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Novembris ir īpašs 
mēnesis Latvijai – valstij 
un tās cilvēkiem divas 
ļoti nozīmīgas atceres 
dienas seko viena 
otrai – 11. novembris, 
kad pieminam Latvijas 
brīvības cīņas 1919. 
gadā un kaujās kritušos 
karavīrus, un 18. 
novembris, kad svinam 
mūsu valsts neatkarības 

proklamēšanas gadadienu. Pieminēsim cilvēkus, 
kuri ticēja neatkarīgas Latvijas idejai un 
drosmīgi cīnījās par to!
Aicinu ikvienu piedalīties 
Pāvilostas novadā organizētajos 
valsts svētku pasākumos, 
kā arī 11. novembrī un 
18. novembrī namu logos 
iedegt svecītes un ar 
gaišām domām sveikt 
savu valsti, novēlot tai 
pastāvēt mūžīgi!

Pāvilostas novada 
domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons

Sveicam LatvijaS 
valsts svētkos!

tradicionāli oktobrī Pāvilostas novada dome organi-
zēja aptauju 2017. gada nominācijām. kopumā šogad pie-
dalījies 121 iedzīvotājs, nododot 147 balsis, kā arī saņem-
ti 6 iesniegumi no pašvaldības iestādēm par pateicības 
izteikšanu 15 novadniekiem. Pāvilostas novada domes 
Izglītības, kultūras un sporta komisijai tika nodotas 61 
elektroniskā un 60 drukātās anketas. trīs anketas bija 
nederīgas.

Sakarā ar to, ka titulam “GoDa NovaDNIEks 2017” 
Pāvilostas novada domē netika iesniegts neviens pieteikums, 
kā to paredz Pāvilostas novada apbalvojumu noteikumu 29. 
punkts, Pāvilostas novada domes Izglītības, kultūras un 
sporta komiteja lēma šogad nepiešķirt titulu “Goda novad-
nieks 2017”.

Kā jau rakstījām informatīvā izdevuma “Pāvilostas Nova-
da Ziņas” oktobra numurā, šogad tika grozīti un papildināti 
Pāvilostas novada apbalvojumu noteikumi, paredzot, ka no-
minantus  titulam “Gada novadnieks 2017” piesaka deputāti. 
Deputāti iedzīvotāju balsojumam izvirzīja: Ziemupes tautas 
nama, Ziemupes bibliotēkas un Ziemupes TIC vadītāju Dai-
nu vĪtolU par iesaistīšanos Latvijas valsts simtgades pasā-
kumu organizēšanā Pāvilostas novada Ziemupē, par ziemup-
nieku kultūras dzīves dažādošanu un tradīciju uzturēšanu, 
par dažādu projektu īstenošanu Ziemupē; otra kandidāte, ko 
izvirzīja Pāvilostas novada domes deputāti, bija Pāvilostas 
bibliotēkas vadītāja Mairita VĪTOLA par Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas nominācijas “Gaismas nesējs 2016 Kurzemē” 
saņemšanu, par dažādu projektu realizāciju, par daudzpu-

sīgu tematisko pasākumu organizēšanu pieaugušajiem un 
bērniem. Savukārt trešais deputātu virzītais kandidāts bija 
Vērgales pagasta zemnieku saimniecības “Aploki” īpašnieks 
Edijs APLOKS kā veiksmīgs un progresējošs uzņēmējs Pāvil
ostas novadā. Komiteja pēc balsu saskaitīšanas apstiprināja 
un Pāvilostas novada dome lēma šogad nomināciju “GaDa 
NovaDNIEks 2017” piešķirt DaINaI vĪtolaI, kura no 
iedzīvotājiem saņēma 57 balsis. Savukārt Mairita Vītola sa-
ņēma 33 balsis, bet Edijs Aploks – 21 balsi.  

Apkopojot iedzīvotāju balsošanas anketas, šogad nominā-
ciju “laBaIs DaRBs NovaDaM 2017” saņem MaIRIta 
vĪtola. Arī šajā punktā Pāvilostas novada apbalvojumu 
noteikumos tika veikti grozījumi, nosakot, ka šo nomināci-
ju novadā saņem tikai viens kandidāts, pretstatus tam, ka 
iepriekš bija viens kandidāts no Vērgales pagasta un viens 
kandidāts no Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta. Nomi-
nācijai tika izvirzīti arī citi pretendenti: Irina KURČANOVA, 
Ģirts VAGOTIŅŠVAGULIS, Andris PAIPA, Daina VANAGA, 
Daiga KADEĢE, Jānis VITRUPS, Aina ŠTEINBERGA, biedrī-
ba “ZIEM UPĪTE”, Edijs APLOKS, Silva VĀRSBERGA, Maira 
BRIEDE, Dace BUNKA, Daina VĪTOLA, Gunta KLEINŠMITE 
un Ingūna KOPŠTALE.

Savukārt Pāvilostas novada domes PatEICĪBas Raks-
tUS svinīgajā pasākumā par godu Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 99. gadadienai Pāvilostā pasniegsim – Maijai 
aRĀJaI, silvijai Irēnai MaURIŅaI, tatjanai vEŠŅako-
vai un Mārītei aRĀJaI. Bet Vērgalē sveiksim: sanitu DUN-
kERI, sanitu PoRIŅU, aīdu ElvIŅU, Ingu ČIPĀNI, kris-

Izvirzīti labākie novadnieki apbalvojumu saņemšanai

Zīmējums: Estere Krēsliņa, 
Pāvilostas Mākslas skolas 

1. kurss

Katra ģimene ir 
maza, vērtīga 
valsts valstī! 
Lai mums katram 
pietiek spēka 
sildīt un sildīties 
ģimenes mīlestībā!

Piektdienā, 17. novembrī:
 Pāvilostas novada pašvaldības administrācija un
 VPVKAC būs atvērts no plkst. 8.00 līdz 13.00;
 Vērgales pagasta pārvalde būs atvērta no plkst.
 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 15.30.

Pirmdienā, 20. novembrī, Pāvilostas novada pašvaldības 
administrācija, VPVKAC un Vērgales pagasta pārvalde būs 
slēgta!

Priecīgus svētkus!

Pāvilostas novada pašvaldības, Vērgales 
pagasta pārvaldes un vpvkac
darba laiks novembra svētkos!

tīni JaUNBRŪNU, velgu FREIMaNI, Daini vIlEMsoNU, 
Jonu kalēJU, andu BlŪMaNI, Inesi RaZMU un sarmīti 
vēRNIECI.

Nominētos novadniekus godināsim un sveiksim Latvijas 
valsts svētku pasākumos Pāvilostā – 16. novembrī plkst. 
19.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā un vērgalē 17. 
novembrī plkst. 19.00 vērgales kultūras namā.

Paldies visiem, kas atrada laiku un labus vārdus, aizpil-
dot anketas un izvirzot novadniekus apbalvojumiem!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita kurčanova
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalījās 
Pāvilostas novada domes deputāti – Aldis BARSUKOVS, Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Mārtiņš 
DĒVICS, Ralfs JENERTS, Gints JURIKS, Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki – izpilddi-
rektors Alfrēds MAGONE, Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis VITRUPS, Pāvilostas novada 
pašvaldības galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE, Pāvilostas novada būvvaldes lietvede Dace 
BAUMANE, Pāvilostas novada būvvaldes būvinspektors Guntars ĻAUDĀMS un sabiedrisko attiecī-
bu speciāliste Marita KURČANOVA. Sakarā ar dalību LR Zemessardzes mācībās sēdē nepiedalījās 
deputāte Zane MEŽAVILKA. Sēdi protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. 
Sēdē tika izskatīti 35 darba kārtības punkti. 

â Apstiprināja Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 
8 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 
9 “Pāvilostas novada pašvaldības budžets 2017. gadam”” projektu. 

â Nolēma piešķirt finansējumu nodibinājumam “Kokneses fonds” 100,00 EUR apmērā Likteņ-
dārza Lielā kalna izveidei. Finansējums tiks rasts Pāvilostas novada pašvaldības budžeta izdevumu 
pozīcijā Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.

â Nolēma piešķirt finansējumu 2000,00 EUR apmērā Pāvilostas pilsētas kultūras namam 
Zvejnieku svētku pasākuma izdevumu segšanai. Finansējumu piešķīra no pašvaldības budžeta sa-
daļas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Nolēma pieprasīt no S. Vārsbergas paskaidrojumu par 
iemesliem, kādēļ netika iesniegta informācija, kā tika nolemts 19.10.2017. finanšu komitejas sēdē. 
Nolēma uzdot atkārtoti S. Vārsbergai iesniegt precizētu finanšu pārskatu par 2017. gada Zvejnieku 
svētku ieņēmumiem un izdevumiem un priekšlikumiem zaudējumu segšanai.

â Nolēma grozīt un papildināt Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta un  tarifikācijas 
saraksta Pāvilostas pilsētas kultūras nama sadaļu. Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājai uz-
deva slēgt ar darbiniekiem atbilstošas vienošanās par grozījumiem pie darba līgumiem. Uzdeva 
finansējumu rast Pāvilostas pilsētas kultūras nama budžetā. Grozījumi štatu sarakstā un tarifikācijā 
stājas spēkā ar 16.10.2017.

â Nolēma ar 2017. gada 1. novembri izveidot jaunu štata vietu Ainavu arhitekts un papildināt 
Pāvilostas novada pašvaldības štata saraksta sadaļu Labiekārtošana šādi:

Štata vienības

nosaukums Profesiju kods skaits

Ainavu arhitekts 2162 1

Nolēma papildināt Pāvilostas novada pašvaldības tarifikācijas sadaļu Labiekārtošana šādi:

Ieņemamais amats Darba dienu 
skaits nedēļā Stundu skaits nedēļā Darba laika 

uzskaites forma
Darba alga 
mēnesī, EUR

Ainavu arhitekts 5 40 summētā 850,00

Apstiprināja ainavu arhitekta amata pienākumu aprakstu. Nolēma sludinājumu par vakanci pa-
pildus izsūtīt mācību iestādēm, kurās sagatavo atbilstošas kvalifikācijas speciālistus.

â Nolēma ar 2017. gada 1. novembri izdarīt grozījumus Pāvilostas novada domes 29.12.2016. 
sēdes Nr. 17. lēmumā Nr. 3.§ “Par degvielas limitu noteikšanu” Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
sadaļā. Uzdeva finansējumu rast Pāvilostas pilsētas kultūras nama budžetā.

â Apstiprināja nomas maksu par telpu īri Vērgales pamatskolai: aktu zāle – 100,00 EUR dienā, 
skolas ēdnīcas telpas – 30,00 EUR par pasākumu. No samaksas par telpu īri atbrīvotas – Pāvilostas 
novada domes pašvaldības iestādes. Visiem Pāvilostas novada pašvaldības darbiniekiem piemēro-
jama 50 % atlaide. Par maksas pakalpojumiem saņemtie līdzekļi tiek ieskaitīti Vērgales pamatsko-
las budžetā. Maksas pakalpojumi EUR bez PVN. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
saņem pēc pakalpojuma sniegšanas: saskaņā ar izrakstīto rēķinu bezskaidras naudas norēķinu 
veidā ar kredītiestāžu starpniecību; saskaņā ar izrakstīto darījumu apliecinošo kvīti samaksājot 
skaidrā naudā Vērgales pagasta pārvaldes kasē vai Pāvilostas novada pašvaldības kasē. Izīrētājs ar 
nomnieku slēdz telpu nomas līgumu. Lēmums stājas spēkā ar 2017. gada 1. novembri.

â Nolēma atzīt par bezcerīgo parādu un norakstīt no SIA “Vērgales komunālā saimniecība” bi-
lances parādu par komunāliem maksājumiem EUR 597,58 apmērā vienai personai. Nolēma neatzīt 
par bezcerīgiem parādiem parādu par komunāliem maksājumiem EUR 1125,58 divām personām. 
Uzdeva SIA “Vērgales komunālā saimniecība” turpināt parādu piedziņas procesu un sastādīt aktu 
par privātiem finansiāliem ieguldījumiem īrētajā pašvaldības dzīvoklī, kā arī dzēst daļu no parāda 
vienai personai.

â Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Vitrupam līdz 17.11.2017. sagatavot 
nolikumu un prasības pļaušanas ārpakalpojumam un iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībai iepir-
kuma veikšanai.

â Nolēma pārrēķināt vienai personai zemes nomas maksu par nekustamo īpašumu Vērgales 
pagastā, Pāvilostas novadā, un nosūtīt jaunu rēķinu ar pavadvēstuli par nenomaksāto parādu. Nolēma 
dzēst vienai personai īres un nomas maksu 3,86 EUR par dzīvokli Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. 
Noslēdzot ar pašvaldību pirkuma līgumu, uzdeva saņemt no galvenās grāmatvedes atzinumu par no-
maksāto nomas un īres maksu un no zemes lietu speciālistes atzinumu par nomaksāto nekustamā 
īpašuma nodokli. Privatizācijas komisijas lietvedi nozīmēja par atbildīgo atzinumu saņemšanai.

â Apstiprināja vienai personai izmantotās pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Uzde-
va personai līdz 13.11.2017. par nekustamo īpašumu samaksāt avansu 10 % apmērā no nosacītās 
cenas (t. i., 590,00 EUR), samaksājot to no lēmuma saņemšanas brīža divu nedēļu laikā. Maksā-
jums veicams Pāvilostas novada pašvaldības norēķinu kontā. Noteica 6 % gadā no vēl nesamak-
sātās pirkuma maksas daļas, sadalot kopējo maksājumu vienādās daļās par atliktā maksājuma 
daļām. Pēc pirmā maksājuma saņemšanas septiņu dienu laikā nolēma slēgt nomaksas pirkuma 
līgumu ar personu par nekustamā īpašuma iegādi, sastādot atliktā maksājuma grafiku uz pieciem 
gadiem.

â Apstiprināja nekustamā īpašuma “Jonasi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, nosacīto 
cenu 4 700 EUR. Nolēma Vērgales mednieku biedrībai rakstveidā piedāvāt iegādāties nekustamo 
īpašumu “Jonasi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, ar kopējo platību 0,29 ha, kadastra apzīmē-
jums 6496 003 0277 un dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 64960030277001.

â Nolēma ar 01.11.2017. izbeigt Telpu nomas līgumu Nr.1 ar vienu personu par telpām Ziemu-
pes tautas nams, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov. Apstiprināja telpu pieņemšanas komisiju 
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – izpilddirektors A. Magone, komisijas locekļi – Vērgales 
pag. pārvaldes vad. J. Vitrups un Ziemupes tautas nama vadītāja D. Vītola. Uzdeva komisijai pie-
ņemt telpas “Ziemupes tautas nams”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, no personas, 
sastādot telpu nodošanas – pieņemšanas aktu. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. In-
formāciju par telpu nomas piedāvājumu uzdeva ievietot informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada 

Ziņas” un www.pavilosta.lv.
â Apstiprināja saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2016. gada 

28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa un nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Pāvilostas novadā”” projektu. Saistošos noteikumus 3 darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā uzdeva nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzi-
numa saņemšanas uzdeva publicēt informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”, pašvaldības 
mājaslapā www.pavilosta.lv, izlikt redzamā vietā pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē.

â Nolēma veikt nekustamā īpašuma “Ploce 28” dzīvokļa Nr. 4, zemes un trīs palīgēku ierak-
stīšanu zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda. Par nekustamā īpašuma “Ploce 
28” dz. Nr. 4, Ploce, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, atsavināšanu lems pēc minētā īpašuma 
ierakstīšanas zemesgrāmatā.

â Nolēma veikt nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 97, dzīvokļa Nr. 7, zemes 418/9316 domā-
jamās daļas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Pāvilostas novada pašvaldības vārda. Par nekustamā 
īpašuma Dzintaru iela 97-7, Pāvilosta, Pāvilostas novads, atsavināšanu lems pēc minētā īpašuma 
ierakstīšanas zemesgrāmatā.

â Nolēma nodot dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 101, Pāvilosta, Pāvilostas novads, pārvaldīša-
nas tiesības kooperatīvai sabiedrībai “MĀJA NR.101” (reģistrācijas numurs 42103020747, juridiskā 
adrese – Dzintaru iela 101-14, Pāvilosta, Pāvilostas nov.) trīs mēnešu laikā no dienas, kad koopera-
tīvā sabiedrība “MĀJA NR.101” iesniegs Pāvilostas novada pašvaldībā dokumentu, kas apliecina, ka 
tā atbilst Dzīvokļu pārvaldīšanas likuma 13. pantā noteiktajām prasībām. Dzīvojamās mājas Dzinta-
ru iela 101, Pāvilosta, Pāvilostas nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu, parakstot dzīvojamās mājas 
nodošanas – pieņemšanas aktu, no Pāvilostas novada pašvaldības puses uzdeva veikt komisijai 
šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – izpilddirektors Alfrēds Magone, komisijas locekļi: galvenā 
grāmatvede Inguna Blaubārde, privatizācijas komisijas lietvede Liene Volenberga un novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. Kontroli par lēmuma izpildi uzdeva pašvaldības izpilddirektoram 
Alfrēdam Magonem. 

â Nolēma uz 5 gadiem iznomāt divām personām nedzīvojamās telpas “Stallīši”, Vērgale, Vēr-
gales pagasts, Pāvilostas novads, četras telpu vienības (stallīšus). Noteica zemes nomas maksu 
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus PVN. Nomniekiem uzdeva papildus nomas 
maksai samaksāt nomu par kūtiņu 0,10 eiro par m2 mēnesī plus PVN. Līdz 01.01.2020. noteica 
nomas maksu par kūtiņu 50% no aprēķinātās summas. Nekustamā īpašuma nodokli maksā nom-
nieks. Uzdeva slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu pie zemes lietu speciālistes.

â Atcēla 25.02.2016. Pāvilostas novada domes lēmumu (protokols Nr.3., 35§) par nekustamā 
īpašuma “Stallīši”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, nodošanu apsaimniekošanā SIA 
“Vērgales komunālā saimniecība” ar 26.10.2017.

â Līdz 2042. gada 25. oktobrim pagarināja 2006. gada 6. septembra nomas līgumu NR. LIE56 
būves uzturēšanai starp Pāvilostas novada pašvaldību un SIA “Tele Tower”. Noteica, ka nomnieks 
maksā nekustamā īpašuma nodokli un nomas maksu 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības 
gadā plus PVN. Uzdeva izpilddirektoram organizēt šī lēmuma 3.1. punktā minēto līguma termiņa 
pagarināšanu, noslēdzot vienošanos saskaņā ar paraugu šī lēmuma pielikumā.

â Mainīja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi “Dadzīši”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, zemes vienībai platībā 1,7 ha no individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 0601, uz 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, platībā 1,7 ha. Par 
nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par nekustamo īpašumu “Dadzīši”, Saraiķi, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, lems pēc Pāvilostas novada būvvaldes būvinspektora atzinuma saņemšanas.

â Piekrita nekustamā īpašuma “Turaidas”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sa-
dalīšanai un atdalīt no tā zemes vienību 0,688 ha, piešķirot jaunu nosaukumu “Vērgales Turaidas”, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā. Atdalāmajai zemes vienībai 0,688 ha noteica nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM 
kods 0101. Nekustamā īpašuma “Turaidas”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, sastāvā 
paliekošajām zemes vienībām 0,863 ha un 1,16 ha, saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â Nodeva precizēšanai izstrādāto detālplānojuma projektu nekustamiem īpašumiem Brī-
vības iela 39, Austrumu iela 9, Brīvības iela 35, Torņa iela 5, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, čet-
rām zemes vienībām, atbilstoši detālplānojuma izstrādes vadītāja 18.10.2017. ziņojumam 
Nr.PNP/2.2.13./17/1575.

â Uzņēma dzīvokļa rindā divas personas kā personas, kuras ar dzīvojamo platību nodrošinā-
mas vispārējā kārtībā. 

â Ar 01.11.2017. piešķīra uz 3 gadiem vienai personai dzīvokļa īres tiesības Rīvās, Sakas 
pagastā, Pāvilostas novadā. Uzdeva personai slēgt apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Pāvilostas 
komunālais uzņēmums” un īres līgumu pie pašvaldības kancelejas vadītājas 1 mēneša laikā no 
lēmuma pieņemšanas brīža. Regulāri veikt kontroli par apsaimniekošanas maksājumu veikšanu.

â Uzdeva SIA “Versijas” juristēm sagatavot pieprasījumu kompetentajām iestādēm atbilstoši 
normatīvajiem aktiem, par dabas liegumā “Pāvilostas pelēkā kāpa” ieskaitītu  privātpersonu un 
juridisko personu zemes īpašumu apmaiņu pret līdzvērtīgiem Pāvilostas pilsētas rezerves zemes 
fondā ieskaitītiem zemes īpašumiem. 

â Veica grozījumus nolikumā par stipendijām 9.–12. klašu skolēniem Pāvilostas novadā. Iztei-
ca šādā redakcijā nolikuma punktus:

2.1.1. 20 EUR, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 7 ballēm katrā mācību 
priekšmetā (vienā mācību priekšmetā drīkst būt zemāks vērtējums, bet ne zemāks par 6 ballēm).

2.1.2. 30 EUR, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 8 ballēm katrā mācību 
priekšmetā (vienā mācību priekšmetā drīkst būt zemāks vērtējums, bet ne zemāks par 6 ballēm).

2.1.3. 40 EUR, ja mācību sasniegumu novērtējums nav zemāks par 9 ballēm katrā mācību 
priekšmetā (vienā mācību priekšmetā drīkst būt zemāks vērtējums, bet ne zemāks par 6 ballēm).

3.1. Laika posmā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim stipendija tiek piešķirta reizi mēnesī, ņemot vērā 
attiecīgā mēneša vidējo atzīmi katrā mācību priekšmetā, skolēna uzvedību atbilstoši skolas noliku-
ma un skolas iekšējās kārtības noteikumiem, nedrīkst būt neattaisnoti stundu kavējumi.

  No nolikuma svītroja punktu 3.2. 
  Veica grozījumus noteikumos par “Cerību balvas” piešķiršanu Pāvilostas vidusskolas un Vēr-

gales pamatskolas skolēniem. Izteica šādā redakcijā noteikumu punktus:
6.1. 5.–7. klašu skolēniem tiek piešķirta 30 EUR katram, ja vidējā atzīme ir 9 – 10 balles (atbil-

stoši pedagoģiskās padomes sēdes lēmumam);
6.2. 8.–9. klašu skolēniem tiek piešķirta 50 EUR katram, ja vidējā atzīme ir 9 – 10 balles (atbil-

stoši PP sēdes lēmumam);
6.3. 10.–12. klašu skolēniem tiek piešķirta 100 EUR katram, ja vidējā atzīme ir 9 – 10 balles 

(atbilstoši PP sēdes lēmumam);
6.4. 5.–7. klašu skolēniem tiek piešķirta 15 EUR katram, ja vidējā atzīme ir 8,5 – 9 balles (at-

bilstoši PP sēdes lēmumam);
6.5. 8.–9. klašu skolēniem tiek piešķirta 20 EUR katram, ja vidējā atzīme ir 8,5 – 9 balles (at-

bilstoši PP sēdes lēmumam);
6.6. 10.–12. klašu skolēniem tiek piešķirta 40 EUR katram, ja vidējā atzīme ir 8,5 – 9 balles 

(atbilstoši PP sēdes lēmumam).

2017. gada 26. oktobrī PāVIlostā notIka 
kārtējā domes sēde
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Latvijas nu jau gandrīz 100 gadu ilgajā 
vēstures nogrieznī vēl nav bijis grāmatas, 
kas būtu bijusi rakstīta tikai ar roku, kuru 
rakstītu pati tauta un kur ikvienam iedzī-
votājam būtu bijusi iespēja to darīt! Pēc 
Rīgas aktīvo senioru alianses “RASA” ini-
ciatīvas ir izveidota Latvijas valsts simtga-
dei veltīta Tautas saimes grāmata, kas ceļo 
pa Latviju un kurā katram iedzīvotājam ir 
unikāla iespēja ļoti personiski uzrunāt val-
sti, uzticēt savus spožākos mirkļus un sa-
vas emocijas, uzticēt Latvijai tās simtgadē 
savu piedzīvoto un pārdzīvoto, paskatoties 
uz savu dzīvi Latvijas valsts 100 gadu pa-
stāvēšanas kontekstā.

Tautas saimes grāmata ir uzsākusi 
savu ceļu 2017. gada 20. aprīlī ar iedzie-
dāšanu Rīgā un turpina to pa Latvijas no-
vadiem. Grāmata ir pabijusi jau Rucavā, 
Liepājā, Grobiņā, Alsungā, Jūrkalnē, Gude-
niekos, Staicelē, Balvos, Baldonē, Ādažos, 
Kuldīgā un Rogovkā. Novēlējumus raksta 
gan seniori, gan skolēni, ģimenes un indi-
viduāli cilvēki, iestāžu kolektīvi un biedrī-
bas. Novēlējumi izteikti arī dzejā, zīmēju-
mos un papildināti ar fotogrāfijām. Ieskats 
dažos vēlējumos:

“Man vissmagākais bija 1949. gads, 
kad 16 gadu vecumā mani pilnīgi vienu iz-
sūtīja uz Sibīriju. 1958. gadā biju laimīga, 
kad mani atbrīvoja un tiku atpakaļ Dzimte-
nē pie savējiem. To piedot var, bet aizmirst 
nevar! Lai valdība nākamajos 100 gados 
mazāk zog, bet vairāk domā par tautu! Ja 
katrs raus to deķīti uz savu pusi, tad nekas 
labs nebūs.” (Natālija Samburova, 85 g.)

“Armijā biju rakstvedis, tāpēc man ne-
bija jāskrien ar šauteni. Lai nevienam lat-

vietim dzīvē nebūtu rokā jāņem ierocis un 
jāpaceļ pret citu cilvēku!” (Andris Siliņš, 67 
g.).

