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PRIECĪGUS SVĒTKUS! 
Pāvilostas novada pašvaldības vārdā

domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Latvijai 100 – “Es esmu Latvija!”
Mierīgs un gaišs, lāpu un sveču 

izgaismots, bija Latvijas pirmssvēt-
ku vakars Vērgales centrā. Bet Vēr-
gales kultūras namā atnākušie tika 
pie salda pārsteiguma. Ar literāri 
muzikālu uzvedumu par Latviju 
16. novembrī Vērgales kultūras 
namā tika atzīmēta Latvijas simtā 
dzimšanas diena! 

Uzvedumā, pēc Ineses Ceriņas 
scenārija, piedalījās Vērgales kul-
tūras nama dramatiskais kolektīvs, 
dziesmas dziedāja Nora Kurme, bet 
uz ekrāna tika rādītas Annas Dunke-
res sagatavotās fotogrāfijas.

Pēc valsts himnas nodziedā-
šanas ar svinīgo runu klātesošos 
uzrunāja Pāvilostas novada domes 

priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: 
“Gadu no gada novembrī Latvijā pie 
ēkām plīvo sarkanbaltsarkanie ka-
rogi, bet 18. novembris ir diena, kad 
īpaši godājam un izrādām mīlestību 
pret mūsu tautas vērtīgāko manto-
jumu – neatkarīgu Latvijas valsti. 
To esam ieguvuši, pateicoties mūsu 
tēvutēvu drosmei, pašaizliedzībai un 
gribasspēkam. Mūsu uzdevums ir šo 
mantojumu nodot nākamajām paau-
dzēm, un par to atbildīgs ikviens no 
mums. Esmu gandarīts un priecīgs, 
ka šovakar mēs varam būt kopā brīvā 
un neatkarīgā Latvijā.”

Jau daudzu gadu garumā mūsu 
novadā ir izveidojusies tradīcija go-
dināt tos novada cilvēkus, kuri ar 

savu darbu un godprātīgo attieksmi 
pret to veicinājuši mūsu novada iz-
augsmi un palīdzējuši līdzcilvēkiem. 
Un arī šogad, Latvijas simtgadē, tapa 
daudz jaunu ierakstu Goda grāmatā.

Šogad Pāvilostas novada augstā-
ko apbalvojumu “GODA NOVAD-
NIEKS 2018” saņēma Pāvilostas no-
vada Vērgales pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādes ilggadējā vadītāja 
Gaida AKERFELDE, kuras rokās 
gūlās skaistie svētku ziedi, un zālē 
izskanēja daudzi pateicības vārdi 
gan no domes vadības puses, gan 
bijušo kolēģu, draugu un radinieku 
teiktie.

Turpinājums 12. lpp.

Zīmējums: Sofija Anna Rudzāja, mākslas nodaļas 1. kurss

Lai svētku mirkļi griežas ap mums,
sajaucoties krāsām, emocijām un smaržām.
Lai katram izdodas savs svētku raksts – 
spilgts, mainīgs un aizraujošs.
Lai izdodas izdzīvot tās vērtības, 
kas ir tik nozīmīgas, – prieku dāvināt, 
laimi kopā gūt  un mīlestību pret tiem, 
ar ko dalām šo brīdi.
Lai izdodas notvert savu brīnumu un 
laimes sajūtu, kas līdz ar svecīšu liesmiņām 
un sniegpārslu virtenēm 
virmo gaisā tikai šajos svētkos!

Pāvilostas novada pašvaldībā, 
VPVKAC un 

Vērgales pagasta pārvaldē

21. un 28. decembrī 
darba laiks būs saīsināts par 1 stundu, 

bet no 24. līdz 26. decembrim un
no 31. decembra līdz 

2019. gada 1. janvārim
iestādes būs slēgtas.

PRIECĪGUS SVĒTKUS! 
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Sēdi vadīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS. Sēdē piedalījās 
Pāvilostas novada domes deputāti – Gatis BRĒDIĶIS, Vita CIELAVA, Gints JURIKS, Ārija PAI-
PA un Andris ZAĻKALNS, kā arī pašvaldības darbinieki – Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis VITRUPS, Vērgales pagasta pārvaldes lietvede Anita SPRUDZĀNE, Pāvilostas novada 
pašvaldības izpilddirektors Alfrēds MAGONE, Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko at-
tiecību speciāliste Marita KURČANOVA, Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja Silva VĀR-
SBERGA, SIA “Vērgales Komunālā saimniecība” valdes loceklis Ivars LAPIŅŠ. Pamatdarba 
dēļ sēdē nepiedalījās deputāti Aldis BARSUKOVS, Ralfs JENERTS un Zane MEŽAVILKA. Sēdi 
protokolēja pašvaldības kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE. Sēdē tika izskatīts 41 darba 
kārtības punkts.

â Jautājumu ”Par finansējumu Vērgales pagasta pārvaldei” un ”Par finansējuma piešķirša-
nu Vērgales pagasta pārvaldei Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu telpu izveidošanai Vērgalē” 
izskatīšanu atlika līdz Pāvilostas novada pašvaldības 2019. gada budžeta sastādīšanai.

â Sakarā ar tehnisku iespēju trūkumu nodrošināt koncerta apmeklēšanas iespēju visiem 
interesentiem dome uzdeva Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājai izskatīt citus piedāvā-
jumus Pāvilostas pilsētas svētku noslēguma koncerta organizēšanai.

â Dome apstiprināja Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājas aktualizēto amata ap-
rakstu. Uzdeva kancelejas vadītājai iepazīstināt darbinieku ar apstiprinātajiem grozījumiem 
un sagatavot vienošanos par grozījumiem pie darba līguma, kā arī veikt grozījumus Pāvil
ostas novada domes iestāžu un struktūrvienību amata saimju un mēnešalgu klasifikatorā, 
nosakot Pāvilostas pilsētas kultūras nama un Vērgales kultūras nama vadītāja amatam 33. 
amata saimi, III līmeni un mēnešalgas grupu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ar 
01.01.2019. Jautājumu par atalgojuma sistēmu atlika uz decembra sēdi, un to skatīs pēc iestā-
des vadītājas sniegtā skaidrojuma.

â Dome nolēma slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domes dibināto Liepājas 
rajona Sporta skolu par sadarbību 2019. gadā. Paredzēja finansējumu 1973,00 EUR apmērā 
Pāvilostas novada pašvaldības budžetā Liepājas rajona Sporta skolai administratīviem izdevu-
miem un administrācijas atalgojumam.

â Dome apstiprināja Pāvilostas novadpētniecības muzejā šādas ieejas maksas ar 2019. 
gada 2. janvāri: 

Nr. Preces pakalpojums Cena bez PVN , EUR Cena ar PVN, EUR

1. Pieaugušajiem 2,00 -

2. Skolēniem 0,50 -

3. Studentiem, pensionāriem un  personām ar invaliditāti 
(uzrādot apliecinošu dokumentu ) 1,50 -

4. Izstādes apmeklējums izstāžu zālē 0,50 -

5.

Gida pakalpojumi 
muzejā par vienu ekskursiju:
grupai līdz 15 cilvēkiem
grupai virs 15 cilvēkiem

2,90
5,79

3,50
7,00

6. Gida pakalpojumi 
ārpus muzeja par vienu ekskursiju 12,40 15,00

7. Izstādes telpas noma ( h) 4,14 5,00

8. 
Kopēšana:
1 A4 formāta lapa
1 A4 formāta lapa abpusēji

0,07
0,12

0,09
0,15

9. 

Informācijas iegūšana no datora:
Melnbalta 1 A4 formāta izdruka
Krāsaina 1 A4 formāta izdruka
Ieraksts diskā, atmiņas kartē (viena vienība)
Skenēšana, 1 lappuse

0,07
0,36
0,28
0,21

0,09
0,44
0,34
0,25

No muzeja maksas atbrīvoti: 
l Pāvilostas novada skolu audzēkņi (ar skolotājiem, mācību procesa ietvaros);
l bērni līdz 6 gadu vecumam;
l Latvijas muzeju darbinieki, ICOM biedri; 
l ekskursantu grupas vadītājs;
l masu mediju pārstāvji;
l izstāžu atklāšanas pasākumos – visi muzeja apmeklētāji.
Ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Pāvilostas novada domes 31.07.2014. sēdes 

Nr. 13., lēmums 4. § “Par muzeja maksas pakalpojumiem”.
â Dome apstiprināja Pāvilostas novada kalendāra 2019. gadam izcenojumu: kalendāra 

pašizmaksa 1 gb./5,42 EUR, kalendāra cena, nododot pašvaldības iestādēm 1gb./5,42 EUR, 
kalendāra pārdošanas cena 1gb./6,56 EUR.

â Dome atlika jautājuma “Par SIA “Vērgales Komunālā saimniecība” ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu tarifu palielināšanu” izskatīšanu decembra sēdē. Nolēma uzaici-
nāt SIA “Vērgales Komunālā saimniecība” valdes locekli I. Lapiņu uz finanšu komitejas sēdi 
decembrī skaidrojuma sniegšanai.

â Ar 2019. gada 1. janvāri nolēma apstiprināt šādas SIA “Vērgales Komunālā saimniecī-
ba” pakalpojumu cenas:

Maksas pakalpojuma nosaukums Mērv. Plānotā cena EUR

Komunālā mašīna EUR/h 19,35

Komunālā mašīna ar rotējošo pļaujmašīnu EUR/h 23,10

Komunālā mašīna ar ekskavatora iekārtu EUR/h 23,00

Komunālā mašīna ar ekskavatora iekārtu un piekabi EUR/h 23,70

Mikroautobuss “FORD Transit” EUR/km 0,80

Dārza traktors – zālāju pļaušana EUR/h 14,70

Trimmeris EUR/h 9,45

Santehniķis – strādnieks EUR/h 7,85

2018. GADA 27. NOVEMBRĪ VĒRGALĒ NOTIKA 
KĀRTĒJĀ DOMES SĒDE

PVN maksājams papildus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Ar lēmuma spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē iepriekš apstiprinātās SIA “Vērgales Komunālā saimniecība” maksas pa-
kalpojumu cenas.

â Nolēma samazināt vienai personai ar otrās grupas invaliditāti par nekustamo īpašu-
mu Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kas ir šīs personas īpašumā, nekustamā īpašuma nodokļa 
summu par 50 procentiem, jo nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā 
un iznomāts.

â Dome nolēma pagarināt trim personām un SIA “Kapteinis Āķis” nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumu termiņu uz laiku līdz 29.12.2018., neaprēķinot nokavējuma naudu. Uz-
deva janvāra sēdē zemes lietu speciālistei A. Brūklei sniegt informāciju par nodokļa nomak-
sas stāvokli.

â Dome atlika jautājuma “Par nekustamā īpašuma “Jonasi” Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, atsavināšanu” izskatīšanu līdz decembra sēdei.

â Dome nolēma segt Sakas upē nogrimušā kuģa “Spurn” izcelšanas darbu izmaksas 
pakalpojuma sniedzējam SIA “Liepājas Jūras birojs”, finansējumu rodot no Pāvilostas novada 
pašvaldības budžeta dabas resursa nodokļa sadaļas. Dome uzdeva pašvaldības juristēm saga-
tavot prasību iesniegšanai tiesā par izdevumu piedziņu no SIA “Fontaine. Ent.”.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Dome 
nolēma komandēt Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju U. Kristapsonu komandējumā 
uz Vitebsku (Baltkrievija) no 2018. gada 28. novembra līdz 2018. gada 30. novembrim, lai 
piedalītos Latvijas Republikas konsulāta rīkotajās Latvijas novadu dienās. Nolēma izmaksāt 
komandējuma dienas naudu 29,00 EUR apmērā par katru komandējuma dienu, kopā 87,00 
EUR par trīs komandējuma dienām.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalījās. Dome 
nolēma piešķirt Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu no 2018. gada 13. decembra līdz 2018. gada 18. decembrim (6 kalen-
dārās dienas) un papildatvaļinājumu par darba stāžu no 2018. gada 19. decembra līdz 2018. 
gada 21. decembrim (3 darba dienas) par 2018. gadu.

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalijās. Dome 
apstiprināja 2018. gada 15. novembra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles re-
zultātus. M. Vīganta zvejnieku saimniecībai “Uz Viļņa” un SIA “AJA 3” par nosolīto zvejas 
rīka limitu jānorēķinās 50 % apmērā no nosolītās cenas līdz līguma noslēgšanas brīdim. Pēc 
norēķina nolēma slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar: M. Vīganta zvejnieku 
saimniecību “Uz Viļņa”, reģ. Nr. 42101024138, par izsolē nosolīto vienu nēģu murdu zvejai 
Sakas upē, līgumu slēdz uz 1 gadu, un SIA “AJA 3”, reģ. Nr.42101024104, par izsolē nosolīto 
vienu nēģu murdu zvejai Sakas upē, līgumu slēdz uz 1 gadu. 

â Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
11. pantu, domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons lēmuma pieņemšanā nepiedalijās. Dome 
nolēma piešķirt nēģu zvejas rīku limitus zvejai Sakas upē 2019. gadam šādām juridiskām 
personām:

Nomnieks
Licences 
derīguma 
termiņš

Līguma 
termiņš

Nēģu 
murdi

LIMITI 14

        t.sk. Sakas pagasts: 1

A. Aļņa zvejnieku saimniecība “Saka AA” 23.08.2020. 31.12.2023. 1
       t.sk. Pāvilostas pilsēta: 13

SIA “Santa VV” 04.11.2022. 31.12.2023. 2

SIA “Lagūna L” 06.01.2023. 31.12.2023. 1
J. Blaubārža atpūtas organizēšanas firma “Merlin Liepāja” 13.10.2023. 31.12.2023. 1

SIA “Aisbergs JV” 30.10.2022. 31.12.2023. 2

SIA “Viga 3” 13.10.2023. 31.12.2023. 1
Liepājas rajona Pāvilostas pilsētas zvejnieku saimniecība “Kaija” 13.10.2023. 31.12.2023. 2
Pāvilostas novada zvejnieku saimniecība “Kristīne G” 01.12.2023. 31.12.2023. 1

SIA “AJA 3” 15.10.2019. 31.12.2023. 1
M. Vīganta zvejnieku saimniecība “Uz viļņa” 15.10.2020. 31.12.2023. 1
Liepājas rajona Pāvilostas Jemberga zvejnieku saimniecība “JEG” 10.07.2021. 31.12.2023. 1

â Dome nolēma ar 30.11.2018. pārtraukt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu 
ar pašpatēriņa zvejniekiem: vienai personai ar rūpnieciskās zvejas tiesību, nomas līgums 
Nr.3/2018; vienai personai ar rūpnieciskās zvejas tiesību, nomas līgums Nr.69/2018; vienai 
personai ar rūpnieciskās zvejas tiesību, nomas līgums Nr.74/2018. Atcēla ar Pāvilostas nova-
da domes 2017. gada 21. decembra lēmumu (protokols Nr.8.,8.§.) vienai personai piešķirtos 
zvejas rīku limitus – 1 zivju tīklu, 1 reņģu tīklu un 100 āķus.

â Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Viļņu ielā 11, Pāvilosta, Pāvilostas 
nov., zemes vienībai platībā 0,0573 ha, no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, NĪLM kods 0101, uz individuālo dzīvojamo māju  apbūve, NĪLM kods 0601. 
Noteica, ka nekustamajam īpašumam Viļņu iela 11, Pāvilosta, Pāvilostas nov., zemes vienībai 
platībā 0,0382 ha zemes lietošanas mērķis ir  individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM kods 
0601.

â Nolēma mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Sporta ielā 6, Pāvilosta, Pāvilos-
tas nov., zemes vienībai, no dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasi-
fikācijā norādītā lietošanas mērķa, NĪLM kods 0501 uz individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM 0601.

â Nolēma likvidēt adresi “Būvmeistari”, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov. – dzīvo-
jamai ēkai, kūtij, šķūnim un zemes vienībai.

â Dome nolēma likvidēt adresi inženierbūvēm.
â Piešķīra zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām – dzīvojamai mājai un pirtij – šādu 

adresi: “Stangrozes”, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV3463.



2018. gada decembris   3  www.pavilosta.lv

â Piešķīra nosaukumu zemes lietojumam – “Mīluļi”, Vērgales pag., Pāvilostas nov., 
LV3466. 

â Dome piekrita nekustamā īpašuma “Kopštāli”, Vērgales pag., Pāvilostas nov.,  sada-
līšanai, atdalot no tā zemes vienību un piešķirt nosaukumu “Kārkliņi”, Vērgales pag., Pā-
vilostas novads. Atdalītajai zemes vienībai platībā 7,9 ha noteica nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. NĪLM 
kods 0201. Zemes vienībai platībā 7,7 ha saglabāja nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. NĪLM kods 0101.

â Nolēma apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Jaungald-
nieki”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Piešķīra nosauku-
mus un noteica nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes vienības 
kadastra apzīmējums

Platība ha Nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 
plānojumam

64860090400 5,73 
(vairāk vai 
mazāk)

saglabāt nosaukumu “Jaun-
galdnieki”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

0201 zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

64860090401 3,00 
(vai vairāk)

piešķirt nosaukumu “Jaun-
pļaviņas”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

0101 zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Ventas”, Sakas pagas-
tā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Piešķīra nosaukumus un noteica nekusta-
mo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes vienības 
kadastra apzīmējums

Platība
ha Nosaukums NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

64860040118
6,43
(vairāk vai 
mazāk)

saglabāt nosaukumu 
“Ventas”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

0101
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība

64860040123
8,45
(vairāk vai 
mazāk)

piešķirt nosaukumu 
“Ventmeži”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

0201
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

â Apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Zaļumi”, Sakas pa-
gastā, Pāvilostas novadā, zemes vienības sadalīšanai. Piešķīra nosaukumus un noteica 
nekustamo īpašumu zemes lietošanas mērķus:

Plānotais zemes vienības 
kadastra apzīmējums

Platība
ha Nosaukums/Adrese NĪLMK Atbilstība teritorijas 

plānojumam 

64860090397

11,21
(vairāk vai 
mazāk)

saglabāt nosaukumu un 
adresi  “Zaļumi”, Sakas 
pagasts, Pāvilostas novads, 
LV-3466

0201
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

64860090398
4,04
(vairāk vai 
mazāk)

piešķirt nosaukumu “Jaun-
zaļumi”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads

0201
zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība

â Iznomāja Lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietoša-
nas un apkopes kooperatīvās sabiedrības “Vērgale1”, reģ. Nr. 42103009650, bez apbū-
ves tiesībām, pašvaldības piekritīgo zemi “Tauriņi”, Vērgales pag., Pāvilostas novads, 
zemes vienību 0,7204 ha platībā, uz 5 gadiem lauksaimnieciskai ražošanai. Noteica 
nomas maksu 2 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR 
gadā, papildus nomas maksai maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpa-
šuma nodokli.

â Atlika jautājuma “Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 2A, Pāvilostā, Pāvilostas 
novadā iznomāšanu” izskatīšanu uz decembra sēdi. Nolēma uzaicināt interesentu uz 
decembra Attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un saimnie-
cisko lietu komitejas sēdi un prezentēt redzējumu par plānoto darbību īpašumā Jūras 
iela 2A, Pāvilosta, Pāvilostas novads.

â Dome nolēma ar 2018. gada 30. novembri izbeigt 2016. gada 1. aprīlī noslēgto 
zemes nomas līgumu Nr.141 ar vienu personu par zemes vienību platībā 2,0 ha. Nolē-
ma slēgt vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas apmēru līdz 
01.02.2019.

â Dome nolēma lūgt Valsts zemes dienestu dzēst no Kadastra informācijas sis-
tēmas pašvaldību kā tiesisko valdītāju un dzīvojamai mājai Vītolu iela 15, Pāvilosta, 
Pāvilostas novads, reģistrēt statusu – piederība nav noskaidrota.

â Nolēma uzņemt dzīvokļa  rindā vienu personu kā personu, kura ar dzīvojamo 
platību nodrošināma vispārējā kārtībā. Uzdeva Vērgales pagasta pārvaldes lietvedei 
A. Sprudzānei reģistrēt personu reģistrā. Uzdeva SIA “Vērgales Komunālā saimniecī-
ba” līdz decembra komitejas sēdei apsekot dzīvokli Ploce 15, iesniegt tāmi remontam 
minimālajā variantā apkures risinājuma veikšanai.

â Dome nolēma grozīt Pāvilostas novada domes Koku ciršanas komisijas nolikuma 
3.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā: “3.1.Komisija sastāv no Pāvilostas novada do-
mes ievēlētiem 4 komisijas locekļiem, kuri no sava vidus ievēl – komisijas priekšsēdētāju 
un sekretāru.”. Ar lēmuma pieņemšanas brīdi nolēma ievēlēt Pāvilostas novada domes 
Koku ciršanas komisijā Pāvilostas novada pašvaldības ainavu arhitekti Andu Uzari. Uz-
deva kancelejas vadītājai A. Mūrniecei sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam 
par personu, kura uzsāk pildīt amatpersonas pienākumus.

â Dome apstiprināja grozījumus Pāvilostas novada pašvaldības darba kārtības no-
teikumos. Uzdeva noteikumus nosūtīt visām Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm 
un administrācijas darbiniekiem. Atbildīgās personas par Pāvilostas novada pašvaldī-
bas darba kārtības noteikumu ievērošanu pašvaldības iestādēs noteica katras iestādes 
vadītāju, iestāžu vadītājiem un administrācijas darbiniekiem pašvaldības izpilddirek-
toru vai domes priekšsēdētāju. Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības darba kārtības 
noteikumos stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri.

â Apstiprināja Pāvilostas novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpoša-
nas centra klientu apkalpošanas standartu. Klientu apkalpošanas standarts stājas spē-
kā ar 01.12.2018. Uzdeva kancelejas vadītājai nodrošināt klientu apkalpošanā iesaistīto 
darbinieku iepazīstināšanu ar standartu.

â Dome saskaņoja Ziemassvētku rotājumu vērtēšanas konkursa “Ceļā uz gaismu 

2018” nolikumu. Dome nolēma palielināt konkursa balvu fondu līdz 250,00 EUR. Uzde-
va pašvaldības grāmatvedei pārbaudīt biedrībai piešķirtā finansējuma izlietojumu. Ja 
biedrībai piešķirtais finansējums ir pietiekams, papildu līdzekļus nepiešķirt, ja līdzek-
ļu nepietiek, finansējumu rast Pāvilostas novada pašvaldības budžeta pozīcijā “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem”.

â Dome apstiprināja Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” 
nolikumu jaunā redakcijā. Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanī-
tis” nolikums stājas spēkā ar 2018. gada 29. novembri. Nolēma atzīt par spēku zaudē-
jušu Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” nolikumu, kas ap-
stiprināts ar Pāvilostas novada domes sēdes lēmumu 26.01.2017., protokols Nr. 1., 9.§.

â Apstiprināja Pāvilostas novada 2018. gada 27. novembra saistošo noteikumu Nr. 
10 ”Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Pāvilostas novada pašvaldības iz-
glītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas” projektu. Saistošie 
noteikumi stājās spēkā pēc to publikācijas informatīvajā izdevumā ”Pāvilostas Novada 
Ziņas”.

â Apstiprināja grozījumus Pāvilostas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju 
un koncertmeistaru darba samaksas nolikuma 2. pielikumā un izteica to šādā redak-
cijā:

Amatiermākslas kolektīvu vadītāju un koncertmeistara amatu mēnešalgas  un stundu 
likmes (neieskaitot darba devēja VSAOI  24,09%)

Amats Samaksas 
grupa

Maksimālais stundu 
skaits mēnesī/nedēļā

EUR par 
1 stundu 

Mēnešalga katrai 
samaksas grupai EUR

Amatiermākslas 
kolektīva vadītājs

I 48/12 4,63 222

II 40/10 4 160

III 32/8 4 128

IV 24/6 4 96

Mēnešalga par vienu likmi I samaksas grupai 740 EUR.
Mēnešalga par vienu likmi II – IV samaksas grupām 640 EUR.
â Dome nolēma slēgt ar pirmpirkuma tiesīgo personu līgumu par nekustamo īpašumu.
â Dome pieņēma zināšanai pašvaldības izpilddirektora ziņojumu par administrācijas un 

iestāžu darbu.

Nākamās komiteju sēdes notiks 2018. gada 13. decembrī Pāvilostas novada paš-
valdībā.

