ŠNEIDERI – 85
Tamāru Līnu JONUŠU – 83
Ignatu RUDUŠU – 82
Māru Izoldu NAMNIECI – 70
Vilmu MIZĒNU – 60

Andri PIRTNIEKU – 60
Birutu VāRPU – 60
Arturu KRASTIŅU, 
Sanitu ANDERSONI, 
Zigmundu LIBĶENU, 
Sanitu ČACI, 
Dagni JAUNZEMU,
Gati SULAINI

SAKAS PAGASTĀ
Zentu KARLSONI – 87
Zigrīdu ZVEREVU – 83
Aleksandru BIČU – 80
Ausekli GRAVU – 75
Juri NICI – 70
Artūru BIKOVU

PILNGADNIEKUS – 
Arvīdu GANSONU un 
Reini TROFIMOVU 
Vērgales pagastā!

SIRSNĪGI SVEICAM ARĪ PāRĒJOS NOVADNIEKUS, KURI DZIMUŠI ŠAJā MĒNESĪ!

Sveicam Zandu un Valdi ZOLDNERUS 
ar dēla PAULA VOLDEMĀRA piedzimšanu!

Sveicam

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 

Viens man dzīvojams
Pārejošs mūžs
Zem tiem vējiem
Kas mūžīgi pūš
Kamēr līst lietus
Kamēr snieg sniegs
Jāpārzied bēda
Jāpārzied prieks

/V. Ļūdēns/

Gražinu PUKINSKAITI 
un Daini ŠILDERI!

Sveicam kāzu dienā!

PāVilostā
l Pāvilostas bibliotēkā no 13. līdz 31. decembrim apskatāma 

Pāvilostas Mākslas skolas audzēkņu zīmēto ZiemassVētku kartiŅu 
iZstāde.

l līdz 2018. gada janvāra beigām Pāvilostas bibliotēkā apskatā-
ma foto projekta “mana karaliste ir te” FotoiZstāde.

l 19. decembrī plkst. 17.30 Pāvilostas pilsētas kultūras namā Zie-
massVētku Pasākums “Kā Ziemassvētku vecītis balsi pazaudēja” 
Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem.

l 25. decembrī plkst. 22.00 ZiemassVētku balle kopā ar 
grupu “roja”. Biļetes iepriekšpārdošanā 5,00 eur (biļetes iegādāja-
mas Pāvilostas novada domes kasē līdz š. g. 22. decembrim), pasākuma 
dienā biļetes cena 7,00 eur. Pieteikšanās ballei līdz 22. decembrim pa 
tālruni 29366112.

Vērgalē
l Vērgales ev. luteriskajā baznīcā 16. decembrī plkst. 14.00 Pāvi-

lostas mūzikas skolas audzēkņu adVeNtes koNcerts.
l Līdz 31. decembrim Vērgales kultūras namā ir skatāma ivara Frei-

maņa fotoizstāde “ceĻojums PutNu uN ZVēru Pasaulē”.
l Svētku nekad nav par daudz, sevišķi mazajiem. Ziemassvētku ve-

cītis atsūtījis ziņu, ka ieradīsies Vērgales kultūras namā 23. decembrī 
plkst. 12.00, lai varētu iepriecināt Vērgales pagasta (un ne tikai) pirmssko-
las vecuma bērnus ZiemassVētku Pasākumā “Kā Ziemassvētku vecī-
tis balsi pazaudēja”. Skatīsimies, kā vecītis var pazaudēt savu skaļo balsi, 
iesim ar viņu rotaļās un priecāsimies par saldumu dāvanām. Mīļie vecāki! 
Ziemassvētku vecītis ar saviem palīgiem sestdien ļoti gaidīs Jūsu ģimenīti! 
Priecīgus svētkus!

l iZrāde ,“Precības” liepājas teātrī. Varam būt lepni, ka ve-
selas sešas “Spēlmaņu nakts” balvas saņēma Liepājas teātra izrāde 
“Precības” un tās veidotāji. Šo izrādi mums ir iespēja redzēt 2018. gada 
24. februārī plkst. 15.00, jo ir rezervētas biļetes parterī 13. rindā par 
17,00 EUR un 14. un 15. rindā par 13,00 EUR. Lūdzu, pieteikties kolektī-
vajam braucienam līdz 31. decembrim pie Velgas.

l Tā, lūk, griežas dzīves rats,
 Klāt ir atkal jaunais gads!
Strauji tuvojas gadu mija. Mainīsies gads, bet diena, 1. janvāris, laiks 

plkst. 01.00 un vieta – Vērgales kultūras nams – paliek nemainīgi. Svi-
nēsim pirmo jauNā gada dieNu kopā ar Vērgales muzikantiem. 
Labsajūtai galdiņu rezervācija līdz 23. decembrim. Biļetes cena iepriekš-
pārdošanā 4,00 EUR, pirms balles: 5,00 EUR. Uz tikšanos kultūras namā 
Jaunajā gadā, un, lai tas būtu laimīgs, kal sev laimi, cilvēk, pats!

saraiķos
l 22. decembrī plkst. 18.00 Saraiķu bibliotēkā notiks gada No-

gales sVētku sarīkojums lasītājiem “balti nāca Ziemassvētki”.