 “Es lepojos ar to, ka mēs, visa ģime-
ne, kopīgi strādājam un nododam tradīci-
jas no paaudzes paaudzē – cepam maizi, 
sklandraušus un vedam pārdot. Priecājos, 
ka varam ar prieku strādāt tepat Latvijā un 
mums nav jābrauc prom uz Īriju! Lai katrai 
ģimenei izdodas būt kopā Latvijā!” (Jautrīte 
Danenberga-Damberga).

Katrā reģionā būs 5 grāmatas, kat-
rā grāmatā 500 lapas, grāmatas iesietas 
linaudekla vākos (Latvijas lina krāsā) ar 
tumši sarkaniem burtiem (Latvijas karoga 
krāsā), katras grāmatas svars 3 kg. 

2018. gada septembrī grāmatas tiks 
svinīgi nodotas Valsts prezidentam, savu-
kārt viņš grāmatas nodos Latvijas valsts 
Nacionālās bibliotēkas arhīvā, kur tās gla-
bāsies nākošos 100 gadus.

Grāmatas ceļam var sekot līdzi mā-
jaslapā https://www.biedribarasa.lv/latvi-
jai-100/projekts-tautas-saimes-gramata/.

Aicinām dalīties ikvienu cilvēku, jo 
īpaši seniorus, ierakstīt savu vēstījumu un 
novēlējumu Tautas saimes grāmatā! 

Pāvilostas novads piedalīsies 
tautas saimes grāmatas rakstīšanā

25. oktobrī Pāvilostas tūrisma uzņē-
mēji un citi interesenti devās pieredzes 
apmaiņas braucienā uz aizputes un 
skrundas apkārtni, lai iepazītos ar kai-
miņu tūrisma piedāvājumiem.

Dalībnieki apmeklēja Piena muižu un 
Piena muzeju, Skrundas muižu, Kazdan-
gas kultūras namu un pili, radošo apvie-
nību “Cita Abra” Cīravā, Vitalitātes aka-
dēmiju,  Aizputes jauniešu centru “Ideju 
māja” un noslēgumā viesojās Aizputes 
vīna darītavā.

Piena muzejs iepazīstināja ar ekskur-
siju “Piena ceļš”, kur visiem bija jāpieliek 
roka gotiņas slaukšanā, piena mašinēšanā 
un sviesta kulšanā. Tāpat mums tika izrā-
dīta muižas ēka un SPA centrs.

Skrundas muižas pārstāvis izrādīja 
muižas piedāvājumu un ļāva ieskatīties 
tās ikdienas dzīvē. Stāstīja par savu gūto 
pieredzi, strādājot tūrisma nozarē, un par 
muižas tūrisma piedāvājuma nākotnes vī-
zijām.

Apskatījām Kazdangas kultūras namu, 
kur tā darbiniece nedaudz pastāstīja par 
kultūras dzīvi Kazdangā. Pēc pusdienām 
devāmies apskatīt pili un parku, kur gides 
pavadībā, spītējot lietum, uzzinājām daudz 
jauna par Kazdangu.

Radošā apvienība “Cita Abra”, kura 
par savu mājvietu izvēlējusies Cīravas 
dzirnavas, iepazīstināja ar savām nākot-

nes vīzijām un piedāvājumu, kuru vasarā 
nodrošina Cīravas apmeklētājiem.

Lažas pagasta Vitalitātes akadēmijā 
devāmies izzinošā tūrē pa lielo centra teri-
toriju, kur tiek nodrošināts medicīniskais 
tūrisms visiem interesentiem. Nebijis pie-
dāvājums, lieliska apkārtne un rūpīgi dar-
binieki, un pietiekams finansējums šo vie-
tu ir padarījuši par neatkārtojamu tūristu 
galamērķi ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, 
bet arī tālu aiz Latvijas robežas dzīvojoša-
jiem. Visi brauciena dalībnieki atzina, ka 
šī ir brīnišķīga vieta.

Viesojāmies jauniešu centrā “Ideju 
māja”, kur mūs iepazīstināja ar jauniešu 
māju, piesaistītajiem projektiem un dzīvi 
Aizputē kā jaunietim.

Vakara noslēgumā jau par tradīciju 
kļuvis Kurzemes vīna darītavu apmeklē-
jums, jo joprojām ceram, ka kāds beidzot 
uzdrošināsies īstenot ideju par vīnu, kas 
darināts Pāvilostas novadā. Šogad apmek-
lējām Aizputes vīna darītavu, kur Mārtiņš 
Sants iepazīstināja ar vīna darītāja ikdie-
nu un darba plusiem un mīnusiem, kā arī 
ļāva degustēt viņa ražotos vīnus pie lielis-
kiem stāstiem no vīndara ikdienas dzīves.

Paldies visiem, kuri kopā ar mums aiz-
vadīja šo lietaino dienu pacilātā noskaņo-
jumā un devās piedzīvojumos kopā!

 
Tūrisma konsultante anta lībiete

Pāvilostas tūrisma uzņēmēji 
dodas pieredzes braucienā

Pāvilostas novada pašvaldība  turpina realizēt projektu “Veicot ieguldījumu infrastruktū-
ras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību 
Pāvilostas novadā” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.  specifiskā atbal-
sta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai spe-
cializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, projektu iesniegumu atlases kārtas 
“Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībām, kuras nav nacionālās vai 
reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības” ietvaros. Sakarā  ar sliktiem un būvniecībai 
sarežģītiem laika apstākļiem Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no darbu vei-
cēja SIA “ĢL Konsultants”  ar lūgumu pagarināt līgumu, kas tika noslēgts šī gada 9. maijā uz 6 
mēnešiem, vēl par vienu mēnesi, līdz šī gada 9. decembrim. Lielākā daļa plānoto darbu ir veikti, 
bet ir problēmas Celtnieku ielā, kas praktiski no Lašu ielas uz leju nav izbraucama. Tas savukārt 
rada problēmas iedzīvotājiem un zaudējumus z/s “KAIJA”. Par šīm problēmām tika runāts 1. no-
vembra būvsapulcē, kur būvnieks solīja sakārtot braucamu minēto posmu. Tūlīt sāksies ielu se-
guma sakārtošanas darbi, tai skaitā asfaltēšanas darbi posmos, kur tas tika bojāts būvdarbu rea-
lizācijas dēļ: Parka ielas, Celtnieku ielas un Dzintaru ielas asfalta daļā. Lūgums iedzīvotājiem būt 
saprotošiem un iecietīgiem, lai pēc tam saņemtu kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Projektu koordinatore vizma Ģēģere

lad uzsācis platību maksājumu izmaksu

Veica grozījumus noteikumos par Pāvilostas novada vispārējās un profesionālās ievirzes izglītī-
bas iestāžu labāko skolēnu un skolotāju izvirzīšanu un svinīgo pieņemšanu pie domes priekšsēdē-
tāja. Punktu 2.1. papildināja ar apakšpunktu 2.1.5. Kurzemes reģiona un valsts mēroga pašdarbības 
kolektīvu konkursos, kurus organizē Valsts izglītības satura centrs un iegūts augstākās vai 1. pakā-
pes diploms. Izteica šādā redakcijā noteikuma punktu: 3.1. Uz svinīgo pieņemšanu aicina skolēnus, 
kuri ieguvuši 1.–3.vietu vai atzinību mācību priekšmetu olimpiādēs, atklātajās mācību priekšmetu 
olimpiādēs, 1.–3. vietu sporta sacensībās, 1.–3. vietu vai atzinību individuālajos konkursos, augstā-
kās vai 1. pakāpes diplomu pašdarbības kolektīvu konkursos.

â Nolēma izdarīt grozījumus un papildinājumus Pāvilostas novada būvvaldes nolikumā, kas 
tika apstiprināts ar Pāvilostas novada domes 29.04.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.4., 4.§). Ap-
stiprināja Pāvilostas novada būvvaldes nolikumu papildinātā redakcijā. Būvvaldes lēmumus uzdeva 
nosūtīt juristēm atzinumu sniegšanai.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. 
pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Atļāva Uldim Kris-
tapsonam savienot Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja amatu ar Kurzemes plānošanas reģio-
na attīstības padomes locekļa amatu.

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pan-
tu, deputāts Gints Juriks lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Atļāva Gintam Jurikam savienot Vērgales 
pamatskolas direktora amatu un Vērgales pagasta muzeja krājuma komisijas locekļa amatu ar 
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu.

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu, 
deputāts Ralfs Jenerts lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Atļāva Ralfam Jenertam savienot Pāvilostas 
ostas valdes locekļa amatu ar SIA “Dunduru pļavas” valdes locekļa amatu un mednieku kluba 
“Medņi” pārstāvja amatu.

â Jautājumā “Par kļūdas labošanu Pāvilostas novada domes 2017. gada 28. septembra lēmu-
mā “Par nosaukuma dzēšanu un adreses piešķiršanu nedzīvojamai telpai”” lēma lemjošās daļas 3.1. 
punktu izteikt šādi: Piešķirt adresi nedzīvojamai telpai ar kadastra apzīmējumu 64860090352001004 
– “Atvari”-4, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466.

â Apstiprināja Pāvilostas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 25.10.2017. 
sēdes  protokolu un piešķīra apbalvojumus šādās nominācijās: titulu “GADA NOVADNIEKS 2017” 
piešķīra daInaI VītolaI, titulu “LABAIS DARBS NOVADAM 2017” piešķīra maIrItaI VītolaI. 
Piešķīra PATEICĪBAS rakstus šādiem Pāvilostas novada iedzīvotājiem: (Pāvilosta, Saka) Silvija Irēna 
MAURIŅA, Tatjana VEŠŅAKOVA, Mārīte ARĀJA, Maija ARĀJA; (Vērgale) Sanita DUNKERE, Sanita 
PORIŅA, Aīda ELVIŅA, Inga ČIPĀNE, Kristīne JAUNBRŪNA, Velga FREIMANE, Dainis VILEMSONS, 
Jons KALĒJS, Anda BLŪMANE, Inese RAZMA, Sarmīte VĒRNIECE.

Piešķīra naudas dāvinājumus: titula “GADA NOVADNIEKS 2017” saņēmējam 75,00 EUR apmē-
rā; titula “LABAIS DARBS NOVADAM 2017” saņēmējam 35,00 EUR apmērā un PATEICĪBAS saņē-
mējam 15,00 EUR apmērā. Sakarā ar to, ka titulam “GODA NOVADNIEKS 2017” Pāvilostas novada 
pašvaldībā netika iesniegts neviens pieteikums, kā to paredz Pāvilostas novada apbalvojumu notei-
kumu 29. punkts, dome lēma nepiešķirt titulu “Goda novadnieks 2017”.

â Ar 2017. gada 1. novembri nolēma papildināt Pāvilostas novada domes 29.12.2016. sēdes 
Nr. 17. lēmumu Nr. 3.§ “Par degvielas limitu noteikšanu” ar sadaļu Vērgales kultūras nams. Finan-
sējumu uzdeva rast Vērgales kultūras nama budžetā.

â Dome pieņēma zināšanai izpilddirektora Alfrēda MAGONES ziņojumu par administrācijas 
un iestāžu darbu.

nākamās komiteju sēdes notiks 2017. gada 23. novembrī Pāvilostas novada pašvaldībā.
nākamā domes sēde plānota 2017. gada 30. novembrī Ziemupes tautas namā.

Informāciju apkopoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste marita kurčanova

Lauku atbalsta dienests ir uzsācis izmak-
sāt vienotā platības maksājuma un maksā-
juma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi 
specifiski ierobežojumi, avansus. Bioloģisko 
maksājumu avansus dienests sāks izmaksāt 
no 1. novembra. 

Avansa maksājumus šogad lielāks skaits 
klientu saņems ātrāk. Dienests plāno, ka līdz 
oktobra beigām tos saņems aptuveni 75 pro-
centi lauksaimnieku (2016. gadā tie bija 63 
procenti). Kopumā oktobrī tiks izmaksāta 65 
miljoni eiro liela atbalsta summa. 

LAD jau informēja, ka lauksaimnieki sa-
ņems 70 procentus no vienotā platību mak-
sājuma un 85 procentus no maksājuma ap-
gabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski 
ierobežojumi, un bioloģiskā maksājuma. Vie-
notā platību maksājuma finansējums 2017. 

gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palieli-
nājies par 14 procentiem, un provizoriskā at-
balsta likme būs aptuveni 68 eiro/ha (avansa 
maksājumā 70% no likmes, t. i., aptuveni 47 
eiro/ha), kas vēl tiks koriģēta atkarībā no ko-
pējās atbalstam apstiprinātās platības. Mak-
sājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi 
specifiski ierobežojumi, likmes 2017. gadā būs 
nemainīgas.

Plašāka informācija par izmaksu grafiku 
un likmēm ir skatāma dienesta mājaslapā 
www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta likmes un iz-
maksas termiņi”. 

Informāciju sagatavoja: kristīne Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja.

Tālrunis: 67027830, 29420515.
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Pāvilostas novadā Tautas 
saimes grāmata būs 
no šī gada decembra 

līdz nākamā gada pavasarim. 
Lūgums sekot informācijai 

mājaslapā 
www.pavilosta.lv.
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Gada sākumā Pāvilostas ostā iesākās 
būvdarbi projekta “Pāvilostas ostas Zieme-
ļu un Dienvidu molu pagarināšana” ietva-
ros, tādējādi no LAD ostai piesaistot 2,99 
miljonus eiro un kļūstot par lielāko un no-
zīmīgāko Lauku atbalsta dienesta projektu 
šajā plānošanas periodā. Molu pārbūves 
un pagarināšanas mērķis ir koriģēt sanešu 
plūsmas kustību, lai nodrošinātu, ka ostas 
kanāls mazāk aizsērētu un būtu jāiegulda 
mazāki līdzekļi kanāla periodiskā padziļi-
nāšanā un uzturēšanā. Molus ir paredzēts 
pagarināt atšķirīgos garumos – Dienvidu 
molu ir paredzēts pagarināt par ~162 m, 
Ziemeļu molu – par ~96 m. 

Nepiemērotu laikapstākļu un citu pro-
jektā neparedzētu faktoru dēļ darbi vasa-
ras mēnešos nevedās īpaši raiti un lielākā 
daļa laika grafikā paredzēto darbu netika 
izdarīti. Šobrīd uz ziemas periodu molu 
pagarināšanas darbi ir apturēti. Uzņēmu-
ma “Kauno Tiltai” lielākā daļa tehnikas un 
strādnieki ir devušies mājās. 

31. oktobrī notika brīvsapulce, kurā 
piedalījās Pāvilostas ostas valde, “Kau-
no Tiltai” pārstāvji, SIA “Inženieru birojs 
“Kurbada tilti”” valdes loceklis un projektē-
tājs Jānis Rāzna, Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs U. Kristapsons, projekta va-
dītāja E. Kopštāle, SIA “NStars” pārstāvis 
un citi interesenti. Lietuvas uzņēmumam 
bija uzdots rast citu tehnoloģisko risinā-
jumu, lai nākamā gada pavasarī veiksmī-
gi varētu turpināties darbi pie molu pa-
garināšanas. Uzņēmums “Kauno Tiltai” 
brīvsapulcē klātesošajiem piedāvāja divu 
veidu risinājumus, bet pēc garām disku-
sijām un izteiktajiem priekšlikumiem tika 
izvēlēts viens no risinājumiem un nolemts 
uzdot projektētājiem labot un papildināt 
rasējumus. Lietuvas uzņēmums atzina, ka 
darbi pie molu pagarināšanas kavējušies, 
iespējams, nepareizu darba metožu dēļ. 
Nākamā gada pavasarī, kad uzņēmums 
atgriezīsies ostā, lai turpinātu darbus pie 
molu pagarināšanas, darbi tiks sadalīti di-

vās daļās – uz sauszemes veicamie darbi 
un ūdenī veicamie darbi. Jaunā tehnolo-
ģiskā risinājuma prezentācijā pārstāvis no 
Lietuvas uzņēmuma pastāstīja, ka plānots 
akmeņus, kurus gremdēja ūdenī un kas 
kalpo kā pamats gremdkastēm, siet kā ga-
bionus sauszemē, tādējādi nekavēsies dar-
bi pie akmeņu izlīdzināšanas zem ūdens, 
ko veica apmācīti speciālisti – ūdenslīdēji. 
“Kauno Tiltai” plāno nākamā gada pavasa-
rī, atsākot darbus ostā, papildus piesaistīt 
arī cilvēkus un tehniku, sadarbojoties ar 
Polijas un Vācijas uzņēmumiem. Šobrīd 
Pāvilostas ostas pārvaldnieks ir vienojies 
ar Lietuvas uzņēmuma pārstāvi par zie-
mas navigācijas gaismu uzstādīšanu molu 
bāku vietā un brīdinošu navigācijas zīmju 
izvietošanu jūrā pie gremdkastēm, kas jau 
ir novietotas pie Dienvidu mola gala. Darbi 
jāveic līdz 1. decembrim.

Šobrīd Pāvilostas ostas pārvalde ir 
samaksājusi tikai par materiāliem molu 
izbūvei, par kopējo summu 800 000,00 
EUR. Gremdkastes, kuras ir paredzēts 
savienot vienu ar otru, tādējādi paga-
rinot molus, lielākā daļa ir izgatavotas. 
Kopskaitā projektā paredzēts izgatavot 
32 gremdkastes. Daļa šo veidņu jau ir at-
pludinātas no Liepājas ostas uz Pāvilostas 
ostu, kur tās ir nostiprinātas un ieziemo-
tas. 

Par paveikto darbu ir paredzēts norēķi-
nāties ar uzņēmumu tikai pēc projekta nos-
lēguma un faktiskas molu pagarināšanas 
darbu beigšanas. Pāvilostas ostas pārvalde 
un pašvaldība ir vienojusies ar lietuviešu 
uzņēmumu par darbu pie molu pagarināša-
nas turpināšanu nākamā gada pavasarī. Ja 
uzņēmums nepildīs šīs saistības, tam tiks 
piemērots projekta līgumā paredzētais nau-
das sods 300 000,00 EUR apmērā, un Pā-
vilostas ostas pārvaldei būs jāsludina jauns 
konkurss par būvdarbu veikšanu. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita kurčanova

UZ LAIKU APTUR DARBUS 
PIE MOLU PAGARINĀŠANAS

oktobrī pašvaldības policija veica šādus darbus:
â Saņemta informācija par kvadracikla braukāšanu pa kāpām Ziemupē. Diemžēl 

pārbaudes rezultātā kvadracikls netika konstatēts un vadītāja personību neizdevās no-
skaidrot.

â Sastādīti 3 administratīvā pārkāpuma protokoli par automašīnas atrašanos Baltijas 
jūras krasta kāpu aizsargjoslā Strantē, Saraiķos un Matrožos. Uzlikti naudas sodi par 
kopējo summu 170,00 EUR.

â Pēc Valsts policijas informācijas, sadarbībā ar Pāvilostas novada bāriņtiesu tika 
apsekota nelabvēlīga ģimene Sakas pagasta Rīvā. Ģimenes konflikta rezultātā ir ticis 
traumēts vīrs. Apsekojot situāciju, tika konstatēts, ka vīrietis ir spējīgs parūpēties par 
savu bērnu.

â Sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem uz novada autoceļiem tika veikti trīs 
reidi. Pārkāpumi netika konstatēti.

atgādinu novada iedzīvotājiem par nepieciešamību tumšajā diennakts laikā lie-
tot atstarojošus elementus. 

Sods par atstarojošu elementu vai vestes nelietošanu ir no 7 līdz 30 eiro. Ne tik bargs ir 
sods, cik dārga ir jūsu drošība un dzīvība!

Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks
 aleksandrs Urtāns

relIĢIskās ZIŅas 
mirušo piemiņas dienas dievkalpojums jeb

 sVeCīŠU Vakars 

	 Pāvilostas kapsētā notiks 26. novembrī plkst. 16.00;
	 vērgales kapos notiks 26. novembrī plkst. 14.00;
	 saraiķos, Roņu kapos, notiks 26. novembrī;
	 Ziemupes kapos notiks 26. novembrī.

vēRGalEs Ev. lUt. BaZNĪCĀ
 26.11. plkst. 14.00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums.
 3.12. plkst. 14.00 Adventa laika dievkalpojums.

sakaslEJas Ev. lUt. BaZNĪCĀ
 26. novembrī plkst. 13.00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums.

soCIālaIs dIenests ZIŅo
Oktobrī 15 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 3 ģimenēm – maznodrošinātās ģi-

menes statuss, 1 personai piešķirts pamatpabalsts, 6 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 4 personām 
piešķirts pabalsts veselības aprūpei, 1 ģimenei piešķirts pabalsts jaundzimušo bērnu aprūpei, 
1 personai piešķirts pabalsts personu apliecinoša dokumenta kārtošanai, 1 personai piešķirts 
pabalsts pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma, 1 persona ievietota institūcijā.

Novembra sākumā ir svinama Sociālo darbinieku diena. Pateicos saviem darbiniekiem par 
darbu, kas ik dienu tiek veikts Sociālajā dienestā. Vienlaikus aicinu arī turpmāk pilnveidot savas 
profesionālās prasmes, lai sadarbībā ar citiem profesionāļiem iespējami efektīvāk un kvalitatīvāk 
veiktu sociālo darbu, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo atbalstu viņu sociālo prob-
lēmu risināšanā. Lai izturība, veicot šo darbu!

Sociālā dienesta vadītāja Ildze balode 

PIrmPIrkUma tIesības
Pašvaldība oktobrī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
“mežlakati” sakas pagastā, 8,08 ha platībā;
“laukozoli” Vērgales pagastā, 5,0 ha platībā;
“klūgas” Vērgales pagastā, 3,18 ha platībā;
“ošlejas” Vērgales pagastā, 6,85 ha platībā;
“Žinkas” sakas pagastā.

nosaka telPU īres IZCenojUmUs 
PāVIlostas noVada PaŠValdībā

Pāvilostas novada dome 26. oktobra domes sēdē apstiprināja telpu īri Vērgales pamatskolai, 
nosakot Vērgales pamatskolas aktU Zāles īri 100,00 eUr dienā, bet skolas ēdnīcas telpu 
īri 30,00 eUr par pasākumu. Sēdē deputāti arī lēma, ka no telpu īres atbrīvotas Pāvilostas no-
vada pašvaldības iestādes un visiem Pāvilostas novada pašvaldības darbiniekiem piemērojama 
50% atlaide.

Šī gada maija un jūnija domes sēdēs deputāti apstiprināja arī citu Pāvilostas novada pašval-
dības iestāžu telpu īres:

1. Zāle Vērgales kultūras namā: 
1.1. sapulču, informatīvo, atpūtas un izklaides pasākumu organizētājiem: 25,00 EUR dienā; 
1.2. ja pasākumā tiek izmantota muzikantu piesaiste vai zālē tiek izvietota mazā piepūšamā 

atrakcija: 30,00 EUR dienā;
1.3. ja pakalpojuma saņēmējs (zāles nomnieks) nav saistīts ar Pāvilostas novadu: 50,00 EUR 

dienā;
1.4. telpu īrē iekļauta kultūras nama tualetes, foajē un aktieru telpas izmantošana;
1.5. no samaksas par telpu īri atbrīvotas Pāvilostas novada pašvaldības iestādes.
2. Ploces kultūras nama telPU īre: 5,00 EUR par pasākumu.
3. Pāvilostas novada pašvaldības semInārU Un IZstāŽU Zāle (Dzintaru ielā 73, Pāvil-

ostā): 5,00 EUR par stundu.
4. Pāvilostas novada dome 2015. gada janvārī apstiprināja šādas Pāvilostas pilsētas kultū-

ras nama telPU īres maksas:
4.1. lielā zāle (250 sēdvietas, svinībām 150 vietas): 15,00 EUR par pirmo stundu, par katru 

nākamo stundu 7,00 EUR;
4.2. mazā zāle (līdz 100 vietām): 4,00 EUR par stundu; 
4.3. atpūtas, izklaides, koncertu, teātru organizētājiem, kuri paši tirgo ieejas biļetes, īres 

maksu nosaka 10% no pasākuma ieņēmumiem. Telpu īrnieks papildus apmaksā izdevumus par 
patērēto elektroenerģiju un ūdeni. Telpas izīrējot, tiek izmantotas kultūras nama tualetes, gar-
derobe, virtuve, kas ietilpst īres cenā. No samaksas par telpu īri atbrīvotas Pāvilostas novada 
domes pašvaldības iestādes.

5. UPesmUIŽas Parka estrādes noma:
5.1. bezmaksas pasākumiem par 1 stundu 15,00 EUR;
5.2. maksas pasākumiem par 1 stundu 30,00 EUR vai 10% no biļešu ienākumiem, bet ne 

mazāk kā 50,00 EUR par pasākumu;
5.3. atkritumu savākšanu veic nomnieks.

Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centrs
aicina uz

23. novembrī 
plkst. 18.00

Pāvilostas novada 
pašvaldības zālē (2. stāvā) 
Dzintaru ielā 73, Pāvilostā.

TŪRISMA UZŅĒMĒJU SANĀKSMI
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“3+ Ģimenes kartes” turpmāk izsniegs 
arī bērniem un jauniešiem, kas mācās. To 
nosaka Ministru kabinetā pieņemtie grozī-
jumi noteikumos “Valsts atbalsta program-
mas “Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ 
Ģimenes karte””.

Turpmāk vecākam būs tiesības lūgt 
minēto karti piešķirt arī bērniem, kuri ir 
sasnieguši septiņu gadu vecumu, un pilnga-
dīgajām personām, kas turpina iegūt izglītī-
bu, bet vēl nav sasnieguši 24 gadu vecumu. 
Vienlaikus noteikts, ka bērns, lietojot “3+ Ģi-
menes karti”, personu apliecinoša dokumen-
ta vietā var uzrādīt skolēna apliecību. Kartes 
izsniedz Sabiedrības integrācijas fonds. 