Nākamā domes sēde plānota 2018. gada 20. decembrī Pāvilostas novada pašval-
dībā.

Informāciju apkopoja sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marita Kurčanova

Novembrī 13 ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, 2 ģimenēm maznodrošinātās 
ģimenes statuss, 3 ģimenēm piešķirts pamatpabalsts, 8 ģimenēm – dzīvokļa pabalsts, 1 
ģimenei piešķirts pabalsts bērna piedzimšanai,  3 personām piešķirts veselības aprūpes 
pabalsts, piešķirts vienreizējais pabalsts 4 daudzbērnu ģimenēm, 1 personai pabalsts doku-
mentu noformēšanai, 1 personai piešķirts apbedīšanas pabalsts.

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Atkārtoti ziņojam, ka pagājušajā 2017. gadā tika pieņemti jauni Pāvilostas novada sais-

tošie noteikumi, kuros ir veiktas izmaiņas: jauns pabalsta veids daudzbērnu ģimenēm par 
skolēniem. No 36 daudzbērnu ģimenēm pabalstu saņēmušas 27 ģimenes;

Ildze Balode, Sociālā dienesta vadītāja 

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

Neviens nepiedzimst par labiem ve-
cākiem, par tādiem var kļūt dzīves laikā. 
Mūsdienās ar ģimenes vērtību saglabāšanu 
sabiedrībai īpaši labi nesokas, bet ieviest 
kādu tradīciju vai iedzīvināt vecvecāku silto 
padomu varam jebkurā brīdī, lai pēc gadiem 
ieraugām, ka vērtības atspoguļojas mūsu 
bērnos, mazbērnos. Katrai ģimenei būtu jā-
balstās un noteikti ir jāpārmanto ģimenes 
vērtības: mīlestība, cieņa, saticība, sapratne, 
cieņa pret vecākiem cilvēkiem, līdzcietība… 
Ir bezgalīgi daudz vārdu, kā to nosaukt, bet 
svarīgākā noteikti ir visa pamatā – mīlestība. 

Mazam bērniņam ir nepieciešama mam-
ma, kas viņam atsaucas un rūpējas gan par 
viņa fiziskajām, gan emocionālajām vajadzī-
bām, – tas palīdz bērnam izaugt pārliecinā-
tam un drošam, bet pamazām bērns iepazīst 
tēti, māsiņu, brālīti, vecvecākus. Tuvība ar 
mammu un tēti, kurš ir bijis blakus zīdainim 
jau no dzimšanas, dod mazulim tik nepiecie-
šamo drošības sajūtu.

Emocionālā saite starp bērnu un vecāku 
ir tā, kuru saucam par mīlestību, pieķerša-

nos, bet pavisam maziņam bērnam tas ir pat 
izdzīvošanas faktors. Daba ir daudz izdarī-
jusi, lai mīlestība starp bērnu un vecākiem 
būtu, tas notiek hormonu dēļ.

Pāvilostas novada bāriņtiesa ir Pāvilos-
tas novada domes izveidota aizbildnības un 
aizgādnības iestāde, kas Pāvilostas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā veic 
tai ar likumu uzliktās funkcijas.

Bāriņtiesa pieņem:
Pāvilostas novada bāriņtiesas telpās: 

(Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas no-
vadā) pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 
13.00; ceturtdienās no plkst. 13.30 līdz plkst. 
17.00.  Tālr. 63484565, 29470226.

Vērgales pagasta bāriņtiesas telpās: (“Pa-
gastmājā”, Vērgalē, Vērgales pagastā, Pāvil
ostas novadā) trešdienās no plkst. 9.30 līdz 
plkst. 15.00. Tālr. 63490991, 29470226.

VISIEM SILTU UN PĀRDOMĀM BAGĀ-
TU ADVENTES LAIKU!

Laila Jankovska, 
bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Bērni ir vislabākie 
vecāku skolotāji
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Pašā Latvijas simtgades priekšvakarā 
2018. gada 17. novembrī mūsu sadraudzī-
bas pašvaldība Neringa (Lietuvā) uzaicināja 
Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvjus 
piedalīties Neringas pašvaldības gadadie-
nas svētkos. Šajā dienā plkst. 18.00 Nidas 
kultūras un tūrisma centrā “Agila” tika 
organizēts svinīgais svētku koncerts, kas 
iesākās ar Neringas pašvaldības mēra Da-
riusa Jasaiša svinīgo runu un sadarbības 
partneru uzrunām un laba vēlējumiem tās 
iedzīvotājiem, vadībai un viesiem.

Augstu novērtējot abu pašvaldību sa-
darbību un draudzību, domes priekšsēdē-
tājs klātesošos uzrunāja lietuviešu valodā, 

ko klātesošie uzņēma ar skaļiem aplau-
siem. Domes priekšsēdētājs pauda patiesu 
prieku par izveidojušos sadarbību un drau-
dzību gan bērnu, gan senioru, gan sportistu 
starpā, kā arī izteica vēlēšanos to turpināt 
un vērst tikai plašumā. 

Ņemot vērā, ka svētku pasākums Pāvi-
lostā un Neringā notika vienā dienā ar ne-
lielu starplaiku, man, domes priekšsēdētā-
jam, diemžēl nācās doties projām no svētku 
pasākuma Pāvilostā, nenoskatoties svētku 
koncertu līdz beigām.

Domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons

Domes priekšsēdētājs 
sveic Neringu svētkos

Bezdarbnieka 
deklarētā 
dzīvesvieta 
(novads, pilsēta, 
pagasts)

bez-
darb-
nieku 
skaits

sie-
vietes

inva-
līdi

jaunieši 
vecumā 
no 15 
līdz 24 
gadiem

ilgstošie 
bez-
darb-
nieki

personas 
pēc 
ieslodzī-
juma

personas 
pēc bērna 
kopšanas 
atvaļinā-
juma

pirms-
pensijas 
vecuma 
bezdarb-
nieki

Pāvilosta 10 4 1    2

Sakas pagasts 18 4 1  7  3

Vērgales pagasts 54 29 3  2 20  16

Novads kopā 82 37 5 2 27 0 0 21

BEZDARBNIEKU SKAITS PĀVILOSTAS NOVADĀ UZ 31.10.2018.

Savukārt 18. novembrī uz Rīgu devās ilggadējā Vērgales pirmsskolas izglītības iestā-
des “Kastanītis” vadītāja Gaida Akerfelde, kura šogad no Pāvilostas novada iedzīvotāju 
puses tika nominēta un sveikta kā “Goda novadnieks 2018”. Bet Pāvilostas novada dome 
dāvāja viņai šo lielisko dāvanu – dalību Latvijas Valsts prezidenta organizētajā svētku 
koncertā par godu Latvijas valsts simtajai dzimšanas dienai Latvijas Nacionālajā teātrī. 
(Saistītais raksts www.president.lv)

Marita Kurčanova, sabiedrisko attiecību speciāliste

Novadnieki aicināti piedalīties 
Valsts prezidenta rīkotajos pasākumos

Par godu Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 100. gadadienai Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis 2018. gada 16. novembrī 
Rīgas pilī rīkoja svinīgo pieņemšanu, kā 
mērķis ir pateikties Latvijas cilvēkiem, kas 
ar savu darbu ir veidojuši un stiprinājuši 
mūsu valsti.

Lai paustu atzinību vietējo uzņēmēju 
ieguldījumam Latvijas reģionu attīstībā, 
uz pasākumu ir aicināti visu Latvijas paš-
valdību vadītāji, kā arī uzņēmēju pārstāvji.

Jau trešo gadu uz svinīgo pieņemšanu 

pie Valsts prezidenta devās Pāvilostas no-
vada domes priekšsēdētājs Uldis Kris-
tapsons, bet šogad svinīgajā pieņemšanā 
bija aicināts piedalīties Pāvilostas pilsē-
tas uzņēmējs, SIA “Zamars” īpašnieks 
– Guntars Zamarītis. Pērnā gadā kopā ar 
domes priekšsēdētāju uz svinīgo pieņem-
šanu Rīgas pilī tika aicināts Vērgales pa-
gasta uzņēmējs, SIA “Aploki” īpašnieks – 
Edijs Aploks, savukārt 2016. gadā uz Rīgu 
devās Pāvilostas uzņēmējs un zv/s “Kaija” 
īpašnieks Jānis Pētermanis.

No kreisās: Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis un Pāvilostas uzņēmējs Guntars Zamarītis.

Pāvilostas novada pašvaldības policijas novembrī veiktie darbi

â Policija devās uz izsaukumu Rīvā, kur notika ģimenes konflikts. Ierodoties notiku-
ma vietā, konfliktējošās puses tika samierinātas.

â Saraiķos pašvaldības policija risināja konfliktu starp alkohola reibumā esošu vīrie-
ti un sievieti. Puses tika samierinātas.

â Sadarbībā ar Valsts policijas darbiniekiem tika veikti divi patrulēšanas reidi pa 
novada teritoriju. Sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli par ceļu satiksmes 
noteikumu pārkāpšanu.

â Pāvilostā tumšajā diennakts laikā bez gaismas atstarotājiem un alkohola reibuma 
stāvoklī pa Dzintaru ielu ar velosipēdu pārvietojās vīrietis. Pārkāpējs aizturēts un nodots 
Valsts policijas darbiniekiem.

â Policijas iejaukšanās bija nepieciešama vēl kādā ģimenē Sakas pagastā. Ierodoties 
notikuma vietā, agresīvā persona netika atrasta.

Aleksandrs Urtāns,
Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks 

30. novembrī Kuldīgā notika Kurzemes Tūrisma asociācijas gada balvas “Lielais Jēkabs 
2018” pasniegšanas ceremonija. Baltijā šī ir vienīgā reģionālā kvalitātes balva tūrismā, kuras 
pasniegšana norisinās jau četrpadsmito gadu.

Katru gadu balvas tiek pasniegtas dažādās nominācijās. Šogad tūrisma uzņēmēji tika vēr-
tēti šādās nominācijās:

n “Dižā Kurzemes pārgājienu taka 2018”  – balvu saņēma Cīravas Bebru taka;
n “Dižā Kurzemes dizaina naktsmītne 2018” – balvu saņēma Liepājas “Promenade Hotel”;
n “Dižais Kurzemes ēdināšanas uzņēmums ar savu stāstu” – balvu saņēma Jūrkalnes “Pils-

berģu krogs”;
n “Dižais piedāvājums labsajūtai un veselībai Kurzemē” – balvu saņēma vingrošanas no-

darbības Liepājas pludmalē;
n “Dižā skatu vieta Kurzemē” – balvu saņēma “Lemberga hūte”;
n “Dižā degustācija Kurzemē” – balvu saņēma vīna darītava “Abava”;
n “Dižais ieguldījums Kurzemes tūrisma attīstībā 2018” – balvu saņēma gide Iveta Rīvāne 

no Ventspils.
Šogad no mūsu puses izvirzījām 14 dažādus piedāvājumus katrā no nominācijām. No 

Pāvilostas novada izvirzītajiem kandidātiem tālāk par pirmo kārtu tika 2 piedāvājumi un tika arī 
izvirzīti nominācijām “Dižā degustācija Kurzemē” – pāvilostniece Vaira Kārkliņa, “Dižā Kurzemes 
pārgājienu taka 2018” – “Dvēseles veldzes dārzs” Ziemupē. Apsveicam mūsu nominantus!

Pasākuma laikā izlozēja arī akcijas “Apceļo Kurzemi” balvu ieguvējus. Balvas sarūpēja da-
žādi Kurzemes tūrisma uzņēmēji. Četras no balvām atceļoja arī uz Pāvilostu! Apsveicam Hornu 
ģimeni ar veselām četrām iegūtajām balvām.

Nākamgad “Lielā Jēkaba” balvas pasniegšanas ceremonija norisināsies Liepājā.

Anta Lībiete, Pāvilostas novada TIC vadītājas p. i.

Aizvadīta tūrisma gada balvas “Lielais Jēkabs 2018” 
pasniegšanas ceremonija Kuldīgā
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Pāvilostā atzīmēta 
ikgadējā Bāreņu svētdiena

“Dzīve dziļā pateicībā dāvā mūžīgu jaunī-
bu tikai tiem cilvēkiem, kas nav slēpuši savu 
sirdi piesardzības bruņās, kas nav vaicājuši: 
ko es saņemšu, bet neatlaidīgi meklējuši: ko 
es varu dot?” (V. Belševica)

Šogad 4. novembris kalendārā atzīmēts 
kā Bāreņu svētdiena. Nu jau trešo gadu šī 
diena ir īpaša arī pie mums – Pāvilostas 
baptistu draudzē. Tā ir diena, kad īpaši 
domājam par dzīvu un mirušu vecāku 
atvasēm – par bāreņiem. Ja iepriekš divus 
gadus bijām pulcējušies ekumeniskā 
dievkalpojumā visi pāvilostnieki kopā, 
tad šis gads bija atšķirīgs, dievkalpojumu 
svinējām savas draudzes sastāvā. 
Dievkalpojuma ziedojuma mērķis, kā 
ierasts, ir atbalstīt VSCA “Kurzeme” filiāli 
“Liepāja”. Filiālē “Liepāja” tiek sniegti 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem, bērniem ar 
smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā 
arī pilngadīgām personām ar smagiem un 
ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem. 
Paldies sakām visiem, kas jau divus ie-
priekšējos gadus ir piedalījušies šajā svē-
tīgajā darbā. Šī kopdarba rezultātā esam 
dāvājuši pašu pāvilostnieču adītas zeķes, 
jaunas gultasveļas komplektus, drēbes, 
apavus un daudz ko citu. Filiāles “Liepāja” 
administrācija un aprūpes personāls izsaka 
pateicību pāvilostniekiem par atbalstu.

Šajā gadā 10. jūnijā Pāvilostas baptistu 
draudzē tika organizēts dievkalpojums 
ar muzikālu priekšnesumu, kura laikā 
bija iespēja ziedot naudu bērnu un 
jauniešu nometnei. To šogad organizēja 
biedrība “Dižvanagi”, tā ilga 6 dienas. Šīs 
nometnes mērķis bija integrēt dažāda 
vecuma un vajadzību bērnus, sekmēt viņu 
iejušanos sabiedrībā. Šajā svētdienā bijām 
aicinājuši piedalīties filiāles “Liepāja” 
aktīvākos bērnus un jauniešus, lai kopā 
svinētu dievkalpojumu un vēlāk baudītu 
sadraudzību.

Īpaši visus priecēja “Gizzo Grill” 
puiši, kas turpat uz vietas gatavoja gardus 
burgerus.

Dievkalpojuma laikā savākto ziedojumu 
līdz atlikušajai nepieciešamajai summai 
dāsni atvēlēja ģimene no Liepājas, kura vē-
las palikt anonīma. Paldies viņiem par visu.

Šajā gadā mūsu mērķis bija iepriecināt 
un uzmundrināt darbiniekus filiālē 
“Liepāja”. Tieši tos, kas ikdienā ir kopā 
ar šiem  smagi slimajiem un īpašajiem 
bērniem, jauniešiem, pāraudžiem. Ļoti 
vēlējāmies no sirds pateikt paldies par viņu 
nesavtīgo, grūto darbu, par ieguldīto sirds 
siltumu un rūpēm, veicot ikdienas soli.

11. novembrī aicinājām visus darbinie-
kus uz svētdienas branču restorānā “Pia-
no”, kur patīkamā gaisotnē tikās 38 filiāles 
“Liepāja” darbinieki. Izbaudot gardo maltī-
ti, priecājoties un sarunājoties laiks aizritē-
ja nemanot, ikviens devās prom, piepildīts 
ar pozitīvām emocijām. Īpaša pateicība 
restorāna “Piano” vadībai par dāsni atvēlēto 
atlaidi un bagātīgo galdu.

Pateicība Sakas baptistu draudzei par 
šī gada materiālo atbalstu. Pateicība ģime-
nei, kas nesavtīgi un bagātīgi mūs atbalsta 
šajā kalpošanā. Vēlos atgādināt, ka šī nama 
klienti ir pilnā valsts apgādībā un ir pilnībā 
nodrošināti ar visu nepieciešamo, kas vaja-
dzīgs. Tomēr, kā ikvienam no mums patīk 
saņemt dāvanas, arī šiem, īpaši gados jau-
nākiem, pusaudžiem ir liels prieks par jeb-
ko, kas nes izmaiņas viņu pelēkajā ikdienā. 
Pat ja tā ir neliela uzmanība.

“Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie 
jums.” (Jņ.ev.14:18)

Dievs patiešām nāk pie tiem, kas bāre-
ņi, un Viņš vēlas nākt pie viņiem tieši caur 
mums, caur tevi. Lieto mūsu sirdis, rokas, 
kājas, lūpas. Mēs esam viņiem vajadzīgi, lai 
nestu Mīlestības gaismu tālāk, pat ja ar aci 
nesaredzam tūlītējus rezultātus. Tu vari būt 
viens no mums!

Sanita Grigorjeva, Pāvilostas baptistu 
draudzes priekšniece, Bāreņu svētdienas 

koordinatore Pāvilostā
 

P.S. Ja kam ir uz sirds jebkāds atbalsts, 
lūdzu kontaktēties ar mani personīgi. 

Par SIA “Vērgales Komunālā saimniecība” projektu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
tarifu palielināšanai Vērgales pagasta Vērgales, Ziemupes, Saraiķu un Ploces ciemos.

Informējam iedzīvotājus, ka Vērgales Komunālā saimniecība ir iesniegusi pieteikumu Pāvil
ostas novada domei ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu palielināšanai, sākot ar 2019. gadu.  
Pāvilostas novada dome novembra domes sēdē jautājumu par tarifu maiņu Vērgales Komunālai 
saimniecībai pārcēla izskatīšanai un lemšanai decembra komiteju un domes sēdē, jo vēlējās 
detalizētāku Vērgales Komunālās saimniecības vadītāja Ivara Lapiņa skaidrojumu par nepiecie-
šamību tarifus palielināt.

Pašlaik spēkā ir ar 2011. gada 16. novembrī ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisi-
jas lēmumu Nr.373 (prot.Nr.42,5.p) apstiprinātie tarifi:

l ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 0,91 EUR/m3 (bez PVN);            
l kanalizācijas  pakalpojumu tarifs – 0,95 EUR/m3   (bez PVN).  
l Nepieciešamais, plānotais ūdenssaimniecības tarifa palielinājums ir 32 %.

Pēdējo septiņu gadu laikā Vērgales pagasta Vērgales, Ziemupes, Saraiķu un Ploces ciemos 
ūdenssaimniecības sistēmu atjaunošanā, pārbūvē un paplašināšanā veiktie pasākumi ir 
ievērojams ieguvums novada iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanai, vides aizsardzībai un 
dabas resursu racionālai izmantošanai. Izmaiņas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifā pēdējo 
reizi pagastā tika veiktas 2011. gadā. Šo septiņu gadu laikā būtiski ir mainījušās pakalpojuma iz-
maksas. Tika veikti vairāki projekti, kuros ir sakārtotas komunikācijas, uzstādītas atdzelžošanas 
stacijas, attīrīšanas stacijas, kā arī pārsūknēšanas stacijas. Visu šo komunikāciju uzturēšana un 
apkalpošana Vērgales pagasta Vērgales, Ziemupes, Saraiķu un Ploces ciemos prasa resursus 
(specializētās apkalpošanas, apkopes un remontus), līdz ar to, ja ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu tarifs paliktu iepriekšējais, turpinātu trūkt līdzekļu šo komunikāciju kvalitatīvai uzturēšanai. 
Kā rezultātā gadu no gada veidojās būtiska negatīva finansiāla starpība,  kura ar katru gadu tikai 
pieaug un rada uzņēmumam zaudējumus ūdenssaimniecības nozarē. 

Kvalitatīvi ūdens un kanalizācijas pakalpojumi ir nepieciešami ikvienam.

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS!

PĀVILOSTAS SV. PĒTERA UN PĀVILA EV. LUT. BAZNĪCĀ
16. decembrī plkst. 11.00 dievkalpojums.
23. decembrī plkst. 14.00 dievkalpojums.
24. decembrī plkst. 18.00 Ziemassvētku dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 11.00 Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums.

PĀVILOSTAS BAPTISTU DRAUDZĒ

23. decembrī plkst. 11.00 Ceturtā Adventa dievkalpojums. 
24. decembrī plkst. 16.00 Kristus Dzimšanas svētku svētvakara dievkalpojums. 

DIEVKALPOJUMS PĀVILOSTAS SVĒTĀ GARA ROMAS KAT. BAZNĪCĀ

24. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku Sv. Mise.

SAKASLEJAS EV. LUT. BAZNĪCĀ

24. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums.

VĒRGALES PAGASTA BAZNĪCĀS

Vērgales ev. lut. baznīcā 25. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku dievkalpojums.
Ziemupes ev. lut. baznīcā 25. decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku dievkalpojums. 

RELIĢISKĀS ZIŅAS 

PIRMPIRKUMA TIESĪBAS
Pašvaldība novembrī atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz šādu nekustamo īpašumu:
l Parka iela 2, Pāvilostā, 1266 m2 platībā;
l “Sakas pasts”, Sakas pagastā, 26 200 m2 platībā;
l Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 64960010102, kas tiek atdalīta no īpašuma 

“Dižbaļi”, Vērgales pagastā, 21,4 ha platībā;
l “Atblāzmas”, Vērgales pagastā, 0,92 ha platībā;
l “Svētes”, Vērgales pagastā, 3,96 ha platībā;
l “Rudupes”, Sakas pagastā, 56,5 ha platībā;
l “Leķeri”, Vērgales pagastā, 2,93 ha platībā.

Kā katru gadu, arī šogad tiek 
organizēts Ziemassvētku pasākums 
novada pirmsskolas vecumu bērniem. 
Pasākumā var piedalīties arī bērni, kuri 
ir vecāki par pirmsskolas vecumu un 
kuri nav deklarēti Pāvilostas novadā.
Tie vecāki un vecvecāki, kuri vēlas 

sagādāt saldu pārsteigumu bērniem no 1 līdz 7 gadu vecumam un bērniem, 
kuri nav deklarēti Pāvilostas novadā, tiek aicināti līdz 15. decembrim 
pieteikties pie Sociālā dienesta darbiniekiem pa tālr. 63484560 (Pāvilostā) 
vai 63490836 (Vērgalē) un kasē samaksāt 5,00 EUR par salduma paciņu, 
tādējādi ir iespēja piedalīties kopējā novada pasākumā:
l Vērgales kultūras namā 22. decembrī plkst. 12.00;
l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 2019. gada 4. janvārī plkst. 17.00.
Vairāk par pasākumiem lasiet 20. lpp.

ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS AICINA 
PIE SEVIS CIEMOS BĒRNUS

ZINĀŠANAI
n Mežzinis Arturs BRIKMANIS pieņems apmeklētājus Vērgales pagasta pārvaldē 11. de

cembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00.
n Vērgales pagasta muzejs maina darba laiku uz ziemas laiku – no 1. novembra līdz 30. 

decembrim: P. – Pk. 9.30–13.30; S., Sv. – slēgts. Pārējā laikā pēc iepriekšējas pieteikšanās 
pa tel. 29338335.

ATVAĻINĀJUMI
n Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis KRISTAPSONS būs atvaļinājumā no 

13. līdz 21. decembrim.
n Pāvilostas novada būvvaldes vadītājs un arhitekts Jānis GRUNDBERGS būs atvaļināju-

mā no 17. līdz 20. decembrim.
n Pāvilostas novada TIC vadītājas p. i. Anta LĪBIETE būs atvaļinājumā no 17. līdz 23. de

cembrim.
n Kasiere Māra ŠVĪTIŅA būs atvaļinājumā no 17. līdz 21.decembrim.
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7. novembra vēlā pēcpus-
dienā nelielo pašvaldības semi-
nāru un izstāžu zāli pamazām 
piepildīja tie novada iedzīvotā-
ji, kuriem tuva ir dzeja, māks-
la, mūzika un grāmatas, jo 
māksla izdaiļo ikviena cilvēka 
iekšējo pasauli.

Šajā dienā svētki tika svinēti 
kādai ļoti īpašai grāmatai. Grā-
matai, kura ilgi lolota kā sapnis. 
Grāmatai, kuras tapšanā iegul-
dīts liels darbs un neatlaidība. 
Grāmatai, kurai nosaukums dots 
“Dzintargraudi” un kurā apkopo-
ti mūsu novada literātu dzejoļi, 
stāsti un esejas, kas bagātīgi ilus-
trētas ar skaistiem Pāvilostas Mū-
zikas un mākslas skolas mākslas 
nodaļas audzēkņu grafikām.