ZiemuPē
l 22. decembrī Ziemupē tiks svinēti Ziemas saulgrie-

Ži. 22. decembrī, kad aiz ziemas visīsākās dienas gaisma pamazām 
sāks savu ritējumu augšup, Ziemupē tiks svinēti saulgrieži. sākums 
plkst. 18.30 Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā ar Uguns rituālu un 
sagatavošanos Bluķa vilkšanai. Pēcāk dosimies ķekatās pie vietējiem ie-
dzīvotājiem. Noslēgums Ziemupes tautas namā ar mazu mielastu (tradi-
cionāli tiek solītas Skaidrītes gardās pankūkas), dziesmām un dančiem. 
Apģērbs – maska, lai der āra apstākļiem, jo daļa pasākuma notiek laukā, 
bet tā, lai var arī ērti justies iekštelpās. Līdzi jāņem – ziedojums Ugunij 
(Jāņu zāļu pušķīši, vainagi vai kas cits pēc iekšējās sajūtas), kaut kas 
cienastam, kā arī lāpa vai lukturis, lai gaišāks ķekatās iešanas ceļš.

PāVilostas NoVada Pasākumi 
kultūras iestādēsDECEmbRī DZImUŠoS 

Pāvilostas novada iedzīvotājus!

KURZEMES LŪGŠANAS UN PIELŪGŠANAS VAKARS
PĀVILOSTĀ

Aicinām visus pielūgt un slavēt Dievu kopā,
15. decembrī plkst. 19.00

Pāvilostas pilsētas kultūras namā (Dzintaru ielā 47).
Atmoda sākas no mums!

Sargi uz mūriem.

PĀVILOSTAS NOVADA 
KALENDĀRS 2018

sabiedriskā transporta 
lietotājiem!

No 2017. gada 11. de-
cembra tiek grozīts autobusu 
maršruta Nr. 5124 “liepāja–
Vērgale” reisu izpildes laiks, 
atjaunojot reisa izpildi no 
liepājas plkst. 7.30 un no 
Vērgales centra plkst. 8.20. 
Izpildes periods – no 1. oktob-
ra līdz 30. aprīlim.

Var nemanot pienākt salna,
Kad ziedi kā sniegpārslas birst.
Nav sacīts, cik dzīve ir gara,
Tās pavediens pēkšņi var irt.

/M. Jansone/
Esam kopā skumju brīdī ar Austriņu 

un Vagotiņu-Vaguļu  ģimeni, VĪLIPU 
kapu kalniņā guldot!

Dzintaru ielas 
95. mājas iedzīvotāji

Katrai dienai baltalkšņa sūrums,
Katrai dienai rēta, kas smeldz.
Bērns, ar Tevi mums dzīvības jūrai
Atņemts cerību rītausmas zelts.

/K. Apškrūma/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Austrai 

Vagotiņai-Vagulei, MAZDĒLU  kapu 
kalniņā pavadot! 

Pāvilostas deju kopa 
“Dejotprieks”

Mūža vilciens pa gadskārtu sliedēm
Norimis traukties un palicis kluss,
Smilšu kalnā zem dzīvības priedēm
Nu darbi, rūpes un vasaras dus.

/V. Rūja/
Pāvilostas pensionāru apvienība 

“Varavīksne” izsaka līdzjūtību piede-
rīgajiem, ARNOLDU  APENI  Mūžības 
ceļos pavadot!

Ceļi tik īsi, bezgala īsi,
Garas, tik garas uz turieni kāpes. 
Viena klusuma tagad būs vairāk,
Vienas nepārsāpamas sāpes.

/A. Skalbe/
Pāvilostas pensionāru apvienība 

“Varavīksne” izsaka visdziļāko līdzjū-
tību Austriņai  un Vagotiņu-Vaguļu 
ģimenei, VĪLIPU pāragri zaudējot!

LĪDZJŪTĪBAS

SLUDINĀJUMI
Pāvilostas novada Sociālais dienests lūdz dāvināt lietotu gāzes plīti. Lū-

gums zvanīt pa tālr. 63484560.

rūķupes rūķi aicina palīdzēt! Rūķupes Rūķiem radošajām darbnīcām 
ļoti nepieciešamas tukšas 5 l ūdens pudeles (tautā saukti par “bačokiem”). 
Ja Tev mājās ir šādas iekrājušās un vēlies no tām tikt vaļā, nogādā tās līdz 
Ziemupes jūrmalas stāvlaukumam vai zvani pa tel. 29400470 (Rūķis Plāno-
tājs). Rūķi ar Ziemassvētku vecīti ļooooti novērtēs Tavu palīdzību! Par Gaišiem 
Ziemassvētkiem!

ZINĀŠANAI
Mežzinis Arturs Brikmanis pieņems apmeklētājus Vērgales pagasta 
pārvaldē 2018. gada 16. janvārī.

Veikalā sia “ledusroze” (Pāvilostā) decembrī ir izmainīts darba laiks. 
Veikals būs atvērts:
darba dienās no plkst. 9.00–15.00;
sestdienā no plkst. 10.00–13.00, svētdienā veikals ir slēgts.
Priekš Jums svētku atlaides -25 % visām precēm! Gaidīsim mūsu veikalā!

PATEICĪBA
Izsakām lielu pateicību visiem, kas 
bija kopā ar mums, pēdējā gaitā iz-
vadot Arnoldu Apeni. Īpašs paldies 
Daigai Cābelei, Maritai un Andrim 
Horniem par palīdzību un atbalstu.

Piederīgie

ATVAļINĀJUMS
saraiķu bibliotēkas vadītāja būs 
atvaļinājumā no 27. decembra 
līdz 30. decembrim. Atvaļinājuma 
laikā bibliotēka strādās 30. de-
cembrī no 9.00–14.00, lasītājus 
apkalpos bibliotekāre Ligita.

Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centrā un 

Vērgales pagasta pārvaldē 
iespējams iegādāties jauno 
Pāvilostas novada sienas 
kalendāru 2018. gadam. 

Viena kalendāra cena: 
6,49 EUR .