Papildināti arī “3+ Ģimenes kartes” 
piešķiršanas kritēriji. Lai aizsargātu bēr-
na tiesības un veicinātu vecāku pienāku-
mu pildīšanu – bērna nodrošināšanu ar 
uzturlīdzekļiem, noteikts, ka turpmāk būs 
jāpārbauda, vai vecāki nav reģistrēti kā 
parādnieki Uzturlīdzekļu garantiju fonda 
administrācijas parādnieku reģistrā. Ja ve-
cāks ir reģistrēts kā parādnieks, tad kar-

tes izsniegšana tiek atteikta. Izņēmums ir 
tad, ja vecāks ir cilvēks ar invaliditāti vai 
pārejošas darbnespējas gadījumos, kā arī 
tad, ja parādnieks ir noslēdzis vienošanos 
ar Uzturlīdzekļu garantiju fondu par uztur-
līdzekļu maksājumu veikšanas kārtību un 
šo vienošanos pilda.

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ 
Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta 
programma daudzbērnu ģimenēm, kas 
reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments 
tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni 
vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī 
pilngadīgas personas līdz 24 gadiem, ja tās 
iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja 
saņemt dažādas atlaides, izmantojot pakal-
pojumus, kurus piedāvā valsts, pašvaldību 
iestādes un privātie uzņēmumi Latvijā.

Informāciju sagatavoja:
aiga ozoliņa, 

Labklājības ministrijas 
Komunikācijas nodaļas vadītāja, 

tālr. 29248826, aiga.ozolina@lm.gov.lv

LIELĀKS ATBALSTS 
daudzbērnu ģimeņu skolēniem

atgādInājUms Par nekUstamā īPaŠUma 
nodokļa nomaksas termIŅU

atgādinām, ka 2017. gada IV ceturkšņa 
nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 
termiņš ir 15. novembris. 

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu 
iespējams veikt portālos www.latvija.lv,  www.
epakalpojumi.lv, veicot pārskaitījumus uz mak-
sāšanas paziņojumā norādītajiem norēķinu 
kontiem vai skaidrā naudā domes kasē, Sa-
kas KAC kasē un Vērgales pagasta pārvaldes 
kasē. Veicot maksājumus caur internetbanku, 
maksājuma mērķī lūdzam precīzi norādīt no-
dokļa maksātāja personīgo kontu numurus, 
īpašumu adreses vai kadastra numurus, par 
kuru veikts maksājums.

Aicinām nodokli samaksāt laikus, jo sa-
skaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu 
tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% ap-
mērā no nesamaksātās summas.

Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību, ka, 
katru gadu sagatavojot nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem nodokļa maksāšanas 
paziņojumus papīra formā un piegādājot tos 

norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs papīra 
apjoms, kā arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos  
resursus varam ietaupīt, nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem atsakoties no maksā-
šanas paziņojuma piegādes papīra formā, to 
aizstājot ar maksāšanas paziņojumu elektro-
nisku piegādi. Pašreiz šādu iespēju izmanto 
tikai 11% NĪN maksātāju. Aicinām nodokļu 
maksātājus aktīvāk izmantot iespēju saņemt 
maksāšanas paziņojumu e-pastā! Elektronis-
kajam maksāšanas paziņojumam iespējams 
pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv.

Vai arī: reģistrēt savu e-pasta adresi var 
arī klātienē Pāvilostas novada domē, Sakas 
KAC, Vērgales pagasta pārvaldē vai sūtot ie-
sniegumu uz e-pastu:   dome@pavilosta.lv vai 
anna.brukle@pavilosta.lv.

Pāvilostas novada pašvaldības zemes 
lietu speciāliste  a. brūkle,

63453658, 63484559,
e-pasts anna.brukle@pavilosta.lv

īsZIŅas
© Vērgales kultūras namā sācis darboties PIeaUgUŠo amatIerteātrIs 12 cilvēku sastā-

vā, lielāko dalībnieku daļu pārstāv vīrieši. Amatierteātra režisore ir Inese Ceriņa no Durbes no-
vada. Pirmā izrāde plānota februārī vai martā ar pamācošu sižetu par salidojuma rīkošanu skolā.

© No 13. līdz 17. novembrim Pāvilostas un Vērgales bibliotēkās notiks ikgadējā ZIemeļ-
ValstU bIblIotēkU nedēļa, kuras laikā paredzēta gan grāmatu lasīšana, gan radošas no-
darbības. Šī gada tēma “Salas Ziemeļvalstīs”.

© Novembra sākumā Vērgales pamatskolā viesojās tārgales Pamatskolas PedagogU 
kolektīVs. Draudzība starp abām skolām norit nu jau 42. gadu!

© 24. novembrī Talsos Kurzemes Tūrisma asociācija organizē Kurzemes gada balvas “lIe-
laIs jēkabs” svinīgo ceremoniju. TIC organizēs kopīgu transportu, vairāk informācijas pa 
tālruni 29121894.

21. oktobra pēcpusdienā Vērgalē noti-
ka Vērgales baznīcas kapu kapličas iesvē-
tes brīdis kopā ar Grobiņas iecirkņa prā-
vestu Ainaru Jaunskalži. Savā uzrunā viņš 
pateicās pašvaldībai par ieguldījumu kap-
ličas izveidē un uzsvēra to, cik  liela nozī-
me un cik nepieciešama tā bijusi Vērgales 
iedzīvotājiem, lai turpmāk ar godu varētu 
izvadīt cilvēkus mūžības ceļos.

Vērgales kapliča tapusi, pateicoties 
Pāvilostas  novada pašvaldības finansēju-
mam – tika pārdots nekustamais īpašums, 

bet pārējā summa ņemta no pašvaldības 
budžeta un likvidējamās paju sabiedrības 
“Vērgale” līdzekļiem. Pēc kapličas uzbū-
vēšanas rūpes par apkārtnes pilnveido-
šanu tika uzticētas Skudrovsku ģimenei, 
bet turpmāk Vērgales kapliču pārraudzīs 
kapu pārvaldniece Nadežda Skudrovska.

Pēc tam Vērgales baznīcā bija iespē-
jams noklausīties Pāvilostas Mūzikas sko-
las audzēkņu koncertu “Rudens krāsas”.

 
vita Braže

Iesvēta Vērgales kapliču

Biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturis-
kais vides centrs” oktobrī vērsās pie ie-
dzīvotājiem ar lūgumu ziedot vai dāvināt 
tulpju sīpolus. Pavisam kopā saņēmām 
398 tulpju sīpolus, ko iestādījām tirgus 
laukuma puķu dobē Pāvilostas vēsturis-
kajā centrā. Mazu daļiņu no dāvinātajiem 
sīpoliem iestādīsim arī pie simtgades 
akmens. PALDIES par tulpju sīpoliem 
Modrai Peterlevičai, Melitai Špickopfai, 
Austrai VagotiņaiVagulei, Veltai Vītolai 
un Antrai Ķikutei! Paldies par atsaucību 
pašvaldības izpilddirektoram A. Mago-

nem un strādnieku brigādei, kā arī bied-
rības aktīvistēm Uldzei un Rasmai!

Kāpēc tieši tulpes? Tāpēc, ka to ziedi 
ir daudzveidīgi, krāsaini un arī ar vēs-
turisku dvesmu – Sakas novada tautas 
tērpa meitas vainagā pērlīšu izšuvumā 
redzams tieši tulpes zieds.

Lai nākamā gada pavasarī krāšņi 
uzplaukušie tulpju ziedi ir kā krāsains 
un sirsnīgs sveiciens mūsu Latvijai tās 
simtgadē! 

Biedrības vadītāja marita Horna

PALDIES PAR ATSAUCĪBU!

IZPIlddIrektors ZIŅo

l Savu darbu ir beidzis dūmvadu tīrītājs. Taču, ja kādam vēl nepieciešams skur-
steņslauķa pakalpojums, lūgums sazināties ar izpilddirektoru pa tālruni 26405900, lai 
saņemtu nepieciešamo kontaktinformāciju.

l Joprojām turpinās projekts “vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilos-
tas pilsētas pludmales”. Pāvilostas pilsētas Dienvidu un Ziemeļu pludmalēs ir uzstādī-
tas dēļu klājuma laipas, izbūvēti sklandu žogi un baļķu apmales ap stāvlaukumiem, uz-
stādīts rotaļu elements – kuģis, izbūvēti apgaismojuma stabi un uzstādīti kāju skalotāji, 
kas ziemas periodā tiks demontēti, un tikai vasaras sezonā tos uzstādīs tiem paredzētajās 
vietās. Veiksmīgi aizritējuši arī būvdarbi pie piknika nojumes – laivas ar galdu un soliem 
izbūves Kalna ielas stāvlaukumā, kas tika izbūvēta vecās nojumes vietā. Jaunums ir  Kal-
na ielas stāvlaukumā izbūvētā skatu platforma cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pro-
jekta ietvaros iegādātie labiekārtojuma elementi – pārģērbšanās kabīnes un atkritumu 
urnas – pludmalē tiks uzstādīti tikai tūrisma sezonas sākumā – maijā.

l Pašreiz veiksmīgi rit darbi pie vērgales muižas kompleksa fasādes darbiem un 
vērgales veselības centra iekšdarbiem. Veselības centra būve jānodod līdz šī gada 31. 
decembrim. Plānots, ka centrs savus apmeklētājus gaidīs jau 2018. gada janvāra vidū.  

l Pāvilostā, Tirgus ielas un E. Šneidera laukuma krustojumā, sakārtota ūdens sa-
vākšanas sistēma. Lietainos laikapstākļos šajā vietā regulāri veidojās liela peļķe, kas 
apgrūtināja iedzīvotāju nokļuvi uz ambulanci, veikalu, tirgu vai pastu.

l Īstenojot ūdenssaimniecības projektu Pāvilostā, dažām pilsētas asfaltētajām ielām 
tika daļēji noņemts asfalta segums, atstājot ar granti aizbērtas vietas, kas daudzreiz trau-
cēja un apgrūtināja brukšanu pa tām. Šobrīd projekta būvdarbu izpildītājs, uzņēmums 
SIA “ĢL Konsultants” ir piesaistījis darbu veicējus, kas uzmērīja un veica asfaltēšanas 
apjoma aprēķinu Dzintaru, Parka un Celtnieku ielā. Iestājoties piemērotiem laikapstāk-
ļiem, šajās pilsētas ielās notiks asfaltēšanas darbi. Veicot šos asfaltēšanas darbus, 
pašvaldība ir vienojusies ar darbu veicējiem par ielas seguma sakārtošanu Dzintaru un 
Lejas ielas krustojumā pie zivju fabrikas caurlaides, kur akas nosēduma rezultātā ir 
izveidojusies bedre, kas apdraud kā autobraucējus, tā arī kājām gājējus.

aICInājUms IedZīVotājIem!
tumšajā diennakts laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, kur ceļš 

nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai no-
mali, jālieto gaismu atstarotājs vai cits gaismu atstarojoša materiāla elements vai jātur 
rokā iedegts lukturītis. 

Atcerēsimies, ka gaismu atstarojošo elementu apģērbā vai aksesuāros nekad nav par daudz 
un tie ļauj transportlīdzekļa vadītājam Tevi laikus pamanīt. Būtu vēlams tumšajā diennakts laikā 
vilkt mugurā gaišas drēbes, kas arī ļauj daudz laicīgāk pamanīt gājēju. Atstarotāji jāpieliek pie 
apģērba tā, lai pretim braucošo automobiļu vadītāji laikus tos varētu pamanīt. Pie muguras pie-
stiprinātos atstarotājus neredz.

Sods par atstarojošu elementu vai vestes nelietošanu ir no 7 līdz 30 eiro.
īpaši aicinām vecākus padomāt par bērnu drošību uz ceļa un nodrošināt viņus ar 

atstarojošiem elementiem!
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Septembra izskaņā Vērgales 
pamatskolas vecāko klašu skolē-
niem bija iespēja tikties ar orni-
tologu, LU Bioloģijas institūta or-
nitoloģijas laboratorijas pētnieku, 
zinātnieku Māri Strazdu, kurš 
īpaši pievērsies melno stārķu pēt-
niecībai un spēj par tiem pastāstīt 
ļoti daudz interesanta. Ornitologi 
šovasar Vērgales pagasta mežā 
noķēra vienu no šiem retajiem 
putniem, lai pieliktu tam raidī-
tāju. Kāpēc tika noķerts melnais 
stārķis un pielikts raidītājs? Kā 
iespējams noķert melno stārķi? 
Kur viņi ziemo? Vai to skaits pa-
lielinās? Atbildes uz šiem un vēl 
citiem ar šo tēmu saistītiem jau-
tājumiem skolēniem bija iespēja 
rast, tiekoties ar Māri Strazdu.

Stāsts par mūsu pagasta mel-
no stārķi aizsākās šī gada pava-
sarī, kad Vērgales pamatskolas 
skolotāju Ivetu Vanagu uzrunāja 
Andra Treibaha, kura meklēja cil-
vēku, kam interesē meži un daba 
un kurš būtu ar mieru iesaistīties 
projektā par melno stārķi. Parasti 
Latvijā raidītājus lika jaunajiem 
stārķīšiem, taču, tā kā, lidojot uz 
siltajām zemēm, pirmajā lielajā 
lidojumā daudzi no tiem iet bojā 
(melnie stārķi nelido baros), šo-
reiz ornitologu mērķis bija no-
ķert dzīves pieredzējušu putnu, 
vēlams – 19 gadus veco stārķu 
mammu, kas ligzdo Vērgales me-
žos.  Lai to izdarītu, bija jāierīko 
barotava stārķa pievilināšanai un 
jāatrod vietējie cilvēki, kas par to 
rūpētos. Iveta šim priekšlikumam 
piekrita, iesākumā pat neapjaušot 
gaidāmā darba apjomu, taču, tā 
kā bija zināms, ka vajadzēs zivis, 
viņa savukārt uzrunāja Aivaru 
Sprudzānu.

10. maijā, abiem klātesot, 
putnu pētnieki Māris Strazds un 
Jānis Ķuze uz nelielas meža upī-
tes, ūdens tilpi ierobežojot, ierīko-
ja barotavu un kādā no tuvējiem 
kokiem novietoja fotokameru. Tā-
lākais darbs bija Ivetas un Aivara 
ziņā: jāgādā zivis, jāuzmana sieti, 
jāseko līdzi fotokamerā fiksēta-
jam, jāapkopo informācija, jāveic 
piezīmes, jāziņo par jaunumiem. 
Iveta stāsta, ka pirmoreiz zivis 
(apmēram 3–4 kg) ielaistas 15. 
maijā. Pirmais stārķis barotavu 
atrada 17. maija rītā un atzina 
vietu par labu esam, jo šajā dienā 
kameras priekšā bija nogrozījies 
trīs reizes. Stārķi nāca – gan de-
viņpadsmitgadīgā stārķa mamma, 
gan kāds septiņgadnieks, gan put-
ni bez gredzeniem. (Kā vēlāk, ska-
toties cauri visus foto materiālus, 
atzīs Māris Strazds – kopā 5 dažā-
di melnie stārķi.) Iesākumā zivis 
tika vestas katru trešo dienu, tad 
katru otro, no 18. jūnija jau katru 
dienu. Kādā no foto, vienlaikus 
redzot 3 melnos stārķus, pārņēma 
gandrīz vai izmisums – nav taču 
iespējams visus paēdināt! Ornito-
logi mierināja: gluži paēdināt ne-
vajag, bet interesi par vietu jāuz-
tur. Bet bez zivīm to neuzturēsi… 
Izaicinājumu netrūka: te vējš ne 
tāds un nekas neķeras, te lietus 
un ūdens plūst garām sietiem, 
te zivis aiziet pret straumi un sa-
prast nevar, kurā vietā vaina, te 
gandrīz nedēļu nevienas bildes, 

Pa melnā stārķa aivo pēdām…

bet apēsts viss… Ar laiku par 
galveno barotavas apmeklētāju 
kļuva 7 gadus vecais  putns, kuru 
Māris Strazds bija apgredzenojis 
kā mazuli pie Zūrām Ventspils 
novadā. Fotokamera reaģēja uz 
kustību, līdz ar to  iespēju mežā 
nofotografēties izmantoja arī citi 
meža dzīvnieki: alnis, buciņš, lap-
sas, svītraini meža sivēni, baltais 
stārķis, kādu nakti ap Saulgriežu 
laiku pat vilks. Viens no pēdējiem 
modeļiem – zivju gārnis. Labi, 
ka nebija šo vietu atradis ātrāk. 
Pēc pusotra mēneša tika saņem-
ta ziņa, ka beidzot notiks stārķa  
ķeršana. 30. jūnija rīts iesākās 
ļoti agri – vēl notumsā barotavā 
tika ielaistas zivis, ornitologi Mā-
ris Strazds un Jānis Ķuze gatavo-
ja tehniku un ierīkoja slēpni, lai 
pirmo reizi Latvijā ar izšaujamu 
tīklu noķertu pieaugušu melno 
stārķi. Ilgi viņiem gaidīt nenā-
cās… Noķertais stārķis ieguva 
raidītāju un vārdu Aivo. Tas atva-
sināts no vārda Aivars par godu 
Aivaram Sprudzānam, jo viņa 
ieguldītais darbs šajā notikumā 
bija vislielākais. Notvertais izrā-
dījās mūsu septiņgadnieks, kas 
iepriekšējā gadā bija manīts arī 
Vītiņu pļavās, bet šogad ligzdoja 
kopā  ar ornitologiem jau zināmo 
gados cienījamo stārķieni. Pirmās 
ziņas par Aivo barošanās vietām 
bija negaidīti interesantas: vis-
labprātāk viņš  barojās Dunalkas 
dīķos, kādu dienu bija aizlaidies 
uz Liepājas lidostu, apmeklējis arī 
Dubeņus. Izrādās, 20 km rādiusā 
meklēt barību tādam putnam ir tī-
rais nieks. Protams, ne viens vien 
viņu redzējis arī Ziemupē, Plocē, 
Vērgalē. Ziemupē tieši šo putnu 
(kā liecina gredzens) palaimējās 
nofotografēt Dainai Vītolai (pirms 
Aivo uzlika raidītāju).

11. augustā Aivo devās ceļā uz 
Āfriku. Pirms tam viņš vairākkārt 
pielidoja pie fotokameras, nosē-

dās savā iemīļotajā vietā un, cienī-
gi grozoties, katru reizi parādīja, 
ka, re, raidītājs vietā. Noslēdzoties 
šim projektam, dalībnieki atzina, 
ka šis laiks bijis visumā sarežģīts, 
prasījis daudz darba un laika un 
savā ziņā arī disciplinējis, tomēr 
bijis interesants un piepildīts. 
Bet ko vēl uzzināja skolēni? Or-
nitologs pastāstīja, ka katru gadu 
vairāk nekā 50% melno stārķu 
ligzdu paliek tukšas. Veco put-
nu vietā nenāk jaunie, un melno 
stārķu populācija samazinās. Tās 
samazināšanos ietekmē notieko-
šais mežos. Šiem putniem trūkst 
ligzdošanai piemērotu koku un 
ir ievērojams traucējumu apjoms 
gan ligzdošanas, gan barošanas 
vietās. Speciālists pastāstīja arī to, 
ka svarīgākā melno stārķu barī-
ba ir saldūdens zivis un tie dzīvo 
vecos mežos. Pēdējo gadu laikā, 
veicot analīzes, melno stārķu olās 
ir atklāts bīstamais DDT pulveris 
jeb dusts, turklāt olas ir kļuvušas 
mazākas un neproduktīvas. Stās-
tījuma laikā M. Strazds uz ekrāna 
rādīja gan fotogrāfijas, gan mate-
riālus, kas iegūti, veicot statistiku 
par melno stārķu daudzumu Lat-
vijā, par to ligzdu daudzumu un 
visu svarīgāko informāciju par šo 
reto un skaisto putnu. Mūsu mel-
nais stārķis Aivo jau ir devies uz 
siltajām zemēm. Pateicoties rai-
dītājam, viņa gaitām varam sekot 
līdzi mājaslapā  www.goris.lv, bet 
dienā, kad skolēni tikās ar orni-
tologu Māri Strazdu, viņš jau bija 
aizlidojis līdz Rumānijai.

Kopš 9. oktobra par Aivo nav 
jaunu ziņu. Kāpēc tā? Šo jautāju-
mu uzdevām Mārim Strazdam. 
Atbilde pārāk neiepriecina: Aivo, 
visticamāk, ir Dienvidsudānā, un 
no turienes GSM datu nav bijis ne-
vienam putnam. Jāgaida, varbūt 
pat līdz pavasarim.

vita Braže, Iveta vanaga

Foto: D. Vītola

VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra), izvērtējot projekta atskai-
ti, konstatējusi, ka tā atbilst kvalitatīvās vērtēšanas kritērijiem: “Projekta 
mērķi, kas atbilst organizācijas vajadzībām, ir sasniegti. Skolas īstenotais 
projekts 2 gadu garumā bija saistīts ar skolas attīstības plānā un novada 
ilgtermiņa attīstības plānā paredzēto skolas attīstīšanu par izglītības un 
kompetenču centru, kur veiksmīgi attīstīt starptautiskus projektus skolas 
pedagoģiskajam personālam, kā arī realizēt Eiropas Savienības piedāvātās 
iespējas skolēniem, skolēnu vecākiem un citiem interesentiem. Projekta 
dalībnieki attīstīja prasmes vadīt un organizēt kvalitatīvus ES projektus, 
apguva un dalījās pieredzē, kā tiek organizēts darbs ar neformālās izglītī-
bas metodēm formālā vidē, veicināja radošumu kā svarīgāko līdzekli, lai 
palielinātu skolēnu motivāciju multikulturālā vidē, pilnveidoja svešvalodu 
prasmes, aktīvi sadarbojās komandā un ieviesa inovācijas skolas dzīvē.”

Atbilstoši projektā plānotajam mobilitātes īstenoja 3 dalībnieki.
(Sīkāk http://www.pavilostasvidusskola.lv/lv/projekti-110623/project-

%E2%80%9Ewind-of-change!%E2%80%9D)
Projekta progress tika regulāri izvērtēts projekta komandas un skolas 

administrācijas sanāksmēs un atspoguļots projekta dienasgrāmatā. Pēc 
mobilitāšu īstenošanas izveidota spēcīga skolas padome, veikts milzīgs 
skaidrojošs darbs, lai iedrošinātu vecākus pozitīvai, uz attīstību vērstai 
sadarbībai. Vecāki iesaistīti alternatīvo stundu darbā, tādējādi iedzīvinot 
neformālās izglītības metodes mācību procesā un ārpusklases darbā. No-
organizēti angļu valodas kursi skolas personālam. Aktīvi tika strādāts pie 
jaunu projektu, tajā skaitā starptautisku, rakstīšanas un īstenošanas.

(Sīkāk http://www.pavilosta.lv/upload/avize/Pavilosta%2007_2017.pdf 
11.lpp)

Projektam ir ietekme gan dalībnieku, gan organizācijas un visa novada 
mērogā. Mobilitāšu dalībnieki apguva jaunas, radošas izglītības metodes 
un pieejas, prasmes vadīt projektus, uzlaboja svešvalodu zināšanas. Dalo-
ties ar šo pieredzi skolā, kopumā paaugstinājās darba efektivitāte skolas 
stratēģiskajā nākotnes plānošanā, tika sekmēta jaunu mācību metožu un 
darba formu ieviešana, mācību satura uzlabošana un svešvalodu kompe-
tenču paaugstināšana, radās motivācija un prasmes iesaistīt organizāciju 
starptautiskos projektos, projekta dalībnieki aktīvi iesaistījušies rezultātu 
izplatīšanā visos projekta posmos. Regulāri informēti skolas pedagogi, 
vecāki, pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji, novada izglītības darbinieki, 
Bērnu un jauniešu centrs, NVO (starptautiskā konference Pāvilostas vi-
dusskolā 2016. gada septembrī). Informācija publicēta skolas mājaslapā, 
laikrakstā “Kurzemes Vārds”, portālā www.liepajniekiem, izplatīta starp-
tautiskā vidē – E+KA2 seminārā, starptautiskā izglītības forumā Liepājā, 
Nordplus komandā.

2017. gada septembrī projekta ietvaros tā dalībnieces I. Griškēviča un 
I. Vīgante piedalījās 3. starptautiskajā ICLEL (International Conference on 
Lifelong Education and Leadership) konferencē Portugālē, Escola Superior 
de Educacao do Porto, un prezentēja projektā sasniegtos rezultātus – kā 
mazā skolā neilgā laika posmā iespējams ieviest dažādas aktivitātes un 
inovācijas, dalījās ar projekta gaitā veiktā pētījuma: “Psychological Traits 
in Teacher and Pupil Mutual Communication” (Psiholoģiskās iezīmes sko-
lotāju un skolēnu savstarpējā komunikācijā) rezultātiem un secinājumiem.

Projekta vadītāja Inta Vīgante

Erasmus+ programmas KA1 “Mācību mobilitāte skolu sektorā”
Projekts “Pārmaiņu vēji!”
Proj. Nr. 2015-1-LV01-KA101-013217            01.06.2015-01.06.2017

Projekta “Pārmaiņu vēji!” 
izvērtējums, rezultāti un ilgtspēja

Makulatūras vākšana notiks līdz 2018. gada 12. martam.
Sīkāka informācija pa telefonu 29354463 (Anta) vai www.zalajosta.lv.
Esi atbildīgs, iesaisties rūpēs par dabu arī TU! 

atgādinām, ka makulatūrā var likt: 

l biroja papīru;
l kopējamo papīru;
l piezīmju papīru; 
l zīmēšanas papīru; 
l grāmatas;
l avīzes;

Pāvilostā šobrīd ir iespējams nodot makulatūru šādās vietās:

– SIA “Ledusroze” veikalā;
– daudzdzīvokļu māju Dzintaru ielā 95, Dzintaru 97, Dzintaru 99A,
 Dzintaru 101 un Dzintaru 103 kāpņu telpās 
 speciāli tur atstātajās kastēs;
– vai arī zvanot pa telefonu 29354463 (Antai) un nosaucot 
 konkrētu adresi, kur ir nepieciešams savākt makulatūru.