Sākotnēji grāmatas veidošana 
un izdošana tika plānota kā Pāvi-
lostas novada iedzīvotāju dāvana 
Latvijas valstij 100. gadadienā. 
Taču grāmatas atklāšanas svētkos 
neviļus Latvijai gatavotā dāvana 
bija kā balva sev pašiem – veido-
tāju gandarījums par kopkrājuma 
“Dzintargraudi” iznākšanu, auto-
ru prieks par literārā darba pub-
liskošanu un bērnu sajūsma par 
grāmatā ieraudzīto zīmējumu.

Kopkrājuma veidošanas ceļš 
iesākās jau  2017. gada agrā pa-
vasarī, kad pirmo reizi Pāvilostas 
novada informatīvā izdevumā 
tika nopublicēts paziņojums ar 
aicinājumu iedzīvotājiem: “Pa-
līdzi tapt Pāvilostas novada grā-
matai!”, kurā, gatavojoties Lat-
vijas valsts simtgadei, ikviens 
tika aicināts iesūtīt dzeju, esejas, 
īsprozu, tēlojumus un stāstus par 
Pāvilostu, Vērgali, Ziemupi, Sa-
raiķiem un citām novada vietām. 
Diemžēl pirmajā uzsaukumā ie-
dzīvotāju atsaucība bija ļoti niecī-
ga, tādēļ sekoja vēl viens aicinā-
jums un neatlaidīgs, dažbrīd pat 
uzmācīgs Pāvilostas novada bib-
liotekāru darbs, lai aicinātu un 
aģitētu rakstošos novada iedzīvo-
tājus dalīties ar saviem daiļdar-
biem. Un šāds neatlaidīgs darbs 
vainagojās arī ar panākumiem. 
Krājumā ir apkopoti 32 autoru 47 
darbi – dzejoļi, esejas un stāsti. 
Liels atbalsts grāmatas tapšanā 
bija arī Pāvilostas vidusskolai un 
personīgi literatūras skolotājai 
Annai Kažei, kuras skolēni bija 
vieni no aktīvākajiem literāro 

Izdod kopkrājumu “Dzintargraudi”

Foto: M. Kurčanova

darbu iesniedzējiem. Kā arī lie-
lu ieguldījumu deva Pāvilostas 
Mūzikas un mākslas skolas sko-
lotājas Inita Zingnika, Ruta Ozo-
la un Antra Mazika, 11 mākslas 
nodaļas audzēkņi, kuru skaistie 
darbiņi papildina grāmatā esošos 
literāros darbus. Visu iesaistīto 
cilvēku aizrautīgs un skrupulozs  
darbs vainagojās ar skaistas un 
paliekošas vērtības – kopkrāju-
ma “Dzintargraudi” – izdošanu.

Grāmatas atklāšanas pasā-
kums iesākās ar vērgalnieces 
Noras Kurmes dziedātu dziesmu 
“Pie jūras dzīve mana”. Noras 
izjustajam dziedājumam līdzi 
dziedāt sāka visi klātesošie. Kop-
krājumā ir publicēti ne tikai no-
vadnieku dzejoļi un stāsti, bet arī 
Pāvilostas pilsētas himnas vārdi 
un notis, kā arī Vērgales himna, 
kurai mūzikas autore ir Nora. 
Par šo nozīmīgo devumu Vērga-
les pagastam Mairita Vītola par 
piemiņu Norai dāvāja grāmatu 
“Dzintargraudi”.

Pasākumu turpināja Pāvilos-
tas Mūzikas un mākslas skolas 
skolotāja Antra Mazika, kura 
ir arī grāmatas māksliniece un 
maketa autore. Viņa atklāja, ka 
kopkrājuma “Dzintargraudi” no-
saukums nav nejaušs. Tas atklāj 
katra grāmatā iekļautā darba 
spožumu, mīļumu un siltumu, 

gluži kā dzintars.
Apsveikumu un sveicienu šai 

skaistajā dienā bija daudz – gan 
no bibliotēkas kolēģiem, gan no 
lasītājiem, gan no pašiem darbu 
autoriem. Un arī vēstulītē īpaši 
sirsnīgs sveiciens no kopkrāju-
ma literārās redaktores Gunitas 
Bokas, ko klātesošajiem nolasīja 
Pāvilostas bibliotēkas vadītāja 
Mairita Vītola.

Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, 
sveicot grāmatas atvēršanas svēt-
kos, uzsvēra, ka šajā tehnoloģiju 
laikmetā grāmata vienmēr būs 
aktuāla, un pauda lepnumu par 
novada literātiem un bērniem, 
kas ļāvuši nedaudz ielūkoties 
viņu iekšējā pasaulē caur dzeju, 
prozu vai zīmējumu. Sniedzot 
ziedus bibliotēkas vadītājai Mai-
ritai Vītolai, domes priekšsēdē-
tājs pateicās par ieguldīto darbu 
grāmatas veidošanā. Savukārt 
bibliotēkas vadītāja un grāmatas 
veidotāja Mairita Vītola pateicās 
pašvaldībai un domes priekšsē-
dētājam par finansiālo atbalstu.

Pasākumā notika arī dzejas 
un eseju priekšlasījumi no kop-
krājuma “Dzintargraudi”. Tos 
klausītājiem sniedza Antra Mazi-
ka, Kristiāna Šeiko, Elīna Horna 
un Mairita Vītola.

Turpinājumā Mairita Vītola 

aicināja grāmatā iekļauto darbu 
autorus svinīgi saņemt kopkrā-
jumu “Dzintargraudi”. Klātesošie 
autori pateicās par dāvinājumu. 
Kāds solīja turpināt rakstīt, vēl 
kāds dalījās ar savu stāstu par 
darba tapšanu, bet visi kopā vie-
nojās, ka priecātos par vēl kāda 
kopkrājuma tapšanu.

Kopkrājuma “Dzintargraudi” 
vāka autore ir Laila Vītola, kura 
reiz ir mācījusies Pāvilostas māks-
las skolā un kuras darbu skolas 
mapēs atrada skolotājas Antra 
un Inita. Darbs tik ļoti atbildis 
grāmatas būtībai, ka tika nolemts 
no tā veidot grāmatas vāku. Liels 
pārsteigums un emocionāls brīdis 
bija Ziemupes bibliotēkas vadītā-
jai Dainai Vītolai, uzzinot, ka tieši 
viņas meitas darbs ir izvēlēts vāka 
noformējumam.

Reizē ar kopkrājuma atklāša-
nas svētkiem svinīgi tika atklāta 
arī Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolas audzēkņu grafikas un 
gleznojumu izstāde, kurā aplū-
kojami grāmatā publicētie skolas 
audzēkņu grafiskie darbi un va-
sarā, skolas organizētajā plenērā 
“Zaļā klase” tapušie gleznojumi. 
Skolas direktore Inga Šnore pa-
sniedza ziedus un pateicās sko-
lotājām Initai un Antrai par ie-
guldījumu izstādes tapšanā, bet 
Mairitai Vītolai – par sadarbību.

Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolas mūzikas nodaļas 
audzēkņi bija tie, kas zālē sa-
nākušos priecēja ar skaistiem 
skaņdarbiem – vijolnieces Alise 
Aleksandra Griškēviča  un Elīna 
Freidenfelde skolotājas Jeļenas 
Doroņinas muzikālajā pavadīju-
mā un ģitārists Reinis Vītoliņš 
skolotāja Helmuta Audera pava-
dījumā.

Pasākuma izskaņā Mairi-
ta Vītola atklāja, ka grāmata ir 
sirdsdarbs, kas diemžēl par nau-
du nebūs iegādājams. Taču ikvie-
nam, kas vēlēsies savā īpašumā 
iegūt kopkrājumu “Dzintargrau-
di”, būs aktīvi jāiesaistās novada 
bibliotēku rīkotajos pasākumos 
un aktivitātēs, tādējādi kā balvu 
saņemot šo grāmatu. Tāpat Mairi-
ta norādīja, ka katrā novada bib-
liotēkā kopkrājums būs pieejams 
un izlasāms.

Vēl noslēgumā ikvienam 
pasākuma viesim bija iespēja 
uzkavēties bibliotēkas telpās, 
neformālā gaisotnē pārrunāt grā-
matas tapšanas gaitu un iekļau-
tos darbus, kā arī baudīt svētku 
kliņģeri.

Vēlreiz sakām paldies visiem 
darbu autoriem – Guntaram Ra-
čam, Uldim Marhilēvičam, Annijai 
Ansonei, Aivaram Gravam, Dinai 
Beltei, Ilzei JackēvičaiVoitkēvičai, 
Sanijai Bērziņai, Daigai Kadeģei, 
Ingunai Kopštālei, Agrim Pīrā-
gam, Lūcijai Tomilovai, Ērikai 
Matisonei, Montai Pētermanei, 
Intai Priedoliņai, Astras Rancānes 
ģimenei (par atļauju publicēt dze-
joli “Ziemupe”), Kristiānai Šeiko, 
Lainei Šilderei, Andrai Lankai, 
Vitai Vanagai, Rasmai Vērniecei, 
Kristai Karlsonei, Norai Kurmei, 
Zigurdam Kārlim Pētersonam, 
Itijai Ozoliņai, Helvijam Sprūdam, 
Jānim Štokmanim, Markusam 
Grinhāgenam, Annijai Muižnie-
cei, Elvitai Freidenfeldei, Saman-
tai Sļesarenko, Kitijai Tuzei, Ēval-
dam Albertam Galeckim, Lienei 
Pāvilai, Esterei Krēsliņai, Paulai 
Pētermanei, Ingai Šlangenai, Ie-
vai Šlangenai, Rūdolfam Priedoli-
ņam, Gundegai Matisonei, Elīnai 
Freidenfeldei, Elvitai Uzarei, Līvai 
Zamarītei, Aļonai Vešņakovai un 
Lailai Vītolai.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Spāru svētki 
Jūras mājai

Piektdien, 16. novembrī, Jū-
ras mājai Ziemupē tika svinēti 
Spāru svētki.

Pirmā topošajai ēkai iegādā-
tā lieta ir Latvijas karogs, kuru 
piestiprinājām līdzās spāru vai-
nagam. Ir pagājuši 89 gadi no 
brīža, kad tika atzīmēti Spāru 
svētki izglītības biedrības “Centī-
ba” namam (Ziemupes tautas na-

mam). Arī tad spārēs tika pacelts 
Latvijas karogs. Lai šī notikuma 
fotogrāfiju varētu saglabāt cauri 
padomju laikiem, karogs bildē 
tika izskrāpēts. Tāpēc šie spāru 
svētki ar mūsu Latvijas karogu 
tieši šajā svētku laikā Ziemupes 
ciema ļaudīm ir tik nozīmīgi.

 
Daina Vītola

Foto: D. Vītola
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Ideju par šūpolēm noķērām 
pirms gada bibliotekāru piere-
dzes apmaiņas braucienā uz 
Mažeiķiem un Ezeri. Iesākumā 
domājām ko līdzīgu pasūtīt kādai 
galdniecības firmai, bet prasītā 
cena bija daudz par lielu. Uzraks-
tījām projekta pieteikumu mūsu 
novada Izglītības un kultūras 
projektu konkursam, to akceptē-
ja. Paldies projektu vērtētājiem, 
un laipni lūdzam šūpolēs!

Projektā ierakstījām: lai 
Ziem upes centru veidotu aktīvā-
ku, atraktīvāku un pievilcīgāku,  
vēlamies tajā izvietot individuāla 
dizaina masīvkoka šūpoles ar 
jumtu. Uz šūpoļu atzveltnes vēla-
mies iefrēzēt uzrakstu «Ziemupe 
– mana karaliste». Tajās varē-
tu atpūsties ģimenes, bērni. Tā 

varētu būt savdabīga Ziemupes 
bibliotēkas apmeklētāju lasītava 
svaigā gaisā un vieta, kur Ziem
upes iedzīvotājiem un tūristiem 
uzņemt jaukas fotogrāfijas. Tā 
būtu viena no dāvanām Ziemupei 
un ziemupniekiem Latvijas simt-
gadē.

Projekta īstenotāji – Gatis 
Brēdiķis ar savu komandu (visa 
ģimene, radi, draugi). Es kat-
ru neminēšu, jo baidos kādu pie-
mirst. Kokmateriāli tika izzāģēti 
tepat no Ziemupes centra bojāta-
jiem ošiem. Šūpoļu uzstādīšana 
notika 17. novembrī. Ieraugot sa-
gataves, es pat nobijos no to diže-
numa. Tās ir tik patiesi skaistas, 
ka ziemupnieki, ieradušies uz 
vakara pasākumu, šūpolēs baidī-
jās pat apsēsties, vien apbrīnoja. 

Pārsteigums bija izdevies!
Tuvojoties pusnaktij, sagai-

dot 18. novembri, visi sarīkojuma 
dalībnieki devās laukā, lai šūpoļu 
priekšā izliktu it kā visvienkār-
šāko simbolu – sarkanbaltsar-
kanu sirsniņu. Pirms tam bijām 
apdomājuši vairākas iespējamās 
spēka zīmes, latviskos ornamen-
tus, bet palikām pie Mīlestības. 
Katrs likām savu svecīti, vēlot 
Latvijai savas sirds vēlējumu. Ja 
domāsim gaišas domas, ja darī-
sim labus darbus, mums nevar 
neizdoties!

Visu ziemupnieku vārdā, 
sirsnīgā pateicībā šūpoļu 

darinātājiem –
Ziemupes TN vadītāja  

Daina Vītola

Ziemupe – mana karaliste

2015. gada rudenī Pāvilostas 
novadā aizsākās jauka tradīcija 
– Pāvilostas novada medību bal-
le. Arī šogad 3. novembrī Vērga-
les pagastā nu jau 4. reizi sati-
kās mednieki no visiem novada 
kolektīviem, lai pa dienu pieda-
lītos sadraudzības medībās, bet 
vakarā atpūstos medību ballē.

Agrais sestdienas rīts uzau-
sa, kā radīts medībām Vērgales 
pagasta medību iecirknī. Svinī-
gajā rīta līnijā bija pulcējušies 32 
mednieki un 12 dzinēji, viņu vidū 
4 sievietes un 4 bērni. Mednieka 
lielākais palīgs meža zvēru lenk-
šanā ir suns, šogad kolektīvajās 
medībās piedalījās 3 mednieku 
palīgi.

To, ka zvēru Vērgales pagasta 
mežos ir daudz, pārliecinājās ne 
viens vien mednieks. Vairākkārt 
Meža Māte bija vēlīga un sniedza 
medniekiem kādu meža zvēru, 

taču ne vienmēr veiksmes faktors 
iet rokrokā ar precizitāti. Tāpēc 
šoreiz kolektīvās sadraudzības 
medības noslēdzās bez medījuma 
guvuma. 

Patīkami noguruši un emoci-
ju pārņemti, mednieki ar dāmām 
pulcējās Vērgales kultūras namā 
uz svētku balli. Kultūras nama tel-
pas bija īpaši dekorētas par godu 
medību ballei, apskatei izliekot 
dažādas medību trofejas – ragus, 
kažokādas, ilkņus u. c.

Pasākumu atklāja Vērgales 
medību kolektīva vadītājs Tāli-
valdis Aniņš, kurš klātesošajiem 
pastāstīja, ka 2017. gadā Vērgales 
mednieku kolektīvam palika 70 
gadu, tas dibināts 1947. gadā.

Daudzus gadus par kolektīva 
biedriem tika veikti ieraksti un 
veikts uzskaitījums. Kā īstena 
vēstures lieciniece saglabājusies 
ierakstu grāmata – žurnāls. Tāli-

valdis Aniņš pastāstīja, ka vislie-
lākais medību kolektīva biedru 
skaits bijis 1961. gadā ar 66 bied-
riem, no tiem 3 biedri vēl ir pie la-
bas veselības, bet aktīvi kolektīvā 
vairs nedarbojas. Aniņš aicināja 
ar klusuma brīdi godināt aizgāju-
šos biedrus.

Vērgales kolektīva vadītājs 
Tālivaldis spilgti atceras to brīdi, 
kad 1995. gada 7. oktobrī ilgga-
dējais kolektīva vadītājs Melvags 
nodeva Tālivaldim kolektīva vadī-
bas grožus. Pagājuši vairāk nekā 
20 gadi, un gājis visādi, piedzīvoti 
labi un ne tik labi laiki. Tagad Vēr-
gales medību kolektīvā darbojas 
45 biedri.

Svētku reizē paldies tika 
teikts daudziem medniekiem, kas 
aktīvi darbojušies medību kolektī-
vā un neatteikuši ne ar padomu, 
ne ar darba rokām. Bet īpaši go-
dināts tika mednieks ar 51 gada 

stāžu – Raimonds Helmšteins, 
kurš atzina, ka sanāktu vesela 
grāmata ar medību stāstiem. Taču 
visvairāk atmiņā palikusi pirmā 
reize, medījot Vērgales kolektīvā, 
kad iznācis liels un skaists alnis, 
bet nepietika drosmes šaut, jo 
roka drebējusi, sirds situsies kā 
negudra un baidījies no medību 
kolektīva vadītāja, kurš ar īpašu 
stingrību attiecies pret «pūdelētā-
jiem», tā sanācis skaisto alni pa-
laist tālāk uz pieredzes bagātāko 
mednieku pusi.

Turpinājumā Vērgales medī-
bu kolektīva dalībnieks Alfrēds 
Magone pateicās vīriem par šīs 
dienas medībām un katram ko-
lektīvam par piemiņu dāvāja fo-
togrāfiju, kurā iemūžināti šīs die-
nas visi medību dalībnieki. Līdz 
ar to tika ieviesta jauna tradīcija 
iemūžināt pasākumu fotogrāfijā. 
Pateicībā par dāvanu Pāvilostas 

medību kolektīva vadītājs Ralfs Je-
nerts vēlēja veiksmi medniekiem 
turpmākajās medībās un lai Meža 
Māte būtu vēlīga, bet meži būtu 
pilni ar zvēriem.

Atpūtas vakarā skaists žests 
no mednieku puses bija ziedu pa-
sniegšana savām dāmām. Zieds 
simbolizēja pateicību par atbal-
stu, par sapratni un kopā būšanu.

Par jautrām atrakcijām un 
lustīgu deju soli rūpējās duets 
«Tomēr jāpadomā», bet ar nelielu 
koncertu uzstājās Liepājas teātra 
dziedošais aktieris Edgars Pujāts.

Nākamā medību balles rīko-
šanas stafete atkal tika nodota 
mednieku biedrības «Saka» ko-
lektīvam. Uz tikšanos nākamgad 
Pāvilostā!

 
Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

Pāvilostas novada mednieki tiekas medību ballē
Foto: M. Kurčanova
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Slimību profilakses un kontroles 
centrs uzsāk sabiedrības informēšanas 
kampaņu “NEĻAUJ GRIPAI SEVI NO-
ĶERT!” ar mērķi veicināt iedzīvotāju 
vakcinēšanos pret gripu un palielināt 
izpratni par vakcinēšanās nozīmi – īpaši 
tajās sabiedrības grupās, kurās ir augsts 
ar gripu saistīto komplikāciju risks.

Gripa ir viena no vakcīnregulējamām 
infekcijas slimībām, kas katru gadu gri-
pas sezonas laikā ir par iemeslu mirstības 
pieaugumam. Gripa ir akūta, sevišķi lipīga 
vīrusu infekcija, kas skar elpceļus. Salī-
dzinot ar citām infekcijas slimībām, gripa 
atšķiras ar izplatīšanās ātrumu, izraisīto 
komplikāciju biežumu un smagumu. To dēļ 
gripas epidēmijas laikā 2 – 5 reizes pieaug 
hospitalizāciju skaits un cilvēku vēršanās 
biežums pēc medicīniskās palīdzības. Gri-
pa Latvijā izplatās rudens – ziemas periodā. 
Parasti saslimstības pacēlums ilgst 8 – 10 
nedēļas.

Gripas pazīmes
Pirmās gripas pazīmes pēc inficēšanās 

parādās pēc 48 – 72 stundām, var būt arī 
no 24 stundām līdz 7 dienām. Gripai rak-
sturīgs:

pēkšņs sākums;
galvassāpes;
drudzis;
paaugstināta temperatūra;
“kaulu laušanas” sajūta;
aizlikts deguns bez iesnām un sauss, 

rejošs klepus.

Ierosinātājs
Gripas ierosinātājs ir vīruss, kas at-

šķiras no citiem vīrusiem ar savu mainīgo 
dabu. Uz tā ārējā apvalka atrodas antigēni, 
kuri katru gadu ir citādā kombinācijā. Vīru-
sam, nokļūstot cilvēka organismā, izveido-
jas antivielas pret šiem antigēniem. Jo ātrāk 
organisma imūnsistēma izveido antivielas, 
jo ātrāk izveidojas imunitāte.

Inficēšanās
Gripas infekcijas avots ir slimais cil-

vēks. Tam klepojot, runājot, šķaudot, ap-
kārt veidojas aerosola mākonis, kas satur 
augstu vīrusu koncentrāciju. Pēc kārtīgas 
nošķaudīšanās vīrusi var izplatīties pat 6 
metru attālumā. Cilvēks inficējas, ieelpojot 
gaisu, kas satur gripas vīrusus vai lietojot 
priekšmetus, uz kuriem atrodas slimā cil-
vēka deguna un rīkles sekrēti. Vislielākais 
inficēšanās risks ir šādos gadījumos:

l atrodoties vienā telpā ar slimu cilvē-
ku, kurš šķauda vai klepo (īpaši attālumā 
līdz 1 m);

l cieši kontaktējoties ar slimu personu, 
saskaroties ar rokām, muti utt.;

l pieskaroties dažādiem priekšmetiem, 
t.sk. sabiedriskajās vietās, kurus izman-
toja vai pieskārās ar nemazgātām rokām 
slims cilvēks, piemēram, atbalsta stieņi vai 
sēdekļu rokturi sabiedriskajā transportā, 
durvju rokturi, margas, grozu un ratiņu 
rokturi veikalos, ūdens krāni, rotaļlietas 
bērnudārzos u.tml.

Slimnieks var inficēt citas personas 
uzreiz pēc simptomu parādīšanās un līdz 
5 – 7 dienām no saslimšanas sākuma, 
kad turpina izdalīt vīrusu lielā daudzumā. 
Bērni parasti izdala gripas vīrusu ilgāk 
nekā pieaugušie. Īss inkubācijas periods 
izskaidrojams ar to, ka gripas vīruss, no-
kļūstot elpceļu orgānos, ļoti strauji vairo-
jas, 8 stundu laikā no vienas gripas vīrusa 

Neļauj gripai sevi  noķert

daļiņas savairojas ap 100, bet 24 stundu 
laikā jau vairāk nekā 1000 jaunu vīrusu 
daļiņu.

Iekštelpu gaisā vīruss var saglabāties 
2 – 9 stundas, pieaugot gaisa mitrumam, 
vīrusa izdzīvošanas laiks samazinās. Ārē-
jā vidē uz priekšmetiem vīruss izdzīvo un 
saglabā infekciozitāti no dažām stundām 
līdz pat 10 dienām. Smagāk slimo cilvēki 
ar novājinātu imunitāti. Imunitāti novājina 
nepilnvērtīgs uzturs, ilgstošs stress, kaitī-
gie ieradumi, miega traucējumi, mazkus-
tīgums.

Profilakse
l Pēc iespējas retāk apmeklēt vietas, 

kur uzturas daudz cilvēku – masveida pa-
sākumi slēgtās telpās, sabiedriskais trans-
ports u.c.

l Vēdināt telpas un mitrināt iekšējo tel-
pu gaisu.

l Ģērbties piemēroti laika apstākļiem.
l Rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm vai-

rākas reizes dienā un vēl biežāk slimoša-
nas laikā, jo vīrusi un baktērijas intensīvi 
izplatās arī ar rokām. Roku mazgāšanā 
priekšrocība ir šķidrajām ziepēm, jo vīru-

si un baktērijas spēj saglabāties uz ziepju 
gabaliem.