IESPĒJA ATKAL NODOT MAKULATŪRU

l žurnālus;
l bukletus;
l katalogus;
l burtnīcas;
l klades;
l jebkādus salocītus kartona iepakojumus. 
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Masu medijos daudz tiek 
diskutēts par pārmaiņām iz-
glītības sistēmā. Pašlaik ir 
nodots apspriešanai jaunais 
mācību saturs un mācīšanas 
pieejas apraksts, kur galve-
nais akcents likts uz izglītību 
mūsdienīgai lietpratībai – zi-
nāšanu, prasmju un rīcībspē-
jīgu attieksmju kopums, kas 
balstās uz vērtībām, personī-
bas īpašībām un ieradumiem.

Izglītības satura maiņa no-
tiks pakāpeniski piecu gadu lai-
kā, bet ar nākošo mācību gadu 
pārmaiņas skars pirmsskolu, 1. 
un 4. klasi. 2021./2022. mācī-
bu gadā 9. un 12. klašu beidzēji 
kārtos jaunos obligātos valsts 
pārbaudījumus. Šobrīd vēl ir 
daudz neskaidrību valstiskā mē-
rogā, bet pedagogi jau cenšas iet 
laikam līdzi, izmantojot mācību 
procesā mūsdienīgas mācību 
metodes, pielietojot jaunās teh-
noloģijas, organizējot kopīgas 
dažādu mācību priekšmetu stun-

das un ārpusstundu nodarbības.
 Strādāt pa jaunam nozīmē 

lielu uzsvaru likt uz skolēnu pat-
stāvīgu mācīšanos, ieinteresētī-
bu izvirzītā mērķa sasniegšanā, 
skolēnam pašam ir jāmācās plā-
not, kā sasniegt vēlamo rezultā-
tu, izvērtēt paveikto, jābūt soci-
āli atbildīgam un aktīvam.

Skolotājs šajā procesā galve-
nokārt darbojas kā konsultants, 
kurš palīdz rast risinājumus, at-
balsta atbilstoši spējām sasniegt 
izvirzīto mērķi. Lai šāds mācību 
process varētu notikt, skolēniem 
ir jābūt ar augstu mācīšanās mo-
tivāciju, bet šodienas situācija 
rāda, ka liela daļa gaida gatavu 
rezultātu,  jo nepatīk domāt, ek-
sperimentēt, baidās kļūdīties, 
nesaskata starppriekšmetu saik-
ni dažādās situācijās, tāpēc gan 
skolotājiem, gan vecākiem liels 
darbs būs jāiegulda tieši mācīša-
nās motivācijas celšanā, un tas 
nenotiks tik ātri. Tikai kopā sa-
darbojoties, mēs varam virzīties 

uz panākumiem un sagatavot 
jauno paaudzi būt konkurētspē-
jīgai mūsdienu mainīgajā pasau-
lē.

Lai uzlabotu mācību sasnie-
gumus, palīdzētu skolēniem, 
kuriem ir mācīšanās grūtības, 
un arī talantīgajiem skolēniem, 
Pāvilostas vidusskola ir iesaistī-
jusies ESF projektā “Atbalsts iz-
glītojamo individuālo kompeten-
ču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001). 
Projekta ietvaros šobrīd 1. – 4. 
klašu skolēniem notiek individu-
ālas konsultācijas galvenokārt 
dabaszinību cikla priekšmetos, 
bet pēc jaunā gada konsultāci-
jas būs citam vecumposmam, kā 
arī ir plānota kopīga ar Vērgales 
pamatskolu ārpusstundu aktivi-
tāte – konkurss 7. – 9. klašu sko-
lēniem dabas zinībās. Projekts 
tiks realizēts 2 gadu garumā.

                                       
 Direktores vietniece 

izglītības jomā 
aina Jakovļeva

Par pārmaiņām izglītības sistēmā

Pulciņa
nosaukums

mēģinājuma laiks
(diena, laiks, vieta) Vadītājs

kora pulciņš 
1. – 4. klasei

Pirmdienās 
no plkst.13.00 līdz13.50, 
trešdienās 
no plkst.13.55 līdz14.35
Pāvilostas vidusskolā

Dace Bunka

kora pulciņš 
5. – 12. klasei

Pirmdienās
 no plkst.14.40 līdz15.20 
Pāvilostas vidusskolā

Dace Bunka

Popgrupas pulciņš 
2. – 4. klasei

Otrdienās 
no plkst.13.55 līdz14.35, 
ceturtdienās 
no plkst.13.10 līdz13.50
Pāvilostas vidusskolā

Dace Bunka

Popgrupas pulciņš 
“k.R.a.m.s” 
6. – 8. klasei

Trešdienās 
no plkst.17.00 līdz18.00 
Pāvilostas vidusskolā

Dace Bunka

Brīvā laika pavadīšanas 
pulciņš “spēles ar 
draugiem” 1. – 2. klasei

Pirmdienās
no plkst.13.55 līdz14.35 
Pāvilostas vidusskolas aktu zālē

Ludmila Vasiļčika

sporta pulciņš
“sports visiem”
5. – 12. klasei

Otrdienās 
no plkst.15.30  līdz18.30,
ceturtdienās
no plkst.17.00 līdz19.30 
Pāvilostas sporta zālē

Zintis Vīgulis

debašu un novada 
izziņas pulciņš 
6. – 12. klasei

Trešdienās 
no plkst.13.55 līdz14.35,
ceturtdienās 
no plkst.14.40 līdz15.20
Pāvilostas vidusskolā

Ārija Paipa

dizaina pamati  
un kokapstrāde 
5. – 9. klasei

Pirmdienās 
no plkst.13.55 līdz15.20
Pāvilostas vidusskolā

Andris Paipa

skatuves runas pulciņš 
5. klasei 

Otrdienās
no plkst.12.50 līdz14.10
Pāvilostas vidusskolā

Agrita Valkaša

Pulciņu GRaFiks PāVilostas Vidusskolā 
2017./2018. m. g.

Pulciņa
nosaukums

mēģinājuma laiks
(diena, laiks, vieta) Vadītājs

tautisko deju pulciņš 
1. – 2. klasei

Ceturtdienās
no plkst.12.10 līdz 12.50
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

tautisko deju pulciņš 
3. – 5. klasei

Pirmdienās un trešdienās
no plkst.13.50 līdz 14.30
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

tautisko deju pulciņš 
6. – 9. klasei

Pirmdienās
no plkst. 14.40 līdz 15.20
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Pulciņš “dabas pētnieks” 
1. – 4. klasei

Otrdienās
no plkst. 13.00 līdz 13.40
Vērgales pamatskolā

Sigita Freimane

Vērgales pamatskolas 
volejbola/sporta pulciņš
5. –  9. klasei

Otrdienās un ceturtdienās no 
plkst.14.40 līdz 15.20
Vērgales sporta hallē

Einārs Vārsbergs

Folkloras kopa 
5. un 9. klasei

Pirmdienās,
no plkst. 14.40 līdz 15.20
Vērgales pamatskolā

Marita Kalēja

Folkloras kopa 
5. klasei

Ceturtdienās
no plkst.13.50 līdz 15.20
Vērgales pamatskolā

Marita Kalēja

Vokālais ansamblis 
1. – 4. klasei

Pirmdienās un piektdienās
no plkst.13.00 līdz 13.40 
Vērgales pamatskolā

Marita Kalēja

individuālo izpildītāju 
grupa – pulciņš 
4. un 6. klasei

Pirmdienās un piektdienās
no plkst.13.50 līdz 14.30 
Vērgales pamatskolā

Marita Kalēja

Vizuāli plastiskās mākslas 
pulciņš 
1. un 9. klasei

Piektdienās 1. klasei 
no plkst.13.00  līdz 13.40,
9. klasei no plkst.13.50  līdz 
14.30 Vērgales pamatskolā

Vija Jegoruškina

Šūšanas pulciņš 
5., 7. un 9. klasei

Otrdienās 5. klasei 
no plkst. 13.50  līdz 14.30,
trešdienās 7. klasei no plkst. 
13.00 līdz 13.40,
9. klasei no plkst. 14.40  līdz 
15.20 Vērgales pamatskolā

Vija Jegoruškina

angļu valodas sarunas 
pulciņš 1. līdz  4. klasei

Otrdienās
no plkst. 13.00  līdz 13.40
Vērgales pamatskolā

Ivita Meļķe

Pulciņu GRaFiks VēRGalEs Pamatskolā
2017./2018. m. g.

6. oktobrī vērgales pamat-
skolā tika atzīmēta skolotāju 
diena. tradicionāli skolas vadī-

bu šajā dienā un atbildību par 
visu uzņēmās 9. klases skolēni.

Visiem pārējo klašu skolē-

Skolotāju diena Vērgales pamatskolā

niem notika trīs mācību stundas, 
kuras vadīja kāds no devītklas-
niekiem. Skolas direktora un 
vietnieka pienākumi šajā dienā 
tika uzticēti Laurai Kurmei un 
Ievai Jēcei, kuras savukārt vadīja 
mācību stundu skolotājiem. Sko-
lotājiem tika uzdots darbs pāros. 
Jāizdomā četrrindes par dzīvnie-
kiem, lai pēc tam svinīgajā pasā-
kumā savus darbus varētu pre-
zentēt. Jaunie skolēni godam bija 
paveikuši uzdoto, jo skolas vadī-
ba bija apmierināta ar paveikto.

Ceturtās stundas laikā skolas 
aktu zālē notika Skolotāju die-
nai veltītais svinīgais pasākums. 
Skolotāji mūzikas pavadījumā 
ienāca zālē, bet skolēni viņus 
sagaidīja sveicinot un mājot ar 
ziediem. Katram skolotājam bija 
sagatavots apsveikums, un skolē-
ni viņus sveica ar ziediem.

vita Braže

Foto: V. Braže

Makulatūras vākšana notiks līdz 2018. gada 12. martam.
Sīkāka informācija pa telefonu 29354463 (Anta) vai www.zalajosta.lv.
Esi atbildīgs, iesaisties rūpēs par dabu arī TU! 
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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 24 13  4 2   2 2

Sakas pagasts 21 9 2  1 8  2 3

Vērgales pagasts 55 29 3  3 10  1 8 5

Pāvilostas novads kopā 100 51 5 0 8 20 0 1 12 10

beZdarbnIekU skaIts PāVIlostas noVadā UZ 30.09.2017.

mārtIŅdIenas tIrdZIŅŠ – piektdienā, 10. novembrī,  plkst.9.20.
lāČPlēŠa dIenas PasākUms sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecī-

bas muzeju – 10. novembrī plkst. 17.30 notiks “Gaismas ceļa” veidošana un 
piemiņas brīdis Stembres kapos. 

16. novembrī Pāvilostas vidusskolā notiks mūsu novada skolu drau-
dzības pasākums “latVIjas 99 mIrkļI”. Pasākuma dalībnieki: Vērgales 
pamatskolas un Pāvilostas vidusskolas 5. – 9. klašu skolēni. Organizatori: 
humanitāro mācību priekšmetu MK skolotāji un Pāvilostas novadpētniecības 
muzejs. Pasākuma ietvaros skolēni tiks sadalīti komandās, katrai komandai 
būs jāapmeklē 10 zinību pārbaudes “stacijas”, tā būs rotējoša viktorīna par 
Latviju:  latviešu valodu, ievērojamiem sportistiem, kultūras un mākslas pār-
stāvjiem un to radītajām vērtībām, vēsturi, dzīvesziņu un darbu.

15. novembrī tikšanās ar VUgd inspektori agnesi sprūdi.
17. novembrī Pāvilostas novadpētniecības muzejs aicina 4. klases skolē-

nus uz pasākumu “latVIjas dZImŠanas dIenas brokastIs”.
17. novembrī Pāvilostas vidusskolas aktu zālē plkst. 9.10 sVInīga līnI-

ja par godu latvijas dzimšanas dienai.
1. decembrī 1. – 4. klašu un 5. – 12. klašu koris vadītājas Daces Bunkas 

vadībā piedalīsies  konCertā “komponista Ulda marhilēviča 60 gadus 
atzīmējot” Grobiņas ģimnāzijā. 11. klases skolniece Krista Karlsone piedalī-
sies arī kā soliste. Koncerts sāksies plkst. 14.00.

PasākUmI PāVIlostas VIdUsskolā 
novembrī – decembrī

Ik gadu Valsts prezidenta kan-
celeja aicina visu Latvijas skolu 5. 
– 12. klašu skolēnus piedalīties ra-
došo darbu konkursā un uzrakstīt 
eseju vai izveidot video, kas veltīts 
tēmai “Mana kā Valsts prezidenta 
uzruna Latvijai dzimšanas dienā”. 

Arī šogad Pāvilostas vidus-
skolas vēstures skolotājas Ārijas 
PaIPas vadībā divas skolnieces no 
11. klases – krista kaRlsoNE 
un kristiāna ŠEIko sagatavoja 
esejas un iesniedza savus darbus 
šim konkursam.

10 labāko darbu autoriem pirms 
Latvijas dzimšanas dienas būs ie-
spēja tikties ar Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni un apmeklēt 
Valsts prezidenta rezidenci – Rīgas 

pili, bet trīs pirmo vietu ieguvējiem 
būs iespēja kopā ar Valsts preziden-
tu Raimondu Vējoni 18. novembrī 
Latvijas Republikas Proklamēšanas 
dienas koncertā teikt savu uzrunu 
visai Latvijai. Lai Pāvilostas vidus-
skolniecēm veicas!

Konkursa mērķis ir veicināt 
skolēnu patriotismu un pilsonisko 
līdzdalību, kā arī sekmēt skolēnu 
interesi par Latvijas valstiskumu 
un Valsts prezidenta institūciju.

Vērtējot darbus, tiks ņemta 
vērā autora vai skolēnu komandas 
radošā ideja, darba oriģinalitāte un 
darba atbilstība konkursa tēmai.

Sabiedrisko attiecību spe
ciāliste Marita kurčanova

Pāvilostas vidusskolnieces raksta 
latvijas valsts prezidenta uzrunu 
latvijas dzimšanas dienā

No 9. līdz 13. oktobrim mūsu 
bērnudārzā bija Putras nedēļa. 
Stāstījām bērniem par dažādām 
putrām, cik tās ir veselīgas. Katras 
dienas ēdienkartē bija kāda putra 
– rīsu, auzu pārslu, kukurūzas, 
piecgraudu pārslu un pat šokolā-
des putra. Bērni iemācījās dzies-
miņas un rotaļas par putru un no-

skaidroja, kā tiek izaudzēti graudi 
un iegūti putraimi un pārslas, kā 
putra tiek vārīta.

Pie bērniem ciemos bija iera-
dies profesors Grauds, lai pārlieci-
nātos, cik zinoši ir bērni, un kopā 
pagatavotu gardu auzu putru.

Ēdam uz veselību!
Iestādes vadītāja

PUtras nedēļa 
Vērgales bērnudārzā “kastanītis”

17. oktobrī, pēdējā nedēļā 
pirms rudens brīvdienām, noti-
ka mājturības un matemātikas 
apvienotā mācību nodarbība 
6. klasē. 

Pati ideja nav jauna, jau Jans 
Amoss Komenskis 17. gadsimtā 
apmācību procesam ieteica ana-
logu metodiku. Arī mūsu skolas 
skolotāji periodiski savā darbā 
izmanto šo metodi, kurā praktis-
kas ievirzes darbība mērķtiecīgi 
tiek apvienota ar jaunās vielas 
apguvi, tādējādi uzskatāmi de-
monstrējot, kur skolēns iegūtās 
zināšanas nākotnē spēs izman-
tot. Nodarbību vadīja skolotāji – 
Aina Jakovļeva un Andris Paipa.

 Jau nedēļu iepriekš zēni 
mājturības stundās bija izgata-
vojuši vienkāršas ierīces dažādu 
objektu augstuma noteikšanai. 
Uzmērījuma process ir ļoti vien-
kāršs – skolēns nostājas tādā 
attālumā no mērāmā objekta, 
lai ierīces vertikālā daļa aptver-
tu visu objekta augstumu, tad 
veic attāluma uzmērījumu līdz 
objektam un vienkāršus aprē-
ķinus pēc formulas. Lai ērtāk 
būtu darboties ar mērlentēm, 
skolēni strādāja pa pāriem. Šādi 
iespējams noteikt gan ēku, gan 
koku augstumu. Pa ceļam, ejot 
no viena objekta pie otra, skolo-
tājs Andris pastāstīja par dažā-
dām koku sugu koksnēm un to 
praktisko pielietojumu ikdienā. 
Atceļā skolēni noteica skolas 

solIs PretIm 

sporta zāles ēkas augstumu, kā 
arī aprēķināja tās laukumu un 
tilpumu. 

Cerēsim, ka pēc šīs nodarbī-
bas skolēni atcerēsies gan to, kā 
taisnstūrim aprēķina laukumu, 
gan kubam tilpumu, ka pirtij 
lāvu nedrīkst taisīt no priedes 
koka un ka ogu īve ir indīgs div-
māju skujkoks, kam visas daļas 
ir indīgas, pat sēklas (izņemot 
sarkano sēklapvalku).

5. klases mājturības, ma-
temātikas, vizuālās mākslas 
apvienotā nodarbība.

Reizrēķina atkārtojums – zi-
nāšanu nostiprināšana + etno-
grāfija – latvju raksti. Skolotāji 
Marita Rolmane un Andris Paipa.

Uzdevuma nosacījumi: skolo-
tāja sagatavota darba lapa, katrs 
skolēns izmanto tikai savu met-
riku (dzimšanas gads, mēnesis, 
datums), rēķina tikai galvā, ap-
tver reizrēķinu no “1 x 1” līdz “9 
x 9”.

Izpildot visus nosacījumus, 
skolēniem veidojās tikai viņiem 
vien raksturīgs, katram indivi-
duāls ornaments, uz kura bāzes 
skolotājs nākošajā nodarbībā jau 
varēja skaidrot tādus jēdzienus 
kā etnogrāfija, ornaments, spo-
guļattēls, simetrija, pozitīvs un 
negatīvs.

Vizuālās mākslas, tehniskās 
grafikas un mājturības zēniem 

skolotājs andris Paipa

Foto: G. Akerfelde

lietpratības izglītībai…
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oktobris mazpamazām at-
nes dzestrumu un tuvojošās 
ziemas noskaņas. Bet arvien 
skanīgāka un krāsaināka kļūst 
mākslas pasaule, jo jaunā se-
zona, tāpat kā jaunais mācību  
gads, ir sākusies un piedāvāju-
mā ir ļoti saistoši projekti, ku-
rus jāredz un jādzird.

Ar Pāvilostas novada pašval-
dības atbalstu oktobra vidū, sest-
dienā, Pāvilostas Mūzikas skolas 
audzēkņi un viņu vecāki kopā ar 
skolotāju Anitu devās uz Rīgu, lai 
ielūkotos Nacionālā mākslas mu-
zeja izstāžu zālēs, aplūkotu res-
taurēto un atjaunoto ēku, telpas, 
kā arī lai atklātu sev gan muzeja 
pastāvīgās ekspozīcijas “Latvijas 
māksla. 19.–20. gadsimts”, gan 
mākslas vēstures kopainu, sākot 
no 16. gadsimta, un savām acīm 
ieraudzītu neticami lielās muzeja 
krātuves un arhīvu jaunizveido-
tajā izstāžu zālē muzeja pagraba 
stāvā. Muzejs darbojas arī izglī-
tojošā sfērā, izveidojot atraktīvas 
spēles ģimenēm ar pirmsskolas 
vecuma bērniem un aizrautīgus 
karšu risināšanas uzdevumus 
skolas vecuma bērniem. Mūsu 
grupa lielākoties bija skolas 
vecuma auditorija, tāpēc devā-
mies risināt detektīvuzdevumus. 
Jāpiebilst, ka radošā komanda 
“Mākslas detektīvi”, izveidojot 

spēli, aicina iejusties mākslas 
detektīva lomā un iepazīt noslē-
pumaino mākslas darbu pasauli. 
Kas jādara? Ir jābūt vērīgam un 
jāprot izmantot muzeja 3. stāva 
detektīvkarti. Un tad ir iespēja 
piedalīties astoņās detektīvoperā-
cijās un satikt muzeja slavenību. 
Mūsu grupa ar to veiksmīgi tika 
galā. Un gribas domāt, ka muze-
ja apmeklējums paliks kā radošs 
noslēpums vēl daudziem detektī-
va cienīgiem apmeklējumiem un 
atklāsmēm nākotnē.

Pēc “runājošā vēdera” ietei-
kumiem ieskatījāmies dažu bis-
tro un ātro ēdināšanas uzņēmu-
mu virtuves koncepcijās un pat 
nobaudījām kādu no piedāvāta-
jiem kārumiem. Tuvojās laiks 
arī  saldajam ēdienam – operas 
koncertam. Latvijas Nacionālās 
operas Beletāžas zāle uzņēma 
mūs atturīgi un galanti. Zāle ir 
neliela, īpaši veidota kamermū-
zikas koncertiem. Bet šeit ir tā 
neatsveramā klātbūtnes sajūta, 
kuru nevar notvert lielajās kon-
certzālēs. Tāpēc arī visi jutāmies 
nedaudz samulsuši un bikli, jo 
būsim tik tuvu klāt mākslinie-
kiem viņu radošajā improvizā-
cijas procesā. “Dienvidu saules 
promenāde”, tāda ir koncerta 
noskaņa, kuru meistarīgi radī-
ja  trīs mūziķi – bijusī liepājnie-

ce, tagad izcila pianiste, koncert-
meistare, laikmetīgās mūzikas 
trio “ArtiShock” dalībniece 
Agnese Egliņa, Marlēna Keine 
(soprāns) – spoža un aktieriski 
pievilcīga dziedātāja gan operas, 
gan operetes žanrā.  Māksliniece 
piedalījusies Igaunijas Nacionā-
lās operas, Latvijas Nacionālās 
operas un Latvijas Operetes fon-
da iestudējumos. Mihails Čuļ-
pajevs (tenors) sevi ir pierādījis 
kā izcilu solistu Latvijas Nacio-
nālajā operā jau vairāku sezonu 
garumā. Un 2017. gadā māksli-
nieks ieguva LNO fonda Gada 
balvu kategorijā “Labākais ope-
ras solists”.  Programmā tiešām 
bija ļoti “saulaini” un “karsti” 
skaņdarbi, spāņu un itāļu tem-
peramenta piesātināti. Skanēja 
Kamila Sensānsa, Luidži Ardi-
ti, Hosē Serano, Ruperto Čapī, 
Manuela Penelji un citu kompo-
nistu liriskas ārijas un straujas  
kanconas. Kaut gan lietus un 
vējš mēģināja kliedēt saulaino 
noskaņu pēc koncerta, visi dziļi 
sirdī ieslēdza  dienvidu saules 
dāvāto siltumu, gaisīgo noska-
ņojumu un izcilo sniegumu.

Uz drīzu tikšanos nākošajā 
braucienā!

Pāvilostas Mūzikas skolas 
skolotāja anita Cera

Brauciens profesionālās ievirzes 
izglītības pilnveidei

11. oktobrī ar 9. – 12. klašu 
audzēkņiem tikās Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienes-
ta speciālists no liepājas – ārsta 
palīgs aleksejs safonovs.

 Pirmajā nodarbībā skolēni 
tika iepazīstināti ar ārsta palīga 
profesiju, izstāstot ikdienā vei-
camos pienākumus, atklājot arī 
faktorus, kas reizēm šo darbu 
padara īpaši smagu. Kā arī tika 
sniegta informācija, kur studēt 
šo ārsta palīga profesiju, kādas 
iespējas tā pavērs. Akcentējot, ka 
nepietiek tikai ar labām sekmēm, 
bet jābūt arī labai fiziskai formai 
un komunikācijas prasmei, spējai 
strādāt komandā un nepārtraukti 
pilnveidoties.

Otrajā nodarbībā tika izrunāts, 
kā rīkoties, kas jāievēro, kur zvanīt 

un ko teikt, ja klātesošā dzīvība ir 
apdraudēta. Uz līdzi paņemtā ma-
nekena Aleksejs demonstrēja sirds 
masāžu. Katrs skolēns, kas vēlējās, 
gūstot arī praktiskās zināšanas, va-
rēja izmēģināt pats sniegt palīdzī-
bu bezsamaņā esošajam maneke-
nam, rezultātā izvērtējot, vai viņa 
fiziskā forma šobrīd ir pietiekoša, 
lai sirds masāža noritētu veiksmī-
gi.

Par piemiņu no tikšanās ar ārs-
ta palīgu katrs skolēns saņēma in-
formatīvus bukletus un pildspalvu.

Februārī, kad valstī notiek 
“Ēnu diena”, skolēnam ir iespēja 
sīkāk izzināt NMPD darbu klātie-
nē, iepriekš piesakoties mājaslapā 
http://enudiena.lv/.

 
 Marita Rolmane

KARJERAS IESPĒJAS – 

Mācīties nekad nav par vēlu. 
Tas jādara visa mūža garumā. 
Vienmēr mēs varam uzzināt ko 
jaunu vai atsvaidzināt jau esošās 
zināšanas. Un tāpēc 24. oktob-
rī Vērgales pirmsskolas izglītības 
iestādes “Kastanītis” organizētajā  
seminārā  tikās skolotāju palīgi 
no trim bērnudārziem – Medzes 
pagasta PII “Čiekuriņš”,  Pāvilos-
tas pilsētas PII “Dzintariņš” un 
Vērgales  PII “Kastanītis”, lai papil-
dinātu savas zināšanas darbam ar 
bērniem. Lektore Daila  Frīdmane 
ir Brocēnu PII “Mūsmājas” vadītāja 
ar pieredzi auklītes, audzinātājas, 
izglītības metodiķes un tagad vadī-
tājas darbā un lielām teorētiskām 
zināšanām.

Lektores stāstījums bija in-
teresants, saturīgs, ar daudziem 
piemēriem no dzīves. Nevienam 
vairs nav noslēpums, ka skolotāja 
palīga darbs nav tikai trauku maz-
gāšana un grīdu uzkopšana, viņa 
pienākumos  ietilpst arī visādi pa-
līdzēt bērniem. Skolotāju palīgiem 
jāsaprotas gan ar bērniem, gan 
viņu vecākiem, gan kolēģiem. Un 
tāpēc arī bija šis seminārs – par 
sadarbību, komunikāciju, cilvēku 
temperamentiem, par skolotāja 
palīga darba nozīmīgumu  pirms-
skolas  izglītības  iestādē.  Mēs  
mācāmies, lai uzlabotu sava darba 
kvalitāti.