MAZGĀT ROKAS:
l pirms ēšanas, dzeršanas, zāļu lietoša-

nas, dekoratīvās kosmētikas uzlikšanas, rī-
cības ar kontaktlēcām, smēķēšanas, pirms 
ēdiena gatavošanas un pasniegšanas;

l pēc klepus vai deguna šņaukšanas, 
saskares ar ķermeņa šķidrumiem (deguna 
izdalījumi, asaras, siekalas), publisko vietu 
apmeklēšanas, pieskaršanās naudai.

l Pārliecināties, ka arī bērni bieži un 
rūpīgi nomazgā rokas.
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Neļauj gripai sevi  noķert
l Ja rokas nav mazgātas, izvairīties no 

pieskaršanās acīm, degunam un mutei.
l Iemācīt bērniem nebāzt mutē pirk-

stus, zīmuļus, citus priekšmetus, jo uz tiem 
var būt infekcijas izraisītāji.

l Sasveicinoties ar draugiem vai pa-
ziņām, atturēties no bučošanās un ciešas 
saskaršanās, ir sevišķi, ja ir saaukstēšanās 
pazīmes.

l Kabatlakata vietā izmantot vien-
reizlietojamas salvetes, pēc lietošanas tās 
izmest un nomazgāt rokas (pēc deguna 
šņaukšanas, šķaudīšanas vai klepus).

l Nelietot kopīgus traukus – glāzes, ka-
rotes un citus.

l Atgriežoties mājās, izskalot kaklu un 
degunu (kumelīšu, kliņģerīšu vai citas zāļu 
tējas vai sāls ūdens), jo deguna un rīkles 
gļotāda ir gripas vīrusa ieejas vārti.

Ja parādās gripas simptomi (pēkšņs sli-
mības sākums, paaugstināta ķermeņa tem-
peratūra, galvassāpes, drudzis, “aizlikts” 
deguns bez iesnām, “kaulu laušanas” sa-
jūta, sauss, sāpīgs klepus), palieciet mājās, 
neapmeklējiet darbu, skolu vai publiskus 
pasākumus un konsultējieties ar ārstu.

Ar gripu slimam cilvēkam nepiecie-
šams ievērot mieru, uzņemt daudz šķidru-
ma, izvairīties no alkohola un tabakas lie-
tošanas, kā arī lietot medikamentus gripas 
simptomu mazināšanai.

Parasti gan gripu ārstē mājas apstāk-
ļos, izmantojot medikamentus un dabiskos 
ārstnieciskos līdzekļus. Taču, ja slimošana 
norit ar komplikācijām, pacientam vislabāk 
konsultēties ar savu ģimenes ārstu un do-
ties uz slimnīcu. Gripa var izraisīt kompli-
kācijas, piemēram, bronhītu, pneimoniju, 
vidusauss iekaisumu, miokardītu, tāpēc, 
sajūtot pirmos gripas simptomus, uzreiz 
jāvēršas pie sava ģimenes ārsta.

Slimnieku vēlams nodrošināt ar atse-
višķiem traukiem vai vienreizlietojamiem 
traukiem.

Lai nesaslimtu ar gripu, svarīga ir imu-
nitātes stiprināšana:

l ievērojot veselīgu dzīvesveidu;
l lietojot pilnvērtīgu, ar vitamīniem ba-

gātu uzturu un uzņemot pietiekoši daudz 
šķidruma, kā arī ieturot regulārās ēdienrei-
zes;

l ievērojot sabalansētu dienas režīmu – 
laiks darbam un atpūtai;

l saņemot pilnvērtīgu miegu;
l regulāras fiziskās aktivitātes;
l uzturot iekšējo mieru un pozitīvas 

emocijas;
l regulāras norūdīšanās procedūras un 

atpūta svaigā gaisā;
l lietot dabīgos imunitātes stiprinātā-

jus.
 
Ikgadējā vakcinācija ir efektīvākais 

veids, kā sevi pasargāt no saslimšanas ar 
gripu. Vakcinēties pret gripu ir ieteicams 
ikvienam, un ieteicams to darīt rudenī, kad 
gripas epidēmija vēl nav sākusies. Jo īpaši 
vakcinācija ir ieteicama personām, kuras 
pieder pie kādas no riska grupām.

Pie riska grupām pieder personas ar 
hroniskām saslimšanām, kurām ir lielāka 
iespēja attīstīties smagākām gripas saslim-
šanas formām, kā arī tās personas, kuras 
pakļautas augstam inficēšanās riskam ik-
dienā (piemēram, ārstniecības personas, 
sociālās aprūpes darbinieki u.c.) un riskam 
inficēt citus, kam gripa var būt bīstama 
(ārstniecības iestāžu pacienti, veco ļaužu 
aprūpes centru iemītnieki, jaundzimušie 
un citi).

Valsts 50% apmērā kompensē vakci-
nāciju pret gripu:

1) personām vecumā no 65 gadiem;
2) pieaugušajiem, kuri pieder pie šā-

dām veselības riska grupām:
– personas ar hroniskām plaušu slimī-

bām;
– personas ar hroniskām kardiovasku-

lārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;
– personas ar hroniskām vielmaiņas 

slimībām;
– personas ar hroniskām nieru slimī-

bām;
– personas ar imūndeficītu;
– personas, kuras saņem imūnsupresī-

vu terapiju;
3) grūtniecēm.
Valsts 100% apmērā kompensē vakci-

nāciju pret gripu :
1) bērniem vecumā no 6 līdz 24 mēne-

šiem;
2) bērniem vecumā no 24 mēnešiem 

līdz 18 gadiem, kuri pieder pie šādām vese-
lības riska grupām:

– bērni ar hroniskām plaušu slimībām;
– bērni ar hroniskām kardiovaskulā-

rām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;
– bērni ar hroniskām vielmaiņas slimī-

bām;
– bērni ar hroniskām nieru slimībām;
– bērni ar imūndeficītu;
– bērni, kuri saņem imūnsupresīvu te-

rapiju;
– bērni, kuri ilgstoši saņem terapiju 

ar ac. Acetylsalicylicum.

Gripas vakcīna
Imunitāti var izveidot arī mākslīgi, ieva-

dot organismā vakcīnu. Tā izraisa antivielu 
veidošanos, bet neizraisa slimību. Gripas 
vīrusa mainības dēļ katru gadu vakcīna ir 
jāizstrādā no jauna, līdz ar ko arī jāvakcinē-
jas ir katru gadu no jauna.

Vakcinēties ir ieteicams rudens sāku-
mā, kad gripas epidēmija vēl nav sākusies. 
Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem 
80% vakcinēto personu ar gripu nesaslimst, 
bet 20% izslimo gripu vieglā formā. Cilvē-
kiem pēc 60 gadiem imunitāte izveidojas 
tikai 60% līmenī, taču saslimušajiem gripa 
norit bez komplikācijām. Pēcvakcinācijas 
periodā dūriena vietā iespējams neliels ap
sārtums un pietūkums.

 Vai var izvairīties no saslimšanas ar 
gripu nevakcinējoties?

1. Gripas epidēmijas laikā pēc iespējas 
mazāk apmeklējiet tādas vietas, kur uztu-
ras daudz cilvēku, – sabiedriskais trans-
ports, teātris, kino, tirgus u.tml.

2. Regulāri vēdiniet telpas, tādējādi sa-
mazinot gripas vīrusu daudzumu tajās!

3. Dienas laikā pēc iespējas biežāk maz-
gājiet rokas, īpaši tad, ja ir bijusi saskare ar 
slimiem cilvēkiem!

4. Pēc iespējas vairāk uzturā lietojiet 
šķidrumu – zāļu tējas, augļu sulas, minerāl-
ūdeni!

5. Iekļaujiet savā ēdienkartē pēc iespējas 
vairāk produktu, kas satur fitokomponentus. 
Tie ir bioķīmiski savienojumi, kas palīdz or-
ganismam cīnīties ar vīrusiem un saglabāt 
veselību. Šīs vielas ir svaigos kāpostos, ķip-
lokos, lociņos, citrusaugļos, jāņogās.

6. Lietojiet uzturā skābpiena produktus, 
jo tie satur mikroorganismus, kas stimulē 
imūnsistēmu.

7. Brīnišķīgs līdzeklis cīņai ar gripu ir 
ķiploks: tam piemīt baktericīdas un imūn-
stimulējošas īpašības.

8. Nozīmīga loma ir C vitamīnam. Tas 
veicina interferona izstrādi organismā, kas 
darbojas vīrusiznīcinoši. Tāpēc ēdiet daudz 
kivi, mežrozīšu augļu, kāpostu, saldo pipa-
ru, apelsīnu un greipfrūtu.

Dienu pirms Pirmās adventes, sest-
dienā, 1. decembrī Pāvilostas pilsētas 
kultūras namā tika rīkots nu jau otrais 
Adventes tirdziņš. Šī jaukā tradīcija ir 
biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais 
vides centrs” un Pāvilostas pilsētas kul-
tūras nama vadītājas Silvas Vārsbergas 
ideja un iniciatīva, aizstājot daudzu gadu 
garumā rīkoto Ziemassvētku tirdziņu, 
kas notika Pāvilostas Tirgus laukumā.

Pasākuma organizatori bija ļoti do-
mājuši gan par tirdziņā iegādājamo lietu 
daudzveidību, gan par pircēju labsajūtu un 
prieku. Tirdziņā varēja iegādāties Adventes 
vainadziņus, gardu mājražojumu produkci-
ju – ābolus, maizi, kūpinātu gaļu un desas, 
konditorejas izstrādājumus, ievārījumus un 
ziemas konservus, dažādas veselības tējas, 
krāsainu dziju un adījumus, piparkūkas, 
garšvielas, rotaļlietas, ādas izstrādājumus, 
rotaslietas, koka svečturus, dabas veltes 
veselībai un skaistumam, ko saviem pircē-
jiem piedāvāja 20 tirgotāji gan no Pāvilostas 
novada, gan no tuvākiem un tālākiem no-
vadiem. Tālāko ceļu pie mums bija mērojis 
tirgotājs no Auces, kas pircējiem piedāvāja 
irbeņu ogu produkciju veselībai un skais-
tumam. Taču pati jaunākā tirgotāja bija Ra-
mona Tīna Rolmane, kura Adventes tirdzi-
ņā piedalījās ar skolas mācību uzņēmumu 
“Pērle”, kurā bez Ramonas darbojas arī ci-
tas 7. klases meitenes – Paula Niedoliņa un 
Samanta Ozola. Skolas mācību uzņēmums 

Aicina rast prieku un dāvanas Adventes tirdziņā

Foto: M. Kurčanova

“Pērle” piedāvā iegādāties pašu meiteņu da-
rinātas pērļu rokassprādzītes, kam tirdziņā 
bija liela piekrišana.

Kultūras nama mazajā zālē radoši darbo-
jās floriste Mairita Vītola un mākslas skolas 
skolotāja Inita Zingnika, kuras aicināja gan 
lielus, gan mazus izgatavot savu Adventes 
vainagu, apgleznot koka miziņu un izveidot 
Ziemassvētku dekoru, kā arī izkrāsot zīmē-
jumu, saistītu ar Adventi un Ziemassvētkiem. 
Atnākušie novērtēja šo iespēju un labprāt pie-
dalījās radošajās aktivitātēs.

Viena no tirgus būtībām ir ne tikai 

andele, bet arī lustēšanās gan dejojot, gan 
dziedot. Tirdziņā par lustīgu atmosfēru gā-
dāja kapela “Luste”, tirgus apmeklētājiem 
sniedzot jauku koncertu turpat stundas 
garumā.

Pasākums neiztika arī bez ikgadējās lo-
terijas. Ikviens pircējs, kas iegādājies kādu 
tirdziņā piedāvāto preci, piedalās loterijā, 
kur var laimēt jaukas balvas, ko laipni atvē-
lēja paši tirgotāji. 

Tirdziņa organizatori šogad savus ap-
meklētājus cienāja ar vārītiem pelēkajiem 
zirņiem ar speķa mērci un zāļu tēju.

Turpinājumā visi priecīgā noskaņoju-
mā no kultūras nama devās pie Pāvilostas 
novada domes, kur iededza pilsētas galveno 
Ziemassvētku egli. Bet Pāvilostas deju ko-
lektīvs “Mārsils” klātesošos iepriecināja ar 
jestru danci “Nerejat(i) ciema suņi”. Skaisti 
mirdzot Ziemassvētku eglei un brīnumsve-
cītēm bērnu rokās, ikviens tika aicināts pie-
vienoties mārsiliešiem un apdejot vēl pāris 
dejas ap galveno pilsētas egli.

Marita Kurčanova, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pāvilostas novadā un tuvākā 
apkaimē neatradīsies neviens cil-
vēks, kas nepazītu prasmīgo lau-
ku maizes cepēju Agitu Pētersoni 
no Sakas pagasta “Ievlejām”.

Maizes cepšanu Agita atsā-
ka vien pirms sešiem gadiem, 
bet pirms tam Agita bija zināma 
kā laipna, atsaucīga un sirsnīga 
viesu mājas “Ievlejas” saimniece, 
kā arī daudzi Agitu iepazina kā 
Sakaslejas evaņģēliski luteriskās 
baznīcas draudzes vecāko, kas 
vienmēr laipni atvēra baznīcas 
durvis ikvienam tās apmeklētā-
jam un ikvienam, kas tiecās pēc 
Dieva vārda.

Pati Agita ir īstena saceniece, 
jo tur nodzīvots viss mūžs, un 
viņa lepojas ar to, ka vienkopus 
“Ievlejās” saticīgi dzīvo četras 
paaudzes – Agitas tēvs Alfrēds, 
pati Agita ar vīru Jāni, dēls Mār-
tiņš ar sievu Viku un bērniem 
Marku un Annu, meita Linda ar 
vīru Mārtiņu un dēlu Markusu 
un meitu Sāru, un ilgus gadus 
“Ievleju” mājās dzīvoja arī Agitas 
otra meita Līga, kura gan šobrīd 
ar vīru Ediju un meitiņu Dārtu ir 
pārcēlušies uz dzīvi Liepājā. Lin-
da pārņēmusi vecāku pirms dau-
dziem gadiem uzsākto tūrisma 
biznesu un tagad pati nodarbojas 

MĒS AR VIŅĀM LEPOJAMIES

Pāvilostas novada augstāko 
apbalvojumu, ko piešķir par se-
višķiem nopelniem novada labā, 
– “GODA NOVADNIEKS 2018” 
šogad saņēma ilggadējā Vērgales 
PII “KASTANĪTIS” vadītāja Gaida 
AKERFELDE.  Viņa šovasar devās 
pelnītā atpūtā un tagad vairāk lai-
ka velta mājām un ģimenei. Latvi-
jas simtgadei veltītajā pasākumā 
Gaidu godināja un labus vārdus 
teica ne vien pašvaldības pārstāvji, 
bet arī radi, draugi un bijušie ko-
lēģi.  

Gaida ir dzimusi un augusi Lie-
pājā, tādēļ par sevi saka, ka patiesī-
bā ir īsta Liepājas meitene. Mācīju-
sies Liepājas 5. vidusskolā, bet tūlīt 
pēc tās beigšanas jau sākusi strā-
dāt par Gaviezes kultūras nama 
direktori, jo neklātienē mācījās par 
masu pasākumu režisori. Taču no 
Gaviezes ceļš tomēr veda atpakaļ 
uz Liepāju, kur Gaida uzsāka mācī-
bas Liepājas Pedagoģiskajā institū-
tā filoloģijas fakultātē, kļūstot par 
latviešu valodas un literatūras sko-
lotāju, kas arī ir viņas īstā profesi-
ja. Taču skolā nostrādājusi vien tik, 
cik bija nepieciešams prakses lai-
kā. Par savu darba pieredzi Gaida 
saka: “Tā nu ir sanācis, ka vienmēr 
esmu strādājusi vadošos amatos 
– vadīju Gaviezes kultūras namu, 
biju studentu kluba vadītāja, tūris-
tu kluba metodiķe, Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja, Vērgales pagasta 

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

Tautas deputātu padomes izpild-
komitejas priekšsēdētāja, darbo-
jusies Vērgales “Katēs”, bijusi pie-
augušo izglītības koordinatore un 
bērnudārza vadītāja.” 

Uz Vērgali Gaida ar ģimeni 
pārcēlās 29 gadu vecumā, kad bija 
piedzimuši jau trīs no pieciem dē-
liem un abi ar vīru izlēma, ka bēr-
niem labāk būtu dzīvot laukos. Un 
nu jau 31 gadu Gaida Vērgali sauc 
par savām mājām: “Šo vietu esmu 
iemīļojusi, jo nu jau vairāk kā puse 
dzīves šeit ir pavadīta. Visi mūsu 
pieci dēli mācījušies Vērgales sko-
lā, un man ļoti šeit patīk. Atbraucot 
pirmoreiz uz Vērgali, bija brīnums 
– visur sakopts un tīrs, zied puķes, 
asfaltēti ceļi, diezgan netipiski 
laukiem! Man prieks, ka arī tagad 
Vērgales pagastā ļoti rūpējas par 
tīrību, kārtību un sakoptu vidi!”   

Bērnudārzā “Kastanītis” par 
vadītāju Gaida nostrādāja 16 ga-
dus. Šis bija viņas sirdsdarbs, kurā 
gūts piepildījums jeb, kā saka Gai-
da, – manai enerģijai piemērots 
apjoms. Salīdzinot ar darbu pa-
gasta izpildkomitejā, kur bija ne-
beidzamas problēmas un neatlika 
laiks ģimenei, darbs bērnudārzā 
ir sniedzis gandarījumu, jo vien-
mēr ir paticis darbs ar cilvēkiem, 
risināt dažādas situācijas. Arī šeit 
tās bijušas visdažādākās, taču Gai-
da uzsver to, cik liela nozīme ir la-
bam darba kolektīvam, apzinīgiem 

darbiniekiem, uz kuriem vienmēr 
var paļauties. Viegli bija strādāt ar 
cilvēkiem, kuri šeit nostrādājuši 
daudzus gadus un savus darba pie-
nākumus zina no galvas, turklāt 
veic tos pēc labākās sirdsapziņas. 
Lēmums par došanos pelnītā atpū-
tā nebija pēkšņs un nejaušs, doma 
par to jau brieda pagājušajā vasa-
rā, apzinoties to, ka viss prasa savu 
daļu – negulētas naktis, uztrau-
kumi un citas problēmas. Gaida 
priecājas, ka viņas vietā šobrīd jau 
strādā jauna bērnudārza vadītāja 
un viss atkal rit uz priekšu, plūst 
un mainās. 

Arī šobrīd Gaidas ikdiena nav 
rāma un vienmuļa, un, kā pati 
saka – nesēžu, rokas klēpī sali-
kusi, jo jāpalīdz dēlam Mārtiņam 
saimniecībā. Skatoties, kā viņš 
strādā un darbojas savā saimnie-
cībā, rodas pārliecība, ka dzīvē 
var sasniegt un izdarīt ļoti daudz, 
atliek tikai darboties, nevis gaidīt, 
ka kāds kaut ko pienesīs klāt tāpat 
vien! Savu ikdienu tagad Gaida var 
vairāk koriģēt, strādāt, kad var un 
grib. Paliek arī laiks grāmatu la-
sīšanai un zeķu adīšanai mazbēr-
niem, arī biežāk apciemot mam-
mīti, kurai nu jau 90 gadu! Patīk 
arī ceļot. Agrāk, kad abi ar vīru 
nodarbojās ar airēšanas slalomu, 
krustu šķērsu apceļota PSRS teri-
torija. Tagad skats tiek vērsts Lat-
vijas un Eiropas virzienā. Ir skaisti 

paceļot, bet vienmēr gribas atpakaļ 
uz Latviju, uz mājām, jo te ir vis-
labāk. 18. novembrī Gaida ar vīru 
brauca uz Rīgu, jo saņēma ielūgu-
mu no Valsts prezidenta Raimonda 
Vējoņa uz svētku koncertu Nacio-
nālajā teātrī. Ar prieku abi skatījās 
arī parādi, jo tajā soļoja un Jūras 
spēku orķestrī spēlēja jaunākais 
dēls Emīls.

 Bet, sagaidot Latvijas simtga-
di, Gaidas vēlējums visiem: “Prie-
cāsimies vairāk par to, kas mums 
ir dots, par visu skaisto mums ap-
kārt, par dabu, par līdzcilvēkiem 
un mūsu bērniem. Mazāk čīkstēsim 
un žēlosimies par to, kā mums nav. 
Pieliksim savu roku, prātu, sirdi 
un izdomu pie tā, kas mums nepa-

tīk, lai to pārvērstu par patīkamu!” 
Savukārt, saņemot augsto apbal-
vojumu, Gaida pateicoties saka: 
“Paldies visiem par izrādīto godu, 
izvirzot mani par Goda novadnieku. 
Jūtos par to gandarīta un novērtēta. 
Esmu ļoti laimīga, jo dzīvē esmu sa-
sniegusi visu, ko gribēju. Man ir 5 
dēli un 9 mazbērni, un prieks, ka 
viņi visi dzīvo Latvijā, ir atraduši 
savu sirdsdarbu, ir ģimenes un bēr-
ni. Jau vairāk kā 40 gadus ar mani 
kopā ir vislabākais vīrs Aivars. 
Esmu vesela, man ir dzīves un dar-
ba prieks. Ko gan vēl vairāk cilvēks 
var vēlēties? Dievs ir manā sirdī, un 
viņš ir mana sirdsapziņa. Es nekad 
nedarīšu otram to, ko es negribu, lai 
dara man!”

“GODA NOVADNIEKS 2018”  Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes 
“Kastanītis” ilggadējā vadītāja GAIDA AKERFELDE

Nominācijas “Labais darbs novadam 2018” ieguvēja 
viesu mājas “Ievlejas” saimniece AGITA PĒTERSONE

ar lauku tūrismu, un vasarās ir 
darba pilnas rokas. Mārtiņš ir 
īsts zemnieks un “Ievlejās” ir uz-
cēlis pats savu ģimenes māju. Bet 
meita Līga Liepājā strādā par šu-

vēju un priecē savus klientus ar 
skaistiem apģērbiem un glītiem 
izšuvumiem.

Maizes cepšana ir Agitas 
sirdslieta un dzīvesveids. Sace-

nieces ceptā maizīte ir iecienīta 
tuvākā un tālākā apkārtnē, un 
tālzemju ceļotāji pat braucot ska-
tīties, kā top šis brīnums. Maizīte 
ir pieprasīta. Cilvēki, kuri “Ievle-
jās” atpūšas, ņem maizi vairumā 
un ved uz Rīgu. Vasarās brauc 
pakaļ arī tie rīdzinieki, kuri laiku 
pavada Pāvilostā. 

Uz maizes ceptuvi brauc ļoti 
daudz ekskursantu skatīties, kā 
cep īstu lauku maizi. Bijuši cie-
miņi no Gruzijas, Portugāles, Uk-
rainas, Polijas, Lietuvas un citām 
pasaules vietām. Tāpat Agitas 
maizīte tiek dota līdzi kā visīs-
tākais Latvijas suvenīrs, gan do-
doties tālā ārzemju ceļojumā vai 
radu apciemojumā, gan karavī-
riem dodoties kara misijās. Maijā 
un septembrī pie Agitas maizes 
ceptuvē ir pilns ar skolēniem no 
Liepājas un no visas Kurzemes, 
kuriem prasmīgā maizes cepēja 
gan pastāsta, gan parāda, gan 
pašiem ļauj izcept savu maizes 
kukulīti. 

Agitu maizes cepšanai pie-
vērsusi vecmāmiņa, kura likusi 
jaunai meitenei mīcīt maizi, kas 
nebūt nav viegls un ātri pada-
rāms darbs. Rudzu saldskābo 
maizīti viņa vēl joprojām cep pēc 
vecmāmiņas receptes, kura ir jau 
simts gadus veca, nekas nav ticis 
mainīts – kā bērnībā vecmāmiņa 
cepa, tā arī Agita to turpina cept. 

Nominācijai “Labais darbs no-
vadam 2018” Agitu izvirzīja paši 
novadnieki, anketās norādot, ka 
Agitas un viņas ģimenes sirds-
degsme, atsaucība, labestība un 
ieguldītais lielais darbs ir vaina-
gojies ar Pāvilostas novada vārda 
atpazīstamību, tādējādi populari-
zējot gan veiksmīgu saimnieko-
šanu laukos, gan mājražošanas 
attīstību.

 Iedzīvotāji anketās uzsvēruši 
Agitas pieticību un latviskumu, 
kas nodots arī viņas bērniem un 
mazbērniem. Novadnieki lepojas 
ar Agitu, kas sentēvu tradīcijas 
tur godā vēl šodien un rūpējas 
par to, lai tās tiktu nodotas nāka-
mām paaudzēm. Daudzi iedzīvo-
tāji norādījuši, ka lepojas ar Agi
tu, kura iedvesmo, motivē un ir 
piemērs ikvienam.