Iestādes vadītāja

Mācības skolotāju palīgiem

Rudenī viens no skaistā-
kajiem brīžiem ir lapkritis. 
visapkārt gan zeme, gan koki 
pilni oranžu, dzeltenu un sārtu 
lapu. Šo dabas skaistumu var 
iemūžināt pavisam citā veidā 
– darinot tērpus un rotas no 
visdažādākajiem dabas mate-
riāliem.

20. oktobrī Pāvilostas pirms-
skolas izglītības iestādes “Dzin-
tariņš” zālē notika rudens modes 
skate “Rudens krāsu virpulī”.

Vispirms savus oriģinālos 
tērpus demonstrēja “Taurenīšu” 
grupas bērni (5 – 6 g. v.): Rudens 

Rūķis, Rudens feja, Džentlmenis 
rudenī, Kastaņprieka tērps, Indi-
ānis rudenīgās medībās, stilīgais 
lapu Rupucis, Lapu vīriņš, Lapu 
karalis, divas Rudens princeses, 
nobeigumā tērps – kā Vasariņa 
ar Rudeni satikās.

Pa čaukstošām rudens lapām 
rotāto tērpu demonstrēšanas 
mēli devās “Vāverēnu” grupas 
bērni (3 – 4 g. v.) un demonstrēja 
interesantus tērpus:  Kastaņu ce-
purīte, Kastanīšu feja, Meitene ar 
kastaņu krellēm un divas Rudens 
meitenītes.

Savas rudens modes vēsmas 

un krāsas demonstrēja mazās 
“Saulītes” grupas bērni (1,5 – 3 
g. v.): Rudens lapu karalis, Ru-
dens princesīte, tika demonstrēts 
žabo puišiem, Rudens pērle, pretī 
zelta rudenim stilīgā cepurē, ak-
sesuārs – krelles “Mežrozīte”.

Paldies vecākiem, ka bijāt 
tik radoši un kopā ar bērniem, 
izmantojot dabas materiālus, vei-
dojāt skaistus un neatkārtojamus 
mākslas darbus!

 
“Saulītes” grupas 

audzinātāja 
Inese Ermsone

Modes skate “Rudens krāsu virpulī”

29. novembrī plkst. 18.00 vecāki, vecvecāki, skolotāji un ikviens 
interesents ir aicināts uz semināru, kurš notiks Vērgales pamatskolas 
zālē. To vadīs četru bērnu mamma, uzņēmēja, lektore gUnIta lan-
ka, kura dalīsies savā pieredzē, kā veidot veiksmīgas, gudras un cieņ-
pilnas attiecības nākamās paaudzes audzināšanā.

Viss jau būtībā sākas no mums pašiem. Mums kā vecākiem ir jā-
audzina pašiem sevi. Tas ir vēl grūtāk, nekā audzināt savus bērnus. Šis 
būs vērtīgs skats no malas, kurā varēsim ieraudzīt savas kļūdas, savas 
problēmas un uzzināt praktiskus ieteikumus, kas varētu palīdzēt.

Lai uzzinātu vairāk par semināru un pieteikšanos, 
lūgums zvanīt pa tel. 26343147 (Sintija).

Atrast un veicināt otrā cilvēkā potenciālu – 
labāko, kas viņā ir, to,

ko viņš pats varbūt nemaz neapzinās.

iepazīstam ārsta palīga profesiju
Foto: M. Rolmane

Foto: M. Pētermane
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viss kā īstā jubilejā – uz 
galda liela svētku kūka, vāzēs 
krāšņi ziedi un pilna zāle prie-
cīgu, smaidīgu cilvēku. Šādi 6. 
oktobrī tika svinēta Pāvilostas 
bibliotēkas 70. jubileja.

Lai gan nozīmīgās jubilejas 
svinības notika piektdienā, jau 
visu nedēļu bibliotēkā bija jū-
tama svētku rosība. Bibliotēkas 
darbinieces Mairita un Elīna 
daudz darba un laika ieguldīja, 
gatavojot jubilejas izstādi, bet 
ceturtdienā, pieaicinot arī bib-
liotēkas bijušās darbinieces Vel-
tu un Mirdzu, Pāvilostas kapsētā 
sakopa kapu vietas, kurās Mūža 
mājas raduši Pāvilostas bibliotē-
kas bijušie darbinieki.

Jubilejas pasākumu atklā-
ja Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama amatierteātra režisore Ma-
rita Horna, kas daudzreiz atbal-
stījusi un palīdzējusi Pāvilostas 
bibliotēkai pasākumu režijā un 
vadīšanā. Šis nozīmīgais cipars 
70 un bibliotēkas pastāvēšanas 
ilgais mūžs vēlreiz apliecina 
to, ka maldīgs bija priekšstats 
tam, ka, ienākot jaunajām un 
modernajām datortehnoloģijām, 
grāmatas iznīks un lasītāju būs 
pavisam maz. Laikam ejot, grā-
matas nozīme cilvēka dzīvē nav 
mainījusies un bibliotēkas mi-
sija joprojām ir sniegt saviem 
lasītājiem izglītojošu, pamāco-
šu, interesantu un saistošu la-
sāmvielu – grāmatas, žurnālus 
vai ikdienišķu laikrakstu. Vien 
šobrīd mūsdienās līdzās biblio-
tēkas grāmatām un periodikai 
stabilu vietu ieņēmuši arī dato-
ri un internets. Bet nekas nevar 
aizstāt to prieku paņemt rokā 
īstu grāmatu, izšķirstīt tās lapas 
un uzzināt ko jaunu. Pasākuma 
vadītāja klātesošajiem vēlreiz 
atgādināja, ka cilvēks ar labu 
grāmatu rokā nekad nevar būt 
vientuļš, grāmatas ir labākie 
biedri vecumā un tajā pašā laikā 

– labākie skolotāji jaunībā.
Visi lielumi un mēri ir rela-

tīvi. Arī 70. jubileja kādam var 
šķist maza, kādam – liela. Viss 
atkarīgs no tā, kā uz to paraugās 
un ar kādu lielumu to samēra. 
Salīdzinājumā ar Latvijā pirmās 
zināmās grāmatas – Bībeles – 
vēsturi Pāvilostas bibliotēkas 
pastāvēšanas mūžs ir gaužām 
mazs, tajā pašā laikā Pāvilos-
tas bibliotēkas 70. gadadiena ir 
puse no Pāvilostas pastāvēšanas 
laika, tā nākamgad atzīmēs savu 
139. jubileju. Grāmatas visā pa-
saulē ir bijušas jau ļoti, ļoti ilgi, 
tās pieredzējušas gadu tūksto-
šus, tajās aprakstīti daudzi cilvē-
cei nozīmīgi notikumi un atklā-
jumi. Arī Pāvilostas bibliotēkas 
pastāvēšanas 70 gados grāmatas 
nākušas un gājušas, grāmatu 
fondi pamazām auguši un līdz 
ar tām augusi arī pati bibliotēka.

Jubilejas pasākums iesākās 
ar nelielu video prezentāciju 
par šī gada deviņos mēnešos 
paveikto bibliotēkā: par pasāku-
miem ar pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniem, par tikšanās 
reizēm ar populāriem grāmatu 
autoriem, par Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijas ekskursiju 
un novada bibliotekāru piere-
dzes apmaiņas braucienu, par 
nominācijas “Gaismas nesējs 
2016 Kurzemē” saņemšanu un 
daudziem citiem skaistiem noti-
kumiem. Prezentācijas noslēgu-
mā secinājums viens – Pāvilos-
tas bibliotēkā rosība un aktīvs 
darbs ir vienmēr!

Savās atmiņās par bibliotēku 
dalījās arī ilggadējās Pāvilostas 
bibliotēkas darbinieces – Velta 
Vītola un Mirdza Jansone. Kā 
pastāstīja Velta, agrākos laikos 
bibliotēkai nebija ne tik skaistu 
un plašu telpu kā šodien, ne tik 
daudz naudas un iespēju. Tomēr 
darbs darīts pēc labākās sirds-
apziņas un ar lielu entuziasmu 

strādāts, lai bibliotēkas apmek-
lētājiem būtu patīkami bibliotēkā 
iegriezties. Pāvilostas bibliotēka 
par savām mājām saukusi vai-
rākas ēkas pilsētā – iesākumā tā 
atradusies Dzintaru ielā 55, tad 

pārcēlusies uz Dzintaru ielu 63, 
vēlāk uz Brīvības ielu 16, pēc tam 
Dzintaru ielā 1, pēcāk tā atradās 
Dzintaru ielā 7, līdz beidzot jau 
vairākus gadus Pāvilostas biblio-
tēka atrodas savās tagadējās mā-

jās – Dzintaru ielā 73.
Pāvilostas bibliotēkas dar-

binieces Mairita un Elīna sa-
viem jubilejas viesiem bija 
sagatavojušas arī nelielu vik-
torīnu. Nākot uz jubilejas pasā-
kumu, katrs saņēma krāsainu 
papīra pēdiņu, kurā bija kāds 
teksts. Pasākuma laikā šie 
teksti – jautājumi un atbildes 
– tika likti kopā. Tā mēs uzzi-
nājām, ka bibliotēka sāka dar-
boties 1947. gadā, ka pirmais 
tās vadītājs bija Edvīns Kau-
ķis, ka 1949. gadā bibliotēkas 
grāmatu fonds bija 966 grā-
matas un lasītāju skaits – 222 
grāmatu mīļi, izskanēja arī 
daudzi citi interesanti fakti no 
bibliotēkas ilgās pastāvēšanas 
vēstures. Šobrīd Pāvilostas bib-
liotēkas grāmatu fondā ir 6635 
grāmatas, bet bibliotēkas ap-
meklētāju pulks izaudzis līdz 
430 lasītājiem.

Kavēties atmiņās par aizgā-
jušo laiku un izzināt bibliotēkas 
vēsturi varēja, aplūkojot izstādi 
“Caur gadu desmitiem”, kas vel-
tīta bibliotēkas 70. jubilejai.>>

Pāvilostas bibliotēkai – 70!

Pasākuma vadītāja marita Horna.

bibliotēkas sveicējas no Pāvilostas pirmsskolas iestādes “dzintariņš”.

Ilggadējās bibliotēkas darbinieces Velta Vītola un 
mirdza jansone.
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<< Turpinājumā, kad klāteso-
šie bija nedaudz iepazīstināti ar 
faktiem, datiem un cipariem no 
bibliotēkas vēstures un diezgan 
laika pavadīts, kavējoties atmi-
ņās par aizgājušo laiku, bija pie-
nācis laiks apsveikuma vārdiem, 
ziediem un dāvanām.

Pirmo apsveikumu bibliotē-
kai tās nozīmīgajā jubilejā un tās 
darbiniecēm Mairitai un Elīnai 
teica Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, 
vēlot mūsu pilsētas Gaismas pilij 
Saules mūžu, radošus darbinie-
kus un daudz apmeklētāju.

Apsveikt Pāvilostas biblio-
tēku jubilejā bija atbraukuši arī 
tuvāki un tālāki kolēģi no Cīravas 
bibliotēkas un Liepājas Centrālās 
zinātniskās bibliotēkas, bet tie, 
kuri nevarēja pievienoties svinī-
bām klātienē, bibliotēkas darbi-
niecēm sūtīja sveicienus un laba 
vēlējumus elektroniski. Sveicēju 

pulkā bija arī Pāvilostas novada 
pašvaldības iestādes – Ziemupes 
bibliotēka, Vērgales bibliotēka, 
Sakas bibliotēka, Vērgales pa-
matskolas bibliotēka, Pāvilostas 
novada TIC, Pāvilostas pilsētas 
kultūras nams, Pāvilostas no-
vadpētniecības muzejs, Vērga-
les pagasta muzejs, Pāvilostas 
vidusskola un skolas bibliotēka, 
Pāvilostas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāde “Dzintariņš”, 
Pāvilostas novada pašvaldības 
administrācijas darbinieki, Pā-
vilostas pensionāru apvienība 
“Varavīksne”, Pāvilostas novada 
Bērnu un jauniešu centrs, bijušie 
bibliotēkas darbinieki un citi.

Jubilejas reizē bibliotēkas 
darbinieces teica visiem lielu 
paldies par labajiem vārdiem, 
ziediem un dāvanām. Bibliotēkas 
vadītāja Mairita Vītola atzina, ka 
ne jau tikai bibliotēkai šodien ir 
svētki, bet vislielākie svētki ir tie-

5. oktobrī Vērgales biblio-
tēkā notika radošās darbnīcas. 
Pasākumā piedalījās Vērgales 
pamatskolas 5. klases skolēni un 
uzzināja, kas ir puzuris, no kā to 

gatavo un kāda nozīme puzurim 
bija seno latviešu dzīvē.

Visi ar lielu aizrautību sa-
gatavoja materiālu puzura izga-
tavošanai, pēc tam skolēni paši 

arī izgatavoja katrs savu puzuri, 
ar kuru nolēma izdekorēt klasi. 
Daži skolēni bija čaklāki un izga-
tavoja vairākus puzurus.

 Benita Baltrune

Vērgales bibliotēkā top puzuri

No 13. līdz 19. novembrim 
biedrība “Norden” un Pāvilostas 
bibliotēka jau atkal ielūdz bēr-
nus, jauniešus un pieaugušos uz 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu 
un jauniem kopīgiem literāra-
jiem piedzīvojumiem. Šīgada 
tēma “Salas Ziemeļvalstīs”.

Visi kopā  skaļi lasīsim 
fragmentus no vienām un tām 
pašām grāmatām visās Ziemeļ-
valstīs un Baltijas valstīs, no 
Grenlandes rietumos līdz Bal-
tijai austrumos. Bērniem un 

jauniešiem paredzēta lasīšanas 
stunda “Rītausma”, bet vakarā – 
“Krēslas stunda”. 

Pasākumi bērniem un jau-
niešiem notiks sadarbībā ar 
Pāvilostas vidusskolu, savukārt 
15. novembrī plkst. 16.00 Pā-
vilostas bibliotēkas darbinie-
ces aicina piedalīties ikvienu 
iedzīvotāju “krēslas stundā”. 
Protams, atnācējiem būs pār-
steigums!

Mairita vītola

laipni lūgti 
Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļā!

Pāvilostas bibliotēkai – 70!

Foto: M. Kurčanova

Foto no bibliotēkas arhīva

ši bibliotēkas apmeklētājiem un 
grāmatu lasītājiem, pasniedzot 
pateicības rakstus saviem vis-
čaklākajiem lasītājiem un biblio-
tēkas atbalstītājiem. Par piemiņu 
no jubilejas ikviens saņēma īpa-

ši šai reizei gatavotas piemiņas 
pildspalvas.

Jubilejas pasākumu krāsai-
nāku un skanīgāku darīja Pāvil
ostas Mūzikas skolas 2. klases 
akordeonspēles audzēkne Laila 
Anna Horna, Pāvilostas vidus-
skolas popgrupas ansamblis sko-
lotājas Daces Bunkas vadībā, kā 
arī Pāvilostas pilsētas kultūras 

nama meiteņu ansambļa “Stella 
Amare” dziedājums skolotājas 
Aijas Gertsones vadībā.

Turpinājumā ikviens jubile-
jas viesis tika aicināts uz svētku 
kūku, pirms tam kopīgi par pie-
miņu nofotografējoties.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita kurčanova

Plašāku fotoreportāžu skatieties mājaslapā 
www.pavilosta.lv sadaļā FOTOGALERIJAS

bibliotēkas darbinieces svētkos sveic Haralds lUkŠēVICs.
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kolEktīVa/Pulciņa
nosaukums

mēģinājuma laiks
(diena, laiks, vieta) Vadītājs

Pāvilostas amatierteātris Pirmdienās plkst. 19.15 Pāvilostas pilsētas kultūras namā Marita Horna

Pāvilostas bērnu dramatiskais teātris Pirmdienās plkst. 16.00, trešdienās plkst. 13.00
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

kultūrvēstures izpētes pulciņš Trešdienās plkst. 13.00
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Marita Horna

Bērnu vokālais ansamblis “Burbulīši”, 
3.–5. klase

Piektdienās plkst. 13.00
bērnudārzā “Dzintariņš”

Aija Gertsone

jauniešu vokālais ansamblis “stella amare” Pirmdienās plkst. 14.00
bērnudārzā “Dzintariņš”

Aija Gertsone

Pāvilostas 1.–4. klašu 
tautisko deju kolektīvs

Otrdienās, ceturtdienās plkst. 17.20 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele, Einārs 
Vārsbergs

Pāvilostas 3.–6. klašu 
tautisko deju kolektīvs

Otrdienās, trešdienās
plkst. 18.10 Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele, Einārs 
Vārsbergs

Pāvilostas 5.–9. klašu 
tautisko deju kolektīvs

Pirmdienās plkst. 18.15, 
trešdienās plkst. 19.00
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Daiga Cābele, Einārs 
Vārsbergs

Pāvilostas vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “mārsils”

Trešdienās, piektdienās plkst. 20.00 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Zane Mežavilka

sieviešu koris “sīga” Otrdienās plkst. 19.15 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā

Liene Breča un koncert-
meistare Dace Bunka 

Grupa “Piemare” Pāvilostas pilsētas kultūras namā Dainis Vinkleris

Vērgales vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Vērgalīte”

Otrdienās plkst. 19.30
Vērgales kultūras namā

Kristīne Jaunbrūna

Vērgales senioru vokālais ansamblis 
“Vakarvējš”

Ceturtdienās plkst. 12.00
Vērgales kultūras namā

Guntis Vītols

Vērgales bērnu dramatiskais kolektīvs Pirmdienās plkst. 14.30, trešdienās plkst. 14.30
Vērgales kultūras namā

Velga Freimane

Vērgales amatierteātris Ceturtdienās plkst. 18.00
Vērgales kultūras namā

Inese Ceriņa

Pāvilostas novada kultūras namu pulciņi
2017./2018. gada sezonā

28. oktobra pēcpusdienā 
Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā pulcējās novada seniori, 
lai kopīgi pavadītu rudenīgo 
pēcpusdienu pasākumā «Ir 
labi, ja varam kopā būt!». Uz 
rudenīgo ballīti Pāvilostas se-
niori bija aicinājuši arī savus 
draugus no vērgales pagasta 
un Priekules novada virgas un 
Priekules pilsētas.

Šogad Pāvilostas pensionāru 
apvienība «Varavīksne» piedzī-
vojusi zināmas pārmaiņas. Ap-
vienības ilggadējā vadītāja Mai-
ja Arāja, kas šajā amatā stājās 
2006. gadā, personisku iemeslu 
dēļ vairs nevadīs pensionāru 
nodibinājumu, bet viņas vietā 
stājās enerģiskā un ideju pilnā 
Gunta Raibarte. M. Arāja svei-
ca jauno vadītāju un vēlēja labu 
veselību, daudz radošu ideju un 
neizsmeļošu vēlmi darboties. Arī 
G.  Raibarte klātesošajiem atzina, 
ka jūtas nedaudz nedroši, stājo-
ties jaunajā amatā, bet ir gatava 
uzņemties apvienības vadību. 
Seniorus sveikt bija ieradies arī 
Pāvilostas novada domes priekš-
sēdētājs Uldis Kristapsons.

Ik gadu senioru atpūtas pēc-
pusdienā tiek atzīmētas arī no-
zīmīgas dzīves jubilejas. Šogad 
svinīgi, katram jubilāram veltot 
viņam īpašas dzejas rindas, tika 
sveikti: Austra VAGOTIŅAVAGU-
LE 75 gadu jubilejā, Maija ARĀ-
JA, Lidija REINHOLDE, Lūcija 
MATROZE, Irma STUMBRE, Velta 
VĪTOLA un Sergejs BOLGOVS 80 
gadu jubilejā, kā arī Rita LUKŠĒ-
VICA 85 gadu jubilejā. Lai vese-

aizvadīta senioru atpūtas pēcpusdiena

lība, un vēl daudz skaistu gadu 
nodzīvot!

Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama kolektīvs «Ar skatu nākot-

12. oktobrī latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas Ziedoņa zālē no-
tika svinīgais pasākums, kurā 
iekšlietu ministrs Rihards koz
lovskis un kultūras ministre 
Dace Melbārde pateicās latvi-
jas valsts simtgades atklāšanas 
akcijas “apskauj latviju” īste-
notājiem.

Viņu vidū bija arī Pāvilostas 
novada pašvaldības metodiķe izglī-
tības un kultūras jomā Silvija Leja 
un Ziemupes tautas nama vadītāja 
Daina Vītola, kura pateicībā par 
iesaistīšanos Simtgades ozola stā-
dīšanā Ziemupē saņēma piemiņas 
balvu. Ziemupes tautas nama vadī-
tāja Daina, saņemot šo pagodinošo 
apbalvojumu, uzsvēra: “Vietā, kur 

ierakstīts mans uzvārds, ir jāraks-
ta – ļoti cienījamie Pāvilostas no-
vada ļaudis, cienījamie Ziem upes 
ļaudis! Cienījamie dejotāji, dzie-
dātāji, spēlētāji un stādītāji! Tas 
bija komandas darbs, es biju tikai 
sakarniece starp ministrijām un 
Ziemupi. Vēlreiz paldies jums vi-
siem! Un, jā, nevaru nepiebilst, ka 
šī visa nebūtu, ja Ziemupes stāv-
laukuma meitenes Daiga un Daina 
jau pirms gada neaizsāktu Baltā 
galdauta svētku svinēšanu Ziemu-
pes jūrmalā. Pateicoties tam, par 
ozoliņa stādīšanas vietu tika izrau-
dzīta Ziemupe.” 

Sabiedrisko attiecību spe
ciāliste Marita kurčanova

Saņem apbalvojumu par iesaistīšanos 
Simtgades ozola stādīšanā

Foto no Ziemupes bibliotēkas arhīva

draugi no Priekules novada.

skaistu dzīves jubileju svinēja rita lUkŠēVICa.

maija jubilāre Velta Vītola.

Šobrīd pensionāru apvienī-
bu «Varavīksne» vada gunta 
raIbarte.

nē» senioriem bija sagatavojis 
brīnišķīgu koncertu ar skanī-
gām, līdzi dziedamām dziesmām 
un īsu, teatrālu uzvedumu. Tāpat 
par prieku Pāvilostas senioriem 
un sev uzstājās Priekules pen-
sionāru biedrība «Zilais lakatiņš» 
un Vērgales pensionāri. Vakars 
tika pavadīts dziedot un dejojot, 
klausoties dzeju un novēlējumus. 
Par mūziku dejām parūpējās du-
ets no Jūrkalnes.

Pāvilostas senioru apvienība 
«Varavīksne» saka lielu paldies 
visiem vakara dalībniekiem, kuri 
atnāca un ar savu klātbūtni kup-
lināja šo vakaru.

Sabiedrisko attiecību speciā-
liste Marita kurčanova Foto: M. Kurčanova
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Pāvilostas novada bibliotēku 
darbinieki 21. oktobrī devās pie-
redzes apmaiņas braucienā pie 
kolēģiem lietuvā. Mūsu mērķis 
bija iepazīties ar Mažeiķu publis-
ko bibliotēku. Mūs laipni uzņēma 
bibliotēkas darbinieki un biblio-
tēkas direktore alina Bernotiene. 
Bibliotēka oktobra beigās atzīmē 
95. jubileju.

Mums bija liels pārsteigums, 
ka informācijas un valodniecības 
katedras vecākā bibliogrāfe Janina 
Dambrauskaite par bibliotēku stās-
tīja latviešu valodā, iepazīstinot  ar 
bibliotēkas modernajām un plašajām 
telpām, kā arī ar lietotājiem pieeja-
miem pakalpojumiem. Sarunās un 
diskusijās dalījāmies pieredzē par 
aktuāliem darba jautājumiem. Ielū-
dzām ciemos arī pie mums uz Pāvil
ostas novada bibliotēkām un novada 
apskati.

Mājupceļā viesojāmies Ezeres 
puses nozīmīgajās vietās: Ezeres 
kultūrvēstures un novadpētniecības 
materiālu krātuvē “Muitas nams” 
un ēkā, kurā II pasaules kara no-
slēgumā, 1945. gada 8. maijā, tika 
parakstīts Kurzemes katlā ielenkto 
vācu karaspēka daļu kapitulācijas 
akts. Novadpētniecības materiālu 
krātuves vadītāja Biruta Sipeniece 
interesanti stāstīja par Ezeres pa-
gasta vēsturi no seniem laikiem līdz 
mūsdienām.

 
  Mairita vītola

Attēlā no kreisās: saraiķu bibliotēkas vadītāja Ingūna kopštāle, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede anita sprudzāne, 
Pāvilostas novada pašvaldības grāmatvede Inese semenkova, Ziemupes bibliotēkas vadītāja daina Vītola, mažeiķu 
publiskās bibliotēkas informācijas un valodniecības katedras vecākā bibliogrāfe janina dambrauskaite, Ziemupes 
bibliotēkas darbiniece skaidrīte blūma, Pāvilostas bibliotēkas bibliotekāre elīna Horna, Pāvilostas bibliotēkas va-
dītāja mairita Vītola, Vērgales pamatskolas bibliotēkas bibliotekāre Iveta Vanaga un mažeiķu publiskās bibliotēkas 
direktore alina bernotiene.

Pieredze pie Lietuvas kolēģiem

Pāvilostas vidusskolai šis 
mācību gads ir jubilejas gads. 
Pirms 55 gadiem, 1962. gada 1. 
septembrī, skolēni un skolotā-
ji no vecās skoliņas E. Šneide-
ra laukumā 2 svinīgā gājienā 
pārcēlās uz jaunuzcelto skolas 
ēku Dzintaru ielā 52. skolas 
pastāvēšanas gados daudz kas 
tajā noticis – mainoties poli-
tiskajām iekārtām, mainīju-
sies arī skolas iekšējā dzīve.

Lai labāk iepazītu skolas vēs-
turi, Pāvilostas kultūras nama 
Kultūrvēstures izpētes pulciņš 
Maritas Hornas vadībā Pāvilos-
tas pašvaldības finansiāli atbal-
stītā projekta “Manai skolai 55” 
ietvaros pakāpeniski īsteno tajā 
nospraustos mērķus un uzdevu-
mus. Projektā bijām iecerējuši 
tikties un intervēt bijušos un 
esošos skolas direktorus, sko-
lotājus un absolventus. Šā gada 
maijā viesojāmies pie skolas 
ilggadējās direktores Veras Va-
siļčikas, kur uzzinājām daudz 
interesanta par mūsu skolas 
būvniecību, apkārtnes labiekār-
tošanu un īstenotajām aktivitā-
tēm skolā. Bijusī direktore, ne-
skatoties uz bagātīgo gadu nastu 
un veselības problēmām, šajā 
rudenī arī iesaistījusies skolotā-
ju dzīves stāstu vākšanā un ap-
kopošanā, tā palīdzot arī mūsu 
ieceru īstenošanā. Skolotāju 

Pa skolas vēstures takām

dienas priekšvakarā apciemo-
jām pensionēto skolotāju Ausmu 
Niedru Sakā un bijām patīkami 
pārsteigtas par skolotājas gaišo 
skatu uz dzīvi un paveikto Sakas 
skolu vēstures apkopošanā.

Skola var patiesi lepoties ar 
saviem absolventiem. Pie da-
žiem no viņiem ciemojāmies 
Ventspilī brīvlaika nedēļā. Patī-
kami mūs pārsteidza un vārda 
tiešā nozīmē uzlādēja viesoša-
nās pie SIA “Ventamonjaks Ser-
viss” valdes priekšsēdētāja Arņa 
Janvara, Pāvilostas skolas 1973. 
gada absolventa, kurš mums 

pastāstīja par savām skolas gai-
tām, mīļākajiem skolotājiem un 
to, kā veidojusies viņa karjera. 
Viņš pastāstīja par savu ikdie-
nu, kā apvieno darbu ar atpūtu. 
Pēc tikšanās ar A. Janvari  radās 
iespaids, ka cilvēks var visu, ja 
grib. Gan iegūt 7 diplomus, gan 
vadīt vairākus uzņēmumus.

Ciemojāmies arī pie Artu-
ra Lieģa (arī 1973. gada absol-
vents), kurš ir pašvaldības SIA 
“Ventspils reiss” valdes priekš-
sēdētājs, bijušais Kuldīgas mērs 
un uzņēmējs. Arī ar viņu kavējā-
mies atmiņās par skolas gadiem, 

internāta dzīvi un interesantiem 
ārpusskolas atgadījumiem. Viņš 
mums pastāstīja par savu dar-
ba dienu, par “Ventspils reisu” 
kā uzņēmumu, par savu dzīves 
pieredzi. Šajā vieglajā, jautrajā 
gaisotnē aprunājāmies par pa-
gātni un nākotni, kā arī ieguvām 
atziņu: “Ja palaidīsim garām pie-
dāvāto iespēju, neko nesasnieg-
sim.”

Dienu noslēdzām mājīgā gai-
sotnē pie sirsnīgās skolotājas Ai-
jas Bumbieres, kura mūs sagai-
dīja ar siltu kafiju un našķiem. 
Viņa mums pastāstīja par savu 

bērnību, par savu tēvu aktieri 
Ģirtu Bumbieri, kura biežo dar-
ba vietu maiņas dēļ ģimene bi-
jusi spiesta pārcelties no vietas 
uz vietu Latvijā. Kad nonākuši 
Liepājā, A. Bumbiere tur izmā-
cījusies par skolotāju un pēc sa-
dales komisijas norīkojuma no-
sūtīta uz Pāvilostu. Sirsnīgas un 
jaukas ir viņas atmiņas par Pā-
vilostas skolā pavadītajiem ga-
diem un satiktajiem cilvēkiem. 
Ilgus gadus skolotāja strādājusi 
Ventspils mūzikas vidusskolā, 
aizrāvusies ar literatūru, iesais-
tot radošajos procesos savus sko-
lēnus, jau pensijā būdama, reizi 
nedēļā ilgu gadu garumā organi-
zējusi tikšanās vakarus ar Lat-
vijā populāriem cilvēkiem, arī 
Kurzemes Dzejas dienas un sava 
drauga Rūdolfa Liedaga dzejoļu 
krājumu izdošanu. Šajā sirsnī-
gajā un literārajā gaisotnē mēs 
skolotājai Aijai teicām uz drīzu 
redzēšanos un pateicāmies par 
mums dāvāto R. Liedaga dzejas 
krājumu. Mājās atgriezāmies, 
bagātinājušās no Ventspilī re-
dzētā un dzirdētā.

 
Kultūrvēstures izpētes 

pulciņa un projekta 
“Manai skolai 55” 

dalībnieces 
kristiāna Šeiko, samanta 

Barsukova, Gerda tomsone

Foto: M. HornaCiemos pie a. janvara.

Foto: D. Vītola
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Pāvilostas bibliotēkā 27. 
oktobrī viesojās pozitīvās do-
māšanas un attieksmes centra 
“Pavasara studija” vadītāja, 
lektore, kas radījusi metodiku 
“laimes terapija”, un  tūksto-
šiem lasītāju iemīļotu grāmatu 
autore Inese Prisjolkova.

I. Prisjolkova ir izstrādājusi 
metodiku un paņēmienu kopu-
mu “Laimes terapija”, kas palīdz 
cilvēkiem pašiem sakārtot savu 
dzīvi. Laimes terapija ir tas brī-
dis, kamēr cilvēks pierod ikdienā 
būt laimīgs, apmierināts, harmo-
nisks un piepildīts ar mīlestību 
neatkarīgi no apkārt notiekošā. 
Laimes terapija nodrošina iekšē-
jo mieru un komfortu.

Šī gada maijā tika izdota 
autores jaunākā grāmata «100 
dienas, kas mainīs pasauli». 
Šajā grāmatā stāstīts par to, 
kā 100 dienās cilvēks, ieviešot 
savā dzīvē jaunus paradumus, 
var mainīt ne tikai savu ārējo 
pasauli, bet arī iekšējo, kļūstot 
laimīgāks, veselāks un skaistāks.

Lai lasītājiem būtu vieglāk, 
autore grāmatā ir iekļāvusi katrai 
dienai kādu iedvesmas uzdevu-
mu, ar kura palīdzību nemanāmi 
tiek mainīta attieksme, raksturs, 
paradumi un līdz ar to enerģēti-
ka. Pēc simts dienām cilvēks ir 
pilnībā mainījies. Tiklīdz mainās 
cilvēks, tā arī mainās apkārtējā 
pasaule.

Grāmatās autores izmanto-
tais uzrunas formāts ir ļoti emo-
cionāls, ar sadzīves situācijām un 
dažādiem praktiskiem paņēmie-
niem piepildīts. I. Prisjolkovas 
grāmatas ir sarakstītas sarunu 
formātā, kurā tiek runāts ar vie-
nu cilvēku – ar to lasītāju, kurš 
tieši tajā mirklī lasa. Autore ir kā 
skolotāja, kura visiem stāsta un 
māca to, ko pati ir iemācījusies. 
Caur grāmatām autore dalās savā 
pieredzē, kā, izvēloties laimi vai 
izvēloties audzēt laimi vai savu 
labsajūtu, ikviens var mainīt dzī-
vi.

Sarunas laikā I. Prisjolkova 
atzina, ka agrāk pati neprata 
būt laimīga, nemācēja priecāties 

par dzīvi, kā arī viņu ļoti varēja 
satraumēt dažādi ārējie apstāk-
ļi. Savukārt, pievēršoties laimes 
terapijai, viņa sapratusi, ka tikai 
cilvēks pats ir atbildīgs par to, kā 
viņš jūtas un ka ar pārējo cilvē-
ku attieksmi nav saistīts apstāk-
lis, vai cilvēks ir laimīgs vai ne. 
Jebkurš cilvēks otram var sabojāt 
dienu, padarīt nelaimīgu tikai 
tad, ja pats cilvēks to ļauj. Cilvē-
ka ārējā pasaule ir viņa iekšējās 
pasaules spogulis. Ja cilvēkam 
nepatīk ārējās pasaules spoguļa 
attēls, tad jāpadomā, ko mainīt 
sevī.

I. Prisjolkova uzskata, ka 
cilvēkam ir jāiemācās vadīt prā-
tu un domas. Mūsdienās cilvēki 
vispirms pamana negatīvo, jo 
zemapziņa ir pilna ar bailēm un 
uztraukumiem, un tas, kas ir 
zemapziņā, ietekmē to, kā cilvēks 
domā. Vajadzētu panākt, lai zem-
apziņā ir labās un gaišās domas. 
Tiklīdz cilvēks iemācās vadīt 
savu prātu, tā arī iemācās vadīt 
savu dzīvi un radīt to tādu, kāda 
pašam patīk.

Grāmatas, ko autore raksta, 
nav tikai lasīšanai, tās ir darī-
šanai. Pats svarīgākais pēc grā-
matas izlasīšanas ir izlaist visu 
uzņemto informāciju caur savām 
čakrām un iepludināt dzīvē. Citā-
di cilvēks izzina, uzzina un aiz-
mirst.

Īsi paskaidrojot par būtiskāko 
katrā darbā, autore klātesošos 
iepazīstināja arī ar viņas iepriekš 
izdotajām grāmatām, kuru nu jau 
ir septiņas. I. Prisjolkova tikšanās 
laikā arī deva dažādas norādes 
un ievirzes laimes terapijā.

Pasākuma izskaņā apmeklē-
tājiem bija iespēja arī iegādāties 
kādu no meditatīvajiem diskiem 
vai kādu no septiņām grāmatām, 
kurās autore labprāt ierakstīja 
arī kādu veltījumu no sevis. Jau 
neformālā gaisotnē bibliotēkā au-
tore vēl ilgi ļāvās diskusijām ar 
kādu no interesentiem par laimī-
gu un sakārtotu dzīvi.

 
Sabiedrisko attiecību speciā-

liste Marita kurčanova

Māca, kā būt 
laimīgiem!

Ziemupes Ziemassvētku 
vecītis un Rūķupes Rūķi arī 
šogad aicina tevi, tavu klasi, 
kolēģus, draugus un domu-
biedrus sagatavot dāvanas 
lielajam dāvanu maisam. tās 
Ziemassvētku vecītis ar savu 
Motivācijas brigādi svētku lai-
kā nogādās kurzemes reģio-
na ģimenēm un vientuļajiem 
cilvēkiem, kuriem šajā dzīves 
mirklī neklājas tik viegli un ir 
nepieciešams mazs uzmundri-
nājums – cerību stariņš. 

Rūķupes Rūķi akciju “Pie-
pildīsim Lielo dāvanu maisu” 
organizē jau ceturto gadu. Trīs 
gadu laikā izdevies īpašu svētku 
sajūtu uzburt 116 ģimenēs (īpaši 
sirsnīgas parasti ir ciemošanās 
audžuģimenēs), vientuļajiem 
cilvēkiem, pensionāriem Pāvilos-
tas un Rucavas novadā, Blīdenē, 
Ventspilī, Kuldīgā un citur Latvi-
jā.

Gribam atgādināt, ka nozīme 

nav naudas ieguldījumam, bet 
labajām domām, sirds siltumam 
un vēlmei iepriecināt. Lielo dāva-
nu maisu labprāt piepildīsim ar 
dārza labumiem, rīsiem, miltiem 
vai citiem virtuvē (un vēderā) no-
derīgiem pārtikas produktiem un 
našķiem. Izzinot dāvanu saņēmē-
ju vajadzības, esam noskaidro-
juši, ka daudzās mājās priecātos 
par gultas veļu, dvieļiem, apa-
viem (īpaši bērniem), apģērbu 
ziemai, interesantām grāmatām, 
spēlēm, kas rosina domāt un da-
rīt, skolas piederumiem. Labprāt 
parūpēsimies un iepriecināsim 
arī četrkājainos draugus. Ņemot 
vērā, ka dāvanu maisus (pakas) 
komplektējam pēc adresātu 
mazas izpētes, aicinām tās ne-
saiņot dāvanu papīros (izņemot 
gadījumus, ja tie ir caurspīdīgi), 
bet ievietot dāvanu maisiņos vai 
kastēs, lai tās var ērti aplūkot un 
sagrupēt. 

Aicinām NEDĀVINĀT mīkstās 

rotaļlietas un apdomāt, vai tas, ko 
Tu sagatavo otram, ir kas tāds, ko 
Tu pats priecātos saņemt. 

Lai svētku sajūta raisītos ik-
vienā sirdī, visas šīs dāvanas ar 
Ziemassvētku vecīša Motivāci-
jas brigādes gādību aizceļos pie 
tām Kurzemes reģiona ģimenēm 
un vientuļajiem cilvēkiem, ku-
riem nav iespēju tās saņemt no 
saviem mīļajiem. Kā arī pie tām 
ģimenēm, kuras ir pelnījušas ie-
priecinājumu, jo drosmīgi tiek ar 
visu pašas galā, nesūdzas un tur 
godā darba tikumu.

Ja dāvanas sagatavojat ko-
lektīvi, varat tās pieteikt līdz 8. 
decembrim, zvanot 29400470 vai 
rakstot uz epastu rukupesrukis@
gmail.com. Savukārt no 10. de-
cembra tās personiski ir iespē-
jams nogādāt Rūķupes Rūķiem 
Ziemupes jūrmalā.

Mēs ticam, ka Labais vairo 
Labo! Par gaišiem Ziemassvēt-
kiem!

Jau ceturto gadu piepildīsim 
LIELO DĀVANU MAISU

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, vei-
dot un vest Gaismiņas – LUK-
TURUS – ar dzīvo uguni, elek-
triskus, ar baterijām, zīmētus, 
līmētus, šūtus un izgrebtus, 
izlietus, veidotus, varbūt pat nag

lotus, 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!

Bet ja jau par ciemošanos – 
Rūķupē mēs Tevi, Tavu ģimeni, 
draugus, kolēģus un citus gai-
dīsim no 10. decembra plkst. 
14.00, kad Oficiāli vērsim Rūķ
upes vārtus ciemiņiem. Pa ne-
dēļu ciemos gaidīsim lielākas 

vai mazākas grupas, savukārt 
16. un 17. decembrī – Ģimeņu 
dienas! Par tālākajiem plāniem 
pastāstīsim, kad nāks tuvāk! 

Pieteikties ciemos uz Rūķupi 
vai noskaidrot sev interesējošos, 
precizējošos jautājumus iespē-
jams, zvanot 29400470 (Rūķis 
Plānotājs) vai rakstot uz epastu 
rukupesrukis@gmail.com. 

Par gaišiem Ziemassvētkiem!

Rūķupes Rūķi
seko rūķupes rūķiem:
www.twitter.com/rakstitajs
www.draugiem.lv/rukupesruki
www.facebook.com/rukupesruki

Rūķupes Rūķi aicina 
uz gaišiem Ziemassvētkiem!

Foto: M. Kurčanova
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Klāt rudens, un pienācis atkal 
senioru tikšanās laiks, tādēļ ok-
tobra izskaņā Vērgales kultūras 
namā uz pasākumu “Kad gadiem 
es pāri skatos…” ieradās seniori 
no Vērgales pagasta, Pāvilostas 
un Grobiņas.

Ar muzikālu priekšnesumu 
un dzejas lasījumu sarīkojumu 
atklāja Ojārs Drulle un Vērga
les kultūras nama vadītāja Velga 
Freimane, kura aicināja, tiekoties 
nākamgad, katram ņemt līdzi 
kādu savu draugu, lai, tuvojoties 
Latvijas simtgadei, senioru pasā-
kumu Vērgalē apmeklētu vismaz 
100 cilvēku! 

Ļoti interesanta un izglītojoša 
bija atkalredzēšanās ar dakteri 
Māri Selgu, kurš pastāstīja par 
aktualitātēm medicīnā, par to, kā 
ikviens var saglabāt savu fizisko 
un garīgo veselību un nodzīvot 
garu mūžu. Pati aizraujošākā bija 
daktera piedāvāto produktu iepa-
zīšana un degustācija. Senioriem 
tika piedāvāta iespēja nogaršot 
brūkleņu, melleņu, smiltsērkšķu 
un dzērveņu nektārus, bet deser-
tā smiltsērkšķu – saldējuma kok-
teilis. Interesantajā un veselīgajā 
produktu klāstā tika piedāvāti arī 
vitamīniem bagātie smiltsērkšķu 
lapu un sēklu izspaidu pulverī-
ši, kas bagātinātu katra ikdienas 

“kad gadiem es pāri skatos…”

ēdienkarti. Pēc degustācijas kul-
tūras nama vestibilā izveidojās 
gara rinda, jo teju vai katrs pa-
sākuma dalībnieks gribēja iegā-
dāties sev tīkamāko produktu no 
daktera M. Selgas piedāvājumu 
klāsta. turpmāk, lai iegādātos 
veselīgos produktus, lūdzu pie-
teikties pie vērgales kultūras 

nama vadītājas velgas!
Tālāk senioru pēcpusdiena 

aizritēja muzikālā gaisotnē, jo ar 
skanīgām dziesmām visus prie-
cēja Vērgales senioru ansamblis 
“Vakarvējš” un Grobiņas ansamb-
lis “Tev”. Tā kā abu ansambļu va-
dītājs ir Guntis Vītols, tad noslēgu-
ma dziesmu izpildīja abi ansambļi 

kopā. Savukārt Nora Kurme, dzie-
dot populāras dziesmas, aicināja 
visus pasākuma dalībniekus dzie-
dāt līdzi. Par skanīgām dziesmām 
un raitu dejas soli visas pēcpusdie-
nas garumā gādāja Ojārs, bet Aina 
aicināja visus iesaistīties atrakci-
jās. Viņas bildes no senioru eks-
kursijas vasarā bija apskatāmas 

kultūras nama vestibilā.
Paldies par rudens ziediem 

Anitai, Mirdzai un Vitai, bet Sand-
rai un Dairim Bēliņiem – par at-
balstu senioru pasākuma tapšanā. 
Paldies Sarmītei un viņas palī-
giem par galdu klāšanu.

Uz tikšanos atkal nākamgad!
vita Braže

12. oktobrī iepazīt bibliotē-
ku bija aicināti 3 un 4 gadus 
veci bērni ar savām ģimenēm, 
lai mudinātu  piedalīties lasī-
šanas veicināšanas program-
mā “Grāmatu starts”.

Grāmatas lasot, bērns mācās 
sajust un saprast pasauli, iemā-
cās sekot saviem iedomu tēliem 
un atgriezties, apzināties savu 
vietu starp fantāziju un realitāti, 
atklāt un izprast pasaules vērtī-

bas. Tas viss bērnu neapzināti 
mudina pilnveidoties un kļūt par 
personību. Grāmatas ir neaizstā-
jamas, lai izaugtu gudra, zinātkā-
ra, izglītota un veiksmīga Latvi-
jas nākamā paaudze! Bibliotēkas 
ir lieliskas vietas, kas iedvesmo 
lasīt un palīdz izaugt grāmatu 
draugiem.

Lai raisītu bērnos lasītvēl-
mi, Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Bērnu literatūras centrs jau 

kopš 2014. gada kopā ar Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrību īsteno lasīšanas veici-
nāšanas programmu “Grāmatu 
starts” ar mērķi rosināt interesi 
par grāmatu lasīšanu un iepazīs-
tināt pirmsskolas vecuma bērnus 
un viņu vecākus ar iespējām, ko 
piedāvā bibliotēkas. 

Uz satikšanos un atsaucību 
nākošajā reizē!                                   

 Mairita vītola

Mazie lasītāji iepazīst bibliotēku
Priekules novadā 26. oktobrī 

uz tikšanos bija uzaicināti aiz-
putes, alsungas, Durbes, Grobi-
ņas, Nīcas, Pāvilostas, Rucavas 
un vaiņodes novadu muzeju, 
senlietu krātuvju un tūrisma 
darbinieki! Gadu iepriekš šāda 
tikšanās notika mūsu novadā.

Desmitos no rīta uz Vārtājas 
upes tilta pie Priekules novada ro-
bežas mūs sagaidīja Priekules no-
vada ļaudis – Dace Gailīte, novada 
tūrisma organizatore, Daiga Egle, 
Virgas pagasta pārvaldes vadītāja, 
un Gundars Venens, Priekules no-
vada pašvaldības Kultūras nodaļas 
vadītājs.

Mūs iepazīstināja ar laivoša-
nas iespējām Priekules novadā, pa 
Vārtājas upi palaidām savus sapņu 
kuģīšus, apskatījām Virgas muižas 
kompleksu, skolu un savdabīgu 
piemiņas zīmi – slavenā zviedru 
karaļa Kārļa XII zābaku. Tālāk de-
vāmies uz Purmsātiem. Iepazinām 
muižas senlietu krātuvi, noskatījā-
mies filmiņu “Purmsātiem – 660” 
un izmantojām iespēju izvērtēt 
Muzikālo taku muižas parkā. Tās 
brīnišķīgi skanošie instrumenti 

darināti ASV, bet Purmsātos skan, 
pateicoties idejas autorei Dairai 
Šalmai. Apmeklējām parku “Ka-
lētu Priediens”. Nenovērtējams 
notikums ir Gramzdas baznīcas 
atdzimšana. Iesaku tajā iegriezties 
katram garāmbraucējam, lai pa-
vērotu, kā senā baznīca saplūst ar 
jauno arhitektūru, jaunajiem mate-
riāliem. Dienas noslēgumā ieska-
tījāmies arī Priekules ev. lut. baz-
nīcā, uzkāpām tās tornī. Priekules 
kultūras namā mūs sveica novada 
priekšsēdētāja Vija Jablonska. No-
skatījāmies filmiņu par Priekules 
uzņēmējdarbību un jau atvadoties 
dāvanā katrs saņēmām Priekulē 
ceptu Ikara maizes kukulīti.

Par nākošo tikšanās vietu tika 
izraudzīts Nīcas novads. Ir labi 
paskatīties, kā dzīvo un strādā 
kaimiņu novados, lai labāk sapras-
tu, kā dzīvojam un darbojamies 
mēs, lai smeltos jaunas idejas un 
pārrunātu kopējas problēmas, 
meklētu tām risinājumus. Paldies 
Priekules novada ļaudīm par 
interesanto dienu!

Ziemupes tautas nama 
vadītāja Daina vītola

Ciemojāmies Priekules novadā

sveiksim darba jubilejā
Šajā dzīvē mēs nespējam 
paveikt lielus darbus.  
Taču mēs spējam paveikt mazus darbus 
ar lielu mīlestību.                                                                                               
                                /Māte Terēze/
   
Latvijas valsts dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā Vēr-

gales kultūras namā 17. novembrī plkst. 19.00 Pāvilostas novada 
dome sveiks Vērgales pamatskolas skolotāju – VIjU jegorUŠkInU 20 
gadu darba jubilejā.

Foto: V. Braže

Foto: E. Horna
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27. oktobra vēlā pēcpus-
dienā liepājas koncertzālē 
“lielais dzintars” tika atklāta 
mākslinieku Ievas un krista-
pa Epneru dubultizstāde “Dzī-
vo atmiņu jūra” un “vingrinā-
jumi”.

Darbu sērijā “Dzīvo atmiņu 
jūra” māksliniece Ieva Epnere, 
reaģējot uz sabiedrības attīstī-
bas procesiem postpadomju Lat-
vijā, pēta, kā darbojas cilvēka in-
dividuālā atmiņa un kāda ir tās 
nozīme kolektīvās atmiņas kons-
truēšanā. Darbos autore iedzi-
ļinājusies, kā reiz piedzīvotais, 
bet nevēlamais tiek atgrūsts no 
cilvēka apziņas un kā cilvēks, 
kurš audzis un lielāko mūža 
daļu dzīvojis un strādājis vienā 
režīmā, spēj vai nespēj sadzīvot 
ar jauno situāciju un iekļauties 
tajā.

Par temata teritoriālo un sa-
turisko ietvaru izvēlēta Latvijas 
rietumu robeža – visos laikos 
simboliski un politiski uzlādēta 
josla gar Baltijas jūras krastu, 
kas reiz bijusi vienas varas ga-
lējā rietumu robeža, bet šobrīd 
ir citas zonas austrumi. Izstāde 
“Dzīvo atmiņu jūra” pirmoreiz 
bija apskatāma Ņujorkas māks-
las telpā 2016. gadā. Izstādē 
“Dzīvo atmiņu jūra” ir skatā-
mi arī sešu pāvilostnieku stās-

liepājā atklāj izstādi, kas stāsta arī 
par pāvilostnieku dzīvi “slēgtajā zonā”

Ieva Epnere (1977) absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas 
nodaļu, iegūstot maģistra grādu, un dažādās izstādēs piedalās jau vairāk nekā 20 
gadus. Ieva Epnere rada fotogrāfijas, video instalācijas un filmas, kurās personiski 
stāsti ir sākumpunkts mākslinieciskām refleksijām par identitāti, tradīcijām un 
rituāliem. Mācības turpinājusi Ģentes mākslas institūtā Beļģijā un strādājusi vairākās 
mākslinieku rezidencēs ārpus Latvijas – Ņujorkā, Briselē, Kanādā un cituviet. Epneres 
darbi izstādīti Beļģijā, Vācijā, ASV, Austrijā, Francijā, Krievijā, Islandē, Dienvidāfrikā, 
Kanādā, Ukrainā un citur, māksliniece ir arī vairāku laikmetīgās mākslas konkursu 
laureāte, novērtēta ne tikai Latvijā, bet arī Austrijā un Beļģijā.

uzziņai:

ti, ko stāstījusi Irina kurčano-
va, aina Jakovļeva, solvita un 
Guntis Šēni, Dace Bunka un 
Zigrīda Zvereva.