Bet pati Agita teic: “Paldies 
maniem vecākiem, īpaši tētim, 
kurš mani dzīvē vadījis ar vār-
diem: labos darbus darot, neskai-
ti soļus. Paldies visiem, kas par 
mani balsoja, jo saņemt atzinību 
no vietējiem ir daudz patīkamāk, 
nekā no svešiem. Man īpašs 
prieks par skolniekiem, kas, sko-
lotāju mudināti, brauc uz ceptuvi, 
lai izzinātu maizītes ceļu no vār-
pas līdz galdam. Ir plānots nākot-
nē piedalīties dažos projektos, lai 
varētu savu piedāvājumu dažādot 
un padarīt interesantāku.”
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Šogad nomināciju «Gada no-
vadnieks 2018» saņēma Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja vadītāja 
Irina Kurčanova. Iedzīvotāju, kas 
balsoja par Irinas kandidatūru, 
bija daudz, kas ir tikai likumsaka-
rīgi, jo tiešām šogad Irina Kurča-
nova muzeja un līdz ar to arī Pā-
vilostas pilsētas un novada labā ir 
izdarījusi ļoti daudz. 

Ik gadu Pāvilostu vasaras 
mēnešos apmeklē liels skaits tū-
ristu, gan vietējie, gan ārzemju. 
Un nereti no tūristu puses izskan 
cildinoši vārdi tieši par Pāvilostas 
novadpētniecības muzeju, kurš 
ik gadu savus apmeklētājus spēj 
pārsteigt un piedāvāt ko jaunu, 
bet tūristam, kas pirmo reizi vie-
sojas muzejā, tas paliek atmiņā 
kā mājīga, vēstures, kultūras un 
informācijas bagāta vieta, kas 
spēj vēstures liecības un faktus 
pasniegt jaunā, interaktīvā un 
interesantā veidā gan pieauguša-
jiem, gan bērniem. 

Bet visa pamatā jau ir cilvēks 
un viņa idejas, sapņi un smagais 
darbs. Nekas nerodas tāpat un 
tukšā vietā. Šo vārdu salikumu 
jeb teikumu droši var attiecināt 
uz muzeja vadītāju Irinu Kurča-
novu – sapņotāju un savu sapņu 
piepildītāju.

Irina ir īstena pāvilostnie-
ce, kas ne tikai šeit uzaugusi un 
skolojusies, bet arī piedzimusi – 
60. gadu sākumā toreizējā Pāvil
ostas slimnīcā. Pati Irina smej, ka 
ir kārtīgs “sajaukums” un viņā rit 
četras asinis – latviešu, poļu, uk-
raiņu un krievu. Irinas vecāki ie-
pazinās Pāvilostā, toreizējā kultū-
ras namā, kur uz deju vakaru bija 
pulcējušies kā vietējie pāvilostnie-
ki, tā arī armijas daļas karavīri.  

Tā Pāvilostas meitene Leokādija 
ieskatījās karavīrā Nikolajā, abi 
dibināja ģimeni un palika dzīvot 
Pāvilostā. Jaunā ģimenīte tika svē-
tīta ar divām skaistām meitiņām 
– Irinu un Maritu. Abi Irinas ve-
cāki daudzus gadus bija saistīti ar 
jūru, jo Irinas tētis bija zvejnieks 
vietējā kolhozā un mamma strādā-
ja zivju pārstrādes cehā Pāvilostā. 

Irina vienmēr ar lepnumu at-
zinusi, ka ar visu sirdi un dvēseli 
saaugusi ar šo mazpilsētu, bet ar 
saknēm dziļi iesakņojusies savā 
zemē. Tas ir viņas unikalitātes 
faktors, ko pamana vietējie un ap-
brīno iebraucēji. 

2015. gadā Irina Kurčanova 
atzīmēja 20 darba gadu jubileju 
Pāvilostas novadpētniecības mu-
zejā. Šogad jau 23! Daudz! Bet 
paralēli neviļus rodas jautājums 
– vai muzejs būtu tāds, kādu mēs 
to redzam šodien, ja nebūtu Irinas 
un nebūtu šo daudzo darba gadu? 
No pavisam pieticīgas iestādes 
muzejs ir izaudzis par TOP ap-
skates objektu kā novadā, tā visā 
Kurzemē. Un liels nopelns tam ir 
Irinas idejas un realizētie sapņi. 
Arī neatlaidība ir viena no Irinas 
personības šķautnēm. Ja viņa ko 
prātā ieņēmusi, izdomājusi un jau 
redz ar aizvērtām acīm, tad agrāk 
vai vēlāk noteikti to realizēs. Tā 
ilgus gadus muzeja vadītāja cīnī-
jās par muzeja mansarda stāva 
pārveidi un izbūvi, tā ilgs laiks 
bija nepieciešams pie Laivu mā-
jas iekārtošanas, un, visbeidzot, 
nu jau divi gadi ir veltīti tam, lai 
muzejā būtu modernas un inter-
aktīvas tehnoloģijas un Pāvilostai 
tik raksturīgo zvejniecību saviem 
apmeklētājiem rādītu Tīklu šķūnī. 
Tā ir tikai daļa no Irinas sapņiem 

un vēlmēm. Nākotnē noteikti vēl 
būs jauni projekti un idejas, kam 
Irina ķersies klāt ar jaunu degsmi 
un aizrautību.

Lai gan darbs ir Irinas sirds-
lieta, tomēr nozīmīga vieta ir arī 
viņas ģimenei, kas vienmēr bijusi 
atpūtas, prieka un laimes gūša-
nas vieta. Ikdienā viņa priecājas 
par savu vīru Nikolaju, bērniem 
Valēriju un Mariku, pieciem maz-
dēliem – Viesturu Ralfu, Emīlu, 
Miku, Alanu un Nilu, kā arī ar 
sirds siltumu un mīlestību savā 
ģimenē iekļāvusi vedeklu Maritu 
un znotu Dmitriju. Un visiem pie-
tiek laika, lai parunātu, padoma, 
ko dot, spēka, lai atbalstītu, un 
smaida, ko veltīt. Lielākā laime 
ir tad, kad visa daudzskaitlīgā ģi-
mene var sanākt kopā pie viena 
galda un vienkārši būt kopā, veltīt 
laiku cits citam. Tās ir reizes, kad 
Irina smeļas spēku jauniem dar-
biem un nākamām darba gaitām.

Savu brīvo laiku Irina aizpilda 
arī ar dažādiem hobijiem. Viena 
no nozīmīgākajām un ilgākajām 
ir dziedāšana sieviešu korī, kurā 
Irina dzied jau 30 gadus. Irinai 
tuva ir arī darbošanās dārzā, bet 
īpaši viņai tuvas ir rozes. Par ro-
zēm Irina var runāt stundām ilgi 
un ar lielu aizrautību. Svinot sa-
vas dzīves skaisto jubileju, Irina 
piepildīja vēl vienu sapni un iz-
veidoja savu īpašo rožu dārzu, kur 
aug 26 rozes, kas katra ir unikāla 
un neatkārtojas. Tās ar raženu zie-
dēšanu priecē Irinu vasarās.

 Nupat jaunākā Irinas nodarbe 
ir kūku cepšana. Lai gan ar garda-
jiem konditorejas izstrādājumiem 
tiek iepriecināti tikai ģimenes lo-
cekļi un tuvākie draugi, taču, ja 
tikai Irina vēlēsies un būs cieši 
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Nominācijas “GADA NOVADNIEKS 2018” ieguvēja 
Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja IRINA KURČANOVA

nolēmusi, viņa noteikti to attīstīs 
kā mazu mājražošanu un ar savu 
veikumu priecēs arī citus.

Pāvilostnieki un nu jau arī no-
vadnieki par Irinu teic tikai labus 
un pozitīvus vārdus. Daudzi Irinu 
raksturo kā labsirdīgu, sirsnīgu, 
atsaucīgu, izdarīgu, akurātu un 
idejām bagātu cilvēku, kam vēlē-
tos līdzināties. Ar savu degsmi un 
aizrautību Irina apbur ne vienu 
vien līdzcilvēku. 

Sveikt Irinu valsts svētku pa-
sākumā Pāvilostas kultūras namā 

ar nominācijas iegūšanu bija 
sanākuši daudz cilvēku. Kā pati 
Irina teic: “Kā izlaidumā! Zināju, 
ka būs, bet, ka tik daudz, to gan 
nedomāju!” Irinas rokās sagūlās 
skaists ziedu klēpis, bet kāds klu-
si pie auss nočukstēja: “Tu jau sen 
to biji pelnījusi!”

Savukārt Irina saka lielu 
paldies savai ģimenei, kolēģēm, 
draugiem un pārējiem labiem cil-
vēkiem par sirsnīgiem apsveiku-
miem, laba vēlējumiem un skais-
tiem ziediem.

No 9. decembra līdz gada izskaņai Rū-
ķupē, Ziemupes jūrmalā, Pāvilostas nova-
dā, ciemiņus gaidīs Ziemassvētku vecītis 
un Rūķupes Rūķi. Šogad rūķiem sava īpašā 
marka, kuras prezentācija plānota Atklāša-
nas svētkos. Jaunums – Lietuviešu valodas 
diena, kurā gaidīti gan lietuviešu valodas 
pratēji, gan tie, kuri vēlas to iemācīties.

Atklāšanas pasākums norisinājās 9. de-
cembrī. Viens no svarīgākajiem notikumiem 
bija īpašās Ziemassvētku vecīša markas pre-
zentācija, kura tapusi, pateicoties Pāvilostas 
novada domes atbalstam. Marka būs pieeja-
ma tikai Ziemupē un tā būs īpašā Rūķ upes 
sūtījumu atpazīšanas zīme. Markas foto
grāfijas autors ir portāla tvnet.lv fotogrāfs 
Jānis Škapars.

Arī šogad būs interesantas rotaļas ar Zie-
massvētku vecīti, ciemos gaidīs ponijs Kriksis, 
būs iespēja izzināt Rūķupes vēsturi mītiskajā 
Rūķu takā, iemācīties ko jaunu un interesantu 
meistarotavās, kur dažādās dienās savas pras-
mes mācīs un rādīs tādi rūķi kā Mezglu Rūķis, 
Bišu Rūķis, Mūzikas Rūķis, Rūķis Gaismiņš, 
Rūķis Jūrasbraucējs, Kalējrūķis un citi. Būs 
iespēja baudīt garšīgās un veselīgās Rūķupes 
tējas un Rūķenes Kadiķogas smaržīgās pipar-
kūkas. Kā arī varēs nosūtīt skaistu pastkarti 
un iegādāties kādu suvenīru vai sirsnīgu dā-
vanu svētkos. Darba dienās un vakaros ciemos 
gaidīti kolektīvi, grupas un pulciņi, savukārt 

sestdienas un svētdienas atvēlētas ģimenēm.
28. decembrī plkst. 13.00 Rūķupē gaidāms 

īpašs notikums – Lietuviešu valodas diena. Šai 
dienā radošās darbnīcās tiks meklēts un izcelts 
valodām kopīgais – vienkāršo vārdu darināša-
nas darbnīcas, līdzīgo vārdu domino, valodu 
orientēšanās sacensības rūķu stilā, norādēm 
latviešu un lietuviešu valodā savstarpēji mi-
joties, tādējādi veicinot savstarpējo komuni-
kāciju. Rotaļas ar Ziemassvētku vecīti notiks 
bilingvāli, tādējādi rosinot saklausīt līdzīgo. 
Pasākumu atbalsta Kultūras ministrija un Kur-
zemes NVO centrs.

Jau piekto gadu paralēli norisinās arī lab-
darības akcija “Piepildīsim Lielo dāvanu mai-
su”, kurā apmeklētāji tiek aicināti sagatavot 
dāvanas Kurzemes reģiona maznodrošināta-
jām ģimenēm un vientuļajiem pensionāriem.

Pieteikšanās un sīkāka informācija, 
zvanot Rūķim Plānotājam 
pa tālr. 29400470.
Vairāk: www.facebook.com/rukupesruki.

Informatīvais atbalstītājs – Rūķzemes radio 
– “Kurzemes radio”, Latvijas Lietuviešu biedrība.

 
Informāciju sagatavoja:

Rūķis Rakstītājs – Daina Vanaga,
Ziemassvētku vecīša preses sekretāre, 

biedrība “Ziemupīte”, tālr. 26107720

Decembrī Pāvilostas novadā 
ciemos gaidīs Ziemassvētku vecītis 
un Rūķupes Rūķi
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Turpinājums. 
Sākums 1. lpp.

Savukārt ar Pateicības rakstu 
un ziediem šogad Vērgalē svei-
cām:

Baibu BLAUBĀRDI par 
ieguldījumu jaunās paaudzes 
veselības veicināšanā un profe-
sionālu darbu Vērgales pagasta 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Kastanītis”.

Velgu FREIMANI par ilg-
gadīgu, godprātīgu un aktīvu 
darbu, vadot Vērgales kultūras 
namu.

Inesi RENĶI par ieguldīto 
augsti profesionālo darbu skolē-
nu izglītošanā un audzināšanā.

Ingu VĪTOLIŅU par atsau-
cību skolas salidojuma organizē-
šanā un vadīšanā, par rūpīgu un 
precīzu darba pienākumu izpildi.

Ēriku MELVAGU par godprā-
tīgi veiktajiem darba pienāku-
miem 45 gadu garumā Vērgales 
pamatskolā.

Sigitu FREIMANI  par ilg-
gadīgu skolēnu deju kolektīvu 
vadīšanu un latviskās identitātes 
stiprināšanu.

Liu Monu ĢIBIETI par ie-
guldīto darbu Kurzemes novadu 
tautas tērpu valkāšanas tradīciju 
uzturēšanā un attīstībā deju ko-
lektīvā “Vērgalīte”.

Kristīni JAUNBRŪNU par 
veiksmīga dižkoncerta “100 de-
jas Latvijai” organizēšanu un 
ieguldīto darbu, sagatavojot deju 
kolektīvu “Vērgalīte” dalībai 
Dziesmu un deju svētkos 2018. 
gadā.

Ivaru LAPIŅU par godprātī-
gu darbu 20 gadu garumā “Vēr-
gales komunālajā saimniecībā”.

Edgaru KUPLO par atbildīgu 
darbu, veicot skolēnu pārvadāju-
mus 20 gadu garumā.

Arkādiju SEMENKOVU par 
atbildīgu darbu, veicot skolēnu 
pārvadājumus 25 gadu garumā.

Kooperatīvo sabiedrību 
“VĒRGALE-1” 25 gadu pastāvē-
šanas jubilejā, kvalitatīvi snie-
dzot pakalpojumus novada iedzī-
votājiem un pašvaldībai.

Normundu LĪCĪTI par aktī-
vu sabiedrisko darbu, bez atlīdzī-
bas iesaistoties pasākumu orga-
nizēšanā un vadīšanā Saraiķos.

Lilitu GULBI par ilggadēju 
un godprātīgu darbu Vērgales 
pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādē “Kastanītis”.

Dmitriju KISU par godprā-
tīgu un apzinīgu darbu Vērgales 
pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādē “Kastanītis”.

Birutu TEIBI par brīvprātī-
gu, radošu un atbildīgu sabied-
risko darbu Ziemupē.

Ik gadu Pāvilostas nova-
da dome Vērgalē valsts svētku 
pasākuma laikā sveic arī paš-
valdības darbiniekus apaļajās 
darba jubilejās. Un šogad 20 
gadu darba jubilejas atzīmēja 
Vērgales pamatskolas lietvede 
Inga Vītoliņa un skolas darbi-
niece Nadežda Jakubauska, bet 
Vērgales pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādes “Kastanītis” 
skolotāja Santa Krauze svinēja 

Latvijai 100 – “Es esmu Latvija!”

30 gadu darba jubileju.
Arī šogad Pāvilostas novada 

tūrisma informācijas centrs svei-
ca fotokonkursa “Pāvilostas no-
vads 2018” uzvarētāju – 3.vie-
tas ieguvēju Rudīti Bērziņu. 
Kā arī atzinības rakstus saņēma 
Normunds Līcītis un Inese Zīvere 
par video “Rīvas šķēršļu brau-
ciens”.

Dziesmotus sveicienus vi-
siem sūtīja Vērgales pamatskolas 
meiteņu ansamblis, bet turpinā-
jumā visus svētku dalībniekus 
ar svētku koncertu priecēja Līga 
Priede no Saulkrastiem. Koncer-
tā izskanēja daudzas populāras 
un skaistas dziesmas par mūsu 
mīļo zemi Latviju, bet koncerta 
noslēgumā dziedātāja aicināja 
visus vienoties kopīgā dziesmā 
un nodziedāt mūsu tautas spēka 
dziesmu “Pie Dieviņa gari galdi”. 
Lielu paldies sakām Aivaram 
Laumanim par visa pasākuma 
apskaņošanu.

Pēc koncerta klātesošie tika 
aicināti doties laukā un pulcēties 
Vērgales pamatskolas tuvumā, 
lai redzētu tās izgaismošanu par 
godu Latvijas simtgadei. Svētku 
kulminācija – salūts, kuru sarū-
pēja kooperatīvs “Vērgale – 1”, 
Sandra un Dairis Bēliņi un Vēr-

gales pamatskola, bet noorgani-
zēja un izpildīja Māris Dimants. 
Paldies visiem, kas atnāca uz 
svētku pasākumu, un visiem, kas 
palīdzēja tā tapšanā!

Savukārt Pāvilostā valsts 
svētku svinīgais pasākums 
notika 17. novembrī Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā, kurā kul-
tūras nama pašdarbības kolektīvi 
un Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolas audzēkņi saviem skatī-
tājiem un svētku baudītājiem bija 
sarīkojuši skaistu koncertu par 
godu Latvijas 100. dzimšanas die-
nai “DAUDZ LAIMES, LATVIJA!”.

Pasākumā ar svinīgu uzru-
nu klātesošos sveica Pāvilostas 
novada domes priekšsēdētājs 
Uldis Kristapsons: “Valsts svētki 
ir laiks, kad mēs jo īpaši izjūtam 
patriotismu. Patriotisms nav ti-
kai termins vārdnīcā. Patriotisms 
dzīvo mūsos, aug līdzi laikam, ir 
mūsu piederības sajūta šai zemei 
un tautai. Patriotisms ir atbildība 
par visu, kas notiek ap mums ap-
kārt. Tā ir piederības sajūta – pie-
derība savam novadam, tautai un 
valstij, kas nāk kā mantojums no 
mūsu vecākiem, no mūsu dzimtu 
vēstures. Bet tas ir tikai sākums 
mūsu jēgpilnai dzīvei. Tālāk pie-
derības sajūtu attīstām kā mūsu 

personīgo attieksmi pret vidi, kurā 
dzīvojam, strādājam un audzinām 
nākamo paaudzi.”

Šogad titulu “Gada novad-
nieks 2018” saņēma Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja vadī-
tāja Irina KURČANOVA, bet ar 
nominācijas “Labais darbs no-
vadam 2018” saņemšanu svei-
cām Sakas pagasta viesu mājas 
“Ievlejas” saimnieci Agitu PĒ-
TERSONI.

Savukārt domes priekšsēdē-
tājs Pateicības rakstus pasniedza:

Silvijai LEJAI  par pašaizlie-
dzīgu darbu, atsaucību un atbil-
dīgu attieksmi, pildot darba pie-
nākumus.

Rudītei JANCEI par ieguldīto 
brīvprātīgo darbu kora “Sīga” un 
deju kolektīva “Mārsils” vimpeļu 
jostu darināšanā.

Ārijai PAIPAI par ieguldīju-
mu skolēnu pilsoniskajā un pat-
riotiskajā audzināšanā, sekmējot 
izglītojamo piederības sajūtu sa-
vai valstij.

Dacei BUNKAI par muzikālo 
pulciņu iesaistīšanu Pāvilostas 
pilsētas un vidusskolas sabied-
risko pasākumu norisē un starp-
tautiskos festivālos, popularizējot 
skolas tēlu novadā un ārvalstīs.

Vairai KĀRKLIŅAI par ilg-

gadēju floristikas kopas vadīša-
nu, izglītojošu semināru organi-
zēšanu, radošumu un atbalstu 
pilsētas pasākumos.

Pāvilostas novada TIC sveica 
tos pāvilostniekus un saceniekus, 
kuri ieguva godalgotas vietas un 
atzinības rakstus TIC rīkotajā 
foto un video konkursā “Pāvil-
ostas novads 2018” – 1. vietas 
ieguvēju Maritu Kurčanovu un 
2. vietas ieguvēju Ilonu Rus-
kuli. Atzinības rakstu saņēmē-
jus  Maritu Kurčanovu, Vizmu 
Ģēģeri un Ievu Zvirgzdiņu.

Savukārt pašvaldības rīkotā 
konkursa “Sakoptākā sēta Pā-
vilostas novadā 2018” komisijas 
pārstāvis Ralfs Jenerts svinīgi pa-
sniedza apbalvojumus konkursa 
šādiem laureātiem.

Tūrisma uzņēmējs, Pāvilos-
tas novada tēla veidotājs un po-
pularizētājs – kafejnīca “Laiva”.

Pāvilostas novada tēla vei-
dotājs un popularizētājs amat-
niecības jomā – darbnīca “Jūras 
rotas”.

Sakoptākā iestāde novadā – 
zvejnieku saimniecība un zivju 
veikals  “Kaija” par veiksmīgas 
apkārtnes labiekārtojumu pilsē-
tas kontekstā.

Māja ar simtgadīgu vēsturi, 
izrādot cieņu pret Pāvilostas vēs-
turisko apbūvi, – Vītolu iela 7.

Vēsturiska māja ar stāstu – 
Viļņu iela 10.

Lauku sēta ar simtgadīgu vēs-
turi un paaudžu pēctecību – Mā-
liņu ģimenei lauku sētā “Svākši”.

Lauku sēta ar paaudžu pēcte-
cību, tradīciju turpināšanu un zi-
nāšanu nodošanu nākamajām pa-
audzēm – viesu māja “Ievlejas”.

Dievnams ar simtgadīgu vēs-
turi – Sakaslejas ev. luteriskās 
baznīcas draudzei  par  senākā 
Pāvilostas novada dievnama sa-
koptību un kultūras pasākumu 
organizēšanu.

Pāvilostas novada 2018. gada 
īpašās nominācijas:

“Starp māsām nav robežu” – 
Lejas iela 11 un Lejas iela 13, Pā-
vilostā – Irita BirznieceVencela 
un Solvita Lauva.

Jaunais tūrisma uzņēmējs 
Pāvilostā – kempings “Spāre” un 
Zamarīšu ģimene.

Par oriģinālu māju nosauku-
ma zīmi – “Labmaizītes”, Sakas 
pagastā, Jaunzemu ģimene.

Lauku sēta ar vēsturiskiem 
un novada folklorā paliekošiem 
stāstiem – lauku sēta “Durbes” 
un saimniece Ausma Ozola.

Ainavu arhitektes īpašā no-
minācija: 2018. gada vasaras 
vislabāk koptais zāliens – viesu 
māja “VIGA”.

Pasākuma izskaņā kultū-
ras nama zālē tika ienests svēt-
ku kliņģeris, kam pāri pārlija 
skaists salūts, radot īpašu svētku 
sajūtu. Kultūras nama vadītāja 
Silva Vārsberga pateicās ikvie-
nam pašdarbniekam par skaisto 
svētku koncertu, sveica visus 
klātesošos svētkos, vēlot saules 
mūžu Latvijai, un aicināja baudīt 
svētku kliņģeri, kā arī kultūras 
nama mazajā zālē apskatīt izstā-
di “Brīvības ielas garumā”.

Nomināciju ieguvēji Pāvilostā un Sakas pagastā. Foto: M. Kurčanova

Nomināciju saņēmēji Vērgales pagastā. Foto: V. Braže
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Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā 3. novembra vakarā pulcē-
jās neierasti daudz cilvēku. Tam 
iemesls bija Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama amatierteātra un 
Baltinavas amatierteātra “Palā-
das” kopīgi veidotā izrāde “Apso-
lītā zeme”, kas stāsta par latgalie-
šu ģimeņu ieceļošanu Kurzemē, 
Sakas pagasta Grīņos, pagājušā 
gadsimta 30. gados. Radošais kop-
darbs varēja notikt, pateicoties 
biedrības “Pāvilostas kultūrvēs-
turiskais vides centrs” uzrakstīta-
jam projektam “Kurzemes un Lat-
gales kultūrtelpas mijiedarbības 
atspoguļojums vēsturiski teatrāla-
jā uzvedumā “Apsolītā zeme Kur-
zemē””, ar kuru tā startēja projek-
tu konkursā Kurzemes biedrībām 
un nodibinājumiem “Iesaisties 
Kurzemē!” atbalstītās darbības 
jomā “Pilsoniskās sabiedrības 
iniciatīvas” un guva LR Kultūras 
ministrijas finansiālu atbalstu.

Šajā vakarā uzvedums piedzī-
voja pirmizrādi. Skatītāju vidū bija 
gan teātra mākslas mīļotāji, gan 
aktieru ģimenes locekļi, draugi 
un paziņas, bet goda vietā – stās-
ta autors Vitālijs Sanders. Savā 
grāmatā ar nosaukumu “Dīvainā 
dzīve” viņš rakstījis par savu tēvu, 
kura dzimtas saknes meklējamas 
Baltinavā un kurš  savulaik kopā 
ar ģimeni pārcēlies uz Grīņiem. 
Rakstnieks labprāt deva piekri-
šanu no sava daiļdarba izveidot 
izrādi. Lugu uzrakstīja Baltinavas 
vidusskolas latviešu valodas sko-
lotāja Anita Ločmele, kas ir Balti-
navas amatierteātra režisore. Jau 
iepriekš biedrība “Pāvilostas kul-
tūrvēsturiskais vides centrs” infor-
mēja, ka draudzība ar Baltinavas 
amatierteātri aizsākās pagājušā 
gada rudenī, kad pāvilostnieki sa-
draudzības un pieredzes apmaiņas 
nolūkos ciemojās pie baltinavie-
šiem, iepazīstot latgaļu tradīcijas 
un viesmīlību. Pēc sirsnīgās uz-
ņemšanas Baltinavā sekoja uzaici-
nājums latgaļiem paviesoties Pāvi-
lostā, tādējādi iepazīstot Kurzemes 
tradīcijas un ļaudis. Tad arī režiso-
rei Maritai Hornai dzima ideja par 

Izrāde “Apsolītā zeme” – veltījums Latvijas simtgadei

kopēju izrādi.
Izrādi atklāja abu amatier-

teātru režisores – M. Horna un A. 
Ločmele, kuras iepazīstināja zālē 
sēdošos ar stāsta autoru Vitāliju 
Sanderu, izklāstīja izrādes nori-
si un iepazīstināja ar aktieriem, 
lai skatītājiem būtu saprotams, 
kāpēc notiek aktieru maiņa Kon-
stances, Vitālija un Bernharda 
lomām. Šī izrāde ir abu amatier-
teātru kopdarbs. Jau iepriekš re-
žisores vienojās par aktieru lomu 
sadali un abos kolektīvos notika 
spraigi un regulāri mēģinājumi. 
To praktiski kopā “salika” divos 
kopmēģinājumos. Sestdien uz 
Pāvilostas pilsētas kultūras nama 
skatuves dēļiem latgalieši kopā ar 
kurzemniekiem izstāstīja stāstu, 
par kuru Latvijas vēstures lappu-

sēs maz ir informācijas.
Izrādē aktieri iejutās tēlos un 

izjusti stāstīja par latgaļu ģime-
ņu pārcelšanos uz Sakas pagasta 
Grīņiem, kur viņiem tika solīta 
pašiem sava zeme, kur paši varēs 
veidot savu dzīvi pēc sava prā-
ta un rocības. Diemžēl “apsolītā 
zeme” Kurzemē izrādījās ne salda 
medus maize, bet gan sauss un 
neauglīgs rieciens. Tomēr latgaļi 
turpināja ieceļot Sakas pagasta 
Grīņos. Izveidojās sava kopiena ar 
savu kultūras pienesumu – latga-
ļu tautas dziesmām, večerinkām, 
ar savu reliģisko piederību – ka-
toļticību, svētdienās pulcējoties 
pašu latgaliešu celtajā dievnamā. 
Jaunā paaudze mācījās netālajā 
Sakas skolā, vēlāk Pāvilostā, un 
izklīda pa visu Kurzemi.

Paralēli aktieru spēlei uz ska-
tuves izrādē caurvijās harmonisks 
režisoru Maritas un Anitas stāstī-
jums, bet skatītāji tika aicināti uz 
jestrām latgaļu dejām Baltinavas 
muzikantu Loginu ģimenes – 
mātes Solvetas, meitu Elijas un 
Sonoras – pavadījumā. Speciāli iz-
rādei tika veidota arī scenogrāfija. 
Paldies pāvilostniecei, mākslinie-
cei un dizaina jomas speciālistei 
Agnesei BlaubārdeiIvanovskai, 
kura, M. Hornas uzrunāta, uzreiz, 
nedomājot teica “jā” un izveidoja 
lielisku scenogrāfiju šai izrādei. 
Izrādes audio vizuālo noformēju-
mu veidoja Pāvilostas amatierteāt-
ra aktieris Ģirts VagotiņšVagulis, 
paralēli izrādes laikā paspējot arī 
iziet savā lomā uz skatuves. Pal-
dies arī Dacei Bunkai par iestu-
dēto dziesmu un kultūras nama 
kolektīvam par palīdzību un at-
balstu izrādes tapšanā. Paldies 
arī tiem atsaucīgajiem cilvēkiem, 
kuri palīdzēja aktieriem ar militā-
rajām formām un ekipējumu. Pal-
dies amatierteātru aktieriem par 
ieguldīto darbu!

Lugas noslēgumā režisoru un 
aktieru rokās sagūla pateicības 
ziedi un dāvanas. Liels paldies 
tika teikts arī zālē sēdošajam Vi-
tālijam Sanderam, kurš pateicībā 
par tapušo izrādi abiem amatier-
teātra kolektīvu aktieriem un reži-
sorēm dāvāja savas grāmatas, bet 
vēlāk sniedza arī autogrāfus.

Izrādes “Apsolītā zeme” pirm-

izrāde Pāvilostas pilsētas kultūras 
namā bija ne tikai Baltinavas un 
Pāvilostas dramatisko kolektīvu 
satikšanās un saspēles reize, tas 
bija arī atkalredzēšanās prieks 
bijušajiem grīņniekiem, kuri ka-
vējās atmiņās un stāstos par reiz 
piedzīvoto. Pasākuma izskaņā lī-
dzās aktieriem, režisorēm un grā-
matas autoram uz kopīgu atmiņas 
foto stājās arī kādreizējie Grīņu 
iedzīvotāji, no kuriem izrādes 
dalībnieki dzirdēja daudz jauku, 
sirsnīgu paldies!

Paldies arī Pāvilostas vidus-
skolas virtuves darbiniecēm par 
garšīgajām maltītēm un visiem 
pārējiem, kuri tā vai citādi iesais-
tījās mūsu latgaļu draugu uzņem-
šanā. Domāju, ka sastapšanās ar 
jūru naktī un Akmensraga bākas 
apmeklējums baltinaviešiem ilgi 
paliks atmiņā. Prombraucot jau 
tika kaldināti plāni par izrādes 
spēlēšanu Baltinavā. Vai to īsteno-
sim, rādīs laiks.

Bet katrā ziņā Baltinavas un 
Pāvilostas amatierteātru kopiz-
rāde “Apsolītā zeme” bija, ir un 
būs veltījums mūsu Latvijai tās 
100. gadadienā!

Rakstu veidoja Pāvilostas 
novada pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste
Marita Kurčanova un

Pāvilostas pilsētas kultūras 
nama amatierteātra režisore

Marita Horna

Foto: D. Vītola

 Foto: I. Siliņa

Stāsta autors Vitālijs SANDERS.

Gada noslēgumā 21. novem-
brī Pāvilostas novada tūrisma 
uzņēmēji tika aicināti uz ikgadē-
jo sapulci, lai izrunātu aktuālās 
tēmas, kas sakrājušās vasaras 
darbā.

Sanāksmi iesāka Pāvilostas 
novada TIC vadītājas pienākumu 
izpildītāja Anta Lībiete,  kas klāt-
esošos iepazīstināja ar sanāksmes 
darba kārtību un pirmo vārdu 
deva Kurzemes plānošanas reģio-
na projektu vadītājai Zanei Gailei, 
lai iepazīstinātu visus ar jauno 
KPR projektu «RETROUT», kura 
galvenais mērķis ir Kurzeme kā 
makšķerēšanas galamērķis un 
taimiņu nārstošanas ceļa atjauno-

šana Rīvas upē. Z. Gaile sniedza ie-
skatu jau 2 aizvadītajos semināros, 
ko sagaida prasīgs makšķerēšanas 
tūrists  un par iecerēm ieinteresēt 
ārvalstu makšķerniekus, un kādu 
augstu servisu viņi sagaida.

Sapulci turpināja Liepājas re-
ģiona Tūrisma informācijas biroja 
vadītāja Inta Šoriņa un Agita Vuce-
na. Liepājas reģiona TIB informēja 
par darbu gan 2018., gan 2019. 
gadā plānotajiem pasākumiem, 
lieliski pavadīto vasaru un rudens 
piedāvājumu, kas atdzīvina sezonu 
klusajā periodā.

Sapulces tālākajā gaitā Pāvil
ostas novada pašvaldības projektu 
koordinatore Vizma Ģēģere kopā 

ar priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu 
izstāstīja par realizētajiem, iesāk-
tajiem un plānotajiem projektiem 
Pāvilostas novadā. Liela daļa pro-
jektu ir noslēgusies, bet nākotnes 
iecerēs ir atjaunot un attīstīt vairā-
kas vietas novadā, kas lieliski at-
sauktos arī uz tūristu pieplūdumu 
novadā. Pāvilostas novada domes 
priekšsēdētājs Uldis Kristapsons 
sniedza atbildes sapulces dalībnie-
kiem par šī brīža lielāko projektu 
novadā – Pāvilostas Dienvidu un 
Ziemeļu molu rekonstrukcijas dar-
biem. Labu laikapstākļu gadījumā 
pavisam drīz arī darbi noslēgsies.

Noslēgumā  Pāvilostas novada 
TIC vadītājas p. i. Anta Lībiete, pre-

zentācijas veidā izklāstot jaunu-
mus, kas saistīti ar TIC darbu šajā 
sezonā, sniedza nelielu izklāstu 
par paveikto gada griezumā – tū-
risma izstādes, bukleti un brošū-
ras, īstenotie projekti, tūrisma fo-
rumi un sanāksmes, TIC statistika 
u.c. Nedaudz tika ieskicēti arī nā-
kamā gada plānotie kultūras pasā-
kumi un citas tūrisma aktivitātes. 
Atgādinājums tiem uzņēmējiem, 
kuri vēl nav samaksājuši tūrisma 
uzņēmēju gada maksu par 2018. 
gadu, – laipni aicināti to izdarīt līdz 
28. decembrim.

Vakara izskaņā, tā kā nebija 
liels uzņēmēju apmeklējums, tad 
visiem bija iespēja izteikties par 

aizvadīto sezonu, plāniem nāka-
mai sezonai, izteikt ierosinājumus 
un savas sajūtas par garo vasaras 
sezonu.

Atgādinām, ka tūrisma infor-
mācijas centrs vienmēr mīļi gaidīs 
ciemos uzņēmējus, lai pārrunātu 
aktuālas vai sasāpējušas tēmas, 
tāpat ikviens ir aicināts iegriezties 
TIC un aplūkot suvenīru piedāvā-
jumu, un izvēlēties Ziemassvētku 
dāvanām kādu nieciņu, lai saviem 
mīļajiem atgādinātu – Pāvilostas 
novads ir sirdij vistuvākais!

Anta Lībiete,
Pāvilostas novada 
TIC vadītājas p. i.

Tūrisma uzņēmēji tiekas Pāvilostā
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Tad, kad rudens griež jautru 
danci ar ziemu un lietus mijas 
ar baltām sniega pārslām, ir 
klāt novembris, kad Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā notiek 
ikgadējais jauniešu deju kolektī-
vu sadancošanās koncerts “Deju 
spēles vējā”.

 30. novembrī jauniešu sadan-
cošanās koncerta rīkotāji svinēja 
jubilejas gadu – jauniešu deju soļi 
Pāvilostā nu jau rībēja desmito rei-
zi, pirmais koncerts notika 2008. 
gadā.

Piektdienas vakarā Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā ar skaistu 
koncertu skatītājus priecēja: jau-
niešu deju kolektīvi no Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vi-
dusskolas JDK “Austra” (vad. Zane 
Kalniņa, asist. Rihards Guntis Gau-
ris), Liepājas Bērnu un jaunatnes 
centra TAD “Vaduguns” jaunieši 

un 6. – 7. klašu kolektīvs (vadītāja 
Inta Blumbaha), Liepājas Draudzī-
gā aicinājuma Liepājas 5. vidus-
skolas jauniešu deju kolektīvs “Ju-
mītis” (vadītāja Ilze Daņilovska), 
Vaiņodes vidusskolas 7.–9.klašu 
deju kolektīvs un jauniešu deju ko-
lektīvs (vadītāja Maira Strēle), pro-
fesionālās izglītības kompetences 
centra “Liepājas Valsts tehnikums” 
jauniešu deju kolektīvs “Odziņa” 
(vadītāja Inta Āboliņa), Pāvilostas 
pilsētas kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs (vadītāji Daiga Cābe-
le un Einārs Vārsbergs), Grobiņas 
novada domes jauniešu tautas 
deju kolektīvs “Spararats” (vadī-
tāja Inga Papirte), Grobiņas ģim-
nāzijas 7. – 9. klašu deju kolektīvs 
(vadītāja Inga Papirte) un Jelgavas 
tehnikuma deju kolektīvs (vadī-
tāja Sanita Laganovska).

Jauniešu sadancošanās koncer-

tā “Deju spēles vējā” piedalījās 11 
kolektīvi, kopā izdejojot 17 dejas. 
Lai koncerta baudītājiem nebūtu 
garlaicīgi un no sirds varētu bau-
dīt skaisto koncertu, dažas dejas 
vienlaicīgi dejoja vairāki kolektīvi. 
Tādējādi piepildot ne tikai kultūras 
nama skatuvi, bet arī pašu skatī-
tāju zāli. Un dažbrīd dejas bija tik 
jestras, ka paši koncerta klausītāji, 
ritmiski aplaudējot dziesmas ska-
nējumam, vēlējās tām līdzi lēkt.

Koncerta izskaņā ar ziediem 
un lielu paldies tika sveikti ko-
lektīvu vadītāji. Un tradīcija – no-
vembra izskaņā tikties Pāvilostā 
deju koncertā “Deju spēles vējā” – 
turpinās. Arī nākamā gadā tikpat 
kuplā pulkā aicināts ikviens sade-
jot Pāvilostā.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Pāvilostā sadanco jaunieši
Foto: S. Vārsberga

10. novembrī, Mārtiņdienā, 
Ziemupes tautas namā viesojās 
Brocēnu tautas teātris ar izrādi 
“Seši mazi bundzinieki”.

Izrāde bija kā sveiciens Mār-
tiņos un tuvu stāvošajai Lāčplē-
ša dienai. Noskatīties jautro un 

dziesmoto izrādi vēlējās kupls 
skaits ziemupnieku, jo, kā pirms 
tās teica tautas nama vadītā-
ja Daina – teātris Ziemupē nav 
rādīts ļoti sen, un šī nu ir tā reize, 
kad to varam atkal izdarīt! 

Vita Braže

“Seši mazi bundzinieki” Ziemupē

Foto: V. Braže

Mums ir daudz dārgu lietu, 
bet vismīļākās un dārgākās 
ir tās, kas tepat mums tuvu-
mā – māsas, brāļi, mamma, 
tētis, vectētiņš un vecmāmi-
ņa. Mūsu lielākā bagātība ir 
saticīgas un kuplas ģimenes, 
kurās cits par citu rūpējas un 
gādā. Ģimenes, kur tētis ir ro-
sīgs, mamma čakla un bērni 
no saviem vecākiem mācās 
būt krietni.

Milzīga bagātība ir čakli dar-
ba darītāji, kas neatlaidīgi tur 
godā darba tikumu. Starp viņiem 
mums pazīstama čakla maizes 
cepēja, kas jau gadiem tur godā 
latviešu maizes cepšanas tradī-
ciju un savās mājās, savā mai-

zes krāsnī cep īstu rupjmaizi un 
māca to darīt arī mums. Jo esam 
bijuši ciemos “Ievlejās” un mācī-
jušies izgatavot maizes klaipiņu 
saimnieces Agitas Pētersones 
vadībā.

Sargājama vērtība ir bērni 
un jaunieši, kas mācīties sāk 
tepat pie mums – bērnudārzā, 
turpina to darīt Pāvilostas vidus-
skolā un turpinās mācīties arī 
augstskolās, tie ir jaunieši, kas 
nerimstoši iet, dara, piedalās un 
rada, tie ir jaunieši, kas veidos 
mūsu nākotni un ir apņēmības 
pilni sargāt tevi, Latvija.

Saku sirsnīgu paldies vi-
siem, kas piedalījās Pāvilostas 
pirmsskolas izglītības iestādes 

“Dzintariņš” Latvijas dzimšanas 
dienai veltītā pasākuma norisē. 
Paldies ansambļa “Stella  Ama-
re” meitenēm, VagotiņuVagu-
ļu ģimenei, Agitai Pētersonei, 
Pāvil ostas vidusskolas jaun-
sargiem un iestādes padomes 
vadītājai Kristīnei Rozītei, kā 
arī “Dzintariņa” bērniem un 
darbiniekiem par sirsnīgajiem 
priekšnesumiem, kas sasildīja 
un saviļņoja sirdi un ļāva pārlie-
cināties, ka mūsu vidū ir daudz 
lielisku cilvēku.

Latvijas dzimšanas dienā no-
vēlu dzimt, augt un dzīvot laimī-
giem Latvijā!

 
Vadītāja Monta Pētermane

MĪĻĀ LATVIJA!
Par godu Latvijas valsts 

simtgadei, sadarbojoties Pāvil-
ostas novada pašvaldībai ar 
Pāvilostas pilsētas kultūras 
namu, Pāvilostas pilsēta tika 
rotāta jaunā, skaistā valsts 
svētku rotā. Svētku sajūtu pil-
sētā radīja stūrainās saules de-
kori un valsts karogu vēdekļi.

Svētku rotājumi izgatavoti kā 
stilizēts ornaments un pamatele-
ments – stūrainā saule, jo 2018. 
gads aizritējis zem Saules sim-
bola. Tas aicina aizvērt acis, no-
mierināt prātu, iedomāties savā 
saules pinumā saules zīmi, kas 
griežas pa pulksteni, un sajust, 
kā jūs apspīd silti, zeltaini saules 
stari, un pie sevis sacīt: “Saulīt, 
dziedini, stiprini mani, apveltī ar 
savu spēku un labestību, sargā 
mani!”

Rotājumu zīmējumu autore 
ir Pāvilostas novada pašvaldības 
ainavu arhitekte Anda Uzare, bet 
idejas autore – Pāvilostas pilsē-
tas kultūras nama vadītāja Silva 
Vārsberga. Savukārt rotājumus 
izgatavoja Pāvilostas pilsētas 
kultūras nama strādnieks Ēriks 
Bunka.

Paldies Tamārai Kurzemnie-
cei par atsaucību un padomu ro-
tājumu izvietošanai pilsētā, paš-
valdības Labiekārtošanas daļas 
strādniekiem Rinaldam Stirnam 
un Guntim Arājam, kā arī kul-
tūras nama darbiniekam Ērikam 
Bunkam par atsaucību un akurā-
to darbu, izvietojot svētku deko-
rus Pāvilostas pilsētā. 

Silva Vārsberga,
Pāvilostas pilsētas kultūras 

nama vadītāja

Pāvilostas pilsēta skaisti 
rotājas Latvijas valsts simtgadē

Foto: S. Vārsberga

Foto: M. Kurčanova

Foto: A. Gertsone
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Mēs esam latvieši. Šo apzi-
ņu stiprinām, iedzīvinot mūs-
dienās senču tradīcijas.

Mārtiņi ir vieni no latviešu 
svētkiem, kurus mēs ar prieku 
svinam savā iestādē. Mārtiņos 
aizsākas ķekatu laiks, tāpēc šajā 
dienā, saposušies maskās, dan-
cojam un dziedam. Svētku pār-
steigums bija ciemiņi no kaimi-
ņu novada – Jūrkalnes folkloras 
kopa “Maģie suiti”. Bērniem bija 
iespēja pielaikot krāšņo suitu 
tautastērpu un ielocīt balsi sui
tu dziedājumā, kopīgi nodziedot 
lustīgu mārtiņdziesmu. Paldies 
folkloras kopas meitenēm par ie-
saistīšanos svētku norisē!

Lāčplēša dienas noskaņās 12. 
novembrī pie mums iestādē vie-
sojās Pāvilostas vidusskolas jaun-
sargi. Viņi  demonstrēja ierindas 
soli, stāstīja par sevi un deva bēr-
niem iespēju nopelnīt konfektes, 
atbildot uz jautājumiem par jaun-
sardzes darbību. Paldies Kristīnei 
Rozītei par noorganizēto tikšanos 

Atzīmējot tautas tradīcijas 
un svētkus “Dzintariņā”

ar Pāvilostas jaunsargiem un pa-
šiem jaunsargiem par patriotiskas 
noskaņas radīšanu Latvijas dzim-
šanas dienas nedēļā.

Tagad ar nepacietību gaidī-

sim Latvijas simtgadi, kura no-
teikti mūs iepriecinās ar jaukiem 
pārsteigumiem.

Aija Gertsone, 
mūzikas skolotāja un metodiķe

Foto: Kristīne Rozīte

Foto: Aiga Rudzāja

Piektdienā, 23. novembrī, 
Pāvilostas bibliotēkā notika 
pasākums mūsu jaunākajiem 
lasītājiem. Prieks, ka bijām tik 
kuplā skaitā un ļoti jauki un in-
teresanti pavadījām laiku. Bēr-
ni radoši darbojās, izpildot da-
žādus interesantus uzdevumus.

Tā kā tuvojas Ziemassvētki, 
bērniem vislielākais pārsteigums 
bija iespēja katram pašam izvei-

dot sev vēlamo piparkūku. Tika 
veidotas gan sejiņas ar saviem 
vārdiem vai dažādiem ornamen-
tiem, gan arī kādas citas formas. 
Pēc tam piparkūkas tika izceptas 
un gardu muti apēstas.

Par nākamo tikšanās reizi, 
lūdzu, sekojiet līdzi informācijai! 
Uz tikšanos nākamajā gadā!

Elīna Horna

Bibliotēkā tiekas mazie lasītāji

Pāvilostas novada atbalstītā 
projekta “Nāc aust!” ietvaros 5. 
novembrī Vērgales muzejā tika 
atklāta Pāvilostas aušanas pul-
ciņa “LUMSTIŅŠ” dalībnieču 
jaunāko darbu izstāde.

Tajā bija apskatāms pēdējā 
gada veikums – dažādās tehnikās 
austie kājceliņi, Sakas tautastērpa 
brunču audums un sega.

2018. gada projektā “Nāc 
aust!” Vērgales pagasta muzejā 
ierīkojām vecā parauga stelles un, 
lai šīs prasmes neietu zudumā, 
ierādījām muzeja krājuma gla-
bātājai Dainai Vagulei, kā var uz 
vecā parauga trizuļu stellēm aust 
celiņus. Kad iemaņas būs apgū-
tas, arī apmeklētāji varēs iepazī-
ties ar aušanas tradīcijām un paši 
darboties tajās, lai apgūtu kādu no 
aušanas paņēmieniem. Varbūt ap-
meklētāji uzreiz nekļūs par pras-

mīgiem audējiem, toties velku un 
audu nītis nekad nesajauks.

Pulciņa “LUMSTIŅŠ” dalīb-
nieces ikdienā darbojas Pāvilostas 
bērnudārza ēkā Stadiona ielā 6, 
kur ikviens interesents aicināts 
apgūt aušanas mākslu.

Pulciņu dibināja 2007. gadā 
Tautas lietišķās mākslas meista-
re Anna Šēle. Bet no 2011. gada 
to vada Vilma Reinharde. Pat-
laban pulciņā aušanas tradīcijas 
kopj un lolo 11 dažādu paaudžu 
audējas. Gadiem ejot, mainoties 
paaudzēm, kolektīvā ienāk arvien 
jaunas rokdarbnieces.