Izstāde līdz 6. decembrim 
būs skatāma koncertzālē “Lie-
lais dzintars”. Ieeja izstādē ir 
bez maksas, darba laiks no pulk-

sten 10 līdz 20, svētdienās no 10 
līdz 15. Jau decembra vidū izstā-
de ceļos tālāk uz Berlīni, bet pēc 
tam uz Bratislavu Slovākijā.

  
Pāvilostas novadpētniecības 

muzeja vadītāja 
Irina kurčanova

kamēr visi skolēni vēsajās 
rudens dienās aktīvi mācījās 
savās skolās latvijā, neliela 
grupiņa no latvijas (Marta Za-
marīte, sanija Bērziņa, Made 
Jete Jance no Pāvilostas, Ralfs 
klāsēns no vērgales un Mar-
ta ločmele no Rīgas) kopā ar 
līderi, Pāvilostas bērnu un 
jauniešu centra vadītāju terē-
zi Cābeli, devās jauniešu pro-
jektā “Happy Healthy Path” 
uz spāniju. apmaiņas prog-
rammā iesaistījās jaunieši no 
13 līdz 17 gadu vecumam no 
Čehijas, slovākijas, Itālijas, 
spānijas, kā arī pašas latvijas.

Projekta mērķis bija izprast 
dažādu valstu kultūru, ko izprot 
un ievēro, lai dzīvotu veselīgi. 
Lai gan visas šīs valstis mums 
atrodas diezgan tuvu, tik un tā 
var just dažādas nianses, jo kat-
rā nācijā ir savi uzskati par ve-
selību un veselīgu dzīvesveidu.

Dzīvojām, viņuprāt, miestā, 
ko sauc La Mata. Ierodoties bija 
diezgan liels kultūršoks. Lielā-
koties jauniešus satrauca tas, 
ka nav pieejams internets un arī 
kontaktligzdas, kā arī visi logi 
bija restēs, un, protams, iežogo-
tā teritorija, tomēr jaunieši ātri 
ar to aprada un spēja pilnvērtīgi 
piedalīties visās projekta aktivi-
tātēs.

Pilsēta ir ļoti skaista piekras-

tē pie jūras, kas bija apbrīnoja-
mi zilā krāsā, bija patīkams sil-
tums, kā arī jaukie cilvēki, kas 
ik uz stūra sveicinājās un veltīja 
savus skaistos smaidus. Lielākā 
apbrīna tika palmām, jo Latvijā 
tās ir redzamas tikai Ventspils 
ostā.

Ko mēs iemācījāmies?
Mēs nostiprinājām nacionālo 

garu, iepazināmies ar citu val-
stu kultūru, paplašinājām savu 
redzesloku, protams, uzlabojām 
savas angļu valodas zināšanas, 
kā arī mazliet iemācījāmies da-
žādus pieklājības izteicienus 
spāņu valodā.

Apguvām diezgan vienkār-
šus pamatus savā uzturā, kā arī 
apzinājāmies savu ķermeni ar 
jogas palīdzību, sapratām, cik 
svarīgi ir tas, ka spējam izman-
tot savu balsi un varam elpot.

Dienas kārtība sākās ar to, 
ka 9.00 no rīta bija brokastis, 
pēc tam dažādas aktivitātes un 
prezentācijas par kādu veselībai 
tuvu tēmu, dažādas rotaļas, strā-
dāšana grupās, komunicēšana 
ar pārējiem. Pēc pusdienām gā-
jām uz jūru vai pilsētas centru. 
Vakaros katras valsts pārstāvji 
sevi prezentēja, iepazināmies 
ar viņu vidieni un apkaimi, kur 
katrs dzīvo, ar dažādiem faktiem 
par organizāciju, kurā darbojas. 
Kamēr klausījāmies, baudījām 

Dzīve Spānijā

viņu atvestos gardumus.
Pēdējās divās dienās brau-

cām apskatīt citas Spānijas pilsē-
tas – Elche, Alicante, Santa Pola.

Mājās atbraucām laimīgi, 

ar nosauļotām sejām un ar pa-
tīkamām emocijām, kuras deva 
pieredzi uz visu dzīvi. Bija dažā-
das emocijas, ko izjutām, – slin-
kums, prieks, hiperaktivitāte, 

varbūt kāda asara un smiekli.
Liels paldies Sintijai Spriņ-

ģei un Terēzei Cābelei.

Marta ločmele

Attēlā no kreisās: dace bunka, solvita Šēna, guntis Šēns, 
Ieva epnere, aina jakovļeva, Irina kurčanova.

Foto: V. Pelns

Foto no dalībnieku personīgā arhīva



2017. gada novembris   17  www.pavilosta.lv

28. oktobrī uz savu pirmo 
festivālu “Rudens nāca sētiņā” 
“vērgalīti” aicināja liepājas 
tautas mākslas un kultūras 
centra vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “vaduguns”. tā kā 
viņi ir lieliski, atteikt nevarē-
ja! līdz koncerta dienai tapa 
skaidrs, ka dejotāji tikuši pie 
dzeltenās krāsas, kurai tai die-
nā esot jādominē tērpos, izņe-
mot, protams, brīdi, kad tērp-
jas tautastērpos. 

“Vaduguns” uz festivālu bija 
uzaicinājuši vēl septiņus ko-
lektīvus no Liepājas, Lieģiem, 
Priekules, Snēpeles, Ventspils 
un Bikstiem. Tad nu rīts visiem 
iesākās Karostas cietumā ar rīta 
maršu pa peļķēm. Kolektīvs sada-

lījās – komandā un pakaļskrējē-
jos. Komandas sastāvā bija pieci 
dalībnieki, kuriem bija jāveic 
dažādas grūtības pakāpes uzde-
vumi. Visu apgrūtināja militārā 
stingrība un kārtība, kas neļāva 
nekādas novirzes no likumiem. 
Komanda darbu paveica godam 
un ieguva 3. vietu. Kā paši teica, 
iegāza šaušana un granātas me-
šana. Pārējos uzdevumos gan bija 
lieliski. Gan puzli tumsā stellēja, 
gan dziesmā liekās skaņas mek-
lēja, gan taustes, garšas un ožas 
testu izturēja un sakāmvārdus 
zināja. 

Tikmēr līdzskrējēji devās 
ekskursijā pa Karostas cietumu, 
satilpinājās mazajā kamerā un 
skaļi atbalstīja komandas. Dzel-

teno krāsu kolektīvs ieturēja go-
dam, un bijām pamanāmi ar savu 
košumu.

Bet bija ne tikai izklaide, bet 
arī dienas nopietnā puse – kon-
certs. Izdejojām trīs dejas – smai-
dīgi un laimīgi. «Ģērbies, saule, 
sudrabota», kad «Vērgalīte» 
tērpās Sakas tautastērpos, 
«Pats par savu naudu dzēru» – 
Asītes tautastērpos, ko puišiem 
papildināja nule kā tikko iegūtās 
naģenes, un «Ai, kājiņas», kuras 
laikā kolektīvam mugurā bija 
Priekules tautastērps. 

Bet pēc koncerta atkal ieņē-
mām dzelteno startu izklaidēm. 

VPDK “Vērgalīte” dejotāja 
Ieva skābarde

“Vērgalīte” piedalās festivālā 
“Rudens nāca sētiņā”

Pāvilostas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000059438, 

AICINA PIETEIKTIES UZ VAKANCI 
aInaVU arHItekts/-e

Prasības kandidātiem:
n atbilstoša speciālā izglītība (var būt pēdējo kursu students), 
augstākā izglītība ainavu arhitektūrā tiks uzskatīta 
par priekšrocību;
n atbilstoša profesionālā pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
n vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē;
n augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā;
n labas iemaņas darbā ar datoru 
(MS Office un speciālajām programmām) un biroja tehniku.

darba laiks: pilna laika 5 dienu darba nedēļa, summētā darba 
laika uzskaite (40 stundas).
darba alga (bruto): 850,00 eUr.

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības doku-
mentu kopijas, rekomendācijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem 
nosūtīt uz e-pasta adresi: dome@pavilosta.lv vai pa pastu: Pāvil-
ostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, LV-3466 (sūtījumam jābūt piegādātam saņēmēja adresē 
līdz pieteikuma termiņa beigām), vai iesniegt personīgi Pāvilostas 
novada pašvaldības kancelejas vadītājai.
Pieteikšanās termiņš – līdz 2017. gada 1. decembra plkst. 12.00.

Ar amata aprakstu var iepazīties www.pavilosta.lv.

Pāvilostas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000059438,
IZSLUDINA KONKURSU –

PāVIlostas VIdUsskolas 
dIrektora amatam

Konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Pāvilostas novada paš-
valdības Pāvilostas vidusskolas direktora amata pienākumu izpildei pie-
mērotāko kandidātu, kurš veidotu iestādes izglītības vidi, organizētu un 
īstenotu izglītošanas procesu, nodrošinātu valsts pamatizglītības un vidē-
jās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

galvenie amata pienākumi:
n nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību Valsts 
izglītības standartiem;
n vadīt iestādes darbu saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības 
jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi 
ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, nodrošināt 
pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē, paaugstināt 
profesionālo meistarību skolvadībā;
n plānot, organizēt un vadīt iestādes saimniecisko un finansiālo darbību;
n izstrādāt un piedalīties iestādes darbību reglamentējošo 
dokumentu izstrādāšanā, nodrošināt tā izpildi;
n nodrošināt Latvijas Republikas un Pāvilostas novada domes 
normatīvo aktu ievērošanu un izpildi iestādē;
n nodrošināt jauno tehnoloģiju ieviešanu izglītības procesā.

 
Prasības izglītības iestāžu vadītāju pretendentiem:

n izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos 
par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju 
un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
n valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas 
likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valo-
das zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
n vēlama pieredze pedagoģiskajā vai izglītības vadības jomā, ne 
mazāka par trim gadiem;
n zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
n vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
n teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes.

konkursa pretendentam jāiesniedz:
n iesniegums un motivācijas vēstule;
n īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
n izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot 
oriģinālus);
n vēlamas ieteikuma (rekomendācijas) vēstules;
n redzējums par izglītības iestādes attīstības virzieniem (līdz 2 A4 
lapām).

darba laiks: pilna laika 5 dienu (40 stundu) darba nedēļa.
darba alga (bruto): 950,00 eUr.
Pieteikumu iesūtīt pa pastu Pāvilostas novada pašvaldībai, adrese: Dzintaru 
iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, vai iesniegt personīgi slēgtā 
aploksnē Pāvilostas novada pašvaldības kancelejā. Uz aploksnes jābūt 
norādei “Konkursam uz Pāvilostas vidusskolas direktora amatu”. Pieteikums 
jāiesniedz vai jānodrošina tā nosūtīšana (pasta zīmogs) līdz 2017. gada 
28. novembrim plkst. 16.00. Informācija pa tālruni 63498261.

       Konkursa nolikumu skatīt www.pavilosta.lv.

Septiņu vīru sastāvā Rietumu 
līgas – “Kurzemes radio” līgas 
sezonas pirmajā spēlē “Pāvilos-
tas novada” basketbola komanda 
Liepājā ar rezultātu 96:99 atzi-
na vietējās komandas “Liepājas 
Sporta spēļu skola” pārākumu. 
Pirmajā spēles puslaikā ar rezul-
tātu 56:49 labāki bija “Pāvilostas 
novada” basketbolisti, bet otrā 
puslaika beigās vadību pārņēma 
“LSSS” komanda, kuras sastāvā 
bija pieci spēlētāji no LBL koman-
das BK “Betsafe/Liepāja”.

Rezultatīvākie spēlētāji ko-
mandās: no komandas “Pāvil
ostas novads” – Sviklis (23 p, 
12 reb), Zariņš (20 p, 11 reb), 
Lagzdiņš (20 p, 8 ast, 4 stl). No 
komandas “LSSS” – Lazdāns (31 
p, 9 reb), Berķis (18 p, 12 reb), 
Seņkāns (17 p, 6 ast). 

Nākamā spēle notika 5. no-
vembrī Vērgalē pret BK “Kanda-
va” komandu. “Pāvilostas novada” 
basketbola komanda ar rezultātu 
106:85 uzvarēja maču. Tas mūsē-
jos ierindo 3. vietā. 

.

Pāvilostas novada basketbolisti 
startē Rietumu līgas basketbola mačos

Foto no kolektīva arhīva



2017. gada novembris18  www.pavilosta.lv

Nepieciešams tikai nedaudz, lai vei-
cinātu veselīgu dzīvesveidu: pārdomāts 
uzturs, regulāras fiziskās aktivitātes 
un dažādas citas veselīgas dzīvesveida 
izmaiņas padarīs tevi stiprāku, enerģis-
kāku un drošāku. lai uzturētu veselīgu 
dzīvesveidu, nevajag daudz, jo galvenais 
ir ieviest veselīgus ieradumus savā ikdie-
nā. Piemēram, veselīgi ēd, nodarbojies ar 
fiziskajām aktivitātēm, atmet smēķēšanu 
un citus kaitīgos ieradumus un visbei-
dzot – domā pozitīvi!

taVa sIrdsdarbība

LĒNĀKS PULSS = ILGĀKS MŪŽS. 
Neticama formula?! 
Tomēr patiesa.

Vai zinājāt, ka pastāv zināma apgriezta 
sakarība starp sirdsdarbības ātrumu un dzī-
ves ilgumu? Vai zinājāt, ka paātrināta sirds-
darbība ir ārkārtīgi būtisks sirds asinsvadu 
slimību riska faktors un līdz šim tas nav bijis 
pietiekami apzināts un novērtēts? Vai zinājāt, 
ka cilvēka dzīves ilgums būtiski pagarinā-
jies tikai pagājušā gadsimta laikā un tas ir 
medicīniskās aprūpes uzlabošanās nopelns? 
Tik daudz jautājumu, uz kuriem reti kurš no 
mums līdz šim ir zinājis atbildi, tomēr tagad 
zināsim.

Pateikt, kas ir absolūtā norma miera stā-
voklī, ir grūti. Parasti cilvēkam miera stāvoklī, 
no rīta pamostoties, pulss ir ap 60 vai zem 60 
sitieniem minūtē. Labi trenētiem cilvēkiem 
– ap 50 sitieniem minūtē, bet augstas klases 
sportistiem tas var būt vēl lēnāks. Jo pulss ir 
lēnāks miera stāvoklī, jo cilvēks var attīstīt 
lielāku fizisku slodzi, kad tas ir nepieciešams.

Ne visiem cilvēkiem pulss miera stāvoklī 
ir ap 60. Ir cilvēki, kuriem tas ir paātrināts. 
Paātrināts sirdsdarbības ātrums jeb paātri-
nāta sirdsdarbības frekvence ir sirdsdarbība 
miera stāvoklī ar pulsu 80 un vairāk sitieni 
minūtē. Tā nav traģēdija, taču uzmanība ir 
jāpievērš un jākonsultējas ar ārstu.

Paātrināta sirdsdarbības frekvence sirds 
asinsvadu slimību riska faktoru paaugstina 
divas līdz trīs reizes. Nereti paātrināts sirds-
darbības ātrums ir iemesls arī pēkšņai nāvei.

Tātad – jo lielāks sirdsdarbības ātrums 
miera stāvoklī, jo īsāks dzīves ilgums. Šo 
sakarību lieliski var redzēt dabā. Piemēram, 
pele, kam sirdsdarbības ātrums ir aptuveni 
500 reizes minūtē, dzīvo kādu gadu vai ne-
daudz vairāk. Salīdzinājumam, zilonis, kam 
sirdsdarbības ātrums ir apmēram 30 reizes 
minūtē, dzīvo 30 un vairāk gadus. Jo lielāks 
zvērs, jo viņam ir lēnāks pulss un attiecīgi – 
garāks mūžs.

Cilvēks, kuram sirds strādā vidēji lēnāk, 
dzīvo ilgāk par to, kuram sirds strādā vidēji 
ātrāk. Katra cilvēka sirds vainaga artērijā ir 
aterosklerotiska plātnīte. Jo biežāk šo plātnīti 
rausta, jo lielāka iespēja, ka tā pārplīsīs. Tai 
ieplīstot vai pārplīstot, attīstās miokarda in-
farkts. Loģiski, ka gandrīz divreiz biežāk šī 
plātnīte tiek raustīta cilvēkam, kuram sirds-
darbības frekvence miera stāvoklī ir 90 sitieni 
minūtē nevis 50 vai 60 reizes minūtē – tātad 
divreiz lielāka iespēja miokarda infarktam. 

Pastāv divas iespējas, lai mazinātu šo ris-
ka faktoru – palēnināt paātrinātu sirdsdarbī-
bas frekvenci veseli cilvēki var ar dinamisku 
fizisku slodzi un garām un ātrām pastaigām 
svaigā gaisā. Savukārt cilvēkiem, kuriem jau 
bijušas sirds slimības, piemēram, infarkts, 
vai kuriem ir augsts asinsspiediens, ietei-
cams mazināt šo riska faktoru ar medika-
mentu palīdzību.

Pie fiziskās slodzes pulss paātrinās. Tā 
tam jābūt. Jo cilvēks ir labāk trenēts, jo la-
bāk trenēta ir sirds un pulss miera stāvoklī ir 

lēnāks. Taču jāatceras, ka fiziskajiem treni-
ņiem jābūt veiktiem pēc pareizas metodikas 
– it īpaši cilvēkiem ar sirds slimībām.

Ja cilvēks, arī vesels, tomēr trenēsies pā-
rāk ilgi, viņa pulss kļūs pārāk liels. Tādā ga-
dījumā attīstīsies pārtrenēšanās sindroms, 
kas nereti gadās sportistiem arī pie parei-
zām treniņu metodikām. Sirds slimniekam 
pārtrenēšanās var būt arī liktenīga.

Tādēļ izmantojiet savas brīvdienas un at-
vaļinājumus, lai atpūstos, nevis darītu nepa-
darītos darbus. Nedrīkst strādāt 365 dienas 
gadā! Citādi pat jaunam cilvēkam agri vai 
vēlu būs problēmas – kardioslimības, pārgu-
rums vai mentālas problēmas. 

kā nePIeļaUt 
aUgstU asInssPIedIenU?

Sāls un asinsspiediens
Vārāmais sāls ir galvenais nātrija avots cil-

vēka uzturā. Tomēr pārmērīga sāls lietošana 
uzturā nav veselīga, jo sāls paaugstina asins-
spiedienu. Jo vairāk sāls uzturā jūs lietojat, jo 
augstāks būs jūsu asinsspiediens. Jāatceras, 
ka pārmērīga sāls daudzuma uzņemšana var 
paaugstināt asinsspiedienu jebkurā vecumā.

Normāls arteriālais asinsspiediens ir 
120/80 milimetri dzīvsudraba staba (mmHg) 
vai zem tā. Arteriālais asinsspiediens virs 
140/90 mmHg ir uzskatāms par paaugstinā-
tu. Augsts asinsspiediens ir galvenais nāves 
cēlonis pasaulē, un tas izraisa insultu, infar-
ktu un nieru slimības.

Ko darīt? 
Katra cilvēka spēkos ir nepieļaut augstu 

asinsspiedienu, ievērojot veselīgu dzīvesvei-
du – lietojot sabalansētu uzturu, saglabājot 
normālu ķermeņa svaru, esot fiziski aktī-
vam, nesmēķējot. Sāls patēriņa samazinā-
šana uzturā ir būtisks ierocis paaugstināta 
arteriālā asinsspiediena pazemināšanai.

Kas ir “slēptais” sāls?
Ikdienas sāls patēriņam nevajadzētu būt 

lielākam kā 5 g (t.i., viena tējkarote). Šis dau-
dzums ietver ne tikai to sāli, ko Jūs pieberat 
ēdienam tā gatavošanas laikā, bet arī to sāls 
daudzumu, kas ir maizē, sierā, gaļas izstrā-
dājumos u. c.

Vairums cilvēku sāli apēd daudz vairāk, 
bieži to pat neapzinoties, jo sāli satur arī 
rūpnieciski gatavoti produkti – tā saucamais 
“slēptais sāls”. Trīs ceturtdaļas (75%) sāls, ko 
mēs uzņemam ar pārtiku, tiek uzņemtas ar 
gatavajiem pārtikas produktiem. Jāatceras, 
ka ne vienmēr produktiem ar augstu sāls 
saturu ir sāļa garša. Šiem produktiem ir pie-
vienots cukurs, kas neļauj sajust sāļo garšu. 
Daudz sāls var saturēt arī, piemēram, cepu-
mi vai sausās brokastu pārslas!

Nav nepieciešams pilnīgi izslēgt sāls uz-
ņemšanu, bet gan samazināt to pārtikas pro-
duktu patēriņu, kuri satur daudz sāls.

Kā zināt, ka pārtikas produkts 
satur daudz sāls?

Dažkārt pārtikas produkta marķējumā 
tiek norādīts nātrija saturs pārtikas produk-
tā. 1 g sāls (NaCl) satur 0,4 g nātrija, tādēļ, 
zinot nātrija saturu pārtikas produktā, ie-
spējams aptuveni aprēķināt sāls saturu pēc 
šādas formulas: sāls = nātrijs x 2,5.

l Daudz sāls nozīmē: 1,25 g vai vairāk 
sāls uz 100 g produkta (vai 0,5 g vai vairāk 
nātrija uz 100 g produkta).

l Maz sāls nozīmē: 0,25 g vai mazāk sāls 
uz 100 g produkta (vai 0,1 g vai mazāk nātri-
ja uz 100 g produkta).

l Ja sāls daudzums produktā ir starp 
šiem skaitļiem, tas ir uzskatāms par vidēju.

Veselīgs un aktīvs dzīvesveids

Kā samazināt sāls patēriņu? 
Cilvēki ir pieraduši pie sāls garšas un pie-

vieno to ēdienam pat pirms ēdiena nogaršoša-
nas, taču tad pazūd ēdiena garšas nianses. Šo 
paradumu var mainīt, ja  pakāpeniski sama-
zina sāls patēriņu, tā vietā palielinot dažādu  
garšvielu un garšaugu lietošanu. Vēlēšanās 
baudīt sālītus ēdienus izzūd relatīvi ātri, un 
pēc kāda laika sālīts ēdiens cilvēkiem jau lie-
kas nepatīkams. Lietojot mazāk sāls, Jūs la-
bāk izjutīsiet ēdiena dabisko garšu. Tādēļ:

l pievērsiet uzmanību sāls saturam pār-
tikas produktu marķējumā. Viens no vien-
kāršākajiem sāls patēriņa samazināšanas 
veidiem ir salīdzināt pārtikas produktu mar-
ķējumu (cik iespējams) un izvēlēties produk-
tus ar zemāku sāls saturu;

l izvairieties no sāls pievienošanas, 
gatavojot ēdienu, jo bieži vien tas ir tikai ie-
radums. Aizstājiet sāli ar svaigiem vai kaltē-
tiem garšaugiem un garšvielām – ķiplokiem 
un sīpoliem, dzērveņu, cidoniju, citronu un 
citām skābajām sulām;

l ja tiešām nepieciešams, uzkaisiet sāli 
gatavam ēdienam. Tomēr labāk centieties no 
tā izvairīties. Neturiet sālstrauciņu uz galda, 
lai roka automātiski nesniedzas pēc tā;

l nekad nepievienojiet sāli ēdienam 
pirms pagaršošanas;

l pārtikas produktus, kas satur daudz 
sāls (veikalos nopērkami gatavi pārtikas 
produkti, pusfabrikāti, desas, cīsiņi, gaļas 
un zivju konservi, sālīta un kūpināta gaļa 
un zivis, dārzeņu konservi, sausās zupas, 
buljona kubiciņi, sojas mērces), vajadzētu 
lietot reti un mazos daudzumos. Konservēto 
zirnīšu vietā izvēlieties svaigos vai saldētos. 
Desu un cīsiņu vietā nopērciet un pagatavo-
jiet gabaliņu svaigas gaļas;

l palieliniet to produktu patēriņu, kas 
sāli satur maz vai nemaz;

l lietojiet uzturā svaigus dārzeņus un 
augļus. Tie satur kāliju, kas zināmā mērā 
ir pretstats nātrijam. Tas veicina ūdens iz-
dalīšanos, ko aiztur nātrijs. Daudz kālija 
ir pupās, zirņos, lēcās, selerijās, kāpostos, 
ķirbjos, redīsos, sarkanajās bietēs, tomātos, 
kartupeļos, upenēs;

l jūras sāls, ķiploku sāls un dažādi garš
vielu maisījumi, kuru pamatā ir sāls, nav ne 
ar ko veselīgāki par parasto sāli;

l ja tomēr lietojat nedaudz sāls, parastā 
sāls vietā labāk lietot sāli ar joda piedevu.

kas jāZIna Par 
fIZIsko aktIVItātI?

Fiziskās aktivitātes ir skeleta muskuļu 
nodrošinātas aktīvas ķermeņa kustības, 
kas jūtami palielina enerģijas patēriņu, 
salīdzinot ar miera stāvokli. Fizisko akti-
vitāti vai tās trūkumu var iedalīt atkarībā 
no aktivitātes intensitātes vai enerģijas 
patēriņa.

Vairākums cilvēku droši vien ir pārlie-
cinājušies, ka veselības uzlabošanai vis-
efektīvākā ir mērenas intensitātes regulāra 
fiziskā aktivitāte. Mērenas intensitātes fi-
ziskā aktivitāte ir tāds aktivitātes tips, kas 
paātrina sirdsdarbību, rada siltuma sajūtu 
un vieglu elpas trūkumu. Galvenās vese-
lību veicinošas fiziskās aktivitātes ir vien-
kāršas un jau pierastas darbības – tādas kā 
pastaiga, riteņbraukšana, fizisks darbs, pel-
dēšana, mājsaimniecības darbi, pārgājieni, 
dārza darbi, izklaides sports un dejas.

Visu cilvēku veselībai un pašattīstībai 
neatkarīgi no dzimuma, funkcionālām spē-

jām, kultūras, vecuma vai sociālekonomiskā 
stāvokļa ļoti svarīgi ir izbaudīt kvalitatīvu 
atpūtu.