Lielu paldies sakām visu šo 
gadu galvenajam atbalstītājam Pā-
vilostas novada pašvaldībai! 

Inga Šnore,
aušanas pulciņa “Lumstiņš” 

dalībniece

No kreisās: aušanas pulciņa vadītāja Vilma Reinharde, 
muzeja krājuma glabātāja Daina Vagule un centrā Vērgales 
muzeja vadītāja Mirdza Sīpola.

Projekts “Nāc aust!” noslēdzas ar 
izstādes atklāšanu Vērgales muzejā

Pāvilostas novada pašval-
dības atbalstītā projektā “Rok-
darbnieču kopas “Spundiņš” 
veltījums Latvijas simtgadei” 
interesentu grupa apguva jau-
nu rokdarbu tehniku “Crazy 
wool” jeb tulkojumā “Trakā 
vilna”. Patiesībā tā ir lieliska 
iespēja radošai tekstilmateriālu 
pielietošanai.

Pirmās iemaņas apguvām Ma-
donā pie mākslinieces Laimas Lu-

piķes meistarklasē. Latvijas simt-
gadei par godu tapa radošs darbs 
– glezna mūsu mīļajai Pāvilostai!

Valsts svētku reizē Pāvilostas 
pilsētas kultūras namā rokdarb-
nieces gleznu dāvināja Pāvilostas 
novada domei. Un glezna šobrīd 
apskatāma pašvaldības adminis-
trācijas ēkā Dzintaru ielā 73, Pā-
vilostā.

Gleznas tapšanā izmantotas 
dažādas rokdarbu tehnikas un 

simboli. Katrs dalībnieks pielicis 
savu roku, izdomu. Tas bija ļoti 
aizraujoši!

Paldies meistarei Agritai, rok-
darbniecēm – Ausmai, Mairitai, 
Initai un Intai, kura savā uzru-
nā dāvinājuma brīdī sacīja: “Tu 
piesien sirdi, un sirds tur ir klāt. 
Katra maza daļiņa nes sevī lielo 
un veselo!”

 
Biruta Jemberga

Rokdarbnieces simtgadē dāvina gleznu
Foto: M. Kurčanova
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1. un 14. novembrī notika draudzības spēles bas-
ketbolā starp Vērgales un Pāvilostas skolu komandām. 
Šoreiz spēcīgāki bija pāvilostnieki. 

9. novembrī par godu Mārtiņdienai skolā notika 
tirdziņš un ķekatu gājiens. Skolēniem bija sarūpēti 
gardumi, kas tika pārdoti pircējiem par ļoti draudzī-
gām cenām. Reizi pusgadā mums visiem patīk iejus-
ties pārdevēju un pircēju lomās tepat, skolā. Jāsaka 
liels paldies skolēnu vacākiem, kuri kopā ar saviem 
bērniem bija sarūpējuši gardumus. 

13. novembrī 7., 8., 9. klašu skolēni kopā ar sko-
lotāju Ivitu Meļķi piedalījās gājienā, lai izprastu cilvē-
kus, kas ir vājredzīgi, iejustos viņu izjūtās ikdienā. 

15. novembrī skolā bija īpašs notikums – kon-
kurss “Latvijas 100 mirkļi”, kurā piedalījās 104 Vērga
les un Pāvilostas skolu skolēni. Konkursa sagatavoša-
nā aktīvi iesaistījās abu skolu skolotāji.

16. novembrī Vērgales pamatskolas skolēni un 
skolotāji pulcējās aktu zālē, lai atzīmētu Latvijas simto 
dzimšanas dienu! Skolas direktors Gints Juriks savā 
uzrunā aicināja novērtēt to, ka varam dzīvot brīvā val-
stī, kur plīvo Latvijas Republikas sarkanbaltsarkanais 
karogs. Skolēni skaitīja dzejoļus un dziedāja dziesmas 
par Latviju, bet 9. klases skolniece Elīna Miltiņa pa-
stāstīja par Latvijas Republikas pirmo prezidentu Jāni 
Čaksti. Savukārt vēstures skolotāja Daina Magone ap-
balvoja tos skolēnus un klases, kuras bija visaktīvā-
kās, piedaloties pasākumā “100 ķirbji Latvijai”! 

Pēc svinīgā pasākuma divu stundu garumā 1.–4.
klašu skolēniem notika konkurss “Mana Latvija”. 
Klasi pārstāvēja 4 cilvēku komanda. Tām  bija jātiek 
galā ar visdažādākajiem uzdevumiem – jāatpazīst 
vietas, cilvēki, notikumi, jāprot par tiem pastāstīt, 
jāveido Latvijas karte utt. Atbalstītāji, papildinot 
komandas dalībnieku atbildes, varēja gūt papildu 
punktus savai klasei. Bija gan arī tikai līdzjutējiem 
veicami uzdevumi: jāilustrē dzejolis, jāgrupē poli-
tiķu, mākslinieku un sportistu uzvārdi. Jāatzīst, ka 
visu komandu sniegums bija ļoti labs. Ne tik līdzvēr-
tīgi darbojās atbalstītāji. Kopumā uzvarēja 3. klases 
skolēni. To nodrošināja ļoti labās zināšanas par valsts 
karti, kā arī spēja vislabāk atpazīt un sagrupēt Latvi-
jā populārus cilvēkus pēc viņu darbības jomas. 2. un 
4. klases komandas ieguva vienādu punktu skaitu, 
taču, tā kā 1. klases skolēni atpalika tikai par 2 punk-
tiem, tad varam uzskatīt, ka rezultāts ir vienādi labs, 
pirmklasniekiem pat izcils, jo uzdevumi neatšķīrās. 
Uzvarētāju komandu pārstāvēja Ance Libķena, Au-
gusts Akerfelds, Niks Krauklis, Kārlis Novads. Tika 
apbalvoti arī  labāko ilustrāciju zīmētāji: Andželīna 
Kalnišķe, Anna Gulbe, Daniels Štrauhs, Gustavs 
Šlanka.

23. novembrī 5. klases skolēni ciemojās “Ievle-
jās”, lai uzzinātu, kā top maizīte, un arī paši sev izcep-
tu kādu gardu kukulīti. Arī 1.–3. klašu skolēni svētku 
nedēļu iesāka ar viesošanos Sakas pagasta “Ievlejās”. 
Vispirms bērni klausījās saimnieces Agitas stāstījumā 
par maizes tapšanas procesu, pēc tam katrs izcepa pa 
kukulītim. Paldies Agitai un brīnišķīgajai miltu Pelei 
par sarunām un rotaļām! Vēlāk skolēni devās naks-
nīgā pastaigā gar jūras malu Pāvilostā. Bērni (lielākā 
daļa) atzina, ka tumsā pie jūras nav bijuši , tāpēc bijis 
mazliet bailīgi, taču skaisti...

Novembris – Ojāra Vācieša jubilejas mēnesis
23. novembrī, atzīmējot dzejnieka 85. jubileju, 

1.–4. klašu skolēniem notika O. Vācietim veltīts dze-
jas rīts. Tajā bērni lasīja dzejnieka darbus, klausījās  
autora balss ierakstus, skatījās dažādus ar O. Vācie-
ti saistītus videomateriālus, kā arī iesaistījās nelielā 
konkursā, kurā uz jautājumiem spēja atbildēt tikai 
uzmanīgākie klausītāji un skatītāji. Līdzīgs pasākums 
7. novembrī norisinājās arī 6., 7. un 8. klašu skolēniem 
skolotājas Ineses Renķes vadībā. Mājasdarbs – 2. un 
4. klases bērnu veidotās dzejoļu ilustrācijas – apska-
tāms skolas bibliotēkā. 

Informāciju apkopoja direktora vietniece 
Anda Blūmane, Vērgales pamatskolas skolotāja 

Iveta Vanaga un Vita Braže 

NOVEMBRIS VĒRGALES PAMATSKOLĀ

23. novembrī 9. klases skolēni devās uz sa-
draudzības skolu – Tārgales pamatskolu, lai atkal 
satiktos ar devītās klases skolēniem. Draudzība 
abu klašu starpā aizsākās pirms trim gadiem. Tār-
galnieki bija sagatavojuši interesantu programmu 
– Ventspils Augsto tehnoloģiju parka apmeklējumu 
un ekskursiju pa Ventspils pili. Skolēniem bija ie-
spēja iepazīt dzīvi viduslaikos, ieklausīties gides 
vēstījumā par pils vēsturi, iejusties viduslaiku tē-
los. Tārgalnieki lepojās ar jauno celiņu uz jūru, kas 

sevišķs izskatījās laternu gaismā. Dažs pirmo reizi 
bija Ventspils Augstskolā, kur varēja skatīt jūru un 
baudīt vakariņas, vērojot kuģus un bākugunis. Va-
kars turpinājās kino un deju noskaņās, un īpaši gar-
das bija pankūkas, jo tās bija pašu ceptas. Nākamais 
pavārs Kārlis (pēc skolas beigšanas turpinās mācī-
bas Ventspils tehnikumā) ar prieku noraudzījās, 
kā rūk pankūku kalns, un teica: “Prieks, ka visiem 
garšo!” Aicināsim tārgalniekus ciemoties Vērgalē 
mācību gada otrajā pusē. 

Foto: V. Braže

â 28. novembrī studenti no Ventspils Augstskolas 11. un 12. 
klašu audzēkņus informēja par profesijām, kādas iespējams iegūt, 
beidzot tieši šo augstskolu, un pieejamo mācību programmu daudz-
veidību. Tika organizētas praktiskās darbnīcas studentu vadībā. Mūsu 
skolēni pārliecinājās, ka no citrona var iegūt strāvu un ar saslēgto shē-
mu pie mazajām saules baterijām var lādēt mobilo telefonu.

â 27. novembrī 4. klases sporta stundā ar sportistes pieredzi 
un zināšanām florbolā dalījās Elzas mamma. Paldies, Iveta Rozen-
berga, par interesanto un aizraujošo nodarbību!

â 21. novembrī sākumskolas skolēni ciemojās pirmsskolas iz-
glītības iestādē, kur noskatījās leļļu teātra izrādi “Sarkangalvīte”. 
Aktieri skatītājiem šo stāstu izstāstīja rotaļīgi un viegli. Arī pelēkais 
vilks nemaz nebija tik ļauns.

â Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 21. novembrī Pāvi-
lostas vidusskolā ar izrādi “Čomiņi” viesojās Liepājas Goda teāt-
ris. Sižetā divu labāko draugu atklātās sarunas par meitenēm kļūst 
par lielāko pārbaudījumu abu draudzībai. Izrādē spēlē aktieri Edgars 
Ozoliņš un Rolands Beķeris. 

â Par godu Latvijas valsts simtgadei 4. klases skolēni un audzi-
nātāja 16. novembra rītā devās uz svētku brokastīm Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā. Paldies muzeja darbiniecēm par svinīgo, 
sirsnīgo, izzinošo pasākumu ar gardo svētku kūku un smaržīgo tēju, 
ar dzeju un vēlējumiem Latvijai!

â 15. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gada-
dienas nedēļā, 2. un 3. klases skolēni un audzinātājas Agrita un 
Gaida viesojās maizes ceptuvē “Ievlejas”, lai mācītos saprast un no-
vērtēt maizes vērtību. Katrs izcepa savu maizes kukulīti un noklausī-
jās saimnieces Agi tas interesantajā stāstījumā par maizītes garo ceļu 
no tīruma līdz svētku galdam.

â 14. novembrī skola sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības 
muzeju rīkoja piemiņas brīdi Stembres kapos pie pieminekļa “Par 
Dzimteni kritušajiem Sakas dēliem”. 

â Rudens beigas un ziemas sākumu šogad mēs atzīmējām 9. 
novembrī ar jauku Mārtiņdienas tirgu. Mārtiņdienā esot dūšīgi jā-
dzied, jāpriecājas un jādanco, tāpēc pasākumu atklāja Jūrkalnes et-
nogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti”. Tagad vēl labāk protam dziedāt 
un iet rotaļās. Kas zina, varbūt līdz Meteņiem kāds jautrs ķekatnieks 
apciemos arī jūsu māju.

Atskats uz notikumiem novembrī 
Pāvilostas vidusskolā

No 12. līdz 18. novembrim 
Vērgales bibliotēkā norisinājās 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļa, 
kuras laikā notika Rītausmas la-
sījumi. Šī gada tēma bija “Varoņi 
Ziemeļvalstu literatūrā”.

Pasākumā piedalījās  2., 3., 
4. un 5.  klases skolēni. Kopā 
ar bērniem tika lasīta Astrīdas 

Lindgrēnas grāmata “Brālītis un 
Kalsons, kas dzīvo uz jumta”. Pēc 
tam bērni centās uzzīmēt un iz-
krāsot kādu grāmatas varoni un 
no zīmējumiem izveidota zīmēju-
mu izstāde. 

 
 Benita Baltrune,

bibliotēkas vadītāja

Vērgales bibliotēkā norisinājās 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļa

Foto: Benita Baltrune

Par bezmaksas juridisko konsultāciju 
datumu un laiku lūgums interesēties pie 
Kancelejas vadītājas pa tālruni 63498261.

Foto: Margita Kronberga
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15. novembrī Vērgales pamat-
skolā norisinājās viktorīna 5. – 
9. klašu skolēniem “Latvijas 100 
mirkļi”. Tajā piedalījās gan Vēr-
gales pamatskolas, gan Pāvilostas 
vidusskolas skolēni. Jau iepriekš 
skolēni izlozes kārtībā tika sadalīti 
10 komandās. Komandu nosau-
kumi bija mūsu novada apdzīvoto 
vietu nosaukumi – Saraiķi, Ploce, 
Vērgale, Ziemupe, Pāvilosta, Saka, 
Ulmale, Akmeņrags, Saļiena, Rīva. 
Iepriekš tika sagatavoti arī uzdevu-
mi. Sacensību laikā katrai koman-
dai bija jāapmeklē 10 izveidotās 
stacijas, no kurām viena atradās 
Vērgales muzejā. Skolēniem bija 
jāparāda savas zināšanas par tau-
tas tērpiem, apģērbu, aksesuāriem 
un matu sakārtojumu 19. gs., pilīm 
un muižām, izcilākajiem Latvijas 
sportistiem, Brīvības pieminekli, 
Latvijas Valsts prezidentiem, jā-
prot lasīt teksts, iespiests vecajā 
drukā, izprast frazeoloģismus, 
vecvārdus  un vēl daudz ko citu. 
Katrai stacijai drīkstēja veltīt tikai 

8 minūtes! Viktorīnas laikā kat-
rā stacijā tika vērtēta komandas 
darbība, lai beigās apbalvotu vis-
draudzīgāko, viszinošāko, viskul-
turālāko, visatraktīvāko, visprecī-
zāko, vissaliedētāko, visdarbīgāko, 
vismērķtiecīgāko, vislabsirdīgāko 
un viskomunikablāko komandu.

Vērgales muzejā katra koman-
da uzzināja, kas ir manteļskurste-
nis, un muzeja vadītāja pastāstīja 
par tā vēsturi. Savukārt pēc tam 
muzeja darbinieces aicināja ik-
vienu skolēnu kopā ar vecākiem 
par godu Latvijas simtgadei ieaust 
Vērgales muzeja stellēs iesāktajā 
audeklā savu daļu, lai pēc gadiem 
varētu atcerēties par šo skaisto 
mirkli Latvijas vēsturē.

Noslēgumā Vērgales pamat-
skolas aktu zālē skolēni un sko-
lotāji pulcējās uz apbalvošanu un 
gardo kliņģeri. Paldies par  pasā-
kuma ideju  Andrim Paipam un 
Ārijai Paipai! 

Vita Braže

Viktorīna “Latvijas 100 mirkļi” notiek Vērgales pamatskolā

Foto: A. Paipa

No 21. līdz 25. novembrim Pā-
vilostas vidusskolas popgrupas 
“KRAMS” meitenes – Alīna Vikto-
rija Burmeistere, Rasa Lācīte, Eli-
zabete Kiričenko, Marta Zamarīte 
un bijusī audzēkne Krista Karlso-
ne, skolotājas Daces Bunkas va-
dībā un Pāvilostas kultūras nama 
jauniešu ansambļa “Stella Amare” 
meitenes – Samanta Barsukova, 
Una Stendze, Kristiāna Šeiko, Lie-
ne Šķila, Gerda Tomsone, skolotā-
jas Aijas Gertsones vadībā devās 
uz Prāgu, lai piedalītos “Ceļojošā 
festivālā 2018”. Šis festivāls katru 
reizi notiek citā valstī, šoreiz vies-
mīlību uzņēmās Prāga un ciemos 
pie sevis uzņēma viesus no Igauni-
jas, Lietuvas un Latvijas.  

Atbildība, pārliecība par sevi 
un labs dziesmu skanējums meite-
nēm deva muzikālo un skatuvisko 
pieredzi, bet jauni draugi, iespaidi, 
un savstarpēja sadarbība bagātinā-
ja un iedvesmoja.

Pēc labi padarīta darba bija ie-

spēja apskatīt naksnīgo, šarmanto, 
grezno un noslēpumaino Prāgas 
vecpilsētu, Kārļa tiltu un iespaidī-
go arhitektūru. Daudz laika nācās 
pavadīt ceļā, tāpēc laiks, kuru pa-
vadījām pašā Prāgā, bija ļoti īss, 
taču pietiekami, lai katrā no festi-
vāla dalībniekiem atstātu kārdinā-
jumu ceļot atkal.

Šādi ceļojumi ir ļoti vērtīgi, jo 
jaunieši gūst pieredzi organizēties 
ceļojumam, mobilizēties darbam 
un veidot komunikāciju ar citu tau-
tu cilvēkiem dažādās valodās.  

Jauniešu vārdā paldies Dacei 
Bunkai par ieguldīto darbu ceļo-
juma organizēšanā, paldies mūsu 
atsaucīgajiem un foršajiem šoferī-
šiem Lāsmai un Viktoram no ceļo-
jumu aģentūras “Ap Sauli”, paldies 
Pāvilostas novada domei par finan-
siālo atbalstu.

Aija Gertsone, 
vokālā ansambļa 

“Stella Amare” skolotāja

Pāvilostas meitenes 
dzied Prāgā
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Laiks, kad rudens košās 
krāsas jau nomazgājis, bet zie-
ma tikai pamazām izklāj savas 
baltās segas, gribas kādu ide-
ju dzirksti un iedvesmu rado-
šiem darbiem.

Pāvilostas Mūzikas un māks-
las skolas audzēkņi ar vecākiem 
un skolotājiem devās uz vies-
mīlīgo kaimiņzemi Lietuvu, uz 
Klaipēdas pilsētu, lai izbaudītu 
muzicēšanas tradīcijas un re-
dzētu koncertu iespējas, kādas 
piedāvā viena no Klaipēdas  kon-
certzālēm. 

 Braucām  28. novembrī sa-
tikt Riharda Rodžersa un Oskara 
Hammeršteina pasaulslavenā 
mūzikla “Mūzikas skaņas” va-

roņus – dzīvespriecīgo meiteni 
Mariju, kapteini fon Trapu, viņa 
bērnus, kā arī  Klaipēdas kamer-
orķestri mākslinieciskā vadītāja 
Mindauga Bačkus vadībā. Izrāde 
bija sapulcinājusi pilnu zāli bēr-
nu un jauniešu, kuri aizrautīgi 
dzīvoja līdzi notikumiem uz ska-
tuves.  

Pēc izrādes sapulcējāmies 
koncertzāles foajē, lai apskatītu 
izstādītās gleznas un sasveicinā-
tos ar Ziemsvētku vēstnesi egli.

Tad devāmies uz netālo Pulk-
steņu muzeju, kas iemitinājies 
angļu tirgotāja Džona Simpsona 
greznajā villā, kurai virs ieejas 
redzamas sieviešu figūras, sim-
bolizējot kuģniecību un rūp-

niecību, jomas, kuras joprojām 
nozīmīgas Klaipēdas attīstībā. 
Muzejā, kas ir Lietuvas Nacio-
nālā muzeja filiāle, iespējams 
iepazīties ar laika skaitīšanas 
vēsturi no kalendāriem līdz 
funkcionāliem un mūsdienīgiem 
laikrāžiem ar māksliniecisku 
vērtību un dizainu. 

Paldies Pāvilostas domei, 
bērnu vecākiem par atbalstu, 
gatavojot šo braucienu. Visu 
braucēju sirsnīgākais paldies 
autobusa šoferim Edgaram un 
Rolandam par krietno un nesav-
tīgo attieksmi.

Klavierspēles skolotāja 
Anita Cera

Do Re Mi un citas skaņas jeb 
Mācību ekskursija uz Klaipēdu

Ik gadu 11. novembrī visā 
Latvijā tiek atzīmēta Latvijas 
brīvības cīņās kritušo varo-
ņu piemiņas diena – Lāčplēša 
diena. Arī Pāvilostā ar sve-
cīšu iedegšanu un “Gaismas 
ceļa” veidošanu šo dienu ik 
gadu aicina atzīmēt Pāvilos-
tas vidusskola sadarbībā ar 
Pāvilostas novadpētniecības 
muzeju.

Šogad 11. novembrī Pāvilos-
tas vidusskola rīkoja lāpu gājie-
nu no Pāvilostas Simtgades par-
ka līdz vidusskolai, kam sekoja 
Latvijas valsts himnas atskaņo-
šana. Sanākušos uzrunāja vi-
dusskolas skolotāja Daiga Jēkab-
sone, kura aicināja uz kopīgu 
sadziedāšanos, izdziedot Latvi-
jas skaistākās un patriotiskākās 
dziesmas. Turpinājumā vidus-

skolas aktu zālē ikviens varēja 
baudīt siltu tēju un noskatīties 
filmu “Bermontiāde”. Savukārt 
uz vidusskolas trepēm skaisti 
iededzās izliktās piemiņas sve-
cītes par godu Latvijas brīvības 
cīņās kritušo varoņu piemiņai.

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Pāvilostā atzīmē Lāčplēša dienu

1. novembrī Priekules Mū-
zikas un mākslas skolā notika 
vizuāli plastiskās mākslas kon-
kursa “Priekules Ikars” noslē-
gums un laureātu apbalvošana. 
Konkurss notika jau 6. rei-
zi, un konkursa tēma bija “Kā 
Ikars jūtas Latvijas simtgadē 
– jauno tehnoloģiju un iespēju 
laikmetā”. Konkursā piedalījās 
127 jaunie mākslinieki no 24 
Latvijas skolām.

Konkursā darbi bija jā-
iesniedz jau iepriekšējā – 
2017./2018. mācību gadā, ko arī 
pavasarī skolotājas Rutas Ozolas 
vadībā izdarīja Pāvilostas Mūzi-
kas un mākslas skolas Mākslas 
nodaļas audzēkne Sindija Rusi-
ņa, kura savā vecuma grupā ie-
guva 3. vietu. 

Vispirms konkursa laureā-
tiem un viņu skolotājiem bija 
ekskursija pa Priekules vēsturis-
kajām vietām, bijām uzkāpuši arī 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
tornī, no kura Ikars veicis savu 
lidojumu. Pēc tam devāmies uz 
Priekules Mūzikas un mākslas 
skolu, kur konkursa laureāti 
piedalījās radošajās darbnīcās. 
Izmantojām arī iespēju apskatīt 
skolu un redzēt visus konkursam 
iesūtītos darbus.

Skolas zālē notika laureātu 
un viņu skolotāju apbalvošana, 
kā arī visus klātesošos priecēja 
skolas kamerorķestra sniegtais 
koncerts. Pasākuma noslēgumā 
visi tika cienāti ar kliņģeri un 
tēju.

  Skolotāja Inita Zingnika

Gūst labus rezultātus 
mākslas konkursā

Sindiju Rusiņu konkursam sagatavoja bijusī mākslas skolas 
skolotāja Ruta Ozola.

12. novembrī Pāvilostas pil-
sētas kultūras namā notika iz-
stādes “Brīvības ielas garumā” 
atklāšana, kurā piedalījāmies 
arī mēs, 9. klases skolēni. Šī iz-
stāde bija veltīta Latvijas simtga-
dei, jo arī ielas nosaukums – Brī-
vības iela – ir ļoti atbilstošs. 

Izstāde bija kā turpinājums 
Brīvības ielas svētkiem, kuri 
risinājās šā gada augustā. Ap-
skatījām visdažādākos mākslas 
darbus, ko radījuši mūsu pāvilost-
nieki, – smalkus tamborējumus, 
izšūtas glezniņas, kokgriezumus 
un vēl, un vēl. Īpaši interesants 
likās stāsts par arhitektu Gunāru 
LūsiGrīnbergu – izrādās, ka viņa 
veidots ir arī Latviešu strēlnieku 
piemineklis Rīgā! 

Atbildot pareizi uz dažādiem 
jautājumiem par jūrniecību, Brī-
vības ielu un Pāvilostas vēsturi, 
saņēmām balvās brīnumaini skais-
tus piezīmju blociņus. Noslēgumā 
našķējāmies ar saldumiem, ko 
mums rūpīgi bija sagatavojušas 
organizatores – Marita Horna un 
Guna Grimsta no biedrības “Pā-
vilostas kultūrvēsturiskais vides 
centrs” un izstādes viena no dalīb-
niecēm Lidija Reinholde.

Paldies, ka tik sirsnīgi uzņē-
māt mūs!

Marta Zamarīte, 
9. klase skolniece

Paldies Maritai Hornai saka arī 
3. un 8. klases skolēni un audzinā-
tājas!

Skolēni piedalās izstādes atklāšanā

Vērgales PII “Kastanītis” izsludina vakances
MŪZIKAS SKOLOTĀJS uz nepilnu likmi
l ja esi radošs mūzikas pedagogs bērniem vai vēlies par tādu kļūt 
 un tas ir tavs aicinājums;
l ja tev patīk organizēt svētkus, pasākumus sadarbībā ar kolēģiem;
l ja tev ir aicinājums plānot darbu saskaņā ar izglītības iestādes 
 un programmas nostādnēm un virzieniem, gaidīsim tavu CV! 
 

SKOLOTĀJA PALĪGS (auklīte) 
Darba pienākumi:
l veicināt izglītības apguvi,
l nodrošināt emocionāli pozitīvu, tīru, drošu un sakoptu vidi,
l atbildēt par bērnu drošību un labklājību.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz epastu liena.ernstsone@pavilosta.lv.
Kontakti: +371 26125791; liena.ernstsone@gmail.com

Gaišus,  ģimeniskus 
un mīlestības 
pilnus 
Ziemassvētkus!
Izturību, piepildīt 
mazus un lielus 
sapņus, 
īstenot ieceres – 
Jaunajā 2019. gadā!

No sirds vēl – Vērgales pag. 
PII “Kastanītis” kolektīvs
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Sagaidot Latvijas simtgadi, 
16. novembra rītā Pāvilostas vi-
dusskolas 4. klases skolēni un 
audzinātāja Iveta Arāja devās 
uz Pāvilostas novadpētniecības 
muzeju. Tur mūs sagaidīja vies-
mīlīgā muzeja vadītāja Irina Kur-
čanova un viņas čaklās palīdzes 
Larisa un Sandra.

Muzeja vadītāja mums pa-
stāstīja par Latvijas vēsturi, pre-
zidentiem un simboliem.

Mēs bijām sagatavojuši 
priekšnesumus. Paši gatavojām 
rotājumus – sarkanbaltsarkanus 
auseklīšus, veidojām kompozīci-
ju.

Tad pienāca laiks sēsties pie 

skaisti klātā svētku galda! Mūs 
cienāja ar ļoti gardu kūku un ve-
selīgu zāļu tēju. Un pat dāvanas 
saņēmām!

Noslēgumā devāmies iepazīt 
muzeja jaunās ekspozīciju tel-
pas. Cik interesanti un mūsdienī-
gi varējām iepazīt Pāvilostas vēs-
turi! Cik iespaidīgs bija virtuālais 
ceļojums, iepazīstot zvejniecības 
vēsturi Pāvilostā!

Paldies par sirsnīgo, intere-
santo un patriotisko pasākumu 
Pāvilostas muzejā!

Katrīna Antonoviča,
Pāvilostas vidusskolas 

4. klases skolniece

Latvijas simtgades 
svētku brokastis Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā

2018. gada 25. novembra rīts, 
Pāvilosta, vēss laiks, debesis 
skaidrojas, tas ir priekšvēstne-
sis gaišai un saulainai svētdie-
nas dienai. Tā arī ir diena, kad 
pie Pāvilostas novadpētniecības 
muzeja sākas jauna tradīcija – 
nēģu diena Pāvilostā, kuras mēr-
ķis ir popularizēt un ļaut vairāk 
iepazīt nēģi.

Nēģu zvejniecība un 
tradīcijas Pāvilostā

 Kā stāsta Irina Kurčanova (Pā-
vilostas novadpētniecības muzeja 
vadītāja), nēģus Pāvilostā Tebras 
un Durbes upēs pie Sakas satekas 
zvejojuši jau sen ar koka tačiem. 
Laika gaitā zvejošanas paņēmieni 
mainījušies.

Pēc daudzu gadu pārtraukuma 
1964. gada sākumā atsākoties aktī-
vai zvejniecībai Sakas upē, atsākās 
arī nēģu zveja. 1964. gadā nozve-
jotos nēģus sāka apstrādāt jaunat-
vērtajā nēģu cehā. 1965. gadā nēģu 
nozveja un apstrāde paplašinājās. 
Sagatavotie ceptie Pāvilostas nēģi 
tajos tālajos gados vesti uz Rīgas 
un Maskavas glaunajiem restorā-
niem.

Sākotnēji nēģus zvejoja Sakas 
upē ar 2 murdiem no augusta līdz 
decembrim. Aktīvākie nēģu zvej-
nieki bijuši Žanis Bunka, Ernests 
Ermanis, Arvīds Zvaigzne, Krišs 
Pētermanis, Romualds Šaukste-
lis, Edvards un Gunārs Jembergi, 
Osvalds Grīnbergs, Arnolds Ape-
nis, Harijs Lācītis un citi.

Paiet laiks, un pagājušā gad-
simta 90. gados pēc smagām pār-
runām ar zivsaimniecības institūta 
speciālistiem un lieliem Rīgas kun-
giem Sakas upē ļauj nēģus zvejot 
ar 16 murdiem (4 rindas pa 4 mur-
diem no kreisā krasta).

Nēģus turpina zvejot arī šajā 
gadsimtā. Tā 2017. gadā Pāvilostas 
novadā ar nēģu zvejniecību nodar-
bojas 11 uzņēmumi. Nēģu zvejas 
sezona sākas no 1. augusta un ilgst 
līdz 1. februārim, un tā nav viegla, 
jo daudz spēka un laika prasa mur-
du izvietojuma vietas nomaiņa Sa-
kas upē. Lai izņemtu un izmazgātu 
zvejas rīkus, kā arī nostiprinātu 
tos atpakaļ upē, vajadzīgas vismaz 

Jaunas tradīcijas pirmsākumi – nēģu diena Pāvilostā

četras stundas. Viens no svarīgā-
kajiem loma lielumu ietekmējo-
šiem faktoriem ir laika apstākļi.

Nēģu pagatavošana
Kā savos rakstos atzīst Ilze 

Zonne, tad «nēģi ir produkts, kas 
spēj ļoti garšot vai ļoti negaršot un 
radīt tik spēcīgas gastronomiskas 
kaislības kā reti kurš cits». Vēs-
turiski jau senie romieši ļoti labi 
zināja, kas ir nēģi, viduslaikos cil-
vēki ievēroja, ka nēģi ir barojošāki 
nekā citas zivis, un īpaši pieprasīja 
gavēņa laikā. Tā ir augstu vērtēta 
delikatese Eiropas tautās.

Runājot ar cilvēkiem, ir jāat-
zīst, ka ir ļoti daudz nēģu pagata-
vošanas veidu un katram var būt 
savas nianses, un noteikti iesakām 
ikvienam, pat kaislīgākajiem skep-
tiķiem, vismaz reizi nogaršot labi 

pagatavotu nēģi. To ļoti labi aplie-
cināja pirms vairākiem gadiem 
piedzīvotais, kad, viesojoties pie 
Aleksandra Rozenšteina zvejnie-
ku saimniecībā «Kurķis» (Salac-
grīvā), bija iespēja nogaršot izcili 
pagatavotus nēģus, un pieredzes 
apmaiņas dalībnieks, kurš atzina 
ka viņam negaršo nēģi, augstu no-
vērtēja Aleksandra meistarību.

Nēģu diena Pāvilostā
Tieši tāds vadmotīvs arī rosinā-

ja pēc labākiem piemēriem Carni-
kavā un Salacgrīvā, kur lielā godā 
celti nēģi. Tāpēc, lai arī Pāvilostā 
un tuvākās apkaimes cilvēkiem 
ļautu vēl vairāk iepazīt nēģi, tika 
rīkota nēģu diena.

Šajā dienā bija iespēja vērot un 
iepazīt pagatavošanas meistarkla-
ses – nēģu kūpināšanu piedāvāja 

Dzintars Zamarītis, bet grilētus 
(ceptus) nēģus, nēģu pastēti un 
ceptus nēģus želejā piedāvāja Va-
lērijs Kurčanovs, savukārt sātīgo 
nēģu zupu vārīja Silva Vārsberga 
un gardo, silto upeņu dzērienu 
gatavoja Irina Kurčanova. Pras-
mīgajiem meistariem bija arī savi 
palīgi – Gunta Raibarte, Valija Pē-
termane, Lonija Karkovska, Vik-
tors Bikšis, Vizma Ģēģere, muzeja 
darbinieces Sandra Tetere un Lari-
sa Ķipste.

Papildus ikvienam bija iespēja 
noskatīties radošās apvienības «Jū-
ras vēstis» izsmeļošo un vēsturiski 
nozīmīgo filmu «Latvijas nēģis», kā 
arī apmeklēt un iepazīt Pāvilostas 
novadpētniecības muzeja piedāvā-
tās plašās iespējas, apskatīt muze-
ja ekspozīciju «Jūriņ’ prasa smalku 
tīklu» un virtuāli iejusties zvejnie-
ka lomā, ar murdiem zvejojot nē-
ģus Sakas upē. Savukārt bērniem 
Pāvilostas novada TIC darbiniece 
Anta Lībiete piedāvāja dažādas iz-
zinošas izklaides. 

Šī diena pulcēja negaidīti 
daudz apmeklētāju, un tas tik pa-
rāda, ka šāda diena ir nepiecieša-
ma arī turpmāk.

Liels paldies Pāvilostas novada 
domei, tās priekšsēdētājam Uldim 
Kristapsonam, un īpaši Irinai Kur-
čanovai, kura ar savu «darba rūķu» 
komandu ir izdarījusi milzīgu dar-
bu šīs dienas rīkošanā.

Tas ir jauns izaicinājums un 
jauna tradīcija, kuru apsolām arī 
uzturēt turpmāk. Lai izdotos labāk, 
būsim pateicīgi ikvienam par ie-
rosinājumiem nākamā gada nēģu 
dienas Pāvilostā rīkošanā.

Uz tikšanos nākamā gadā Pā-
vilostā!

Pasākums notika Zivsaimnie-
cības sadarbības tīkla aktivitātes 
“Atbalsts zivsaimniecības nozares 
popularizēšanai un zivsaimniecības 
projektu konkursa organizēšana”.

Aleksejs Kačanovs, 
LLKC Liepājas nodaļas vadītājs 

un uzņēmējdarbības konsultants

Nēģu kūpināšanas meistarklasi rādīja Dzintars Zamarītis.  

Ceptus nēģus piedāvāja Valērijs Kurčanovs. Foto: Marita Kurčanova

Foto: L. Ķipste
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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 2019. gada janvāra izdevumam jāiesniedz līdz 28. decembrim.
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 
SAKAS PAGASTĀ

ASTRĪDA ARĀJA 
(28.12.1954.–16.11.2018.)

VĒRGALES PAGASTĀ

VILNIS KLEINŠMITS 
(23.01.1959.–06.11.2018.)

AIGARS PŪPOLS 
(17.07.1967.–22.11.2018.)

MARIA PLOTSINYA  
(19.09.1936.–28.11.2018.) 

DRUVALDIS FREIMANIS  
(10.03.1950.–04.12.2018)

Izsakām līdzjūtību!

www.pavilosta.lv

VERA VASIĻČIKA
23.04.1928. – 01.12.2018.

Pedagoģe, kas par Pāvilostas sko-
las direktori sāka strādāt 1952. gadā 
un nostrādāja šajā amatā 32 gadus. 

Veras Vasiļčikas (dzim. Losāne)  
bērnība pagāja darbā un mācībās. 
Vecāki bija latgalieši no Bukmuižas 
pagasta, kas ģimenei mājvietu atrada 
Kurzemē, Zvārdes pagastā. Tur Kert-
liņu skolā Vera mācījās līdz 3. klasei, 
tad 1939. gadā pārcēlās uz Kuldīgas 
rajona Turlavas pagastu, kur 1943. 
gadā pabeidza Laidu pamatskolu, tad 

1949. gadā Kuldīgas ģimnāziju, 1950. gadā Liepājas Pedagoģisko 
skolu un 1959. gadā Latvijas Valsts universitāti. 

Pirmā darba vieta bija Alsungas rajona (tagadējā Kuldīgas no-
vada) Gudenieku septiņgadīgajā skolā par direktori.

No 1952. gada 13. augusta līdz aiziešanai pensijā 1984. gada 1. 
septembrī bija Pāvilostas skolas direktore, tad darbu turpināja par 
vēstures skolotāju līdz 1991. gada 1. septembrim. Vēlāk darbojās 
kā bāriņtiesas priekšsēdētāja.

1952. gadā Pāvilostas skola aizņēma 3 dažādas ēkas ap taga-
dējo Šneidera laukumu. Pateicoties Veras Vasiļčikas enerģijai un 
spējai pārliecināt toreizējās varas pārstāvjus Rīgā, tika saņemta 
atļauja un finansējums jaunas skolas būvniecībai, lai šī brīža sko-
las ēka atrastos tieši šeit, Dzintaru ielā 52, Pāvilostā, kuras pirmo 
pamatakmeni ielika 1960. gada 30. oktobrī. Jau 1962. gada 1. sep-
tembrī savas durvis vēra jaunā skola. Skolotāji kopā ar skolēniem 
labiekārtoja skolas apkārtni un telpas. 

Vera Vasiļčika – direktore, kam rūpēja savas skolas skolēni, 
pedagogi, darbinieki un skolas prestižs. Šai laikā skolotāju kolek-
tīvs bija labākais Liepājas rajonā, aktīvi piedalījās ciemata sabied-
riskajā dzīvē.

2018. gada 1. decembra rītā klusi pārtrūka Veras Vasiļčikas 
dzīves pavediens, bet  par viņu joprojām stāstīs paveiktie darbi.

Dziļā cieņā un pateicībā noliecam galvas un sērojam līdzi 
tuviniekiem – Pāvilostas vidusskolas kolektīvs

PĀVILOSTĀ
l Pāvilostas pašvaldības izstāžu zālē (Dzintaru ielā 73, 2. stāvā) visu 

decembri skatāma Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
grafikas un gleznojumu izstāde “DZINTARGRAUDI”.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 23. decembrī plkst. 18.00  Nor
munds Zušs un draugi KONCERTPROGRAMMĀ “Es piederu Tev – Tu 
man”. Biļetes iepriekšpārdošanā  10,00 EUR, pasākuma dienā 12,00 EUR. 
Biļešu tirdzniecības vietas: Pāvilostas pilsētas kultūras namā, tālr. 29366112, 
un Pāvilostas novada pašvaldības kasē, tālr. 63484562. Koncertā uzstāsies 
Normunds Zušs, Ingars Puncuļs, Ingrīda Balode, Ieva Grēvele un Vi
tolds Gorņevs. Koncertu galvenā ideja ir bez lieka skaļuma un trokšņa kaut 
uz brīdi klausītājiem dāvāt to sirds siltumu un mieru, kas mūs pārņem, lau-
žoties cauri garākajām ziemas naktīm atkal pretī jaunai gaismai, pretī jaunai 
cerībai, pretī brīnumam.  Muzikālais materiāls ir akustisks – tikai klavieres, 
ģitāra, flauta, perkusijas un balsis, kas vēl vairāk radīs siltuma un gaišuma 
sajūtu. Koncertprogramma ir ļoti daudzpusīga – sākot no akadēmiskās kla-
sikas līdz pat mūsdienu popmūzikai. Koncertos skanēs grupas “Galaktika” 
dziesmas, kuru autors ir Normunds Zušs, kā arī citu komponistu un autoru 
skaņdarbi. Paredzamais koncerta ilgums 1 h 40 min.

l 25. decembrī plkst. 22.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā ZIE
MASSVĒTKU BALLE kopā ar grupu “4 kW” no Aizputes. Ieejas maksa 4,50 
EUR. Galdiņu rezervācija pa tālr. 29366112.

l Pāvilostas pilsētas kultūras namā 2019. gada 4. janvārī plkst. 17.00 
Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem Ziemas
svētku rotaļu izrāde “ZIEMAS PASAKA ROTAĻĀS” un tikšanās ar Zie
massvētku vecīti.

SAKĀ
l Sakas bibliotēkā no 10. decembra skatāma ZIEMASSVĒTKU KAR

TĪŠU IZSTĀDE.

VĒRGALĒ
l Vērgales muzejā no 27. novembra līdz janvāra vidum skatāma Nī

cas rokdarbnieču kopas “Vēlziedes” ZIEMASSVĒTKU IZSTĀDE. 
l Vērgales kultūras namā no 6. decembra apskatāma FOTOIZSTĀDE 

“90 + 100”. Četrrindes – Hermīne Krūtmane, foto – Daina Vītola.
l Gadumija ir laiks, kad cilvēki noteikti vēl viens otram laimes, bet, kā 

pašam pie tās tikt, kas īsti ir laime un kāda ir laimes formula, un kur to atrast? 
Tautā iemīļotais aktieris Jānis Paukštello un dziedātāja Laila Ilze Purmaliete 
viesosies Vērgales kultūras namā 21. decembrī plkst. 18.00 ar muzikālu 
koncertizrādi “LAIMES FORMULA”, kurā ar smaidu un dziesmās dalīsies 
savā pieredzē, meklējot īsto, lielo un patieso LAIMI. Skanēs mums iemīļotas 
dziesmas, būs teatrālas ainiņas no dzīves ar visām atpazīstamām, smieklī-
gām situācijām monologos un dialogos. Izrādes ilgums apmēram 1,5 h, un 
ieejas maksa pieaugušajiem 4,00 EUR, bērniem par brīvu.

l 22. decembrī plkst. 12.00 Vērgales kultūras namā ieradīsies Zie
massvētku vecītis ar saviem palīgiem no Kuldīgas puses, lai pašiem jau-
nākajiem vērgalniekiem, kuri vēl neiet skolā, pasniegtu salduma paciņas, 
parotaļātos un kopīgi noskatītos izrādi “KĀ LAUKU PELE UN PILSĒTAS 
PELE ZIEMASSVĒTKUS SVINĒJA”. Mīļie vecāki! Ja tiešām nepieciešams 
transports, lai nokļūtu uz pasākumu, lūdzu, zvaniet uz Vērgales pagasta pār-
valdi.

SARAIĶOS
l 29. decembrī plkst. 18.00 Saraiķu bibliotēka aicina savus lielos un 

mazos lasītājus uz GADA NOSLĒGUMA PASĀKUMU. Līdzi jāņem labs ga-
rastāvoklis un neliels cienastiņš kopējam galdam.

ZIEMUPĒ
l Ziemupē 22. decembrī no plkst. 17.00 Ziemas saulgrieži! Saul-

griežu svinības sāksim Ziemupes jūrmalā ar Uguns rituālu. Savukārt, lai palī-
dzētu gaismai ņemties spēkā, atvairītu pērnā gada nelaimes, sliktās domas 
un darbus, vilksim bluķi, ko noslēgumā pie Ziemupes tautas nama sadedzi-
nāsim, iesim ķekatās, dziedāsim dziesmas un dejosim. Tā kā daļa pasākuma 
notiek laukā, aicinām ģērbties silti (maskās, jo pēc rituāla uzreiz dosimies 
ķekatās) un atbilstoši laika apstākļiem. Līdzi ņemiet pērno vainagu vai zāļu 
pušķīti, ko vēlaties ziedot ugunij, gaismekli (lāpu vai burkturi) gaišākam ķe-
katu ceļam, cienastu svētku galdam (tas būs Ziemupes tautas namā).

PĀVILOSTAS NOVADA PASĀKUMI 
KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem visu mūžu skan blakus.

(V. Grenkovs)
Pāvilostas novada pašvaldība izsaka 

līdzjūtību piederīgajiem, 
Astrīdu ARĀJU 

smilšu kalniņā pavadot. 

Pār tavu sirdi un darbīgo mūžu 
Zemes māte nu villaini segs.

                             (N. Dzirkale)
Pāvilostas novada pašvaldība izsaka 

visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, 
Veru VASIĻČIKU 

Mūžībā aizvadot. 

Tik daudz vēl nepateiktā
No dzīves izjustā.
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūža cerētā.

(V.Kokle-Līviņa)
Esam kopā skumju brīdī ar Velgu un 

pārējiem piederīgajiem, 
Druvaldi FREIMANI 

Mūžības ceļos pavadot. 
Vērgales pagasta 

pārvaldes darbinieki
 
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
(R. Skujiņa)
Pāvilostas novada pašvaldība izsaka 

visdziļāko līdzjūtību Velgai Freimanei, 
VĪRU 

Aizsaulē pavadot.

PĀVILOSTAS NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA ZIŅO

2018. gada novembrī 
Pāvilostas novadā reģistrēti:

JAUNDZIMUŠIE 
1 meitene Vērgales pagastā.

                          Sveicam ģimeni!

LĪDZJŪTĪBAS

PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ
l Vērgales pamatskolā 

18. decembrī plkst. 17.00 
Pāvilostas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu un pedagogu 
ZIEMASSVĒTKU KONCERTS 
un audzēkņu 1. semestra rado-
šo darbu izstāde. Pēc koncerta 
– liecību izsniegšana.

l Pāvilostas Mūzikas un 
mākslas skolas telpās 19. 
decembrī plkst. 16.30 Pā-
vilostas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu un pedago-
gu Ziemassvētku koncerts 
“KOPĀ ZIEMASSVĒTKOS” un 
liecību izsniegšana.

VĒRGALES PAMATSKOLĀ
l 20. decembrī plkst. 16.00 ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS. 
Plkst. 18.00 svētku balle ar Aldi Briljonoku.
l 21. decembrī plkst. 10.00 Edgara un Kristapa Pujātu 
Ziemassvētku koncerts.

PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ
l 20. decembrī plkst. 17.30 Ziemassvētku pasākums “IEPUTI

NĀTI KINOTEĀTRĪ”. Turpinājumā līdz plkst. 23.00 svētku balle.

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMI
Novada izglītības iestādēs

Lai pār zvaigžņu ceļiem klusi 
Sirdī ienāk Svētvakars, 
Un lai jaunā gadā prieku 
Nes ikkatrs saules stars! 

Sveicam Saraiķu bibliotēkas 
lasītājus un apmeklētājus, 

gadiem mijoties! 
Lai Ziemassvētku gaišais prieks 

ir piepildījums aizejošajam 
gadam un rosinošs sākums 

jaunajam 2019. gadam!

 Saraiķu bibliotekāres 
Inguna un Ligita

PATEICĪBA
Vislielākā pateicība visiem, kas bija kopā ar mūsu ģimeni, 

pavadot mūsu mammu  Vēru Vasiļčiku mūžības ceļos.
Īpašs paldies Ainara Spirģa apbedīšanas biroja “Rainer” darbi-

niekiem par cieņas pilno attieksmi pret aizgājēju un augsto profesio-
nalitāti, Pāvilostas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas draudzei un 
tās prāvestam Andrim Vasiļevskim, ēdnīcai “Juna  1” un tās vadītā-
jai Dzintrai Mežkovskai, kultūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai, 
Gunai Vagotiņai, kaimiņiem Viktorijai un Andrim Birzniekiem, Aus-
trai Vagotiņai, Arnim Girgensonam, Sandrai Miezītei, Mairai Brie-
dei, Mudītei Girgensonei,  Pāvilostas pašvaldībai un Pāvilostas vi-
dusskolas kolektīvam, mūsu darba kolēģiem, radiem un draugiem. 
Paldies visiem pavadītājiem par līdzjūtību un siltiem vārdiem!

 Meita Vita Diķe un dēls Aigars Vasiļčiks