Epidemioloģiskie pētījumi pierāda, ka 
fizisko aktivitāšu trūkums par 15–20% palie-
lina risku saslimt ar koronārām sirds slimī-
bām, 2. tipa cukura diabētu, resnās zarnas 
vēzi, krūts vēzi, kā arī veicina gūžas kaulu 
lūzumus gados vecākiem cilvēkiem.

Regulāras fiziskās aktivitātes var palī-
dzēt novērst un samazināt aptaukošanos 
un uzturēt optimālu ķermeņa svaru. Tāpat 
tās var uzlabot psiholoģisko labsajūtu un 
samazināt stresu un nemieru, depresijas un 
vientulības sajūtas. Dažādas spēles, sports 
un cita veida fiziskās aktivitātes dod iespēju 
jauniem cilvēkiem pierādīt sevi un iegūt pār-
liecību par sevi, iepazīt panākumu sajūtu un 
sociāli integrēties grupā. Fiziskās aktivitātes 
palīdz novērst un kontrolēt riskantas uzvedī-
bas izpausmes, tādas kā smēķēšana, alkoho-
la un citu atkarību izraisošo vielu lietošana, 
neveselīgs uzturs un vardarbība, īpaši bērnu 
un jauniešu vidū.

Neskatoties uz to, ka fiziskās aktivitātes 
uzlabo veselību, vairums cilvēku savā ikdie-
nas dzīvē nav pietiekami aktīvi.

Pasaules veselības organizācija (PVO) re-
komendē pieaugušajiem veikt 30 un vairāk 
minūšu ilgas mērenas intensitātes fiziskās 
aktivitātes vairumā nedēļas dienu, bet vē-
lams – katru dienu.

Šis rekomendētais aktivitāšu ilgums var 
būt sadalīts īsākos periodos, ideālā variantā 
ne mazākos kā 10 minūtes, taču pat īslaicī-
gas fiziskās aktivitātes spēj ievērojami uzla-
bot veselību, piemēram, lifta vietā izmantot 
kāpnes. Bērniem vajadzētu būt fiziski aktī-
viem vismaz 60 minūtes dienā. Fiziskie vin-
grinājumi vismaz divas reizes nedēļā uzla-
bos un saglabās muskuļu spēku, lokanību, 
kā arī nostiprinās kaulus.

Vide, kurā cilvēki uzturas, – mājās, sko-
lā, darbā, ceļojuma laikā utt. – bieži vien ne-
rada vēlēšanos būt fiziski aktīviem.

Fizisko aktivitāšu iespējas ir jāiekļauj ik-
dienas dzīvē tā, lai tās būtu vieglas, dabiskas 
un vēlamas. Ar skolās un darba vietās reali-
zēto programmu palīdzību visiem iedzīvotā-
jiem vajadzētu būt pieejamām un sasniedza-
mām iespējām iekļaut fiziskās aktivitātes 
ikdienas dzīvē, piemēram, fiziski aktīvām 
pārvietošanās iespējām. Ja mēs vēlamies, 
lai tas ietekmētu visu sabiedrību, ir svarīgi 
piemērot šo principu un radīt fizisko un soci-
ālo vidi, kas vairotu cilvēku fizisko aktivitāti 
visā Eiropā.

Regulāras mērenas intensitātes fiziskās 
aktivitātes ir izmaksu ziņā efektīvs līdzeklis 
sabiedrības veselības uzlabošanai un sagla-
bāšanai.

Fizisko aktivitāšu veicināšanai būtu jā-
būt vienai no sabiedrības veselības prioritā-
tēm, iekļaujot tajā visus sabiedrības slāņus. 
Taču atbildība par rīcību šajā sfērā nebūtu jā-
uzņemas vienīgi veselības, sporta, tūrisma, 
nodarbinātības un izglītības nozarēm. Tam 
jābūt kā kopējam uzdevumam, kurā līdzdar-
bojas vairākas nozares, tādas kā satiksmes, 
pilsētplānošanas un apkārtējās vides aizsar-
dzības nozares. Turklāt masu informācijas 
līdzekļi ir ļoti ietekmīgs veids veselīga dzī-
vesveida popularizēšanai. Gan valsts, gan 
privātā sektora kopīgs darbs sekmētu efek-
tīvāku darbību un tādējādi attīstītu veselīgu 
un  ilgtspējīgu dzīvesveidu. Pateicoties kopī-
gam darbam, labumu gūst visas ieinteresē-
tās puses. >> 
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<< Turklāt konkrētās aktivitātes vajadzētu 
atbalstīt, sākot ar vietējās sabiedrības līmeni 
un valdības līmeni, līdz pat starptautiskajam 
līmenim. Ir svarīgi, lai sadarbības stratēģijas 
un kapacitātes attīstība reģionālā un vietējā 
līmenī tiktu iekļauta valsts politikas plāno-
šanā, jo vietēja līmeņa iniciatīvām piemīt lie-
lāks potenciāls veicināt fiziskās aktivitātes.

atVēlI laIkU atPūtaI
Atvaļinājums ir labākais laiks, lai atpūs-

tos gan fiziski, gan garīgi. Labākā recepte – 
darīt tieši to, ko vēlies!

Straujajā dzīves ritmā, kad tik daudz jā-
paveic, gluži neviļus paši savas vajadzības 
un vēlmes noliekam tālākā plauktā. Cik bieži 
nācies dzirdēt – aiziešu atvaļinājumā, tad gan 
izgulēšos! Acīmredzot, ilgstošs nepietiekams 
miegs atstājis iespaidu uz pašsajūtu un orga-
nisms pats pasaka priekšā – vajadzīga atpūta.

Nelaime tā, ka itin bieži, plānojot atva-
ļinājumu, padodamies masu spiedienam 
– visi brauc uz siltajām zemēm, jābrauc arī 
man! Ja cilvēks nav ieklausījies sevī, ko īsti 
viņš vēlas gūt no atpūtas – var sanākt vilša-
nās. Iespējams, ka ceļojuma burzmas vietā 
daudz lielāku gandarījumu sniegtu palais-
košanās atpūtas krēslā ar grāmatu rokās, lai 
sakārtotu domas un atpūstos no kontaktēša-
nās ar citiem cilvēkiem.

Kad aiz muguras ir pirmās 4–5 atvaļinā-
juma dienas, kuru laikā organisms pārorien-
tējies no darba uz atpūtas režīmu – var plā-
not nodarbes, kas ietver jaunu iespaidu un 
izjūtu gūšanu – ekskursijas, ciemošanos pie 
radiem, kādu jaunu iemaņu apgūšanu.

Atvaļinājumā ieplānojiet lietas, kas 
sniedz pozitīvas izjūtas jums pašam, nodar-
bes, kas patīk un uzlādē! Pat ja nav atbilstīgu 
iemaņu un prasmju, bet visu laiku ir kāro-
jies, piemēram, uzgleznot ziedus vai ainavu, 
kāpēc lai to nepamēģinātu izdarīt tieši atva-
ļinājumā? Atliktu uz tālāku nākotni, šo ieceri 
nerealizēsiet nekad.

Atvaļinājumā atvēliet laiku garākām 
sarunām ar bērniem un saviem vecākiem, 
piešķiriet krāsas attiecībām ar tuvu cilvēku.

Nesteidzīgas maltītes ir brīvdienu 

priekšrocība. Pagatavojiet garšīgus un ve-
selīgus ēdienus, izmēģiniet jaunas receptes! 
Cik lien, ēdiet svaigus dārzeņus un augļus 
– tie ir veselīgāki par jebkurām uztura bagā-
tinātāju kapsulām.  

Brīvdienās alkoholu nelietojiet.  
Plānojot brīvdienas, atvēliet laiku fizis-

kām aktivitātēm. Tam nav noteikti jābūt 
sporta zāles apmeklējumam. Ķermeni un 
garu lieliski veldzēs pastaigas brīvā dabā vai 
braukšana ar riteni, sēņošana vai burāšana. 
Negatīvas emocijas izlādējas darbībā! 

Atvaļinājuma pēdējās dienās ieteicams 
lēnām noskaņoties darbam. Ja atvaļinājumā 
bijis pārāk daudz aktivitāšu, tās var izsmelt 
enerģijas rezerves. Beidzoties atvaļināju-
mam, nereti rodas sajūta, ka jāatpūšas no 
atvaļinājuma, un darbā atgriežamies nogu-
ruši.

Beidzamās atvaļinājuma dienās atrodiet 
laiku pavadīt vienatnē, lai ar svaigu un atpū-
tušos skatu palūkotos uz situāciju, ko, aizejot 
atpūtā, uztvērāt kā neatrisināmu problēmu.

Varbūt šo problēmu var atrisināt, pareizi 
plānojot laiku? Varbūt satraukumu par regu-
lāri kavētu darbu var atrisināt, apņemoties 
celties pusstundu ātrāk?

Varbūt problēmu rada fakts, ka uzņe-
mamies pārāk daudz darbu un atbildības, 
nemākot pateikt “nē”?

No attāluma izvērtējiet situācijas, kas 
ikdienā rada stresu, un mēģiniet sastādīt rī-
cības plānu, kas palīdzēs izmainīt situāciju.

Izvērtējiet prioritātes savā dzīvē un atvē-
liet tām pienācīgu laiku, apņemoties neļau-
ties pašpārmetumiem, ja mazāk būtiskām 
lietām neatliek pietiekami laika.

Apņemieties daļiņu no patīkamajām 
baudām, ko piedzīvojāt atvaļinājumā, pārcelt 
uz darba dienu.

 Apsoliet mīlēt sevi un sabalansēt laiku, 
ko veltāt darbam, ģimenei un sev pašam.

UZtUra bagātInātājI
Kas ir uztura bagātinātāji? Uztura bagā-

tinātāji ir pārtikas produkti parastā uztura 
papildināšanai. Tie ir koncentrētas uztur-
vielas (vitamīni un minerālvielas) vai citas 

vielas, kurām ir uzturvērtība vai fizioloģiska 
ietekme, atsevišķi vai kombinācijās, un tos 
izplata un realizē devās — kapsulās, pastilās, 
tabletēs, dražejās un citos veidos, pulvera 
maisiņos, ampulās un citā iesaiņojumā, kas 
paredzēts lietošanai mazos un nomērītos 
daudzumos.

Jāatceras, ka:
l uztura bagātinātāji nav zāles, tāpēc tie 

nav paredzēti slimību ārstēšanai vai profi-
laksei;

l uztura bagātinātāji nav “brīnumlī-
dzekļi”, un tie nespēj aizvietot veselīgu, 
sabalansētu uzturu, fiziskās aktivitātes un 
pozitīvu attieksmi pret dzīvi;

l uztura bagātinātāji satur dažādas ak-
tīvās vielas, kas uz katra cilvēka organismu 
iedarbojas dažādi, tāpēc par to lietošanas ne-
pieciešamību, līdzīgi kā par bezrecepšu zāļu 
lietošanu, vienmēr ir jākonsultējas ar ārstu 
vai farmaceitu;

l norāde “dabisks” vai iegūts no dabis-
kām izejvielām negarantē attiecīgā uztura 
bagātinātāja drošumu un efektivitāti.

Uztura bagātinātāji var saturēt:
l vitamīnus un minerālvielas,
l augus un  to daļas, piemēram, ievu 

lapas, diļļu lakstus, bērzu pumpurus, aveņu 
ogas, ķimeņu sēklas, mārrutku saknes, vir-
šu ziedus u.c.,

l aminoskābes, piemēram karitīnu, tiro-
zīnu, glutamīnu u. c.,

l fermentus, metabolītus, piemēram, pa-
paīnu, amilāzi,

l baktērijas un to kultūras, piemē-
ram, lactobacillus acidofilus, streptococcus 
thermophilus.  

Uztura bagātinātājus ēdienkartē var ie-
kļaut, konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu, 
gadījumos:

l ja ikdienā tiek lietots vienveidīgs, ne-
sabalansēts uzturs;

l ja ikdienā ir paaugstināta fiziska un/
vai garīga slodze, ja to nav iespējams kom-
pensēt ar uzturvielām, kas uzņemtas ikdie-
nas diētā;

l bērniem un viņu vecākiem, gados ve-
ciem cilvēkiem, cilvēkiem ar hroniskām sa-
slimšanām, grūtniecēm, sievietēm laktācijas 
periodā pirms uztura bagātinātāju lietošanas 
vienmēr ir jākonsultējas ar ārstu vai farma-
ceitu, lai neriskētu ar savu veselību un pa-
sargātu no nelietderīgiem tēriņiem!

Kur iegādāties  
uztura bagātinātājus?

Uztura bagātinātājus labāk iegādāties 
aptiekās, specializētajos veikalos un tirdz-
niecības vietās. Tā kā uztura bagātinātāji ir 
pārtika, uzņēmumam, kas Latvijā ražo vai 
izplata šo produktu, ir jābūt reģistrētam 
Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai 
pakļauto uzņēmumu reģistrā.

Neiegādājieties uztura bagātinātājus 
uzņēmumos, kas nav iekļauti Pārtikas un 
veterinārā dienesta uzņēmumu reģistrā, ne-
iegādājieties uztura bagātinātājus interneta 
veikalos, it sevišķi tajos, kas nav reģistrēti 
Latvijā.

Kā izvēlēties drošus un 
nekaitīgus uztura bagātinātājus?

Latvijā drīkst izplatīt tikai Pārtikas un 
veterinārajā dienestā reģistrētus uztura ba-
gātinātājus. Pirms uztura bagātinātāja iegā-
des jāpārliecinās, vai tas ir reģistrēts Pārti-
kas veterinārā dienesta Uztura bagātinātāju 
reģistrā. Uzzināt, vai uztura bagātinātājs ir 
Latvijā reģistrēts, var Pārtikas un veterināra-
jā dienestā.

Pirms uztura bagātinātāju lietošanas 
nepieciešams izvērtēt, kādi ir esošie uztura 
paradumi, vai uzturs ir sabalansēts un tiek 
uzņemtas visas nepieciešamās uzturvielas, 
vitamīni un mikroelementi un vai to lietoša-
na ir  nepieciešama. Lai uzņemtu pietiekošā 
daudzumā vitamīnus, mikroelementus un 
minerālvielas, ieteicams lietot dažādus pār-
tikas produktus. Veselīgas ēdienkartes pa-
matā vajadzētu būt graudaugu produktiem, 
augļiem un dārzeņiem un augu valsts pro-
duktiem, jo tie satur antioksidantus, piemē-
ram, flavonoīdus un karotīnus, gremošanas 
stimulatorus – rūgtvielas un ēteriskās eļļas.

Jāatceras, ka visas nepieciešamās uz-
turvielas, minerālvielas, vitamīnus un mak-
roelementus var uzņemt ar uzturu, lietojot 
daudzveidīgus pārtikas produktus, augļus 
un dārzeņus.

Pievērsiet uzmanību:
l pirms iegādājaties uztura bagātinātā-

ju, pārliecinieties, ka tas ir drošs un ir reģis-
trēts Uztura bagātinātāju reģistrā;

l izvēloties uztura bagātinātāju, uzma-
nīgi iepazīstieties ar produkta marķējumā 
sniegto informāciju par tā sastāvu, ieteicamo 
diennakts devu un lietošanas noteikumiem. 
Nepieciešamības gadījumā konsultējieties ar 
ārstu vai farmaceitu;

l iepazīstieties ar informāciju, kas norā-
dīta par produkta ražotāju vai importētāju, 
un saglabājiet produkta iepakojumu visu tā 
lietošanas laiku;

l neiegādājieties un nelietojiet uztura 
bagātinātājus, ja uztura bagātinātāju marķē-
jums satur norādes par ārstniecisku un/vai 
profilaktisku iedarbību.
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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 2017. gada decembra izdevumam jāiesniedz 
līdz 2017. gada 29. novembrim.
Rakstus var iesūtīt pa e-pastu 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. 

Mūžībā 
Vērgalē

marIja Štakona
(dzim. 1936. g.)  

VeronIka krUga 
(dzim. 1935. g.) 

Pāvilostā 

dZIdra rekmane 
(dzim. 1928. g.) 

www.pavilosta.lv

PāVIlostā

l Visu novembra mēnesi Pāvilostas pilsētas kultūras namā ska-
tāma I.freimaņa fotoizstāde “CeļojUms PUtnU Un ZVērU Pa-
saUlē”.

l Pāvilostas novadpētniecības muzejā no 6. novembra apskatā-
ma muzeja krājuma izstāde “latVIjas sImbolI”. 

l Pāvilostas bibliotēkā 10. novembrī plkst. 13.00 būs tikšanās ar 
grāmatas “mātes piens” autori, rakstnieci norU IkstenU. Rakst-
nieces sarunu ar lasītājiem vadīs lnb projektu vadītāja liega Pie-
šiņa.

l Pāvilostas bibliotēkā līdz novembra beigām apskatāma anit-
ras Zinčenko gatavoto aPsVeIkUma kartīŠU IZstāde.

l 16. novembrī plkst. 19.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 
latVIjas Valsts 99. dZImŠanas dIenas 
sVētkU PasākUms. Pasākumā paredzēts: 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja U. Kris-
tapsona  uzruna, Pāvilostas novada apbalvojumu 
pasniegšana,  fotokonkursa “Pāvilostas novads 
2017” laureātu apbalvošana, konkursa “Sakoptākā 
sēta Pāvilostas novadā 2017” uzvarētāju apbalvo-
šana. Muzikāli pasākumu kuplinās Liepājas teāt-
ra aktrise sigita jevgļevska un ģitārists māris 
kupčs ar koncertprogrammu “latviju mīlot!”.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 24. novembrī plkst. 18.00 
jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts “dejU sPēles Vējā”.

l 1. decembrī plkst. 18.00 pie Pāvilostas novada domes (Dzinta-
ru ielā 73, Pāvilostā) notiks Pāvilostas PIlsētas egles IedegŠana.

l 2. decembrī plkst. 12.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā ad-
Venta IeskaŅas tIrdZIŅŠ. 

l no 4. decembra līdz 2018. gada 6. janvārim Pāvilostas biblio-
tēkā apskatāma foto projekta “mana karaliste ir te” fotoIZstāde.

l 19. decembrī plkst. 17.30 Pāvilostas pilsētas kultūras namā 
ZIemassVētkU PasākUms Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem.

Vērgalē

l 17. novembrī plkst. 19.00 Vērgales kultūras namā svētku 
priekšvakarā pulcēsimies visi, lai kopā atzīmētu 

latVIjas 99. dZImŠanas dIenU. Kā vienmēr, 
sveiksim labākos darba darītājus un ierakstīsim 
jaunus vārdus mūsu Goda grāmatā, sumināsim 
fotokonkursa “Pāvilostas novads 2017” laureātus, 
skanēs mīļi vārdi un dziesmas Latvijai, bet turpinā-
jumā aktiera andra bērziņa koncerts “ar dzim-
teni dvēselē” un svētku balle kopā ar Arvi un Ai-
varu. Lūgums galdiņus rezervēt līdz 14. novembrim 

pa tālr. 29189223. Ieeja ballē: 3,50 EUR.
l ZIemassVētkU VeCītIs Vērgales kultūras namā pie 

pirmsskolas vecuma bērniem ieradīsies sestdienā, 23. decembrī, 
plkst. 12.00. Sekojiet līdzi informācijai!

l no 7. novembra līdz 1. decembrim Vērgales kultūras namā 
apskatāma foto projekta “mana karaliste ir te” fotoIZstāde. 

ZIemUPē

l 25. novembrī plkst. 20.00 Ziemupes tautas namā roman-
tIska ballīte (balle ar groziņiem), spēlēs Edgars no Kuldīgas. Ieeja: 
4,00 EUR.

PāVIlostas noVada PasākUmI 
kUltūras Iestādēs

mainīts laiks autobusam 
rīVa – PāVIlosta

Sakas pagasta RĪVAS CIEMA 
iedzīvotājiem ir iespēja katra mē-
neša trešajā otrdienā (21. nov.; 19. 
dec.; 16. janv.; 20. febr.) izmantot 
pašvaldības transportu nokļūšanai 
līdz Pāvilostai. turpmāk trans-
ports no rīvām uz Pāvilostu 
izbrauks plkst. 9.00, bet no Pā-
vilostas uz rīvām – plkst. 12.00. 
Papildu informācijai lūgums zvanīt 
pašvaldības kancelejas vadītājai 
pa tālr. 63498261 vai Irēnai Jauns-
kungai pa tālr. 29914339.

Juristes novada iedzīvotājiem bezmaksas 
juridiskās konsultācijas sniegs 2017. gada 30. novembrī:

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

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
63498261 (Pāvilostā) un 63490836 (Vērgalē).

PĀvIlostas PIlsētĀ 
Līvu Rozīti FREIDENFELDI – 89
Lidiju FRIDRIHSONI – 83
Valiju AUDERI – 83
Veltu EKTI – 81
Lūciju MATROZI – 80 
Jāni MAURIŅU – 80
Albertu BĒRZIŅU – 75
Kārli EISU – 65
Albertu BRŪKLI – 60  
Vadimu CEPĻAJEVU, 
Ritu BĒRZIŅU, 
Janeku KOZINCEVU

vēRGalEs PaGastĀ
Albinu JANAUSKI  92
Margrietu KARPU  90
Ilmāru JĒCI  85
Aldonu Ievu VITRUPI  85
Arturu Voldemaru VĪTOLU – 85
Lidiju SEBRI  84
Veltu ANSONI  82
Paulu Jēkabu KRAUZI  81
Rutu HORSTI – 80
Birutu Adeli LANKOVSKU – 80
Ojāru NOVADU – 70 
Valentinu GRECKU – 60

Sandru NELSONI – 60
Antru ŠMITI – 60
Sanitu PORIŅU, Aldi ŪŠI, 
Artūru NOVADU, Kristīni 
BĀDERIZVIRGZDU, 
Silvestru STEPAŅENKO

sakas PaGastĀ
Veltu BARSUKOVU – 70
Aleksandru 
Zinu KIRIČENKO – 70
Jāni VINDAVU, 
Sandi ZVIEDRĀNU, 
Armandu TETERI, 
Mareku PODZIŅU, 
Karīnu VEŠŅAKOVU

PIlNGaDNIEkU – 
Helviju SPRŪDU Pāvilostā!

SIRSNĪGI SVEICAM ARĪ PĀRĒJOS NOVADNIEKUS, KURI DZIMUŠI ŠAJĀ MĒNESĪ!

Neskumstiet, ka gadi nāk un iet, 
Skatiet atpakaļ un pasmaidiet mazliet – 
Tur bija mīlestība, ziedonis un prieks,  
Ko nebiedēja rudens un sniegs.

Aiju bĒLIŅU un 
Krišjāni DINSbERGU

sveicam kāzu dienā!

Daci un Jāni RAČUS 
ar dēla STEFANA piedzimšanu!

Sveicam

sludinājums
Pāvilostas novada pašvaldība 

iznomā nedzīvojamās telpas ar 
turpmāko izmantošanas mērķi – 
veikala ierīkošana. Telpas atrodas 
“Ziemupes tautas namā”, Ziemupē, 
Vērgales pagastā, Pāvilostas nova-
dā. Platība 98 m2. Interesentiem lū-
gums vērsties pie Vērgales pagasta 
pārvaldes vadītāja Jāņa Vitrupa vai 
zvanīt pa tālr. 29183648.

PatEicīBa
Pāvilostas pensionāru apvienība “Varavīksne” izsaka lielu pateicību Pāvil-
ostas pilsētas kultūras nama kolektīvam, īpaši muzikālajai apvienībai 
“ar skatu nākotnē” par jauki noorganizēto pasākumu, kā arī paldies kolek-
tīvam par veikto darbu pēc pasākuma.

zināŠanai
Vērgales Pagasta mUZejs uz remonta laiku līdz novembra beigām 
apmeklētājiem tIek slēgts!

Pāvilostas Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar PII “Dzintariņš” piedalās 
konkursā “Tīrai Latvijai”. Ja Tev mājās ir IZlIetotās baterIjas, tad 
droši nes tās uz Pāvilostas bērnu un jauniešu centru (Stadiona ielā 8, 
Pāvilostā) vai zvani 25772816, un mēs tās savāksim! 

Pāvilostas pilsētas kultūras namā 

2. decembrī plkst. 12.00
ADVENTA IESKAŅAS TIRDZIŅŠ

Pārdosim un pirksim, koncertā uzstāsies etnogrāfiskais 
ansamblis “Maģie suiti” no Jūrkalnes, būs loterija, 

radošas darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, 
organizatoru sarūpēti “vēderprieki”.

Tirgoties aicināti rokdarbnieki, mājražotāji, amatnieki, saimnieces un saim-
nieki no tuvienes un tālienes. Tirdziņu rīko biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais 
vides centrs” sadarbībā ar Pāvilostas pilsētas kultūras namu un jauniešu centru. 

Tirgotājiem līdz 29. novembrim pieteikties pa tālruni 29226526 (Maritai) 
vai rakstot uz e-pastu: maritahorna@inbox.lv.

Šogad pirmo gaismu gaidošo sveci Adventa vainagā iedegsim 3. decembrī. Visi 
interesenti, kuri pašu rokām vēlas izgatavot savu Adventa vainagu, to varēs izdarīt 
Pāvilostas pilsētas kultūras namā 2. decembrī radošajās darbnīcās «ADVENTA VAI-
NAGU GATAVOŠANA” zinošu floristu pavadībā. Jau laikus varat salasīt un sažāvēt 
čiekurus, kastaņus, jūrmalas kociņus. Līdzi būtu vēlams ņemt arī, ja tādas ir, līmes 
pistoles, kreppapīru, svečturus, sausos ziedus un sveces. Organizatori apņemas 
sagādāt vainagu pamatnes (polsterus: maksa no 1,00 līdz 1,50 EUR un karstās 
līmes zīmuļus), tāpēc visiem interesentiem būtu vēlams savu dalību pieteikt līdz 
29. novembrim pa tālr. 63484566 vai Pāvilostas bibliotēkā pie Mairitas.

Sveicam nozīmīgās dzīves jubilejās 
NoVEMbRī DZIMUŠoS Pāvilostas 
novada iedzīvotājus!


